คู่มือสำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมกำรสมำคมกำรค้ำ/หอกำรค้ำ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี กระทรวงพำณิชย์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
(1) กำรขอจดทะเบียนตั้งกรรมกำรชุดแรกให้ผู้เริ่มก่อกำรอย่ำงน้อยหนึ่งคนลงลำยมือชื่อในคำขอและเอกสำรประกอบ
(2) กำรขอจดทะเบี ย นตั้ งหรือ เปลี่ ย นตั วกรรมกำรให้ ก รรมกำรอย่ ำ งน้ อ ยหนึ่ งคนตำมที่ ได้ จ ดทะเบี ย นไว้เดิ ม ลงลำยมื อ ชื่ อ ในค ำขอ
เว้นแต่ข้อบังคับจะกำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น
(3) เมื่อดำเนินกำรจัดประชุมเลือกตั้งคณะกรรมกำรชุดแรกหรือเมื่อดำเนินกำรเลือกตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมกำรในแต่ละครำวจะต้องนำไป
ยื่นจดทะเบียนภำยใน 30 วันนับแต่วันตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมกำร
(4) กำรกรอกข้อควำมในแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนและเอกสำรประกอบคำขอที่ใช้ในกำรจดทะเบียนให้พิ มพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดหรือ
เครื่องคอมพิวเตอร์โดยผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลำยมือชื่อทุกหน้ำ
หมำยเหตุ : ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนและ/หรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้
เจ้ำหน้ำที่จะจัดทำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินกำรแก้ไข
และ/หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึกดังกล่ำวมิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และ
ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำวและจะมอบสำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับ
มอบอำนำจไว้เป็นหลักฐำน
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (กรณีทตี่ ั้งสานักงานสมาคมการค้า / หอการค้าตั้งอยู่ใน
จังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครให้ยื่นคาขอณสานักงานพาณิชย์
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
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรหลักฐำน
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
ตรวจพิจำรณำคำขอสรุปข้อเท็จจริงข้อกฎหมำยทำควำมเห็นเสนอ
นำยทะเบียน(ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด)สมำคมกำรค้ำ/หอกำรค้ำ
(หมายเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
นำยทะเบียน(ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด)สมำคมกำรค้ำ/หอกำรค้ำรับจด
ทะเบียนตั้งหรือเปลีย่ นตัวกรรมกำร / แจ้งผลกำรรับจดทะเบียน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
10 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนพำณิชย์จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ

90 นำที

สำนักงำนพำณิชย์จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ

1 วัน

สำนักงำนพำณิชย์จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
1)

2)

3)

4)

5)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
คำขอจดทะเบียน (แบบส.ห.1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุหนังสือรับรองประวัติกรรมกำร (แบบส.ห.6)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ(ผู้เป็นเจ้ำของประวัตลิ งลำยมือชื่อ )
รำยชื่อคณะกรรมกำร (แบบส.ห.7)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุรำยงำนกำรประชุมใหญ่ / กำรประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่มีมติ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุบัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ(ของกรรมกำรผู้ขอจดทะเบียน)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

-

กรมกำรปกครอง

ลำดับ
6)

7)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ(ติดอำกรแสตมป์ 10 บำท)
หนังสือรับรองควำมประพฤติกรรมกำร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ(กรณีใช้มติที่ประชุมคณะกรรมกำร)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
กำรจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมกำร
(หมายเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 5 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.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
1)

ชื่อแบบฟอร์ม
ตัวอย่ำงกำรจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมกำร
(หมายเหตุ: -)

หมำยเหตุ
เอกสำรฉบับนีด้ ำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลกำรติดต่อรำชกำร
www.info.go.th
วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/58

