คู่มือสำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมำคมกำรค้ำ/หอกำรค้ำ(N)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
การยื่นจดทะเบียน
(1) กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนตามที่ได้จดทะเบียนไว้เดิมลงลายมือชื่อในคาขอและเอกสารประกอบทุกหน้า
(2) ) การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับจะต้องนาไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประชุมใหญ่
ลงมติให้แก้ไข
(3) การกรอกข้อความในแบบพิมพ์คาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วย
เครื่องพิมพ์ดีด หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชื่อทุกหน้า
(4) ในกรณีขอแก้ไขที่ตั้งสานักงานของสมาคมการค้า/หอการค้า ผู้ยื่นขอจดทะเบียนต้องยื่นเอกสาร/หนังสือแสดงสิทธิ
การใช้สถานที่ตั้งสานักงาน แล้วแต่กรณีดังนี้
กรณีที่ 1 กรณีสมาคมการค้า/หอการค้า เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ให้ส่งหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1) สาเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อสมาคมการค้า/หอการค้า ที่ขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของ
2) สาเนาเอกสารสัญญาซื้อขายที่ปรากฏชื่อสมาคมการค้า /หอการค้า ที่ขอจดทะเบียนเป็นคู่สัญญาฝ่ายผู้ซื้อ
(เฉพาะกรณีการซื้อขาย)
3) สาเนาเอกสารอย่างอื่นซึ่งแสดงว่าสมาคมการค้า/หอการค้า ที่ขอจดทะเบียนเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์
กรณีที่ 2 กรณีสมาคมการค้า /หอการค้า ได้รับความยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือผู้มีสิทธิครอบครองให้ใช้
สถานที่ ให้ส่งหลักฐานดังนี้
1) หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ โดยผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือผู้มีสิทธิครอบครองในสถานที่แห่งนั้น เป็นผู้ลงลายมือ
ชื่อให้ความยินยอมและมีพยานอย่างน้อยหนึ่งคนรับรอง
2) สาเนาทะเบียนบ้าน หรือสาเนาเอกสารสัญญาซื้อขาย หรือสาเนาเอกสารสัญญาเช่าหรือสาเนาเอกสารอย่างอื่น
ที่ปรากฎชื่อผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน หรือเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิตามสัญญา แล้วแต่กรณี
กรณีที่ 3 กรณีสมาคมการค้า/หอการค้า เป็นผู้มีสิทธิครอบครอง ให้ส่งหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1) สาเนาเอกสารการเช่าสถานที่ที่ปรากฏชื่อสมาคมการค้า/หอการค้า ฝ่ายผู้เช่า (เฉพาะกรณีการเช่า)
2) สาเนาเอกสารอย่างอื่น ซึ่งแสดงว่าสมาคมการค้า / หอการค้า เป็นผู้มีสิทธิครอบครอง
หมำยเหตุ : ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน ตามที่ ระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการ เอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
เพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่กาหนด ในบันทึกดังกล่าว
มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอ หรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และ
จะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือ ผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนทีใ่ ห้บริกำร
ส่วนจดทะเบียนสมาคมการค้าและหอการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ชั้น 4 ถนนนนทบุรี อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ : 02-547-5972 โทรสาร : 02-547-5153
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
(มีพักเที่ยง)

สถำนทีใ่ ห้บริกำร
สานักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด กรณีที่ตั้งสานักงานสมาคม
การค้า /หอการค้า ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร
ให้ยื่นคาขอ ณ สานักงานพาณิชย์จังหวัดทีส่ านักงานตั้งอยู่
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
(มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 165 นาที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ตรวจพิจารณาคาขอ สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
ทาความเห็นเสนอนายทะเบียน

ระยะเวลำ
140 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองทะเบียนบริษัท
มหาชนและธุรกิจพิเศษ

2)

กำรพิจำรณำ
นายทะเบียนพิจารณาสั่งการ

20 นาที

กองทะเบียนบริษัท
มหาชนและธุรกิจพิเศษ

3)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
นายทะเบียนสมาคมการค้า/หอการค้า / รับจดทะเบียน /
รับชาระค่าธรรมเนียม / ทาหนังสือตอบรับ

5 นาที

กองทะเบียนบริษัท
มหาชนและธุรกิจพิเศษ

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) คำขอจดทะเบียน (ส.ห.1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2)

ข้อบังคับที่ขอแก้ไข
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรรมการผู้ขอจดทะเบียนลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3)

รำยงำนกำรประชุมใหญ่ครัง้ ที่มีมติ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรรมการผู้ขอจดทะเบียนลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
4) สำเนำทะเบียนบ้ำนที่ปรำกฏชื่อสมำคมกำรค้ำหรือหอกำรค้ำที่ขอ
จดทะเบียนเป็นเจ้ำของ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ใช้เฉพาะแก้ไขที่ตั้งสานักงาน กรณีที่ 1 , เอกสารลาดับที่
4 - 6 ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง

