
คู่มือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนแกไ้ขหรือเพิ่มเติมข้อบังคบัสมาคมการค้า/หอการค้า 
หนว่ยงานท่ีให้บริการ :  สํานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต กระทรวงพาณิชย ์
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
การย่ืนจดทะเบียน 
(1) กรรมการอย่างน้อยหน่ึงคนตามที่ได้จดทะเบียนไว้เดิมลงลายมือช่ือในคําขอและเอกสารประกอบทุกหน้า 
(2) การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับจะต้องนําไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประชุมใหญ่ลงมติให้แก้ไข 
(3) การกรอกข้อความในแบบพิมพ์คําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดหรือ
เครื่องคอมพิวเตอร์โดยผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือช่ือทุกหน้า 
(4) ในกรณีขอแก้ไขที่ตั้งสํานักงานผู้ยื่นคําขอต้องยื่นหลักฐานหนังสือแสดงสิทธิการใช้สถานที่ตั้งสํานักงานโดยแบ่งออกเป็น 3 กรณีได้แก่ 
     กรณีที่ 1 กรณีสมาคมการค้าหรือหอการค้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้ส่งหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งตามรายการที่ระบุ 
     กรณีที่ 2 กรณีสมาคมการค้าหรือหอการค้าได้รับความยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองให้ใช้สถานที่ 
                 ให้ส่งหลักฐานตามรายการที่ระบุ 
     กรณีที่ 3 กรณีสมาคมการค้าหรือหอการค้าเป็นผู้มีสิทธิครอบครองให้ส่งหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งตามรายการที่ระบุ 
 
หมายเหตุ : ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
เรียบร้อยแล้วทั้งน้ีในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้
เจ้าหน้าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไข
และ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจ้าหน้าที่และ                 
ผู้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสําเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ได้รับ               
มอบอํานาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
ช่องทางการให้บริการ 

สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (กรณีที่ตั้งสํานักงานสมาคมการค้า / หอการค้าตั้งอยู่ใน
จังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครให้ยื่นคาํขอ ณ สํานักงานพาณิชย์
จังหวัดที่สํานักงานตั้งอยู่)) 
กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอํานวยความสะดวกทางการค้า 
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต 38/12 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี  
ตําบลตลาดเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 /ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึง           
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด)               
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพักเที่ยง) 

สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (โทรศัพท์ : 02-547-5972 โทรสาร : 02-547-5155 / กรณี
ที่ตัง้สํานักงานสมาคมการค้า / หอการค้าตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร)) 
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าช้ัน 4 ถนนนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี/ตดิต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึง           
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด)                 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 2 วัน 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในเบื้องต้น 
(หมายเหต:ุ -) 

30 นาท ี สํานักงานพาณิชย์จังหวัด 
ภูเก็ต 

 



ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผดิชอบ 
2) การพิจารณา 

ตรวจพิจารณาคําขอสรุปข้อเท็จจริงข้อกฎหมายทาํความเห็นเสนอ 
นายทะเบียน(ผู้ว่าราชการจังหวัด)สมาคมการค้า/หอการค้า 
(หมายเหต:ุ -) 

90 นาท ี สํานักงานพาณิชย์จังหวัด
ภูเก็ต 

 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบียน(ผู้ว่าราชการจังหวัด)สมาคมการค้า/หอการค้ารับจด
ทะเบียน / ทําหนังสือตอบรับ 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน สํานักงานพาณิชย์จังหวัด
ภูเก็ต 

 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถา้มี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
คําขอจดทะเบียน (แบบส.ห.1) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 
 

ข้อบังคับท่ีขอแก้ไข 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ(ใส่เฉพาะข้อที่ขอแก้ไขทั้งข้อ )

- 

3) 
 

รายงานการประชุมใหญ่ครั้งท่ีมมีต ิ
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

4) 
 

ทะเบียนบ้านที่ปรากฎชื่อสมาคมการค้าหรือหอการค้าท่ีขอจดทะเบียนเป็น
เจ้าของ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(เฉพาะแก้ไขที่ตั้งสํานักงานกรณีที่ 1)

กรมการปกครอง 

5) 
 

