
                          
แบบ  ส.ห.1                                                                                                                                                                                                                                

 

คําขอที่.................................                                     
รับวันที ..................................                                                                                               

คําขอสมาคมการคาและหอการคา 
                                                                สมาคมการคา/หอการคา......................................................................... 
                                                                     ทะเบียนเลขท่ี........................................................... 
             (1)  ขาพเจาขอยื่นคําขอตอนายทะเบียนสมาคมการคา/หอการคาประจําจังหวัด.......................................................................เพื่อดําเนินการ ดังตอไปน้ี 
      ขออนุญาตจัดต้ัง                                                                               จดทะเบียนแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคบัขอ............................................. 
      จดทะเบียนต้ังหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ  (ต้ังใหม............คน)  (ออก............คน)      แจงเลิก/เปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี          
      (คงอยูเมือ่จดทะเบียนคร้ังนี้แลว...................คน)                   
      แจงเสร็จการชําระบัญชี 
                 โดยไดแนบเอกสารประกอบดังตอไปน้ี 
      ขออนุญาตจัดตัง้                              แจงเลิก/เปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี      
      รายการขออนุญาตและจดทะเบียน  (แบบ ส.ห.2)                                      รายการแจงเลิก/เปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี   (แบบ ส.ห.8) 

      หนังสือรับรองความประพฤติของผูเร่ิมกอการจัดต้ัง  (แบบ ส.ห.3)      สําเนารายงานการประชุมใหญคร้ังที่มีมติ 
      ขอบังคับ                                                                                        ใบอนุญาตฉบับเดิม  
      สําเนาบัตรประจําตัวของผูเร่ิมกอการจัดต้ัง                                               สําเนาบัตรประจําตัวของผูชําระบัญชี       
      สําเนาทะเบียนบานของผูเร่ิมกอการจัดต้ัง                                          หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 
      หลักฐานการเปนผูประกอบวิสาหกิจของผูเร่ิมกอการจัดต้ัง                             อื่น ๆ ระบุ .................................................................. 
      สําเนาหนังสือแสดงสิทธิการใชสถานที่จัดต้ัง แจงเสร็จการชําระบัญชี 
      แผนท่ีแสดงท่ีต้ังโดยสังเขปพรอมรูปถาย                                                             รายการแจงเสร็จการชําระบัญชี   (แบบ ส.ห.10)  
   

      หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)                                                                รายงานการชําระบัญชีฉบับที่.............และสุดทาย   (แบบ ส.ห.9)                       
      อื่น ๆ ระบุ................................................................                                  สําเนาบัตรประจําตัวของผูชําระบัญชี                                        
      จดทะเบียนแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับ                                               หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)                          
      ขอบังคับที่ขอแกไข                                                                           อื่น ๆ ระบุ................................................................... 
      สําเนารายงานการประชุมใหญคร้ังท่ีมีมติ                                                 จดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ                                                               
      สําเนาหนังสือแสดงสิทธิการใชสถานที่ต้ังสํานักงาน (กรณีแกไขที่ต้ังสํานักงาน)   หนังสือรับรองประวัติกรรมการ  (แบบ ส.ห.6)                                                  
      แผนท่ีแสดงท่ีต้ังโดยสังเขปพรอมรูปถาย (กรณีแกไขท่ีต้ังสํานักงาน)  รายช่ือคณะกรรมการ  (แบบ ส.ห.7)                                                                   
      ใบอนุญาตฉบับเดิม (กรณีแกไขช่ือสมาคมการคา/หอการคา)                        สําเนารายงานการประชุมใหญ/คณะกรรมการคร้ังที่มีมติ                                   
      สําเนาบัตรประจําตัวของผูขอจดทะเบียน                                               สําเนาบัตรประจําตัวของผูขอจดทะเบียน                                                           
      หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)        หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 
      อื่น ๆ ระบุ................................................................                               อื่นๆ  ระบุ.................................................................. 

 

             (2)  เม่ือนายทะเบียนสั่งอนุญาตจัดต้ังสมาคมการคา หรือจัดต้ังหอการคาใหแลว ขาพเจามีความประสงคดังน้ี 
      ขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร โดยขอใหจัดสงบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรไปท่ีสํานักงานแหงใหญของสมาคมการคา/หอการคา 
      ตามท่ีไดจดทะเบียนไว 
      ขอมีเลขท่ีบัญชนีายจาง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

ลงลายมอืชื่อผูเริ่มกอการจัดตัง้/ผูขอจดทะเบียน/ผูแจง 
 

.......................................................................................   ....................................................................................... 
   (                                                                )     (                                                                  ) 

.......................................................................................   ....................................................................................... 
   (                                                                )     (                                                                  ) 

.......................................................................................   ....................................................................................... 
   (                                                                )     (                                                                  ) 

 (กรณีขออนุญาตจัดต้ัง) 

ขอรับรองวาผูขออนุญาตไดลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจาจริง                   
เมื่อวันที่.............................................................................                                  รับจดทะเบียน ณ วันที่...................................................................................        
         