5)

เอกสำรสัญญำซื้อขำยที่ปรำกฏชื่อสมำคมกำรค้ำหรือ หอกำรค้ำที่
ขอจดทะเบียนเป็นคู่สัญญำฝ่ำยผู้ซื้อ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ใช้เฉพาะแก้ไขที่ตั้งสานักงาน กรณีที่ 1 พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง , เอกสารลาดับ 4 - 6 ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

กรมการปกครอง

6)

เอกสำรอย่ำงอื่นซึ่งแสดงว่ำสมำคมกำรค้ำหรือหอกำรค้ำที่ขอจด
ทะเบียนเป็นผูม้ ีกรรมสิทธิ์
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ใช้เฉพาะแก้ไขที่ตั้งสานักงาน กรณีที่ 1 พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง , เอกสารลาดับที่ 4 -6 ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

-

7)

หนังสือยินยอมให้ใช้สถำนที่
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เฉพาะแก้ไขที่ตั้งสานักงาน กรณีที่ 2/ ผู้เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ หรือผู้มีสิทธิครอบครองในสถานที่แห่งนั้น เป็นผู้ลงนามให้
ความยินยอมและมีพยานอย่างน้อยหนึ่งคนรับรอง)

-

8)

สำเนำทะเบียนบ้ำนที่ปรำกฏชื่อผู้ให้ควำมยินยอมเป็นเจ้ำบ้ำน
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เฉพาะแก้ไขที่ตั้งสานักงาน กรณีที่ 2 , เอกสารลาดับที่
8 - 10 ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

9)

เอกสำรสัญญำซื้อขำย หรือสำเนำเอกสำรสัญญำเช่ำ ที่ปรำกฏชื่อ
ผู้ให้ควำมยินยอมเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิตำมสัญญำแล้วแต่กรณี
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เฉพาะแก้ไขที่ตั้งสานักงาน กรณีที่ 2 พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง , เอกสารลาดับที่ 8 - 10 ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

-

10)

เอกสำรอย่ำงอื่น ที่ปรำกฏชือ่ ผู้ให้ควำมยินยอมเป็นผู้มกี รรมสิทธิ์
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เฉพาะแก้ไขที่ตั้งสานักงาน กรณีที่ 2 พร้อมลงนามรับรอง
ความถูกต้อง , เอกสารลาดับที่ 8 - 10 ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

-

กรมการปกครอง

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
11) เอกสำรสัญญำเช่ำสถำนที่ทปี่ รำกฏชื่อสมำคมกำรค้ำหรือหอกำรค้ำ
ฝ่ำยผู้เช่ำ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เฉพาะแก้ไขที่ตั้งสานักงาน กรณีที่ 3 พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง , เอกสารลาดับที่ 11 - 12 ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

12)

เอกสำรอย่ำงอื่น ซึ่งแสดงว่ำสมำคมกำรค้ำหรือหอกำรค้ำเป็นผู้มี
สิทธิครอบครอง
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เฉพาะแก้ไขที่ตั้งสานักงาน กรณีที่ 3 พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง , เอกสารลาดับที่ 11 - 12 ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

-

13)

แผนที่แสดงที้งส
ต่ ้ ำนักงำนสมำคมกำรค้ำ/หอกำรค้ำและสถำนที่
สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง)

-

14)

รูปถ่ำยของทีต่ ั้งสำนักงำนที่แสดงให้เห็นสถำนที่ตั้งทั้งภำยในและ
ภำยนอก รวมทั้งป้ำยสมำคมกำรค้ำ/หอกำรค้ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมำยเหตุ : (พิมพ์ลงในกระดาษขนาด A4 พร้อมลงนามรับรองความ
ถูกต้อง)

-

15)

ใบอนุญำตฉบับเดิม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมำยเหตุ : (กรณีแก้ไขชื่อของสมาคมการค้า / หอการค้า)

16)

บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมำยเหตุ : (- กรณีมาดาเนินการด้วยตนเอง ใช้บัตรประจาตัวฉบับ
จริง
- กรณีมอบอานาจให้จดทะเบียน ใช้สาเนาบัตรประจาตัวของผู้ขอ
จดทะเบียน พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)

กรมการปกครอง

17)

หนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมำยเหตุ : (กรณีมอบอานาจให้เป็นผู้มาดาเนินการ /ผนึกหรือชาระ
ค่าอากรแสตมป์ 10 บาท)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 5 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) โทรศัพท์ : Call Center 1570
2)

เว็บไซต์ : www.dbd.go.th

3)

ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300

4)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มอื กำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) ตัวอย่างการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมการค้า
2)

ตัวอย่างการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับหอการค้า

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 09/02/2563

