การใหบริการติดตอราชการ
ฝายปกครอง
การรับรองบุคคลและเรือ่ งราวตาง ๆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รับรองวาเปนบุคคลเดียวกัน
รับรองลายมือชื่อผูมอบอํานาจ
รับรองสถานที่เกิด-รับรองการตาย
รับรองวาเปนผูประสบสาธารณภัย
รับรองความประพฤติ
รับรองวาบุคคลยังมีชีวิตอยูเพื่อไปรับบํานาญ
รับรองสถานภาพการสมรส
รับรองลายมือชื่อกรณีใหความยินยอมบุตรเดินทางไปตางประเทศ
รับรองวาไดรับเงินคาเลี้ยงดูจากบุตร หรือผูสงเงินใหในตางประเทศเพื่อนําไปเปน
หลักฐานในการลดหยอนภาษี
10. รับรองสถานะทางครอบครัวของคนงานที่ไปทํางานในตางประเทศ
11. รับรองลายมือชื่อผูค้ําประกันในสัญญากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
12. รับรองรายการบริจาคทรัพยสินเพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปน
ที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
13. การสอบสวนเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลกรณีอื่น
14. สอบสวนการอุปการะเลี้ยงดูหรือปกครองบุตรฝายเดียว
15. สอบสวนประกอบการพิจารณาพักการลงโทษ
16. สอบสวนทายาทเพื่อรับบําเหน็จตกทอด
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวประชาชนผูเกี่ยวของฉบับจริงพรอมสําเนา
2. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานของผูที่เกี่ยวของฉบับจริงพรอมสําเนา
3. พยานบุคคลที่เชื่อถือได อยางนอย 2 คน
4. เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ
ขอควรทราบ
1. กิจกรรมตางๆ มอบหมายใหผูอื่นทําการแทนไมได ยกเวน ขอ 3 และขอ 7
2. พยานตองเปนผูบรรลุนิติภาวะและทราบเรื่องที่จะใหรับรองเปนอยางดี

การทําพินัยกรรม

พินัยกรรม คือ คําสั่งครั้งสุดทายซึ่งแสดงเจตนากําหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพยสินหรือกิจกรรมตางๆ ของ
ผูทําพินัยกรรม เพื่อที่จะเกิดผลบังคับตามกฎหมายเมื่อผูทําพินัยกรรมถึงแกความตาย
พินัยกรรมมี 5 แบบ ดังนี้
1.พินัยกรรมแบบธรรมดา

2.พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ
3.พินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง
4.พินัยกรรมแบบเอกสารลับ
5.พินัยกรรมทําดวยวาจา
การทําพินัยกรรมที่ตองติดตอราชการกับสํานักงานเขต มี 3 แบบ คือ

1.พินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง

หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่แจงไว
4. กรณีผูทําพินัยกรรมอายุเกิน 60 ปหรือปวย ควรมีใบรับรองแพทยวามี สติสัมปชัญญะสมบูรณ
5. พยานบุคคลที่ 2 คน (ตองไมมีสวนไดเสียกับพินัยกรรม)

2. พินัยกรรมแบบเอกสารลับ

หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. พินัยกรรมที่เจาของไดลงลายมือชื่อและไดผลผนึกซองเรียบรอยแลว
4. พยานอยางนอย 2คน

3. พินัยกรรมทําดวยวาจา

การทําพินัยกรรมดวยวาจาใชในกรณีที่บุคคลอยูในอันตรายเสี่ยงแกความตายและไมสามารถทํา
พินัยกรรมแบบอื่นได และตองกระทําตอหนาพยานอยางนอย 2 คน เมื่อการทําพินัยกรรมดวยวาจาสิ้นสุดลง พยาน
ตองแจงตอหนาผูอํานวยการเขตใหทราบถึงขอความที่ ผูทําพินัยกรรมไดสั่งไวดวยวาจา วันเดือนปที่ทําพินัยกรรม
และสาเหตุที่ไมสามารถทําพินัยกรรมแบบอื่นไดโดยเร็วที่สุด
หลักฐาน
1. บัตรประจําประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. พยานอยางนอย 2 คน ที่อยูในขณะทําพินัยกรรมดวยวาจา

การตัดทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดก

หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. พยานอยางนอย 2 คน

การถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิใหรับมรดก

หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. พยานอยางนอย 2 คน
4. หลักฐานการตัดทายาท โดยธรรมมิใหรับมรดก

การสละมรดก

หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. กรณีเปนผูเยาว บุคคลวิกลจริต หรือบุคคลผูไมสามารถจัดทําการงานของตนเองใช
- หลักฐานการยินยอมของบิดา มารดา ผูปกครอง ผูอนุบาลหรือผูพิทักษ
- คําพิพากษา หรือคําสั่งศาล
4. พยานอยางนอย 2 คน

การใหบริการงานทะเบียนสมาคม
การจดทะเบียนจัดตัง้ สมาคม

หลักฐาน (อยางละ 3 ชุด)
1.ขอบังคับของสมาคม
2.รายชื่อ ที่อยู และอาชีพของผูจะเปนสมาชิกไมนอยเกิน 10 คน
3.รายชื่อ ที่อยู และอาชีพของผูจะเปนกรรมการของสมาคม
4.รายงานการประชุมจัดตั้งสมาคม
5.แผนผังที่ตั้งสังเขปของสมาคมทั้งสํานักงานใหญและสํานักงานสาขา (ถามี)
6.หนังสืออนุญาตใหใชสถานที่จัดตั้งสมาคม
7.สําเนาหรือภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกใหและภาพถายสําเนา
ทะเบียนบานของผูจะเปนสมาชิกและผูจะเปนกรรมการของสมาคม
8.กรณีที่สมาคมมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับงานของสภาวัฒนธรรมแหงชาติ ใชสําเนาหรือภาพถายใบอนุญาต
จัดตั้งสมาคม หรือองคการตามกฎหมายวาดวยวัฒนธรรมแหงชาติ
9.เอกสารอื่นๆ เชน
- บันทึกคําใหการฐานะและความประพฤติของผูจะเปนกรรมการของสมาคมตามแบบที่กําหนดให
- หนังสือรับรองผูจะเปนกรรมการของสมาคม (กรณีไมตองสอบปากคํา )
- กรรมการสมาคมที่เปนบุคคลตางดาว สํานักงานเขตหรืออําเภอตองสงขอมูลบุคคลไปตรวจสอบ
ประวัติฐานะและความประพฤติที่สํานักงานขาวกรองแหงชาติและสถานทูตของประเทศที่บุคคลนั้น
ถือสัญชาติอยู
- หนังสืออนุญาตจากการกีฬาแหงประเทศไทย กรณีสมาคมมีวัตถุประสงคหลักเกี่ยวกับการกีฬาหรือ
สงเสริมการกีฬาโดยตรง
- หนังสืออนุญาตใหใชชื่อหรือตราสัญลักษณของสวนราชการ หนวยงานของรัฐหรือนิติบุคคลที่
เกี่ยวของ
คาธรรมเนียม : 2,000 บาท
ขอควรทราบ : กรรมการของสมาคมที่ยื่นคําขอตาม แบบ ส.ค.1 ตองไมนอยกวา 3 คน

การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของสมาคม

หลักฐาน (อยางละ 3 ชุด)
1. รายงานการประชุมของที่ประชุมใหญที่มีมติใหมีการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของสมาคม
2. ขอบังคับของสมาคมฉบับเกาและฉบับใหม
3. ตารางเปรียบเทียบขอบังคับของสมาคมฉบับเกาและใหม
4. แผนผังที่ตั้งโดยสังเขปของสมาคมและหนังสืออนุญาตใหใชสถานที่ตั้งของสมาคมในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้ง
5. สําเนาใบสําคัญ ส.ค.4 (กรณีสมาคมที่ไดรับการจดทะเบียนจัดตั้งใหม ซึ่งยังไมเคยแตงตั้ง
กรรมการขึ้นใหมทั้งชุดหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการมากอน) หรือ
6. สําเนาใบสําคัญ ส.ค.6 ฉบับลาสุด (กรณีสมาคมที่ไดรับการจดทะเบียนแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม
ทั้งชุด หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคมมาแลว )
คาธรรมเนียม : 200 บาท
ขอควรทราบ :
-ยื่นคําขอตามแบบ ส.ค.2 ภายใน 14 วัน นับตั้งแตวันที่ไดลงมติ หากเกินกําหนดปรับไมเกิน 10,000
บาท
-ผูมีสิทธิ์ยื่นคํารอง ไดแก นายกสมาคมหรือผูไดรับมอบหมายตามขอบังคับหรือผูที่ไดมอบหมายในที่ประชุม
คณะกรรมการของสมาคม หรือหากบุคคลดังกลาวไมสามารถดําเนินการ ใหมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษรให
ผูแทนเปนผูยื่นคํารอง

การจดทะเบียนแตงตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหมทั้งชุด หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของ
สมาคม

หลักฐาน (อยางละ 3 ชุด)
1. รายงานการประชุมของสมาคมที่มีมติใหมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหมทั้งชุด หรือการเปลี่ยนแปลง
กรรมการของสมาคม
2. ขอบังคับของสมาคม
3. รายชื่อกรรมการเกาและกรรมการใหม
4. สําเนาหรือภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกใหและถายภาพถายสําเนา
ทะเบียนบานของกรรมการใหม
5. สําเนาใบสําคัญ ส.ค.4 (กรณีสมาคมที่ไดรับการจดทะเบียนจัดตั้งใหมซึ่งยังไมเคยแตงตั้งกรรมการ
ขึ้นใหมทั้งชุดหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการมากอน)
6. สําเนาใบสมัคร ส.ค.6 ฉบับลาสุด (กรณีสมาคมไดรับการจดทะเบียนแตงตั้งกรรมการขึ้นใหมทั้งชุด
หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคมมาแลว)
7. เอกสารอื่นๆ เชน
- บันทึกคําใหการฐานะและความประพฤติของผูจะเปนกรรมการของสมาคมตามแบบที่กําหนดให
- หนังสือรับรองผูจะเปนกรรมการของสมาคม (กรณีไมตองสอบปากคํา )
- กรรมการสมาคมที่เปนคนตางดาว สํานักงานเขตหรืออําเภอตองสงขอมูลบุคคลไปตรวจสอบประวัติ
ฐานะและความประพฤติที่สํานักงานขาวกรองแหงชาติและสถานทูตของประเทศที่บุคคลถือสัญชาติ
อยู
คาธรรมเนียม : 200 บาท

ขอควรทราบ :
-ยืนคําขอตามแบบ ส.ค.3 ภายใน 30 วัน นับแตวันนี้ที่มีการแตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของ
สมาคม หากเกินกําหนดปรับไมเกิน 10,000 บาท
-ผูมีสิทธิ์ยื่นคํารอง ไดแก นายกสมาคม หรือผูที่ไดรับมอบหมายตามขอบังคับหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
ในที่ประชุมคณะกรรมการของสมาคม หรือหากบุคคลดังกลาวไมสามารถดําเนินการไดใหมอบอํานาจเปนลาย
ลักษณอักษรใหผูแทนเปนผูยื่นคําขอ

การขอจดทะเบียนเลิกสมาคม

หลักฐาน
1.ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม (ส.ค.4) ฉบับจริง
2.ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนการแตงตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหมทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลง
กรรมการของสมาคม ซึ่งเปนกรรมการที่อยูในตําแหนงขณะมีการเลิกสมาคม
3.ขอบังคับของสมาคม
4.เอกสารการแตงตั้งผูชําระบัญชี
5.สําเนารายงานการประชุมของที่ประชุมใหญสมาคมที่มีมติใหเลิกสมาคม
6.เอกสารอื่นๆ (ถามี)
ขอควรทราบ : ยื่นคําขอภายใน 14 วัน นับตั้งแตวันที่มีการเลิกสมาคม หากเกินกําหนดกรรมการของสมาคมจะมี
โทษปรับไมเกินคนละ 10,000 บาท เวนแตกรรมการผูนั้นพิสูจนไดวามิไดเกิดจากการกระทําของตน