  ................................................................................................                                          (ลงลายมือชื่อ).......................................................................นายทะเบียน               
(.........................................................................................)                                        (........................................................................) 
                    พนักงานเจาหนาที่/นายทะเบยีน                                                                                                                 ประทับตราตําแหนง                                                           
                                                              
 
                                                                       
                       

คําเตือน 1. ผูใดแจงขอความอนัเปนเท็จแกเจาพนักงานมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  137,  267  และ  268 
2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถาปรากฏวา ขอความอนัเปนสาระสําคัญท่ีจดทะเบียนไมถูกตองหรอืเปนเท็จ 
3. การไมย่ืนคําขอภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนดจะตองระวางโทษตามพระราชบัญญัติสมาคมการคา พ.ศ. 2509 และพระราชบัญญัติหอการคา พ.ศ. 2509   

บันทึกนายทะเบียน 

สํานักงานทะเบียนสมาคมการคา/หอการคา 
ประจําจังหวดั.............................................. 



แบบ ส.ห. 6 

                               คนที่ …………. ในจํานวน  ............... คน        
         

หนังสือรับรองประวัติกรรมการ 
 
สมาคมการคา/หอการคา........................................................................................................ 

1.   ขอมูลสวนบุคคล 
ช่ือ............................................................................................. สัญชาติ……………………………… 
วัน เดือน ป เกิด ……………………………. ...อายุ .............. ป สมาชิกเลขที่ ..................................... 
บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรอื่น ระบุ ....................................................... เลขท่ี ..............................................................….................. 
ออกโดย.....................................................วันออกบัตร.................................................วันหมดอายุ......................................................... 
อยูบานเลขท่ี.............................หมูที่.................ตรอก/ซอย...............................................ถนน................................................................. 
ตําบล/แขวง....................................................อําเภอ/เขต ....................................................จังหวัด........................................................... 
รหัสไปรษณีย..............................หมายเลขโทรศัพท……………………………E-mail……………………………………………….. 

2.   การประกอบวิสาหกิจ 
ช่ือวิสาหกิจ ……………………………………............................................ตําแหนง…………………………………………............. 
เลขทะเบียนพาณิชย/นิติบุคคล .............................................................ประเภทวิสาหกิจ……………………………………….............. 
ที่ต้ังเลขท่ี..........................หมูที่...............ตรอก/ซอย........................................ถนน................................................................................ 
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด..............................................................
รหัสไปรษณีย..............................หมายเลขโทรศัพท.............................................E-mail………………………………………………. 

3.   ความประพฤติ 
การถูกพิพากษา/การถูกฟองรองตอศาล 

ถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย  หรือตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษตาม พ.ร.บ.สมาคมการคา/หอการคาหรือเคย
ทําผิดอาญา เวนแตเปนความผิดลหุโทษหรือความผิดอันกระทําโดยประมาท                           ไมเคย                         เคย
ระบุ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ความผิดที่ถูกฟองตอศาลและ/หรืออยูในระหวางพิจารณาคดี                                ไมมี                            มี 
        ระบุ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

การรับรองความประพฤติ  

         รับรองโดย          มติที่ประชุมตามรายงานการประชุม................................................เมื่อวันที่.............................................................. 
          อื่นๆ ระบุ …………………………………………………………………….................ตามหนังสือรับรองที่แนบ 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความขางตนถูกตองเปนความจริงทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 
 
 
           (ลงลายมือช่ือ)…………………………………………………..                            

                                   (…………………………………………………) 
                    วันที่ ....................................................................                         

                   

 

ติดรูปถาย 
ขนาด 2” 

และลงลายมือช่ือ 
หรือประทับตรา 

สมาคมการคา/หอการคา 
 



แบบ ส.ห. 6 

                               คนที่ …………. ในจํานวน  ............... คน        
         

หนังสือรับรองประวัติกรรมการ 
 
สมาคมการคา/หอการคา........................................................................................................ 

1.   ขอมูลสวนบุคคล 
ช่ือ............................................................................................. สัญชาติ……………………………… 
วัน เดือน ป เกิด ……………………………. ...อายุ .............. ป สมาชิกเลขที่ ..................................... 
บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรอื่น ระบุ ....................................................... เลขท่ี ..............................................................….................. 
ออกโดย.....................................................วันออกบัตร.................................................วันหมดอายุ......................................................... 
อยูบานเลขท่ี.............................หมูที่.................ตรอก/ซอย...............................................ถนน................................................................. 
ตําบล/แขวง....................................................อําเภอ/เขต ....................................................จังหวัด........................................................... 
รหัสไปรษณีย..............................หมายเลขโทรศัพท……………………………E-mail……………………………………………….. 

