タイ語

เกียวกับภาษีผอู ้ ยูอ่ าศัย

การรับรองการชําระภาษี

１

ประเภทใบรับรอง
ประเภทและค่าธรรมเนียมใบรับรอง
ใบรับรองการชําระภาษี (200 เยน
หมายเหตุ : 1) (ภาษีพลเมือง/ภาษีจงั หวัด
ภาษีพลเมืองสําหรับนิติบุคคล
ภาษีรถยนต์ขนาดเล็ก
ภาษีโรงเรื อน/ภาษีการวางผังเมือง
ภาษีถือครองทีดินพิเศษ)
ใบรับรองการชําระภาษีครบจํานวน (200
เยน)
ใบรับรองการชําระภาษีสาํ หรับการตรวจสภ
าพรถยนต์ขนาดเล็ก (ฟรี )

ใบรับรองรายได้ (200 เยน)
ใบรับรองการจัดเก็บภาษี (200 เยน)
ใบรับรองการจัดเก็บภาษีรายได้ (200 เยน)
[ใบนีใช้สาํ หรับขอรับเงินช่วยค่าเลียงดูบุตร]

ใบรับรองมูลค่าประเมิน
(200 เยน หมายเหตุ : 2)
ใบรับรองมูลค่าทางภาษีมาตรฐาน
(200 เยน หมายเหตุ : 2)

เกียวกับภาษีโรงเรื อน

ใบรับรองภาษีและค่าธรรมเนียมทีจ่ายให้รัฐ
(200 เยน หมายเหตุ : 2)

ใบรับรองมูลค่าประเมิน/มูลค่าทางภาษีมาตร
ฐาน (200 เยน หมายเหตุ : 2)
สําเนาทะเบียนการเก็บภาษีโรงเรื อน
(สําหรับตรวจดู) (200 เยน)
[ทังนี
ฟรี เฉพาะผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษีในช่วงเวลาทีตร
วจความถูกต้องมูลค่าประเมิน]

เนือหาหลัก
รายการภาษี
มูลค่าภาษีทีควรชําระ
มูลค่าทีชําระแล้ว
มูลค่าภาษีทียังไม่ถึงกําหนด
ฯลฯ

สิ งทีต้องใช้ในการยืนขอ

เอกสารยืนยันตัวตน
(ในกรณี ยนขอโดยตั
ื
วแทน
“ใบมอบอํานาจ”)

รับรองว่าไม่มีการค้างชําระ
(หมายเหตุ : 3)
เลขทะเบียนรถยนต์ วันทีชําระ เอกสารยืนยันตัวตน
วันหมดอายุของใบรับรอง
(ในกรณี ยนขอโดยตั
ื
วแท
ฯลฯ
น จะใช้ “ใบมอบอํานาจ”
หรื อ
“ใบรับรองการตรวจสภา
พรถยนต์ (สําเนาก็ได้)”)
ยอดรายได้
มูลค่าภาษีพลเมือง/ภาษีจงั หวัด
ยอดรายได้ ค่าลดหย่อนรายได้
มูลค่าทางภาษีมาตรฐาน
มูลค่าภาษีพลเมือง/ภาษีจงั หวัด
ฯลฯ
เลขทีตังของโรงเรื อนและทีดิน
เนือที มูลค่าประเมิน ฯลฯ
เลขทีตังของโรงเรื อนและทีดิน
เนือที
มูลค่าทางภาษีมาตรฐานของโร
งเรื อนและทีดิน ฯลฯ
เอกสารยืนยันตัวตน
เลขทีตังของโรงเรื อนและทีดิน
(ในกรณี ยนขอโดยตั
ื
วแท
เนือที
น)ใบมอบอํานาจ
มูลค่าภาษีโรงเรื อน/ภาษีการวา
งผังเมือง ฯลฯ
เลขทีตังของโรงเรื อนและทีดิน
เนือที มูลค่าประเมิน
มูลค่าทางภาษีมาตรฐาน ฯลฯ
เลขทีตังของโรงเรื อนและทีดิน
เนือที มูลค่าประเมิน
มูลค่าภาษีโรงเรื อน/ภาษีการวา
งผังเมือง ฯลฯ

