
คู่มือส าหรับประชาชน : แจ้งเปลี่ยนตัวผู้ช าระบัญชีสมาคมการค้า/หอการค้า 
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
การกรอกข้อความในแบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอทีใใช้ในการจดทะเบียนใ้้พิมพ์ดด้วย
เครืใองพิมพ์ดีดด้รือดเครืใองคอมพิวเตอร์ดโดยผู้ช าระบัญชีจะต้องลงลายมือชืใอทุก้น้า 

้มายเ้ตุด: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริใมนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้า้น้าทีใตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามทีใ
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วดทั้งนี้ดในกรณีทีใค าขอ้รือเอกสาร้ลักฐานไม่ครบถ้วนดและ/้รือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์ดเป็นเ้ตุใ้้ไม่สามารถพิจารณาได้ดเจ้า้น้าทีใจะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร
้รือเอกสาร้ลักฐานทีใต้องยืในเพิใมเติมดโดยผู้ยืในค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/้รือยืในเอกสารเพิใมเติมภายใน
ระยะเวลาทีใก า้นดในบันทึกดังกล่าวดมิเช่นนั้นจะถือว่าดผู้ยืในค าขอละทิ้งค าขอดโดยเจ้า้น้าทีใและผู้ยืในค าขอ้รือ ดดด
ผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวดและจะมอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวใ้้ผู้ยืในค าขอ้รือ ดดดดด
ผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็น้ลักฐาน 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ 
กรณีทีใตั้งส านักงานสมาคมการค้า / ้อการค้าดตั้งอยู่ในเขต
กรุงเทพม้านคร 
ส่วนจดทะเบียนสมาคมการค้าและ้อการค้าด 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดชั้น 4 ถนนนนทบุรีดจัง้วัดนนทบุรี 
โทรศัพท ์: 02-547-5972 โทรสาร : 02-547-5153  
/ติดต่อด้วยตนเองดณด้น่วยงาน  
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดใ้้บริการวันดจันทร์ดถึงดวันศุกร์ 
(ยกเว้นวัน้ยุดทีใทางราชการก า้นด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเทีใยง) 

สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพาณิชย์จัง้วัด 76 จัง้วัด กรณีทีใตั้งส านักงานสมาคมการค้า / 
้อการค้าดตั้งอยู่ในจัง้วัดอืในนอกจากกรุงเทพม้านครดใ้้ยืในค าขอด 
ณดส านักงานพาณิชย์จัง้วัดทีใส านักงานตั้งอยู่ 
/ติดต่อด้วยตนเองดณด้น่วยงาน  
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดใ้้บริการวันดจันทร์ดถึงดวันศุกร์ 
(ยกเว้นวัน้ยุดทีใทางราชการก า้นด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเทีใยง) 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 2.45 ชัใวโมง 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจพิจารณาค าขอดสรุปข้อเท็จจริงดข้อกฎ้มายดท า
ความเ้็นเสนอนายทะเบียน 
  

140 นาที กองทะเบียนบริษัท
ม้าชนและธุรกิจพิเศษ 

 

2) การพิจารณา 
นายทะเบียนสมาคมการค้า/้อการค้าดพิจารณาสัใงการ 
  

20 นาที กองทะเบียนบริษัท
ม้าชนและธุรกิจพิเศษ 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนสมาคมการค้า/้อการค้าดลงนามในค าขอด/  
ท า้นังสือตอบรับการแจ้งเปลีใยนตัวผู้ช าระบัญชี 
  

5 นาที กองทะเบียนบริษัท
ม้าชนและธุรกิจพิเศษ 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
ค าขอแจ้งเปลี่ยนตัวผู้ช าระบัญชี (แบบ ส.ห.1) 
ฉบับจริงด1ดฉบับ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 
 

รายการแจ้งเปลี่ยนตัวผู้ช าระบัญชี (แบบ ส.ห.8) 
ฉบับจริงด1ดฉบับ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3) 
 

รายงานการประชุมใหญ่ครั้งที่มีมติ 
ส าเนาด1ดฉบับ 
หมายเหตุ (ส าเนารายงานการประชุมใ้้ผู้แจ้งอย่างน้อย้นึใงคน 
ลงลายมือชืใอรับรองทุก้น้า) 
 

- 

4) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ส าเนาด1ดฉบับ 
หมายเหตุ (ผู้ช าระบัญชีทีใลงชืใอในแบบ) 
 

กรมการปกครอง 

5) 
 

หนังสือมอบอ านาจ 
ฉบับจริงด1ดฉบับ 
หมายเหตุ (ติดอากรแสตมป์ด10 บาท) 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

  
ดค่าธรรมเนียม 0 บาท 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) 

 

โทรศัพท์ด: Call Center 1570 

2) เว็บไซต์ด: www.dbd.go.th  
 

3) ศูนย์บริการประชาชนดส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เลขทีใ 1 ถ.พิษณุโลกดเขตดุสิตดกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ดปณ.1111 เลขทีใ 1  
ถ.พิษณุโลกดเขตดุสิตดกทม. 10300 
 

https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/6AADCA7BD86C4743E6724F9607256126/1433428142/form_skhkh1.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/6AADCA7BD86C4743E6724F9607256126/1433428204/form_skhkh8.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/6AADCA7BD86C4743E6724F9607256126/1433428246/form_skhkh_powner.pdf
http://www.dbd.go.th/
http://www.1111.go.th/


ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
4) ศูนย์รับเรืใองร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงานดป.ป.ท.) 
- 99 ้มู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คดชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะดต าบลคลองเกลือดอ าเภอปากเกร็ดดจัง้วัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH  
ศูนย์รับเรืใองร้องเรียนส า้รับนักลงทุนต่างชาติ (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) ตัวอย่างการเปลีใยนตัวผู้ช าระบัญชี 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โ้ลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันทีใคู่มือมีผลบังคับใช้: 23/03/2561 

http://www.pacc.go.th/
http://www.facebook.com/PACC.GO.TH
mailto:Fad.pacc@gmail.com
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_ex_form/6AADCA7BD86C4743E6724F9607256126/nknmcdkd.2hm.pdf
http://www.info.go.th/