คาธรรมเนียมเพิ่มเติมงานงานทะเบียนสมาคม

- คาตรวจเอกสาร ครั้งละ 50 บาท
- คาคัดและรับรองสําเนาเอกสาร แผนละ 10 บาท แตไมเกิน 500 บาท
- คาคําขอใหเจาหนาที่ดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับสมาคม ครั้งละ 5 บาท

การใหบริการงานทะเบียนมูลนิธิ
การจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ

ขอควรทราบ : ผูประสงคจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิใหยื่นคําขอตามแบบ ม.น.18
หลักฐาน (อยางละ 3 ชุด )
1. รายชื่อเจาของทรัพยสินและรายการทรัพยสินที่จัดสรรสําหรับมูลนิธิ พรอมหนังสือรับรองธนาคาร
บัญชีเงินฝากของเจาของทรัพยสิน สําเนาโฉนดที่ดิน (กรณียกที่ดินใหมูลนิธิ)
2. รายชื่อ ที่อยู และอาชีพของผูจะเปนกรรมการของมูลนิธิทุกคน (ไมนอยกวา 3 คนตาม ป.พ.พ. มาตรา
111)
3. ขอบังคับของมูลนิธิ ตองมีสาระสําคัญอยางนอย 6 รายการตาม ป.พ.พ. มาตรา 112 ดังนี้
- ชื่อมูลนิธิ
- วัตถุประสงคของมูลนิธิ
- ที่ตั้งสํานักงานใหญและที่ตั้งสํานักงานสาขาทั้งปวง
- ทรัพยสินของมูลนิธิขณะจัดตั้ง

- ขอกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการของมูลนิธิ เชน จํานวนกรรมการ การตั้งกรรมการ วาระการดํารง
ตําแหนงของกรรมการ การพนจากตําแหนงของกรรมการและการประชุมของคณะกรรมการ
- ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดการมูลนิธิ การจัดการทรัพยสินและบัญชีของมูลนิธิ
4. หนังสือคํามั่นวาจะใหทรัพยสินแกมูลนิธิของเจาของทรัพยสินตามที่มีผลตามกฎหมาย โดยหนังสือให
คํามั่นตองมีผูใหคํามั่น (เจาของทรัพยสิน) ผูรับคํามั่นตองเปนกรรมการมูลนิธิ (ที่ไมใชผูใหคํามั่น) และ
พยาน 2 คน
5. สําเนาพินัยกรรม ในกรณีที่การขอจดทะเบียนมูลนิธิหรือการจัดทรัพยสินสําหรับมูลนิธิ (ตาม 1) เกิดขึ้น
โดยผลของพินัยกรรมนั้น
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวอื่นที่สวนราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
ออกให และสําเนาภาพถายสําเนาทะเบียนบานของบุคคลตาม (1) และ (2) หรือหลักฐานอื่นที่
สามารถแสดงสถานภาพของบุคคลและถิ่นที่อยูในทํานองเดียวกันในกรณีที่บุคคลดังกลาวเปนผูไมมี
หลักฐานตามกําหนด เชน คนตางดาวหรือพระภิกษุ
7. แผนผังโดยสังเขปแสดงที่ตั้งสํานักงานใหญ และที่ตั้งสํานักงานสาขาทั้งปวง (ถามี)
8. หนังสืออนุญาตจากเจาของหรือผูครอบครองใหใชสถานที่ตาม (7)
9. สําเนารายงานการประชุมจัดตั้งมูลนิธิ
10. เอกสารอื่นๆ เชน
- บันทึกคําใหการตรวจสอบฐานะและความประพฤติของผูที่จะเปนคณะกรรมการของมูลนิธิ
- หนังสือรับรองผูจะเปนกรรมการของมูลนิธิ (ใชกรณีไมตองสอบปากคํา )
- หนังสืออนุญาตจากเจาของชื่อ หรืทายาท หรือสวนราชการ หนวยงานของรัฐหรือนิติบุคคลที่
เกี่ยวของ
- กรรมการมูลนิธิเปนบุคคลตางดาว สํานักงานเขตหรืออําเภอ ตองสงขอมูลบุคคลไปตรวจสอบประวัติ
ฐานะและความประพฤติที่สํานักงานขาวกรองแหงชาติ และสถานทูตของประเทศที่บุคคลนั้นถือ
สัญชาติอยู
คาธรรมเนียม : 200 บาท

การจดทะเบียนแตงตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหมทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ

หลักฐาน (อยางละ 3 ชุด)
1.สําเนารายงานการประชุมหรือเอกสารอื่นที่แสดงถึงมติของคณะกรรมการของมูลนิธิที่ใหมีการแตงตั้ง
กรรมการขึ้นใหมทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
2. สําเนาบัญชีรายชื่อคณะกรรมการของมูลนิธิชุดเดิม
3. รายชื่อ ที่อยู และอาชีพของผูจะเปนกรรมการของมูลนิธิที่ขอแตงตั้งขึ้นใหมทั้งชุดหรือที่ขอเปลี่ยนแปลง
4. สําเนาขอบังคับของมูลนิธิ
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวอื่นที่สวนราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
ออกให และสําเนาทะเบียนบานของกรรมการมูลนิธิ ที่จะแตงตั้งขึ้นใหมทั้งชุด เวนแตในกรณีที่บุคคลดังกลาวเปนผู
ไมมีหลักฐานตามที่กําหนด เชน คนตางดาว หรือพระภิกษุ ใหใชหลักฐานอื่นที่สามารถแสดงสถานภาพของบุคคล
และถิ่นที่อยู

6. เอกสารอื่นๆ
- บันทึกคําใหการตรวจสอบฐานะและความประพฤติของผูที่จะเปนคณะกรรมการของมูลนิธิ
- สําเนาใบสําคัญ ม.น.3 (กรณีเปนมูลนิธิที่ไดรับการจดทะเบียนจัดตั้งใหม ซึ่งยังไมเคยแตงตั้ง
กรรมการขึ้นใหมทั้งชุดหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการมากอน) หรือ
- สําเนาใบสําคัญ ม.น.4 (กรณีเปนมูลนิธิที่ไดรับการจดทะเบียนแตงตั้งกรรมการขึ้นใหมทั้งชุดหรือ
เปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิมาแลว)
คาธรรมเนียม : 50 บาท
ขอควรทราบ : ยื่นคําขอตามแบบ ม.น.2 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีการประชุมลงมติแตงตั้ง หรือเปลี่ยนแปลง
กรรมการของมูลนิธิ หากเกินกําหนดปรับไมเกิน 10,000 บาท

การขอจดทะเบียนการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของมูลนิธิ

หลักฐาน (อยางละ 3 ชุด)
1.สําเนารายงานการประชุมหรือเอกสารอื่นที่แสดงถึงมติของคณะกรรมการของมูลนิธิที่ใหมี
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของมูลนิธิ
2.สําเนาขอบังคับของมูลนิธิฉบับปจจุบัน
3.แบบแสดงรายการขอบังคับที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับแตละขอ โดยลงชื่อของกรรมการ
มูลนิธิผูจัดทําดวย
4.แผนผังโดยสังเขป แสดงที่ตั้งสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขาแหงใหมของมู ลนิธิ และหนังสือ
อนุญาตจากเจาของ หรือผูครอบครองใหใชสถานที่ดังกลาวในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสํานักงาน
5.หนังสืออนุญาตจากเจาของ หรือผูครอบครองใหใชสถานที่ขิงมูลนิธิ
6. เอกสารอื่นๆ
- สําเนาใบสําคัญ ม.น.3 (กรณีเปนมูลนิธิที่ไดรับการจดทะเบียนจัดตั้งใหม ซึ่งยังไมเคยแตงตั้ง
กรรมการขึ้นใหมทั้งชุดหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการมากอน) หรือ
- สําเนาใบสําคัญ ม.น.4 ฉบับลาสุด (กรณีเปนมูลนิธิที่เคยไดรับการจดทะเบียนแตงตั้งกรรมการ
ขึ้นใหมทั้งชุดหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิมาแลว)
คาธรรมเนียม : 50 บาท
ขอควรทราบ : ยื่นคําขอตามแบบ ม.น.2 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีการประชุมลงมติใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
ของมูลนิธิ หากเกินกําหนดปรับไมเกิน 10,000 บาท

