การยืน่ แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม
กรณีการแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
1. รายการที่ได้จดทะเบียนในสาระสาคัญ
เช่น ชื่อผูป้ ระกอบการ ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตงั้ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
2. เปิดสถานประกอบการเพิ่มเติม
3. ปิดสถานประกอบการบางแห่ง
4. ย้ายสถานประกอบการ กรณี
4.1 มีสถานประกอบการแห่งเดียว
(1) ย้ายภายในท้องที่หน่วยจดทะเบียน
(2) ย้ายต่างท้องที่หน่วยจดทะเบียน

4.2 มีสถานประกอบการหลายแห่ง
(1) กรณีสานักงานใหญ่ยา้ ย
1) ภายในท้องที่หน่วยจดทะเบียน
2) ต่างท้องที่หน่วยจดทะเบียน
(2) กรณีสานักงานสาขาย้าย
1) ภายในท้องที่หน่วยจดทะเบียน
2) ต่างท้องที่หน่วยจดทะเบียน

ที่หน่วยจดทะเบียนสถานประกอบการ/
สานักงานใหญ่ (กรณีสาขา)

ที่หน่วยจดทะเบียน
สถานประกอบการแห่งใหม่

ยื่น ภ.พ.09
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ยื่น ภ.พ.09 ก่อนวันเปิ ดสถานประกอบการเพิ่มเติมไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
ยื่น ภ.พ.09 ภายใน 15 วัน นับจากวันปิ ดสถานประกอบการ

ยื่น ภ.พ.09 ก่อนวันย้ายไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
ยื่น ภ.พ.09 แจ้งย้ายออกก่อนวันย้ายไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน

ยื่น ภ.พ.09 แจ้งย้ายเข้าพร้อมคืนใบทะเบียน (เดิม)
ก่อนวันเปิ ดสถานประกอบการแห่งใหม่ไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน

ยื่น ภ.พ.09 ก่อนวันย้ายไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน พร้อมคืนใบทะเบียน (เดิม)
ยื่น ภ.พ.09 แจ้งย้ายออกก่อนวันย้ายไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
ยื่น ภ.พ.09 ก่อนวันย้ายไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน พร้อมคืนใบทะเบียน (เดิม)
ยื่น ภ.พ.09 แจ้งย้ายออก
ก่อนวันย้ายไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน

ยื่น ภ.พ.09 แจ้งย้ายเข้าพร้อมคืนใบทะเบียน(เดิม)
ก่อนวันเปิ ดสถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน

ยื่น ภ.พ.09 แจ้งย้ายเข้าพร้อมคืนใบทะเบียน (เดิม)
ก่อนวันเปิ ดสถานประกอบการแห่งใหม่ไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
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การยืน่ แจ้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสถานประกอบการ
กรณีการแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
5. หย ุดประกอบกิจการชัว่ คราวเกิน 30 วัน
6. โอนกิจการ
6.1 กรณีโอนกิจการบางส่วน
(1) ผูโ้ อนกิจการ
(2) ผูร้ บั โอนกิจการ
1) เป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบียน
2) มิใช่ผปู้ ระกอบการจดทะเบียน
6.2 กรณีโอนกิจการทัง้ หมด
(1) ผูโ้ อนกิจการ
(2) ผูร้ บั โอนกิจการ
1) เป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบียน

2) มิใช่ผปู้ ระกอบการจดทะเบียน
7. นิติบ ุคคลควบเข้ากัน
7.1 นิตบิ คุ คลเดิม
7.2 นิตบิ คุ คลใหม่ซึ่งควบเข้ากัน

ที่หน่วยจดทะเบียน สถานประกอบการ/ สานักงานใหญ่ (กรณีสาขา)
ยื่น ภ.พ.09 ภายใน 15 วัน นับจากวันที่หยุดประกอบกิจการชัว่ คราว

ยื่น ภ.พ.09 พร้อมคืนใบทะเบียน (เดิม) ก่อนวันโอนกิจการไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
ยื่น ภ.พ.09 ก่อนวันรับโอนกิจการไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
ยื่น ภ.พ.01 ขอจดทะเบียน และยื่น ภ.พ.09 แจ้งรับโอนกิจการก่อนวันโอนกิจการไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
ยื่น ภ.พ.09 แจ้งโอนทัง้ หมดพร้อมคืนใบทะเบียน (เดิม) ก่อนวันโอนกิจการไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
ยื่น ภ.พ.09 ก่อนวันรับโอนกิจการไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
ยื่น ภ.พ.01 ขอจดทะเบียน และยื่น ภ.พ.09
แจ้งรับโอนกิจการทัง้ หมดก่อนวันโอนกิจการทัง้ หมดไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
ยื่น ภ.พ.09 แจ้งควบกิจการพร้อมคืนใบทะเบียน (เดิม) ภายใน 15 วัน นับจากวันควบกิจการ
ยื่น ภ.พ.01 ณ หน่วยจดทะเบียนที่ตงั้ สานักงานใหญ่ นิตบิ คุ คลใหม่ตงั้ อยู่
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนนิตบิ คุ คลใหม่
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การยื่นแจ้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสถานประกอบการ
กรณีการแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง
8. เลิกประกอบกิจการ
9. ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนซี่งเป็นบ ุคคลธรรมดาถึงแก่ความตาย
9.1 ผูค้ รอบครองทรัพย์มรดกที่รบั ผิดชอบ
ดาเนินกิจการของผูต้ าย กรณี
1) ไม่ใช้สิทธิดาเนินกิจการของผูต้ าย
2) ใช้สิทธิดาเนินกิจการของผูต้ ายแล้ว แต่พน้ กาหนด 60 วัน
ไม่มีผจู้ ดั การมรดก หรือทายาทขอโอนกิจการของผูต้ าย
9.2 ถ้าผูจ้ ดั การมรดกหรือทายาท ประสงค์จะประกอบกิจการ
ของผูต้ ายต่อไป
(1) ถ้าเป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบียน
(2) ถ้ามิใช่ผปู้ ระกอบการจดทะเบียน

ที่หน่วยจดทะเบียน สถานประกอบการ/ สานักงานใหญ่ (กรณีสาขา)
ยื่น ภ.พ.09 พร้อมคืนใบทะเบียน (เดิม)
ภายใน 15 วัน นับจากวันเลิกประกอบกิจการ

ยื่น ภ.พ.09
ณ หน่วยจดทะเบียนที่สถานประกอบการของผูต้ ายตัง้ อยู่โดยเร็วที่สดุ
ต้องคืนใบทะเบียน ภ.พ.20 ของผูต้ าย
ภายใน 15 วัน นับแต่วันผูป้ ระกอบการถึงแก่ความตาย
ต้องคืนใบทะเบียน ภ.พ. 20 ของผูต้ าย
ภายใน 15 วัน นับแต่วันพ้นกาหนดเวลาดังกล่าว
ต้องยื่น ภ.พ. 09
พร้อมคืนใบทะเบียนของผูต้ ายก่อนวันโอนกิจการไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
ต้องยื่น ภ.พ. 01 ขอจดทะเบียน และยื่น ภ.พ. 09
แจ้งรับโอนกิจการพร้อมคืนใบทะเบียนของผูต้ ายก่อนวันรับโอนกิจการไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
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