
การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

สถานที่ใหบริการ สํานักการคลัง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

หมายเลขโทรศัพท 0-4382-1354-6 ตอ 116 

ระยะเวลาเปดใหบริการ วันจันทร ถึง วันศุกร  

                             ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  31 วัน 

รายการเอกสาร   

1. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกใหโดย   

   หนวยงานของรัฐ เอกสารฉบับจริง และเอกสารสําเนา    

   อยางละ 1 ชุด 

2. ทะเบียนบานพรอมสําเนา เอกสารฉบับจริงและเอกสาร 

   สําเนา อยางละ 1 ชุด 

3. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดินพรอมสําเนา  

   เชน โฉนดที่ดิน ใบอนุญาตปลูกสราง หนังสือสัญญาซื้อ   

   ขาย หรือใหโรงเรือนฯ เอกสารฉบับจริงและเอกสารสําเนา  

   อยางละ 1 ชุด 

4. หลักฐานประกอบกิจการพรอมสําเนา เชน ใบทะเบียน        

    การคา ทะเบียนพาณิชย ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม หรือ  

    ใบอนุญาตประกอบกิจการคาของฝายสิ่งแวดลอม สัญญา       

    เชาอาคาร เอกสารฉบับจริงและเอกสารสําเนา อยางละ            

   1 ชุด 

5. หนังสือรับรองนิติบุคคล และงบแสดงฐานะการเงิน (กรณ ี

   นิติบุคคล) พรอมสําเนา เอกสารฉบับจริง และเอกสาร    

   สําเนา อยางละ 1 ชุด 
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6. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน)   

    เอกสารฉบับจริง 1 

 
 

การรับชําระภาษีปาย 

สถานที่ใหบริการ  สํานักการคลัง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

หมายเลขโทรศัพท  0-4382-1354-6 ตอ 116 

ระยะเวลาเปดใหบริการ วันจันทร ถึง วันศุกร 

                             ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   46  วัน 

รายการเอกสาร   

1.บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกใหโดย 

   หนวยงานของรัฐ เอกสารฉบับจริงและเอกสารสําเนาอยาง 

   ละ 1 ชุด 

2.ทะเบียนบานพรอมสําเนา เอกสารฉบับจริงและเอกสาร 

   สําเนา อยางละ 1 ชุด 

3. แผนผังแสดงสถานที่ตั้งหรือแสดงปายรายละเอียดเกี่ยวกับ 

   ปาย วัน เดือน ป ที่ติดตั้งหรือแสดงเอกสารฉบับจริง 1 ชุด 
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4. หลักฐานประกอบกิจการ เชน ใบทะเบียนการคา สําเนา 

    ทะเบียนพาณิชย สําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม เอกสาร 

    สําเนา 1 ชุด  

5. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พรอมสําเนา  

    เอกสารฉบับจริง และเอกสารสําเนา อยางละ 1 ชุด 

6. สําเนาใบเสร็จรับเงินภาษีปาย(ถามี) เอกสารสําเนา 1 ชุด 

7. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน)        

   เอกสารฉบับจริง 1 

 

การรับชําระภาษีบํารุงทองที่ 

สถานที่ใหบริการ  สํานักการคลัง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

หมายเลขโทรศัพท  0-4382-1354-6 ตอ 116 

ระยะเวลาเปดใหบริการ วันจันทร ถึง วันศุกร  

                             ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   31  วัน 

รายการเอกสาร   

 - เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานของรัฐ 

1. บัตรประจําตัวประชาชน เอกสารฉบับจริงและเอกสาร 

    สําเนาอยางละ 1 ชุด 
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2. สําเนาทะเบียนบาน เอกสารฉบับจริงและเอกสารสําเนา  

    อยางละ 1 ฉบับ 

3. หนังสือรับรองนิติบุคคล เอกสารฉบับจริง และเอกสาร 

   สําเนา อยางละ 1 ชุด 

 - เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

1. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน เชน โฉนดที่ดิน น.ส.3  

    เอกสารฉบับจริง และเอกสารสําเนา อยางละ  1 ชุด 

2. หนังสือมอบอํานาจ เอกสารฉบับจริง 1 ฉบับ 

3. ใบเสร็จหรือสําเนาใบเสร็จการชําระคาภาษีบํารุงทองที่ของ 

   ปกอน เอกสารฉบับจริงและเอกสารสําเนาอยางละ 1 ฉบับ 

 

การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 

สถานที่ใหบริการ  สํานักการคลัง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

หมายเลขโทรศัพท  0-4382-1354-6 ตอ 116 

ระยะเวลาเปดใหบริการ วันจันทร ถึง วันศุกร  

                             ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   60  นาที 

รายการเอกสาร   

- เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานของรัฐ 

1. บัตรประจําตัวประชาชน เอกสารฉบับจริง 1 ฉบับ   

    เอกสารสําเนา 3  ฉบับ 

2. หนังสือรับรองนิติบุคคล เอกสารฉบับจริง 1 ฉบับ   

    เอกสารสําเนา 3  ฉบับ 
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3. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมาย (กรณี 

    ผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง) พรอม 

    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับ 

    มอบอํานาจ เอกสารฉบับจริง 1 ฉบับ เอกสารสําเนา 3 ฉบับ 

 - เอกสารอื่นๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

1. แบบคํารองตามแบบ ฆ.ษ.1 

ที่เจาพนักงานตํารวจเจาของทองที่แสดงความคิดเห็นแลว 

เอกสารฉบับจริง 1 ฉบับ เอกสารสําเนา 3 ฉบับ 

2. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งการใชเครื่องขยายเสียง 

เอกสารฉบับจริง 1 ฉบับ เอกสารสําเนา 3 ฉบับ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

คูมือในการบริการประชาชน 
 

 
 

Ø ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
Ø ภาษีปาย 
Ø ภาษีบํารุงทองที ่
Ø การขออนุญาตทําการโฆษณา 
โดยใชเครื่องขยายเสียง 

 

สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
ถ.ถีนานนท ต.กาฬสินธุ อ.เมือง  

จ.กาฬสินธุ 46000 
ฝายพัฒนารายได 
สํานักการคลัง 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
โทรศัพท 0-4382-1354-6 ตอ 209 

แฟกซ 0-4381-1233 

www.Kalasin-mu.go.th 
 


