
คู่มือส าหรับประชาชน : แจ้งเปลี่ยนตัวผู้ช าระบัญชีสมาคมการค้า/หอการค้า 
หน่วยงานที่ให้บริการ :  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
การกรอกข้อความในแบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วยเครื่อง
พิมพ์ดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผู้ช าระบัญชีจะต้องลงลายมือชื่อทุกหน้า 
 
หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็น
เหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิ
เช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะ
มอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
สถานที่ให้บริการ 
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าชั้น 4 ถนน
นนทบุรีจังหวัดนนทบุรี/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ : 02-547-5972 โทรสาร : 02-547-
5155 / กรณีท่ีตั้งส านักงานสมาคมการค้า / หอการค้าตั้งอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา 97 หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านต๋อม
อ าเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา56000 โทร. 0 5448 4370/
ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (กรณีท่ีตั้งส านักงานสมาคมการค้า / หอการค้า
ตั้งอยู่ในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานครให้ยื่นค าขอณ
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่ส านักงานตั้งอยู่)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
 
 
 



ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 3 ชั่วโมง 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานในเบื้องต้น 
(หมายเหตุ: -) 

30 นาที ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดพะเยา 

 
2) การพิจารณา 

ตรวจพิจารณาค าขอสรุปข้อเท็จจริงข้อกฎหมายท าความเห็น
เสนอนายทะเบียนสมาคมการค้า/หอการค้า 
(หมายเหตุ: -) 

90 นาที ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดพะเยา 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
นายทะเบียนสมาคมการค้า/หอการค้าลงนามในค าขอจด
ทะเบียน / ท าหนังสือตอบรับการแจ้งเปลี่ยนตัวผู้ช าระบัญชี 
(หมายเหตุ: -) 

60 นาที ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดพะเยา 

 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

ค าขอแจ้งเปลี่ยนตัวผู้ช าระบัญชี (แบบส.ห.1) 
ฉบับจริง    1 ฉบับ 
ส าเนา       0 ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 
 

รายการแจ้งเปลี่ยนตัวผู้ช าระบัญชี (แบบส.ห.8) 
ฉบับจริง      1 ฉบับ 
ส าเนา         0 ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3) 
 

รายงานการประชุมใหญ่ครั้งที่มีมติ 
ฉบับจริง       0 ฉบับ 
ส าเนา          1 ฉบับ 
หมายเหตุ(ส าเนารายงานการประชุมให้ผู้แจ้งอย่างน้อยหนึ่งคนลง
ลายมือชื่อรับรองทุกหน้า) 

- 

4) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง         0 ฉบับ 
ส าเนา            1 ฉบับ 
หมายเหตุ(ผู้ช าระบัญชีที่ลงชื่อในแบบ) 

กรมการปกครอง 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
5) 

 
หนังสือมอบอ านาจ 
ฉบับจริง      1 ฉบับ 
ส าเนา         0 ฉบับ 
หมายเหตุ(ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) โทรศัพท์ : Call Center 1570 
(หมายเหตุ: -) 

2) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th 
(หมายเหตุ: -) 

3) ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา 97 หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านต๋อมอ าเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา 56000 โทร. 0 
5448 4370 
(หมายเหตุ: -) 

4) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต าบลคลองเกลืออ าเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
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 
 
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 ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ตัวอย่างการเปลี่ยนตัวผู้ช าระบัญชี 
(หมายเหตุ: -) 

 
หมายเหตุ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงาน:แจ้งเปลี่ยนตัวผู้ช าระบัญชีสมาคมการค้า/หอการค้า 
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพฒันาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ประเภทของงานบริการ :  กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : 

 
1)พ.ร.บ. หอการค้าพ.ศ. 2509 
 
2)พระราชบัญญตัิสมาคมการค้า (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 
 
3)พระราชบัญญตัิหอการคา้ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 
 
4)ระเบียบส านักงานกลางทะเบยีนหอการค้าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหอการค้าพ.ศ.2554 (ลงวันท่ี 
20 เมษายน 2554) 
 
5)พ.ร.บ. สมาคมการค้าพ.ศ. 2509 
 
6)ระเบียบส านักงานกลางทะเบยีนสมาคมการค้าว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการในการปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการคา้พ.ศ. 2554 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พ้ืนที่ให้บริการ:ส่วนกลาง, ส่วนภมูิภาค 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา:ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน (ฉบับท่ี 9) 
พ.ศ. 2559 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 2.55 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 1 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 1 
 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:ส าเนาคู่มือประชาชน 21/08/2015 10:32 
 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรบัประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: 03/06/2559 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


