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

สํานักงานทะเบียนสมาคมการคา/หอการค
///////////า
กรุงเทพมหานคร
ประจําจังหวัด..............................................

คําขอสมาคมการคาและหอการคา
ผู้ประกอบธุรกิจเสื้อผ้า
สมาคมการคา/หอการคา.........................................................................
0109554000001
ทะเบียนเลขที่...........................................................
กรุงเทพมหานคร
(1) ขาพเจาขอยื่นคําขอตอนายทะเบียนสมาคมการคา/หอการค
่อดําเนินการ ดังตอไปนี้
///////////าประจําจังหวัด.......................................................................เพื

✔

ขออนุญาตจัดตั้ง และจดทะเบียนข้อบังคับ
จดทะเบียนแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับขอ.............................................
3
จดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ (ตั้งใหม............คน) (ออก............คน)
แจงเลิก/เปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี
3
(คงอยูเมือ่ จดทะเบียนครั้งนี้แลว...................คน)
แจงเสร็จการชําระบัญชี
โดยไดแนบเอกสารประกอบดังตอไปนี้
ขออนุญาตจัดตัง้
แจงเลิก/เปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี
รายการขออนุญาตและจดทะเบียน (แบบ ส.ห.2)
รายการแจงเลิก/เปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี (แบบ ส.ห.8)
หนังสือรับรองความประพฤติของผูเริ่มกอการจัดตั้ง (แบบ ส.ห.3)
สําเนารายงานการประชุมใหญครั้งที่มีมติ
ขอบังคับ
ใบอนุญาตฉบับเดิม
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)
ขอบังคับที่ขอแกไข
อื่น ๆ ระบุ...................................................................
สําเนารายงานการประชุมใหญครั้งที่มีมติ
จดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ
สําเนาหนังสือแสดงสิทธิการใชสถานที่ตั้งสํานักงาน (กรณีแกไขที่ตั้งสํานักงาน) ✔ หนังสือรับรองประวัติกรรมการ (แบบ ส.ห.6)
แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปพรอมรูปถาย (กรณีแกไขที่ตั้งสํานักงาน)
✔ รายชื่อคณะกรรมการ (แบบ ส.ห.7)
✔ สําเนารายงานการประชุมใหญ////////////////
ใบอนุญาตฉบับเดิม (กรณีแกไขชื่อสมาคมการคา/หอการคา)
/คณะกรรมการครั้งที่มีมติ
✔ 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.............................................................................

.......................................................................................
(
)
นายส่งเสริม เงินดี
.......................................................................................
(
)
.......................................................................................
(
)
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. 6

3 คน
1 ในจํานวน ...............
คนที่ ………….

หนังสือรับรองประวัติกรรมการ
ผู้ประกอบธุรกิจเสื้อผ้า
สมาคมการคา/หอการค
/////////////า........................................................................................................