เอกสารสัญญาซือ้ขายท่ีปรากฎช่ือสมาคมการค้าหรือหอการค้าท่ีขอจด
ทะเบียนเป็นคู่สัญญาฝ่ายผู้ซืฎ้อ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(เฉพาะแก้ไขที่ตั้งสํานักงานกรณีที่ 1)

- 

6) 
 

เอกสารอย่างอื่นซึ่งแสดงว่าสมาคมการค้าหรือหอการค้าที่ขอจดทะเบียนเป็น
ผู้มกีรรมสิทธ์ิ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(เฉพาะแก้ไขที่ตั้งสํานักงานกรณีที่ 1)

- 

7) 
 

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานท่ี 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถา้มี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
หมายเหตุ(เฉพาะแก้ไขที่ตั้งสํานักงานกรณีที่ 2 /  ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือ 
ผู้มีสิทธิครอบครองในสถานที่แห่งน้ันเป็นผู้ลงลายมือช่ือให้ความยินยอมและ 
มีพยานอย่างน้อยหน่ึงคนรับรองลายมือช่ือ)

8) 
 

ทะเบียนบ้านที่ปรากฎชื่อผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(เฉพาะแก้ไขที่ตั้งสํานักงานกรณีที่ 2)

กรมการปกครอง 

9) 
 

เอกสารสัญญาซือ้ขายหรือสําเนาเอกสารสัญญาเช่าท่ีปรากฎช่ือผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นผู้มกีรรมสิทธ์ิหรือสิทธิตามสัญญาแลว้แตก่รณ ี
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(เฉพาะแก้ไขที่ตั้งสํานักงานกรณีที่ 2 / กรณีใช้แทนสําเนาทะเบียน
บ้านที่ปรากฎช่ือผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน)

- 

10) 
 

เอกสารอย่างอื่นท่ีปรากฎชื่อผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้มกีรรมสิทธ์ิ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(เฉพาะแก้ไขที่ตั้งสํานักงานกรณีที่ 2 / ใช้แทนสําเนาทะเบียนบ้าน 
ที่ปรากฏช่ือผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือสําเนาเอกสารสัญญาซ้ือขาย 
หรือสําเนาเอกสารสัญญาเช่าฯ) 

- 

11) 
 

เอกสารการเช่าสถานท่ีท่ีปรากฎช่ือสมาคมการค้าหรือหอการค้าฝ่ายผู้เช่า 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(เฉพาะแก้ไขที่ตั้งสํานักงานกรณีที่ 3)

- 

12) 
 

เอกสารอย่างอื่นซึ่งแสดงว่าสมาคมการค้าหรือหอการค้าเป็นผู้มสีิทธิ
ครอบครอง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(เฉพาะแก้ไขที่ตั้งสํานักงานกรณีที่ 3)

- 

13) 
 

แผนท่ีแสดงที่ตั้งและสถานที่ใกลเ้คียงโดยสังเขปพร้อมรูปถ่าย 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

14) 
 

ใบอนุญาตฉบบัเดิม 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีแก้ไขช่ือของสมาคมการคา้ / หอการค้า)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

15) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(ของกรรมการผู้ขอจดทะเบียน)

กรมการปกครอง 

16) หนังสือมอบอํานาจ(ถ้าม)ี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถา้มี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ(ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) 

 
ค่าธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 

(หมายเหต:ุ -) 
ค่าธรรมเนียม 5 บาท 
 
 

2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสมาคมการค้า 
(หมายเหต:ุ -) 

ค่าธรรมเนียม 400 บาท 
 
 

3) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหอการค้า 
(หมายเหต:ุ -) 

ค่าธรรมเนียม 500 บาท 
 
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 
1) โทรศัพท์ : Call Center 1570 

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

(หมายเหต:ุ -) 
3) เว็บไซต์  : http://www.moc.go.th/phuket 

(หมายเหต:ุ -) 
4) ศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม์ 
1) ตัวอย่างการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคบั(สมาคมการค้า) 

(หมายเหต:ุ -) 
2) ตัวอย่างการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคบั(หอการค้า) 

(หมายเหต:ุ -) 
 
หมายเหตุ 
- 
 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 