2.   การประกอบวิสาหกิจ 
ช่ือวิสาหกิจ ……………………………………............................................ตําแหนง…………………………………………............. 
เลขทะเบียนพาณิชย/นิติบุคคล .............................................................ประเภทวิสาหกิจ……………………………………….............. 
ที่ต้ังเลขท่ี..........................หมูที่...............ตรอก/ซอย........................................ถนน................................................................................ 
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด..............................................................
รหัสไปรษณีย..............................หมายเลขโทรศัพท.............................................E-mail………………………………………………. 

3.   ความประพฤติ 
การถูกพิพากษา/การถูกฟองรองตอศาล 

ถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย  หรือตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษตาม พ.ร.บ.สมาคมการคา/หอการคาหรือเคย
ทําผิดอาญา เวนแตเปนความผิดลหุโทษหรือความผิดอันกระทําโดยประมาท                           ไมเคย                         เคย
ระบุ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ความผิดที่ถูกฟองตอศาลและ/หรืออยูในระหวางพิจารณาคดี                                ไมมี                            มี 
        ระบุ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

การรับรองความประพฤติ  

         รับรองโดย          มติที่ประชุมตามรายงานการประชุม................................................เมื่อวันที่.............................................................. 
          อื่นๆ ระบุ …………………………………………………………………….................ตามหนังสือรับรองที่แนบ 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความขางตนถูกตองเปนความจริงทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 
 
 
           (ลงลายมือช่ือ)…………………………………………………..                            

                                   (…………………………………………………) 
                    วันที่ ....................................................................                         

                   

 

ติดรูปถาย 
ขนาด 2” 

และลงลายมือช่ือ 
หรือประทับตรา 

สมาคมการคา/หอการคา 
 



แบบ ส.ห. 6 

                               คนที่ …………. ในจํานวน  ............... คน        
         

หนังสือรับรองประวัติกรรมการ 
 
สมาคมการคา/หอการคา........................................................................................................ 

1.   ขอมูลสวนบุคคล 
ช่ือ............................................................................................. สัญชาติ……………………………… 
วัน เดือน ป เกิด ……………………………. ...อายุ .............. ป สมาชิกเลขที่ ..................................... 
บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรอื่น ระบุ ....................................................... เลขท่ี ..............................................................….................. 
ออกโดย.....................................................วันออกบัตร.................................................วันหมดอายุ......................................................... 
อยูบานเลขท่ี.............................หมูที่.................ตรอก/ซอย...............................................ถนน................................................................. 
ตําบล/แขวง....................................................อําเภอ/เขต ....................................................จังหวัด........................................................... 
รหัสไปรษณีย..............................หมายเลขโทรศัพท……………………………E-mail……………………………………………….. 

2.   การประกอบวิสาหกิจ 
ช่ือวิสาหกิจ ……………………………………............................................ตําแหนง…………………………………………............. 
เลขทะเบียนพาณิชย/นิติบุคคล .............................................................ประเภทวิสาหกิจ……………………………………….............. 
ที่ต้ังเลขท่ี..........................หมูที่...............ตรอก/ซอย........................................ถนน................................................................................ 
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด..............................................................
รหัสไปรษณีย..............................หมายเลขโทรศัพท.............................................E-mail………………………………………………. 

3.   ความประพฤติ 
การถูกพิพากษา/การถูกฟองรองตอศาล 

ถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย  หรือตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษตาม พ.ร.บ.สมาคมการคา/หอการคาหรือเคย
ทําผิดอาญา เวนแตเปนความผิดลหุโทษหรือความผิดอันกระทําโดยประมาท                           ไมเคย                         เคย
ระบุ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ความผิดที่ถูกฟองตอศาลและ/หรืออยูในระหวางพิจารณาคดี                                ไมมี                            มี 
        ระบุ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

การรับรองความประพฤติ  

         รับรองโดย          มติที่ประชุมตามรายงานการประชุม................................................เมื่อวันที่.............................................................. 
          อื่นๆ ระบุ …………………………………………………………………….................ตามหนังสือรับรองที่แนบ 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความขางตนถูกตองเปนความจริงทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 
 
 
           (ลงลายมือช่ือ)…………………………………………………..                            

                                   (…………………………………………………) 
                    วันที่ ....................................................................                         

                   

 

ติดรูปถาย 
ขนาด 2” 

และลงลายมือช่ือ 
หรือประทับตรา 

สมาคมการคา/หอการคา 
 



แบบ  ส.ห. 7 
 

   รายชื่อคณะกรรมการของสมาคมการค้า/หอการค้า................................................................................. 
ที่คงอยู่เมื่อจดทะเบียนแล้ว     ประจ าปี  ........................................ วาระ  .........................   ปี    เลือกตั้งโดยที่ประชุม  

...............................................................................   เมื่อวันที่  ........................................................................ 
 