ติดรูปถาย
ขนาด 2”
และลงลายมือชื่อ
หรือประทับตรา
สมาคมการคา/หอการคา

1. ขอมูลสวนบุคคล
ไทย
นายส่งเสริม เงินดี
ชื่อ.............................................................................................
สัญชาติ………………………………
1
42 ป สมาชิกเลขที่ .....................................
12 มกราคม 2512 ...อายุ ..............
วัน เดือน ป เกิด …………………………….
3 4200 1011 1111
บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรอื่น ระบุ .......................................................
เลขที่ ..............................................................…..................
เขตดินแดง
20 มกราคม 2549 นหมดอายุ.........................................................
11 มกราคม 2555
ออกโดย.....................................................วั
นออกบัตร.................................................วั
100
วิภาวดีรังสิต
อยูบานเลขที่.............................หมู
ที่.................ตรอก/ซอย...............................................ถนน.................................................................
กรุงเทพฯ
ดินแดง
ดินแดง
ตําบล/แขวง....................................................อํ
าเภอ/เขต ....................................................จั
งหวัด...........................................................
10400
songseam@yahoo.com
0-2200-5000
รหัสไปรษณีย..............................หมายเลขโทรศั
พท……………………………E-mail………………………………………………..
2. การประกอบวิสาหกิจ
บริษัท พัฒนาผ้าไทย จํากัดกัดกัดกัด
กรรมการผู้จัดการ
ชื่อวิสาหกิจ ……………………………………............................................ตํ
าแหนง………………………………………….............
ธุรกิจจําหน่ายเสื้อผ้า
0105547001800
เลขทะเบียนพาณิชย/นิติบุคคล .............................................................ประเภทวิ
สาหกิจ………………………………………..............
วิภาวดีรังสิต
123/40 ที่...............ตรอก/ซอย........................................ถนน................................................................................
ที่ตั้งเลขที่..........................หมู
ดินแดง
กรุงเทพฯ
ดินแดง
ตําบล/แขวง.................................................อํ
าเภอ/เขต....................................................จั
งหวัด..............................................................
0-22001234
10400
songseam@yahoo.com
รหัสไปรษณีย..............................หมายเลขโทรศั
พท.............................................E-mail……………………………………………….
3. ความประพฤติ
การถูกพิพากษา/การถูกฟองรองตอศาล
ถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษตาม พ.ร.บ.สมาคมการคา/หอการคาหรือเคย
✔ ไมเคย
ทําผิดอาญา เวนแตเปนความผิดลหุโทษหรือความผิดอันกระทําโดยประมาท
เคย
ระบุ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
✔ ไมมี
ความผิดที่ถูกฟองตอศาลและ/หรืออยูในระหวางพิจารณาคดี
มี
ระบุ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

การรับรองความประพฤติ
รับรองโดย

✔

ใหญ่สามัญ
15 เมษายน 2554
มติที่ประชุมตามรายงานการประชุม................................................เมื
่อวันที่..............................................................
อื่นๆ ระบุ …………………………………………………………………….................ตามหนังสือรับรองที่แนบ

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความขางตนถูกตองเปนความจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

(ลงลายมือชื่อ)…………………………………………………..
นายส่งเสริม เงินดี
(…………………………………………………)
15 เมษายน 2554
วันที่ ....................................................................

แบบ ส.ห. 6

3 คน
2 ในจํานวน ...............
คนที่ ………….

หนังสือรับรองประวัติกรรมการ
ผู้ประกอบธุรกิจเสื้อผ้า
สมาคมการค
า/หอการค
/
/////////////า........................................................................................................

ติดรูปถาย
ขนาด 2”
และลงลายมือชื่อ
หรือประทับตรา
สมาคมการคา/หอการคา

1. ขอมูลสวนบุคคล
นายก้าวไกล กุลพัฒนา
ไทย
ชื่อ.............................................................................................
สัญชาติ………………………………
40 ป สมาชิกเลขที่ .....................................
14 มีนาคม 2514
2
วัน เดือน ป เกิด …………………………….
...อายุ ..............
3 4200 1011 2222
บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรอื่น ระบุ .......................................................
เลขที่ ..............................................................…..................
เขตจตุจักร
20 มีนาคม 2550
13 มีนาคม 2556
ออกโดย.....................................................วั
นออกบัตร.................................................วั
นหมดอายุ.........................................................
4/11
พหลโยธิน
อยูบานเลขที่.............................หมู
ที่.................ตรอก/ซอย...............................................ถนน.................................................................
ลาดยาว
จตุจักร
กรุงเทพฯ
ตําบล/แขวง....................................................อํ
าเภอ/เขต ....................................................จั
งหวัด...........................................................
10900
0-2312-1200
kowkai@yahoo.com
รหัสไปรษณีย..............................หมายเลขโทรศั
พท……………………………E-mail………………………………………………..
2. การประกอบวิสาหกิจ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ผ้าไทยรุ่งเรือง จํากัดกัดกัดกัดกัดกัด
ชื่อวิสาหกิจ ……………………………………............................................ตํ
าแหนง………………………………………….............
0105547002000
ธุรกิจนําเข้าส่งออกเสื้อผ้า
เลขทะเบียนพาณิชย/นิติบุคคล .............................................................ประเภทวิ
สาหกิจ………………………………………..............
147/12
พหลโยธิน
ที่ตั้งเลขที่..........................หมู
ที่...............ตรอก/ซอย........................................ถนน................................................................................
ลาดยาว
กรุงเทพฯ
จตุจักร
ตําบล/แขวง.................................................อํ
าเภอ/เขต....................................................จั
งหวัด..............................................................
10900
0-2312-2000
kowkai@yahoo.com
รหัสไปรษณีย..............................หมายเลขโทรศั
พท.............................................E-mail……………………………………………….
3. ความประพฤติ
การถูกพิพากษา/การถูกฟองรองตอศาล
ถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษตาม พ.ร.บ.สมาคมการคา/หอการคาหรือเคย
✔ ไมเคย
ทําผิดอาญา เวนแตเปนความผิดลหุโทษหรือความผิดอันกระทําโดยประมาท
เคย
ระบุ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
✔ ไมมี
ความผิดที่ถูกฟองตอศาลและ/หรืออยูในระหวางพิจารณาคดี
มี
ระบุ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