การเลิกมูลนิธิ

หลักฐาน (อยางละ 3 ชุด)
1.ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ (ม.น.3) ฉบับจริง
2.ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนการแตงตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหมทั้งชุด หรือการเปลี่ยนแปลง
กรรมการของมูลนิธิ ซึ่งเปนกรรมการที่อยูในตําแหนงขณะมีการเลิกมูลนิธิ (ม.น.4) ฉบับจริง
3.ขอบังคับของมูลนิธิที่บังคับใชในปจจุบัน
4.เอกสารการแตงตั้งผูชําระบัญชี
5.สําเนารายงานการประชุมของมูลนิธิที่มีมติใหเลิกมูลนิธิ

ขอควรทราบ : ยื่นคําขอตามแบบ ม.น.6 ภายใน 14 วัน นับตั้งแตวันที่มีการเลิกมูลนิธิ หากเกินกําหนดกรรมการ
ของมูลนิธิทุกคนจะตองถูกดําเนินคดี ระวางโทษปรับไมเกินคนละ 10,000 บาท เวนแตพิสูจนได
วา
มิไดเกิดจากการกระทําของตน

คาธรรมเนียมเพิ่มเติมงานงานทะเบียนมูลนิธิ
-

คาคําขอ ฉบับละ 10 บาท
คาขอตรวจเอกสารเกี่ยวกับมูลนิธิ สําหรับมูลนิธิหนึ่ง ครั้งละ 50 บาท
คาคัดและรับรองสําเนาเอกสาร ฉบับละ 10 บาท
คาคําขอใหเจาหนาที่ดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับมูลนิธิ ครั้งละ 50 บาท

ทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
การจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

หลักฐาน
1.คําขอจดทะเบียนสมาคมฯ ตามแบบ ส.ฌ. 1 และตองมีผูเริ่มกอการจัดตั้งจํานวนไมนอยกวา 7
คน ลงนามในคําขอ จํานวน 2 ชุด
2.ขอบังคับของสมาคม จํานวน 3 ฉบับ
3.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐและสําเนาทะเบียนบาน
ของผูร ิเริ่มกอการจัดตั้งทุกคน
4.ประวัติของผูเริ่มกอการจัดตั้งทุกคน ตามแบบ ส.ฌ. 2
5.แผนผังแสดงที่ตั้งของสํานักงานสมาคม
6.หนังสืออนุญาตใหใชสถานที่เพื่อเปนที่ตั้งของสมาคม
7.เอกสารอื่นๆ ( ถามี )
คาธรรมเนียม : คําขอจดทะเบียน 100 บาท
: ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม (ส.ฌ.3) 500 บาท
ขอควรทราบ : ผูเริ่มจัดตั้งสมาคมฯ จํานวนไมนอยกวา 7 คน เปนผูยื่นคําขอตอนายทะเบียนฌาปนกิจ
สงเคราะหประจําทองที่

การจดทะเบียนแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

หลักฐาน
1. คําขอจดทะเบียนแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับ แบบ ส.ฌ.4 จํานวน 2 ชุด
2. รายงานการประชุมใหญ
3. ขอบังคับของสมาคมฯ เฉพาะสวนที่แกไขหรือเพิ่มเติม หรือแกไขทั้งฉบับ
คาธรรมเนียม : 50 บาท
ขอควรทราบ : ยื่นคํารองภายใน 14 วัน นับแตที่ประชุมใหญลงมติ ไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิก

การแตงตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
หลักฐาน

1. คําขอจดทะเบียนแตงตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการ แบบ ส.ฌ. 6 จํานวน 2 ชุด
2. รายงานการประชุมใหญที่มีมติแตงตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการ
3. ประวัติแสดงหลักฐานของกรรมการผูไดรับเลือกตั้ง แบบ ส.ฌ. 2
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
5. สําเนาทะเบียนบาน
6. รูปถายขนาด 3 X 4 เซนติเมตร คนละ 1 รูป
7. เอกสารอื่น ๆ ( ถามี )
คาธรรมเนียม : 50 บาท
ขอควรทราบ : ยื่นคํารองภายใน 14 วัน นับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ

การเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

ดําเนินการได 3 กรณี
1.ที่ประชุมลงมติใหเลิก
2.นายทะเบียนสั่งใหเลิกตามมาตรา 52
3.ศาลสั่งใหเลิกมาตรา 54
หลักฐาน
1. คําขอเลิกสมาคมฯ และตั้งผูชําระบัญชีตามแบบ ส.ฌ.10 จํานวน 2 ชุด
2. รายงานการประชุมใหญของสมาคมที่มีมติเลิกสมาคมคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของผูมาประชุม
และเลือกตั้งผูชําระบัญชี จํานวน 2 ชุด
3. หลักฐานของผูชําระบัญชี ตามแบบ ส.ฌ.11 จํานวน 2 ชุด
คาธรรมเนียม : 25 บาท

การจดทะเบียนพาณิชย

กิจการที่ตองจดทะเบียนพาณิชย ณ ฝายปกครอง สํานักงานเขต ไดแก

1. การทําโรงสีขาวและการทําโรงเลื่อยที่ใชเครื่องจักร
2. การขายสินคาไมวาอยางใดๆ อยางเดียวหรือหลายอยางก็ตาม คิดรวมทั้งสิ้น ในวันหนึ่ง วันใด
ขายไดเปนเงินตั้งแต 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินคาดังกลาวไวเพื่อขาย มีคารวมทั้งสิ้นเปนเงินตั้งแต
500 บาท ขึ้นไป
3. การเปนนายหนาหรือตัวแทนคาตางๆ ซึ่งทําการเกี่ยวกับสินคาไมวาอยางใด ๆ อยางเดียว
หรือหลายอยางก็ตาม และสินคานั้นมีคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใด เปนเงินตั้งแต 20 บาท ขึ้นไป
4. การประกอบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไมวาอยางใดๆ อยางเดียว หรือหลายอยางก็ตาม และขาย
สินคาที่ผลิตไดมีคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเปนเงินตั้งแต 20 ขึ้นไป หรือในวันหนึ่งวันใดมีสินคา
ที่ผลิตไดมีคารวมทั้งสิ้นเปนเงินตั้งแต 500 บาท ขึ้นไป
5. การขนสงทางทะเล การขนสงโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนตประจําทาง การขนสงโดยรถไฟ
การขนสงโดยรถราง การขนสงโดยรถประจําทาง การขายทอดทางตลาด การรับซื้อขายที่ดิน
การใหกูยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายเงินตราตางประเทศ การซื้อขายตั๋วเงิน การธนาคาร
การโพยกวน การทําโรงรับจํานํา และการทําโรงแรม
6. ขายหรือใหเชา แผนซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน แผนวีดีทัศน ดีวีดี หรือแผนวีดีทัศนระบบดิจิตอลเฉพาะที่
เกี่ยวกับการบันเทิง
7. ขายอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับดวยอัญมณี

8. ซื้อขายสินคาหรือบริการโดยวิธีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
9. การบริการอินเตอรเน็ต
10. การใหเชาพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
11. บริการเปนตลาดกลางในการซื้อขายสินคา หรือบริการโดยการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสผานระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ต
12. ผลิต รับจางผลิต แผนซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน แผนวีดีทัศน ดีวีดี หรือแผนวีดีทัศนระบบดิจิตอล
เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
13. การใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใชอินเตอรเน็ต
14. การใหบริการฟงเพลงและรองเพลงโดยคาราโอเกะ
15. การใหบริการเครื่องเลนเกมส
16. การใหบริการตูเพลง
17. โรงงานแปรสภาพ แกะสลักและการทําหัตถกรรมจากงาชาง การคาปลีก การคาสงงาชาง และ
ผลิตภัณฑจากงาชาง
ในกรณีที่ผูประกอบพาณิชยกิจเปนหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัดตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือบริษัทมหาชนจํากัด ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด ประกอบ
พาณิชยกิจตาม (1)-(5) จะไดรับการยกเวน ไมตองจดทะเบียนพาณิชย แตหากประกอบพาณิชยกิจตาม (6)-(17)
จะไมไดรับการยกเวนตองจดทะเบียนพาณิชย
พาณิชยกิจตามลําดับที่ (8)-(11) ถือเปนการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