  ล าดับที่ ชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ โทรศัพท์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

 

 

 

 
            

 
หนา          ของจํานวน     หนา            (ลงลายมือช่ือ)                                      พนักงานเจาหนาท่ี 
เอกสารประกอบคําขอท่ี (     )                                     



รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป  2554 
สมาคมผูประกอบธุรกิจเส้ือผา 

วันท่ี 15 เมษายน 2554 
ณ หองประชมุสมาคมผูประกอบธุรกิจเส้ือผา 

 
ผูเขารวมประชุม  

มีสมาชิกสามัญเขารวมประชุม จํานวน 5 ราย  ครบองคประชุม 
 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น.   

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาสมาคมฯ ไดรับอนุญาตจัดต้ังแลวจากนายทะเบียน 
สมาคมการคาประจํากรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2554 ทะเบียนเลขท่ี 0109554000001  
  ท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี 2  เร่ืองเพื่อพิจารณา เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 
ประธานขอใหท่ีประชุมพิจารณาเลือกคณะกรรมการชุดแรกของสมาคมฯ  เพื่อบริหาร

สมาคม ตามระเบียบขอบังคับสมาคมฯ  ขอ 13 กําหนดใหมีสมาชิกสามัญไมนอยกวา 3 คน และไมเกิน 
5 คน ท่ีประชุมไดลงคะแนนแลวลงมติเลือกต้ังคณะกรรมการ จํานวน 3 คน และคณะกรรมการได
เลือกตั้งกันเองใหดํารงตําแหนงตางๆ ดังตอไปนี้ 

1.  นายสงเสริม   เงินดี    ตําแหนง  นายกสมาคมฯ 
2.  นายกาวไกล   กุลพัฒนา  ตําแหนง  อุปนายก 
3.  นางสาวเกง   คาขาย     ตําแหนง  เลขาธิการ   

มติท่ีประชุม  เปนเอกฉันทอนุมัติการแตงต้ังคณะกรรมการจํานวน 3 คน ดังกลาว และ    
รับรองความประพฤติของกรรมการทุกทาน 

วาระท่ี 3 เร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 
ไมมี  

ปดประชุมเวลา  14.00 น.    

 

. 

                          (ลงช่ือ)                                          ประธานท่ีประชุม  
             (นายสงเสริม  เงินดี) 

                       
 
 



หนังสือมอบอํานาจ 
 

เขียนท่ี 
      วันท่ี 
 
 โดยหนงัสือฉบับนี้  สมาคมการคา/หอการคา 
ขอมอบอํานาจให               ซ่ึงเปนผูถือบัตร          
เลขท่ี          ซ่ึงออกให ณ                         เมื่อวันท่ี   
อยูบานเลขท่ี   หมูท่ี  ตรอก/ซอย   ถนน 
แขวง/ตําบล    เขต/อําเภอ   จังหวดั 
หมายเลขโทรศัพท     (ของผูรับมอบอํานาจ) เปนผูมายื่น 
    ของสมาคมการคา/หอการคา 
ตอนายทะเบียนสมาคมการคา/หอการคาประจําจังหวัด 
แทนขาพเจา  ซ่ึงไดรับมอบหมายใหกระทําการแทนสมาคมการคา/หอการคาดังกลาวขางตน  ตลอดจน 
ใหมีอํานาจแกไขถอยคําหรือขอความใดๆ ไดท้ังส้ิน และใหมีอํานาจรับทราบคําส่ัง จากนายทะเบียนหรือ
พนักงานเจาหนาท่ีแทนสมาคมการคา/หอการคาไดดวยทุกประการ 
(*) 
 
 ขาพเจาขอรับผิดชอบซ่ึงอาจจะมีข้ึนเนื่องจากการมอบอํานาจนี้โดยส้ินเชิง 
 
   (ลงลายมือช่ือ)     ผูมอบอํานาจ 
           (             ) 
   (ลงลายมือช่ือ)     ผูมอบอํานาจ 
           (             ) 
   (ลงลายมือช่ือ)     ผูมอบอํานาจ 
           (                  ) 
   (ลงลายมือช่ือ)     ผูรับมอบอํานาจ 
           (             ) 
   (ลงลายมือช่ือ)     ผูรับมอบอํานาจ 
           (             ) 
   (ลงลายมือช่ือ)     พยาน 
           (             ) 
 
หมายเหต ุ หากจะกําหนดขอบเขตซ่ึงมอบอํานาจนอกเหนือไปจากท่ีไดระบุไวตามแบบนี้แลวก็ใหระบุไวให
ชัดเจนในบรรทัดท่ีวางไว  (*) 
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