
คู่มือส าหรับประชาชน : แจ้งเลิกสมาคมการค้า/หอการค้า 
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. การเลิกสมาคมการค้า/หอการค้าจะต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เกิดมีเหตุที่ท าให้เลิก 
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) มีข้อบังคับก าหนดให้เลิกในกรณีใดและเม่ือมีกรณีนั้น 
(2) ตั้งโดยมีก าหนดเวลาและ เมื่อสิ้นเวลานั้น 
(3) เมื่อที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก 
(4) เมื่อล้มละลาย 
สมาคมการค้า / หอการค้า ไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไป และขาดการติดต่อกับส านักงานทะเบียนสมาคม

การค้าเกิน 2 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อาจใช้ดุลยพินิจให้เลิกสมาคมการค้า / หอการค้า ได้ 
2. การกรอกข้อความในแบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์    
ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชื่อทุกหน้า 

หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ /หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร
หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่า ผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือ 
ผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือ       
ผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ 
ส่วนจดทะเบียนสมาคมการค้าและหอการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
ชั้น 4 ถนนนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
โทรศัพท ์: 02-547-5972 โทรสาร : 02-547-5153 /  
กรณีท่ีตั้งส านักงานสมาคมการค้า / หอการค้า ตั้งอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด กรณีท่ีตั้งส านักงานสมาคมการค้า / 
หอการค้า ตั้งอยู่ในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นค าขอ ณ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดที่ส านักงานตั้งอยู่ 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง) 
 



ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 2.45 ชั่วโมง 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) 
 

 

การตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจพิจารณาค าขอ สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ท า
ความเห็นเสนอนายทะเบียน 
 

140 นาที 
 

 

กองทะเบียนบริษัท
มหาชนและธุรกิจพิเศษ 
 

2) การพิจารณา 
นายทะเบียนสมาคมการค้า/หอการค้า พิจารณาสั่งการ 
 

20 นาที กองทะเบียนบริษัท
มหาชนและธุรกิจพิเศษ 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
นายทะเบียนสมาคมการค้า/หอการค้า ลงนามในค าขอ /  
ท าหนังสือตอบรับการแจ้งเลิกสมาคมการค้า/หอการค้า 
 

5 นาที กองทะเบียนบริษัท
มหาชนและธุรกิจพิเศษ 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

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

 
ค าขอแจ้ง (แบบ ส.ห.1) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 
 

รายการแจ้งเลิก (แบบ ส.ห.8) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3) 
 

รายงานการประชุมใหญ่ครั้งที่มีมติ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ผู้แจ้งอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองทุกหน้า) 
 

- 

4) 
 

ใบอนุญาตฉบับเดิม 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ผู้ช าระบัญชีที่ลงลายมือชื่อในแบบแจ้งเลิก) 
 

กรมการปกครอง 

6) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท) 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 
 
 
 

https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/A5FDFA672284DA6BF4F4326E2B3698BD/1433429508/form_skhkh1.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/A5FDFA672284DA6BF4F4326E2B3698BD/1433429572/form_skhkh8.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/A5FDFA672284DA6BF4F4326E2B3698BD/1433430105/form_skhkh_powner.pdf


ค่าธรรมเนียม 

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

 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) โทรศัพท์ : Call Center 1570 

 

2) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th 
 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที ่1  
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
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  
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) ตัวอย่างการจดทะเบียนเลิก (สมาคมการค้า) 

  

2) ตัวอย่างการจดทะเบียนเลิก (หอการค้า) 
 

 
 
 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 23/03/2561 

http://www.1111.go.th/
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/A5FDFA672284DA6BF4F4326E2B3698BD/vgn321v4.3fm.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_ex_form/A5FDFA672284DA6BF4F4326E2B3698BD/fgjrfnsl.f0r.pdf
http://www.info.go.th/