การรับรองความประพฤติ
รับรองโดย

✔

ใหญ่สามัญ
15 เมษายน 2554
มติที่ประชุมตามรายงานการประชุม................................................เมื
่อวันที่..............................................................
อื่นๆ ระบุ …………………………………………………………………….................ตามหนังสือรับรองที่แนบ

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความขางตนถูกตองเปนความจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

(ลงลายมือชื่อ)…………………………………………………..
นายก้าวไกล กุลพัฒนา
(…………………………………………………)
15 เมษายน 2554
วันที่ ....................................................................

แบบ ส.ห. 6

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

หนังสือรับรองประวัติกรรมการ
ผู้ประกอบธุรกิจเสื้อผ้า
สมาคมการค
า/หอการค
/
/////////////า........................................................................................................

ติดรูปถาย
ขนาด 2”
และลงลายมือชื่อ
หรือประทับตรา
สมาคมการคา/หอการคา

1. ขอมูลสวนบุคคล
นางสาวเก่ง ค้าขาย
ไทย
ชื่อ.............................................................................................
สัญชาติ………………………………
44 ป สมาชิกเลขที่ .....................................
3
5 เมษายน 2510
วัน เดือน ป เกิด …………………………….
...อายุ ..............
3 4200 1011 3333
บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรอื่น ระบุ .......................................................
เลขที่ ..............................................................…..................
หลักสี่
4 เมษายน 2557
4 มกราคม 2551
ออกโดย.....................................................วั
นออกบัตร.................................................วั
นหมดอายุ.........................................................
82/9
แจ้งวัฒนะ
อยูบานเลขที่.............................หมู
ที่.................ตรอก/ซอย...............................................ถนน.................................................................
หลักสี่
กรุงเทพฯ
ทุ่งสองห้อง
ตําบล/แขวง....................................................อํ
าเภอ/เขต ....................................................จั
งหวัด...........................................................
0-2522-6000
kang@yahoo.com
10210
รหัสไปรษณีย..............................หมายเลขโทรศั
พท……………………………E-mail………………………………………………..

Ú íÚ íÚ í

2. การประกอบวิสาหกิจ
ร้านเสื้อรัชนีกร
เจ้าของกิจการ
ชื่อวิสาหกิจ ……………………………………............................................ตํ
าแหนง………………………………………….............
ธุรกิจจําหน่ายเสื้อผ้า
3 4200 1011 3333
เลขทะเบียนพาณิชย/นิติบุคคล .............................................................ประเภทวิ
สาหกิจ………………………………………..............
50/1
แจ้งวัฒนะ
ที่ตั้งเลขที่..........................หมู
ที่...............ตรอก/ซอย........................................ถนน................................................................................
กรุงเทพฯ
ทุ่งสองห้อง
หลักสี่
ตําบล/แขวง.................................................อํ
าเภอ/เขต....................................................จั
งหวัด..............................................................
0-2522-6650
10210
kang@yahoo.com
รหัสไปรษณีย..............................หมายเลขโทรศั
พท.............................................E-mail……………………………………………….
3. ความประพฤติ
การถูกพิพากษา/การถูกฟองรองตอศาล
ถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษตาม พ.ร.บ.สมาคมการคา/หอการคาหรือเคย
✔ ไมเคย
ทําผิดอาญา เวนแตเปนความผิดลหุโทษหรือความผิดอันกระทําโดยประมาท
เคย
ระบุ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
✔ ไมมี
ความผิดที่ถูกฟองตอศาลและ/หรืออยูในระหวางพิจารณาคดี
มี
ระบุ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