สํานักงานทีออกเอกสาร
• เคาน์เตอร์งานภาษีทวไป
ั
(อาคารสํานักงานใหญ่ชนั 2)
• แผนกชาวเมืองหรื อชิมิงกะ
(อาคารสําหนังงานใหญ่ชนั
1)
• แผนกภาษีพลเมือง
สาขาย่อยฮิซะอิ
• สาขาทัวไปแต่ละแห่ง
• UST Plaza Office
• (สาขาทัวไปฮิซะอิ
แผนกชาวเมืองหรื อชิมิงกะ)
เคาน์เตอร์ออกใบรับรองนอ
กเวลาทําการ
• สํานักงานย่อยแต่ละแห่ง

• เคาน์เตอร์งานภาษีทวไป
ั
(อาคารสํานักงานใหญ่ชนั 2)
• แผนกชาวเมืองหรื อชิมิงกะ
(อาคารสํานักงานใหญ่ชนั 1)
• แผนกภาษีทรัพย์สิน
สาขาย่อยฮิซะอิ
• สาขาทัวไปแต่ละแห่ง
• สํานักงานย่อยแต่ละแห่ง

• เคาน์เตอร์งานภาษีทวไป
ั
(อาคารสํานักงานใหญ่ชนั 2)
• แผนกชาวเมืองหรื อชิมิงกะ
(อาคารสํานักงานใหญ่ชนั 1)
• แผนกภาษีทรัพย์สิน
สาขาย่อยฮิซะอิ
• สาขาทัวไปแต่ละแห่ง

ใบรับรองอาคารสําหรับพักอาศัย (1300 เยน) รับรองว่าเป็ นอาคารสําหรับพั ใบรับรองทะเบียน
กอาศัย
(สําเนาทะเบียน)
ทะเบียนบ้าน ฯลฯ
ใบรับรองอืนๆ เกียวกับทรัพย์สิน (200 เยน) ใบรับรองการจัดเก็บภาษี
(เกียวกับภาษีโรงเรื อน) ฯลฯ

• เคาน์เตอร์งานภาษีทวไป
ั
(อาคารสํานักงานใหญ่ชนั 2)
• แผนกภาษีทรัพย์สิน
สาขาย่อยฮิซะอิ
เอกสารยืนยันตัวตน
• เคาน์เตอร์งานภาษีทวไป
ั
(ในกรณี ยนขอโดยตั
ื
วแท (อาคารสํานักงานใหญ่ชนั 2)
น)ใบมอบอํานาจ
• แผนกภาษีทรัพย์สิน
สาขาย่อยฮิซะอิ

หมายเหตุ : 1 ใบรับรองการชําระภาษี…200 เยนต่อ 1 รายการภาษี 1 ปี
หมายเหตุ : 2 ใบรับรองมูลค่าประเมิน ใบรับรองมูลค่าทางภาษีมาตรฐาน ใบรับรองภาษีและค่าธรรมเนียมทีจ่ายให้รัฐ
ใบรับรองมูลค่าประเมิน/มูลค่าทางภาษีมาตรฐาน…ฉบับละ 200 เยนโดยจะรวมทีดินและอาคารไม่เกิน 10 รายการ
หมายเหตุ : 3 ขอให้ผทู ้ ีต้องการให้รับรองว่าไม่มีการค้างชําระใน 2 ปี ทีผ่านมาติดต่อแผนกจัดเก็บภาษี อาคารสํานักงานใหญ่
(หมายเลขโทรศัพท์ 059-229-3135)

２

เวลาทําการของเคาน์เตอร์

เคาน์เตอร์งานภาษีทวไป
ั (อาคารสํานักงานใหญ่ชนั 2)
แผนกชาวเมืองหรื อชิมิงกะ (อาคารสํานักงานใหญ่ชนั 1)
แผนกภาษีพลเมือง สาขาย่อยฮิซะอิ (Porta Hisai ชัน 3)
แผนกภาษีทรัพย์สิน สาขาย่อยฮิซะอิ (Porta Hisai ชัน 3)
สาขาทัวไปแต่ละแห่ง แผนกสวัสดิการพลเมือง
(สาขาทัวไปฮิซะอิ แผนกชาวเมืองหรื อชิมิงกะ)

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8.30 น.- 17.15 น.
(ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์/วันหยุด และ 29 ธ.ค.ถึง 3 ม.ค.)

UST Plaza Office
(UST Tsu ชัน 4)

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8.30 น.- 20.00 น. วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์/วันหยุด 8.30 น.17.00 น.
(ยกเว้น 29 ธ.ค.ถึง 2 ม.ค.)

