แบบ ส.ห.1
คําขอที่.................................
รับวันที ..................................

สํานักงานทะเบียนสมาคมการค
///////////////า/หอการคา
กรุงเทพมหานคร
ประจําจังหวัด..............................................

คําขอสมาคมการคาและหอการคา
ไทย - อุซเบ
สมาคมการค
///////////////า/หอการคา.........................................................................
0108554000001
ทะเบียนเลขที่...........................................................
กรุงเทพมหานคร
(1) ขาพเจาขอยื่นคําขอตอนายทะเบียนสมาคมการค
่อดําเนินการ ดังตอไปนี้
///////////////า/หอการคาประจําจังหวัด.......................................................................เพื

ขออนุญาตจัดตั้ง และจดทะเบียนข้อบังคับ
จดทะเบียนแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับขอ.............................................
✔
จดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ (ตั้งใหม............คน) (ออก............คน)
แจงเลิก/เปลี
่ยนตัวผูชําระบัญชี
///////////////////////
(คงอยูเมือ่ จดทะเบียนครั้งนี้แลว...................คน)
แจงเสร็จการชําระบัญชี
โดยไดแนบเอกสารประกอบดังตอไปนี้
ขออนุญาตจัดตัง้
แจงเลิก/เปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี
รายการขออนุญาตและจดทะเบียน (แบบ ส.ห.2)
่ยนตัวผูชําระบั
ญชี (แบบ ส.ห.8)
✔ รายการแจงเลิก/เปลี
//////////////
////////
✔ สําเนารายงานการประชุมใหญครั้งที่มีมติ
หนังสือรับรองความประพฤติของผูเริ่มกอการจัดตั้ง (แบบ ส.ห.3)
✔ ใบอนุญาตฉบับเดิม
ขอบังคับ
สําเนาบัตรประจําตัวของผูเริ่มกอการจัดตั้ง
✔ สําเนาบัตรประจําตัวของผูชําระบัญชี
สําเนาทะเบียนบานของผูเริ่มกอการจัดตั้ง
✔ หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
หลักฐานการเปนผูประกอบวิสาหกิจของผูเริ่มกอการจัดตั้ง
อื่น ๆ ระบุ ..................................................................
สําเนาหนังสือแสดงสิทธิการใชสถานที่จัดตั้ง
แจงเสร็จการชําระบัญชี
แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปพรอมรูปถาย
รายการแจงเสร็จการชําระบัญชี (แบบ ส.ห.10)
หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
รายงานการชําระบัญชีฉบับที่.............และสุดทาย (แบบ ส.ห.9)
อื่น ๆ ระบุ................................................................
สําเนาบัตรประจําตัวของผูชําระบัญชี
จดทะเบียนแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับ
หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
1
ขอบังคับที่ขอแกไข
อื่น ๆ ระบุ...................................................................
สําเนารายงานการประชุมใหญครั้งที่มีมติ
จดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ
สําเนาหนังสือแสดงสิทธิการใชสถานที่ตั้งสํานักงาน (กรณีแกไขที่ตั้งสํานักงาน)
หนังสือรับรองประวัติกรรมการ (แบบ ส.ห.6)
แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปพรอมรูปถาย (กรณีแกไขที่ตั้งสํานักงาน)
รายชื่อคณะกรรมการ (แบบ ส.ห.7)
ใบอนุญาตฉบับเดิม (กรณีแกไขชื่อสมาคมการคา/หอการคา)
สําเนารายงานการประชุมใหญ/คณะกรรมการครั้งที่มมี ติ
สําเนาบัตรประจําตัวของผูขอจดทะเบียน
สําเนาบัตรประจําตัวของผูขอจดทะเบียน
หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
อื่น ๆ ระบุ................................................................
อื่นๆ ระบุ..................................................................
(2) เมื่อนายทะเบียนสั่งอนุญาตจัดตั้งสมาคมการคา หรือจัดตั้งหอการคาใหแลว ขาพเจามีความประสงคดังนี้
ขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร โดยขอใหจัดสงบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรไปที่สํานักงานแหงใหญของสมาคมการคา/หอการคา
ตามที่ไดจดทะเบียนไว
ขอมีเลขที่บัญชีนายจาง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
ลงลายมือชื่อผูเริ่มกอการจัดตัง้ /ผูขอจดทะเบียน/ผูแจง
.......................................................................................
(
)
.......................................................................................
(
)
.......................................................................................
(
)
(กรณีขออนุญาตจัดตั้ง)

ขอรับรองวาผูขออนุญาตไดลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจาจริง
เมื่อวันที่.............................................................................

