คู่มือสำหรับประชำชน : แจ้งเลิกสมำคมกำรค้ำ/หอกำรค้ำ (N)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. การเลิกสมาคมการค้า/หอการค้าจะต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เกิดมีเหตุที่ทาให้เลิก
ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ถ้ามีข้อบังคับกาหนดให้เลิกในกรณีใด เมื่อมีกรณีนั้น
(2) ถ้าตั้งโดยมีกาหนดเวลา เมื่อสิ้นกาหนดเวลานั้น
(3) เมื่อที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก
(4) เมื่อล้มละลาย
สมาคมการค้า / หอการค้า ไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไป หรือหยุดดาเนินกิจการตั้งแต่สองปีขึ้นไป รัฐมนตรีว่า
การกระทรวงพาณิชย์มีอานาจสั่งให้เลิกสมาคมการค้า / หอการค้า ได้
2. การกรอกข้อความในแบบพิมพ์คาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วย
เครื่องพิมพ์ดีด หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชื่อทุกหน้า
หมายเหตุ : ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ ระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร หรือเอกสาร
หลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน ระยะเวลาที่กาหนด
ในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่า ผู้ยื่นคาขอละทิ้ งคาขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนาม
บันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนทีใ่ ห้บริกำร
ส่วนจดทะเบียนสมาคมการค้าและหอการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ชั้น 4 ถนนนนทบุรี อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ : 02-547-5972 โทรสาร : 02-547-5153
/กรณีที่ตั้งสานักงานสมาคมการค้า / หอการค้า ตั้งอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

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

สถำนทีใ่ ห้บริกำร
สานักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด กรณีที่ตั้งสานักงานสมาคมการค้า /
หอการค้า ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคาขอ
ณ สานักงานพาณิชย์จังหวัดที่สานักงานตั้งอยู่
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
เปิดให้บริการวัน จันทร์ 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
นายทะเบียนสมาคมการค้า/หอการค้า พิจารณาสั่งการ

20 นาที

กองทะเบียนบริษัท
มหาชนและธุรกิจพิเศษ

3)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
นายทะเบียนสมาคมการค้า/หอการค้า ลงนามในคาขอ /
ทาหนังสือตอบรับการแจ้งเลิกสมาคมการค้า/หอการค้า

5 นาที

กองทะเบียนบริษัท
มหาชนและธุรกิจพิเศษ

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) คำขอแจ้ง (แบบ ส.ห.1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ให้ผู้ชาระบัญชีอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อ)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2)

รำยกำรแจ้งเลิก (แบบ ส.ห.8)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ให้ผู้ชาระบัญชีทกุ คนลงลายมือชื่อไว้ท้ายรายการของแต่ละคน ,
ให้ผู้ชาระบัญชีอย่างน้อย 1 คน ลงลายมือชื่อท้ายแบบ ส.ห. 8)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3)

รำยงำนกำรประชุมใหญ่ครัง้ ที่มีมติ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ผู้ชาระบัญชีอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองทุกหน้า)

-

4)

ใบอนุญำตฉบับเดิม
ฉบับจริง 1 ฉบับ

5)

บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (- กรณีมาดาเนินการด้วยตนเองใช้บัตรประจาตัวฉบับจริง
- กรณีมอบอานาจใช้สาเนาบัตรประจาตัวอขงผู้ชาระบัญชี
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)

กรมการปกครอง

6)

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

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 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
1) ตัวอย่างการแจ้งเลิกสมาคมการค้า
2)

ชื่อแบบฟอร์ม

ตัวอย่างการแจ้งเลิกหอการค้า

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

