คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตและจดทะเบียนจัดตั้งสมำคมกำรค้ำ/หอกำรค้ำ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี กระทรวงพำณิชย์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. กำรขออนุญำตจัดตั้งสมำคมกำรค้ำมีขั้นตอนกำรดำเนินกำรดังนี้
1.1 ผู้เริ่มก่อกำรจัดตั้งอย่ำงน้อย 3 คนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำและเป็นผู้ประกอบวิสำหกิจประเภทเดียวกันหรือวิสำหกิจที่เกี่ยวข้องกัน
ร่วมกันจัดตั้งสมำคมกำรค้ำโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำรส่งเสริมกำรประกอบวิสำหกิจประเภทเดียวกัน
1.2 ผู้เริ่มก่อกำรจัดตั้งยื่นคำขออนุญำตและเอกสำรประกอบจำนวน 1 ชุดโดยผู้เริ่มก่อกำรทุกคนต้องลงลำยมือชื่อต่อหน้ำนำยทะเบียน
หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ณสถำนที่ยื่นคำขอ
2. กำรขออนุญำตจัดตั้งหอกำรค้ำมีขั้นตอนกำรดำเนินกำรดังนี้
2.1 ผู้เริ่มก่อกำรจัดตั้งอย่ำงน้อย 5 คนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำและเป็นผู้ประกอบวิสำหกิจร่วมกันจัดตั้งหอกำรค้ำ
2.2 ผู้เริ่มก่อกำรจัดตั้งยื่นคำขออนุญำตและเอกสำรประกอบจำนวน1 ชุดโดยผู้เริ่มก่อกำรทุกคนต้องลงลำยมือชื่อต่อหน้ำนำยทะเบียน
หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
3. กำรกรอกข้อควำมในแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนและเอกสำรประกอบคำขอที่ใช้ในกำรจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดหรือ
เครื่องคอมพิวเตอร์โดยผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลำยมือชื่อทุกหน้ำ
หมำยเหตุ : ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนและ/หรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้
เจ้ำหน้ำที่จะจัดทำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินกำรแก้ไข
และ/หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติม ภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึกดังกล่ำวมิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และ
ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำวและจะมอบสำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับ
มอบอำนำจไว้เป็นหลักฐำน
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (กรณีทตี่ ั้งสานักงานสมาคมการค้า / หอการค้าตั้งอยู่ใน
จังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครให้ยื่นคาขอ ณ สานักงานพาณิชย์
จังหวัดที่สานักงานตั้งอยู่))
กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอานวยความสะดวกทางการค้า
สานักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 27/8 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ : 02-547-5972 โทรสาร : 02-547-5155 / กรณี
ที่ตั้งสานักงานสมาคมการค้า / หอการค้าตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ))
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าชั้น 4 ถนนนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 2 วัน
ลำดับ
1)

2)

3)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรหลักฐำนเบื้องต้น
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
ตรวจพิจำรณำคำขอสรุปข้อเท็จจริงข้อกฎหมำยทำควำมเห็นเสนอ
นำยทะเบียน(ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด)สมำคมกำรค้ำหรือหอกำรค้ำ
(หมายเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
นำยทะเบียน(ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด)รับจดทะเบียนตั้งสมำคมกำรค้ำ/
หอกำรค้ำและออกใบอนุญำตให้แก่ผู้ขออนุญำต
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
20 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนพำณิชย์จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ

150 นำที

สำนักงำนพำณิชย์จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ

1 วัน

สำนักงำนพำณิชย์จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
1)

2)

3)

4)

5)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
คำขออนุญำต (แบบส.ห.1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุรำยกำรขออนุญำตและจดทะเบียน (แบบส.ห.2)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุหนังสือรับรองควำมประพฤติของผู้เริ่มก่อกำรจัดตั้ง (แบบส.ห.3)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุข้อบังคับ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุหลักฐำนกำรเป็นผู้ประกอบวิสำหกิจของผู้เริ่มก่อกำรจัดตั้ง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ-

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

-

-

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

6)

หนังสือแสดงสิทธิกำรใช้สถำนทีต่ ั้งสำนักงำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุแผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปพร้อมรูปถ่ำย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุหนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ(กรณีมอบอำนำจให้เป็นผู้มำรับใบอนุญำต/ติดอำกรแสตมป์ 10 บำท)
บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ(กรณีผู้เริ่มก่อกำรจัดตั้งมีสัญชำติไทย)
สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุหนังสือเดินทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ(กรณีผู้เริ่มก่อกำรจัดตั้งเป็นคนต่ำงด้ำว)
ใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำว
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ(กรณีใช้แทนหนังสือเดินทำง )
ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักรหรือหลักฐำนกำรได้รับอนุญำตให้เข้ำมำ
ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ(กรณีใช้ใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำวแทนหนังสือเดินทำง)
ใบอนุญำตทำงำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ(กรณีใช้หลักฐำนกำรได้รับอนุญำตให้เข้ำมำในรำชอำณำจักร
เป็นกำรชั่วครำวแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร)

-

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

-

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมกำรกงสุล

สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)

-

กรมกำรจัดหำงำน

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1)

2)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 400 บำท

ใบอนุญำตสมำคมกำรค้ำ
(หมายเหตุ: (ต่อฉบับ))
ใบอนุญำตหอกำรค้ำ
(หมายเหตุ: (ต่อฉบับ))

ค่ำธรรมเนียม 500 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
1)
2)
3)
4)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
โทรศัพท์ : Call Center 1570
(หมายเหตุ: -)
เว็บไซต์ : www.dbd.go.th
(หมายเหตุ: -)
เว็บไซต์ : http://www.aecthaibiz.com/province/role.html?pv=24
(หมายเหตุ: -)
ศูนย์บริกำรประชำชนสำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
1)
2)
3)
4)

ชื่อแบบฟอร์ม
ตัวอย่ำงกำรจัดตั้งสมำคมกำรค้ำ
(หมายเหตุ: -)
ตัวอย่ำงกำรร่ำงข้อบังคับสมำคมกำรค้ำ
(หมายเหตุ: -)
ตัวอย่ำงกำรจัดตั้งหอกำรค้ำ
(หมายเหตุ: -)
ตัวอย่ำงร่ำงข้อบังคับหอกำรค้ำ
(หมายเหตุ: -)

หมำยเหตุ เอกสำรฉบับนีด้ ำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลกำรติดต่อรำชกำร
www.info.go.th
วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558