.......................................................................................
นายเขตต์ศักดิ์ ข้ามชาติ
(
)
.......................................................................................
(
)
.......................................................................................
(
)
บันทึกนายทะเบียน
รับจดทะเบียน ณ วันที่...................................................................................

................................................................................................
(ลงลายมือชื่อ).......................................................................นายทะเบียน
(........................................................................)
(.........................................................................................)
พนักงานเจาหนาที่/นายทะเบียน
ประทับตราตําแหนง
คําเตือน 1. ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงานมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268
2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถาปรากฏวา ขอความอันเปนสาระสําคัญที่จดทะเบียนไมถูกตองหรือเปนเท็จ
3. การไมยื่นคําขอภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดจะตองระวางโทษตามพระราชบัญญัติสมาคมการคา พ.ศ. 2509 และพระราชบัญญัติหอการคา พ.ศ. 2509

แบบ ส.ห. 8

รายการแจงเลิก/เปลี
่ยนตัวผูช ําระบัญชี
///////////////////////////////
ไทย - อุซเบ
สมาคมการค
//////////////////า/หอการคา...................................................................
0108554000001
ทะเบียนเลขที่........................................................

ไทย - อุซเบ
1. สมาคมการค
//////////////////า/หอการคา..................................................................................................................
25 เมษายน 2554
ไดเลิกกันตั้งแตวันที่............................................................................................................................................................
ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิกหอการค้า
ดวยเหตุ...............................................................................................................................................................................
1
2. แตงตั้งใหผมู ีชื่อดังตอไปนี้ จํานวน ......................
คน เปนผูชําระบัญชี คือ
45
นายเขตต์ศักดิ์ ข้ามชาติ
(1) ...............................................................................................................อายุ
..........................
ป
123/10 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงคลองถนน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ที่อยูปจจุบัน.......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(ลงลายมือชื่อ)................................................................
(2)................................................................................................................อายุ...........................ป
ที่อยูปจจุบัน.......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(ลงชายมือชื่อ) ...............................................................
(3)................................................................................................................ อายุ......................... ป
ที่อยูปจจุบัน.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
(ลงลายมือชื่อ).................................................................
ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

(ลงลายมือชื่อ).........................................................ผูชําระบัญชี
นายเขตต์ศักดิ์ ข้ามชาติ
(........................................................)

1
หนา..........................
ของจํานวน.................. หนา (ลงลายมือชื่อ)....................................................พนักงานเจาหนาที่
เอกสารประกอบคําขอที่.........................................
(....................................................)
ขาพเจาผูชําระบัญชีซึ่งไดลงลายมือชื่อไวขางตน ยินยอมใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลสวนบุคคลตามที่ได
ระบุไวในรายการแจงเลิกนี้

รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2554
หอการค้าไทย-อุซเบ
วันที่ 25 เมษายน 2554
ณ ห้องประชุม หอการค้าไทย-อุซเบ
ผู้เข้าร่วมประชุม
มีสมาชิกสามัญ เข้าร่วมประชุม จานวน 5 ราย ครบองค์ประชุม
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุมและเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554
ประธานได้เ สนอรายงานการประชุ มใหญ่ วิส ามั ญครั้ งที่ 1/2554 เมื่อ วั น ที่ 20 เมษายน 2554

ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
มติที่ประชุม เป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมตามที่ประธานเสนอ
วาระที่ 2

เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 เลิกหอการค้า
ประธานได้แถลงว่าขณะนี้หอการค้าไม่มีการดาเนินกิจการใดๆ และไม่มีโอกาสจะเพิ่ม
จานวนสมาชิกได้อีก จึงเห็นควรให้เลิกหอการค้า
มติที่ประชุม เป็นเอกฉันท์ให้เลิกหอการค้า
2.2 เลือกผู้ชาระบัญชี
สมาชิกส่วนใหญ่เสนอให้แต่งตั้งนายเขตต์ศักดิ์ ข้ามชาติ เป็นผู้ชาระบัญชี
มติที่ประชุม เป็นเอกฉันท์ให้นายเขตต์ศักดิ์ ข้ามชาติ เป็นผู้ชาระบัญชีตามเสนอ
2.3 เลือกผู้สอบบัญชี รวมทั้งกาหนดค่าตอบแทน
ประธานได้เสนอนางสาวสมศรี คงยิ่งสถาพรชัยภักดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 9999 เป็นผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 3,000.00 บาท
มติที่ประชุม เป็นเอกฉันท์ให้นางสาวสมศรี คงยิ่งสถาพรชัยภักดี เป็นผู้สอบบัญชี และ
ค่าตอบแทนเป็นเงิน 3,000.00 บาทตามที่เสนอ
วาระที่ 3

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 14.00 น.
(ลงชื่อ)

ประธานที่ประชุม
(นายเขตต์ศักดิ์ ข้ามชาติ)

หนังสือมอบอํานาจ
เขียนที่ ไทย - อุซเบ
วันที่ 25 เมษายน 2554

อ

โดยหนังสือฉบับนี้ สมาคมการค
///////////////////า/หอการคา ไทย - อุซเบ
นายสมหวัง พึ่งได้
ขอมอบอํานาจให
ซึ่งเปนผูถือบัตร ประจําตัวประชาชนตัวประชาชน
ถนนแจ้รี งวัฒนะ แขวงคลองถ
อําเภอเมืองนนทบุ
องนนทบุ
เลขที่ 3-1001-00000-00-0
ซึ่งออกให ณ
เมื่อวันรทีี เภอเมื
่ 123/10
อยูบานเลขที่ 70/5
หมูที่ 1
ตรอก/ซอย
ถนน งามวงศ์วาน
////// าบล ท่าทราย
แขวง/ตํ
เขต/อํ/////าเภอ เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
หมายเลขโทรศัพท 080-900-1000
(ของผูรับมอบอํานาจ) เปนผูมายื่น เลิกหอการค้าร
///////////////////
ของสมาคมการค
า/หอการคา ไทย - อุซเบ
ตอนายทะเบียนสมาคมการค
///////////////////า/หอการคาประจําจังหวัด กรุงเทพมหานคร
า/หอการคาดังกลาวขางตน ตลอดจน
แทนขาพเจา ซึ่งไดรับมอบหมายใหกระทําการแทนสมาคมการค
///////////////////
ใหมีอํานาจแกไขถอยคําหรือขอความใดๆ ไดทั้งสิ้น และใหมีอํานาจรับทราบคําสั่ง จากนายทะเบียนหรือ
พนักงานเจาหนาที่แทนสมาคมการค
///////////////////า/หอการคาไดดว ยทุกประการ
(*)
ขาพเจาขอรับผิดชอบซึ่งอาจจะมีขึ้นเนื่องจากการมอบอํานาจนี้โดยสิ้นเชิง
(ลงลายมือชื่อ)
(
(ลงลายมือชื่อ)
(
(ลงลายมือชื่อ)
(
(ลงลายมือชื่อ)
(
(ลงลายมือชื่อ)
(
(ลงลายมือชื่อ)
(

ผูมอบอํานาจ
นายเขตต์ศักดิ์ ข้ามชาติ

)
ผูมอบอํานาจ
)
ผูมอบอํานาจ
)
ผูรับมอบอํานาจ

นายสมหวัง พึ่งได้

)
ผูรับมอบอํานาจ
)
พยาน

นายอาสา ชอบใจ

)

หมายเหตุ หากจะกําหนดขอบเขตซึ่งมอบอํานาจนอกเหนือไปจากทีไ่ ดระบุไวตามแบบนี้แลวก็ใหระบุไวให
ชัดเจนในบรรทัดที่วางไว (*)

