
คู่มือส ำหรับประชำชน : แจ้งเลิกสมำคมกำรคำ้/หอกำรค้ำ (N) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
 

หลักเกณฑ์ วธิีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. การเลิกสมาคมการค้า/หอการค้าจะต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เกิดมีเหตุที่ท าให้เลิก 

ในกรณีดังต่อไปน้ี 
(1) ถ้ามีข้อบังคับก าหนดให้เลิกในกรณีใด เมื่อมีกรณีนั้น 
(2) ถ้าตั้งโดยมีก าหนดเวลา เมื่อสิ้นก าหนดเวลานั้น 
(3) เมื่อที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก 
(4) เมื่อล้มละลาย 
สมาคมการค้า / หอการค้า ไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไป หรือหยุดด าเนินกิจการตั้งแต่สองปีขึ้นไป รัฐมนตรีว่า

การกระทรวงพาณิชย์มีอ านาจสั่งให้เลิกสมาคมการค้า / หอการค้า ได ้
2. การกรอกข้อความในแบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วย

เครื่องพิมพ์ดีด หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือช่ือทุกหน้า 

หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ ระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ /หรือมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร หรือเอกสาร
หลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน ระยะเวลาที่ก าหนด
ในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่า ผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนาม
บันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

สถำนทีใ่ห้บรกิำร 
ส่วนจดทะเบียนสมาคมการคา้และหอการคา้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ชั้น 4 ถนนนนทบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
โทรศัพท์ : 02-547-5972 โทรสาร : 02-547-5153  
/กรณีที่ตั้งส านักงานสมาคมการค้า / หอการค้า ตั้งอยู่ในเขต 
กรุงเทพมหานคร 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร ์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที่ยง) 

สถำนทีใ่ห้บรกิำร 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด กรณีที่ตั้งส านักงานสมาคมการคา้ / 
หอการค้า ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นค าขอ 
ณ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดที่ส านักงานตั้งอยู ่
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที่ยง) 

 
 
 



ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 165 นาท ี

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจพิจารณาค าขอ สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย  
ท าความเห็นเสนอนายทะเบียน 
 

140 นาท ี กองทะเบียนบริษัท
มหาชนและธุรกิจพิเศษ 

 

2) กำรพิจำรณำ 
นายทะเบียนสมาคมการค้า/หอการค้า พิจารณาสั่งการ 

20 นาท ี กองทะเบียนบริษัท
มหาชนและธุรกิจพิเศษ 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ
นายทะเบียนสมาคมการค้า/หอการค้า ลงนามในค าขอ / 
ท าหนังสือตอบรับการแจ้งเลิกสมาคมการคา้/หอการค้า 
 

5 นาท ี กองทะเบียนบริษัท
มหาชนและธุรกิจพิเศษ 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
ค ำขอแจ้ง (แบบ ส.ห.1) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ให้ผู้ช าระบัญชีอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือช่ือ) 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 
 

รำยกำรแจ้งเลกิ (แบบ ส.ห.8) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ให้ผู้ช าระบัญชีทกุคนลงลายมือชื่อไว้ท้ายรายการของแต่ละคน , 
ให้ผู้ช าระบัญชอีย่างน้อย 1 คน ลงลายมือชื่อท้ายแบบ ส.ห. 8) 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3) 
 

รำยงำนกำรประชุมใหญ่ครัง้ที่มีมต ิ
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ผู้ช าระบัญชีอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือช่ือรับรองทุกหน้า) 
 

- 

4) 
 

ใบอนุญำตฉบบัเดิม 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (- กรณีมาด าเนินการด้วยตนเองใช้บัตรประจ าตัวฉบับจริง 
- กรณีมอบอ านาจใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวอขงผู้ช าระบัญชี  
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

 

กรมการปกครอง 

6) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำม)ี 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีมอบอ านาจให้เป็นผู้มาด าเนินการ / ผนึกหรือช าระ
ค่าอากรแสตมป์ 10 บาท) 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/5637761B89B2AF99CE649397A7144452/1569520928/form_%e0%b8%aa%e0%b8%ab1.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/5637761B89B2AF99CE649397A7144452/1569520960/form_%e0%b8%aa%e0%b8%ab8.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/5637761B89B2AF99CE649397A7144452/1569521090/form_,%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%88.pdf


ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม  ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

  

ช่องทำงกำรรอ้งเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรรอ้งเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) โทรศัพท์ : Call Center 1570 

 

2) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th  
 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
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 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุร ี11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH  
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (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 ตวัอย่ำงและคู่มอืกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) ตัวอย่างการแจ้งเลิกสมาคมการค้า 

 

2) ตัวอย่างการแจ้งเลิกหอการค้า 
 

 
 
 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช:้ 09/02/2563 

http://www.dbd.go.th/
http://www.1111.go.th/
http://www.pacc.go.th/
http://www.facebook.com/PACC.GO.TH
mailto:Fad.pacc@gmail.com
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_ex_form/5637761B89B2AF99CE649397A7144452/1569521187/6%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_ex_form/5637761B89B2AF99CE649397A7144452/1569521213/%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2.pdf
http://www.info.go.th/