(สาขาทัวไปฮิซะอิ แผนกชาวเมืองหรื อชิมิงกะ)
เคาน์เตอร์ออกใบรับรองนอกเวลาทําการ
(Porta Hisai ชัน 1)

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8.30 น.- 20.00 น. วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์/วันหยุด 8.30 น.17.00 น.
(ยกเว้น 29 ธ.ค.ถึง 2 ม.ค.)

สิ งทีต้องเตรี ยมเวลายืนขอจากเคาน์เตอร์

３

1.
2.
3.
4.

４

ใบคําร้อง (อยูต่ ามเคาน์เตอร์ หรื อดาวน์โหลดจากโฮมเพจได้)
เอกสารรับรองตนของผูท้ ีมาเคาน์เตอร์ (กรุ ณาดูรายละเอียดในข้อ 4 การยืนยันตัวตน)
ค่าธรรมเนียม
ใบมอบอํานาจ (ในกรณี ยนขอโดยตั
ื
วแทน)
หากเข้าข่ายข้อใดข้อหนึงต่อไปนี จะต้องยืนใบมอบอํานาจ
• ในกรณี ผทู ้ ีมายืนขอเป็ นผูท้ ีอาศัยอยูใ่ นเมืองทสึ ในปั จจุบนั แต่ไม่ใช่เจ้าตัวหรื อไม่ใช่ญาติทีมีทีอยูเ่ ดียวกัน
• ในกรณี ผทู ้ ีมายืนขอเป็ นผูท้ ีอาศัยอยูใ่ นเมืองอืนนอกเหนือจากเมืองทสึ ในปั จจุบนั และไม่ใช่เจ้าตัว
(ใบรับรองจะออกให้เป็ นรายบุคคล)

การยืนยันตัวตน

เพือเป็ นการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ทีเมืองทสึ จะมีการขอดูหลักฐานแสดงตัวของผูย้ นคํ
ื าร้องตอนรับใบคําร้อง
จึงขอให้ท่านเข้าใจและร่ วมมือในการแสดงเอกสารรับรองตนดังในตารางต่อไปนี
(ก) 1 รายการจากต่อไปนี

(ข) 2 รายการจากต่อไปนี

(ค) 1 รายการจากต่อไปนีกับ 1
รายการจาก (ข) รวม 2 รายการ

[เอกสารรับรองตนทีมีรูปถ่ายหน้าตรงและออกโดยหน่วยงานราชการ (1 รายการจากข้างล่างนี)]
ใบขับขี หนังสื อเดินทาง บัตรมายนัมเบอร์ บัตรประจําตัวผูพ้ าํ นัก สมุดบันทึกผูพ้ ิการ
ฯลฯ…ซึ งเป็ นเอกสารรับรองตนทีออกโดยรัฐบาลกลางหรื อสถาบันของรัฐท้องถิน
(ต้องมีรูปถ่ายหน้าตรง)
[เอกสารรับรองตนทีไม่มีรูปถ่ายหน้าตรงและออกโดยหน่วยงานราชการ (2 รายการจากข้างล่างนี)]
บัตรประกันสุ ขภาพประชาชน (รวมการประกันสุ ขภาพของภาคเอกชน ฯลฯ)
ใบรับรองบําเหน็จบํานาญ สมุดบันทึกบําเหน็จบํานาญ บัตรการดูแลระยะยาว
ฯลฯ…ซึ งเป็ นเอกสารทีมีชือ-สกุล และข้อความอืนทีสามารถจะระบุตวั ตนของผูย้ นคํ
ื าร้อง
หรื อเอกสารทีเห็นว่าเทียบเท่ากับเอกสารเหล่านี
[เอกสารรับรองตน (1 รายการจากข้างล่างนี)＋ (1 รายการจาก (ข) ข้อก่อนหน้านี)]
เอกสารรับรองตน (ต้องมีรูปถ่ายหน้าตรง) ทีออกโดยนิติบุคคล
(ไม่รวมรัฐบาลกลางหรื อสถาบันของรัฐท้องถิน), เอกสารอืนๆ ทีมีชือ-สกุล
และข้อความอืนทีสามารถจะระบุตวั ตนของผูย้ นคํ
ื าร้อง
หรื อเอกสารทีเห็นว่าเทียบเท่ากับเอกสารเหล่านี