การจดทะเบียนพาณิชย

หลักฐาน
1.กรณีคณะบุคคล หรือหางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติบุคคล ใชบัตรประจําตัวประชาชนเจาของกิจการ
หรือหุนสวนผูจัดการ กรณีนิติบุคคลตางประเทศ ใชบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับผิดชอบในการ
ประกอบกิจการในประเทศ
2. สําเนาทะเบียนบานของเจาของกิจการ และสําเนาทะเบียนบานที่ตั้งสํานักงาน
3. หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากร 10 บาท (ถามี)
4. บัตรประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ (ถามี)
5. หลักฐานเฉพาะ ดังนี้
* กรณีเจาของกิจการมิไดเปนเจาบาน ณ สถานประกอบการนั้น
หนังสือยินยอมจากเจา บานพรอมสําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
เจาบาน
* กรณีเชาสถานที่
(1) ผูใหเชาเปนบุคคลธรรมดา
-สําเนาทะเบียนบานของบานที่ตั้งสถานที่ประกอบการ
-สําเนาสัญญาเชา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
-สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูใหเชา (เจาบาน)
-เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อาคารสถานที่ตั้งสํานักงาน
(2) ผูใหเชามีสถานะเปนบริษัท
-สําเนาสัญญาเชาพรอมลงลายมือชื่อของผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท
-สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท

(3) กรณีการซื้ออาคารชุด / หองชุด
-สําเนาโฉนดที่ดิน/หองชุด
6.กรณีคณะบุคคล /หางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติบุคคล ใหแนบเอกสารของผูเปนหุนสวนที่เกี่ยวของ
เชน หนังสือจดจัดตั้งคณะบุคคล/หางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติบุคคล สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียน
ผูเปนหุนสวน
คาธรรมเนียม : 50 บาท
ขอควรทราบ : ยื่นคําขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่เริ่มประกอบกิจการ

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย

หลักฐาน
1.กรณีคณะบุคคล หรือหางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติบุคคล ใชบัตรประจําตัวประชาชนเจาของ
กิจการ หรือหุนสวนผูจัดการ กรณีนิติบุคคลตางประเทศ ใชบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับผิดชอบใน
การประกอบกิจการในประเทศ
2. สําเนาทะเบียนบานของเจาของกิจการ
3. หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากร 10 บาท (ถามี)
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ (ถามี)
5. ใบทะเบียนพาณิชย
คาธรรมเนียม : 20 บาท
ขอควรทราบ : ยื่นคําขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

การจดยกเลิกทะเบียนพาณิชย

หลักฐาน
1.กรณีคณะบุคคล หรือหางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติบุคคล ใชบัตรประจําตัวประชาชนเจาของ
กิจการ หรือหุนสวนผูจัดการ กรณีนิติบุคคลตางประเทศ ใชบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับผิดชอบใน
การประกอบกิจการในประเทศ
2. ใบทะเบียนพาณิชยหรือใบแจงความ กรณีใบทะเบียนพาณิชยสูญหาย
3. สําเนาเอกสารการสั่งเลิกประกอบกิจการในประเทศ กรณีเปนนิติบุคคลตางประเทศ
4. สําเนาใบมรณบัตรของผูประกอบกิจการ กรณีที่ผูประกอบกิจการถึงแกกรรม
5. หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ (ถามี)
คาธรรมเนียม : 20 บาท
ขอควรทราบ : ยื่นคําขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันเลิกประกอบกิจการ หากแจงยกเลิกโดยผู
ประกอบ
กิจการถึงแกกรรมใหลงชื่อโดยทายาทคนใดคนหนึ่งหรือผูจัดการมรดก หรือผูทําการแทนทายาท
หรือผูรับมอบอํานาจจากทายาท

คาธรรมเนียมเพิ่มเติม

- คาออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย ฉบับละ 30 บาท
- ตรวจเอกสาร ครั้งละ 20 บาท
- คัดสําเนาและรับรองสําเนา ฉบับละ 30 บาท