การรับรองความประพฤติ
รับรองโดย

✔

ใหญ่สามัญ
15 เมษายน 2554
มติที่ประชุมตามรายงานการประชุม................................................เมื
่อวันที่..............................................................
อื่นๆ ระบุ …………………………………………………………………….................ตามหนังสือรับรองที่แนบ

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความขางตนถูกตองเปนความจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

(ลงลายมือชื่อ)…………………………………………………..
นางสาวเก่ง ค้าขาย
(…………………………………………………)
15 เมษายน 2554
วันที่ ....................................................................

แบบ ส.ห. 7

ผู้ประกอบธุรกิจเสื้อผ้า
รายชื่อคณะกรรมการของสมาคมการค้า/หอการค้
.
/////////////า ................................................................................
2
2554-2556
ที่คงอยู่เมื่อจดทะเบียนแล้ว ประจาปี ........................................
วาระ .........................
ปี เลือกตั้งโดยที่ประชุม
ใหญ่สามัญ
15 เมษายน 2554
...............................................................................
เมื่อวันที่ .............................................................
...........
ลาดับที่

ชื่อ

สัญชาติ

ที่อยู่

โทรศัพท์

0-2200-1234

1.

นายส่งเสริม เงินดี

ไทย

123/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

2.

นายก้าวไกล กุลพัฒนา

ไทย

147/12 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 0-2312-2000
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

3.

นางสาวเก่ง ค้าขาย

ไทย

50/1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หนา 1 ของจํานวน
เอกสารประกอบคําขอที่

1

หนา

(ลงลายมือชื่อ)

0-2522-6650

พนักงานเจาหนาที่
(

)

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2554
สมาคมผูป ระกอบธุรกิจเสื้อผา
วันที่ 15 เมษายน 2554
ณ หองประชุมสมาคมผูป ระกอบธุรกิจเสื้อผา
ผูเขารวมประชุม
มีสมาชิกสามัญเขารวมประชุม จํานวน 5 ราย ครบองคประชุม
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานได แจ งให ที่ ประชุ มทราบว าสมาคมฯ ได รั บอนุ ญาตจั ดตั้ งแล วจากนายทะเบี ย น
สมาคมการคาประจํากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 ทะเบียนเลขที่ 0109554000001
ที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2

เรื่องเพื่อพิจารณา เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกคณะกรรมการชุดแรกของสมาคมฯ เพื่อบริหาร
สมาคม ตามระเบียบขอบังคับสมาคมฯ ขอ 13 กําหนดใหมีสมาชิกสามัญไมนอยกวา 3 คน และไมเกิน
5 คน ที่ประชุมไดลงคะแนนแลวลงมติเลือกตั้งคณะกรรมการ จํานวน 3 คน และคณะกรรมการได
เลือกตั้งกันเองใหดํารงตําแหนงตางๆ ดังตอไปนี้
1. นายสงเสริม เงินดี
ตําแหนง นายกสมาคมฯ
2. นายกาวไกล กุลพัฒนา
ตําแหนง อุปนายก
3. นางสาวเกง คาขาย
ตําแหนง เลขาธิการ
มติที่ประชุม เปนเอกฉันทอนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการจํานวน 3 คน ดังกลาว และ
รับรองความประพฤติของกรรมการทุกทาน
วาระที่ 3

เรื่องอื่นๆ (ถามี)
ไมมี

ปดประชุมเวลา 14.00 น.
.

(ลงชื่อ)

ประธานที่ประชุม
(นายสงเสริม เงินดี)

หนังสือมอบอํานาจ
เขียนที่ สมาคมผู้ประกอบธุรกิจเสื้อผ้า
วันที่ 15 เมษายน 2554
ผู้ประกอบธุรกิจเสื้อผ้า
/////////////า
โดยหนังสือฉบับนี้ สมาคมการคา/หอการค
นายสมหวัง พึ่งได้ นวย ส สมซึ่งเปนผูถือบัตร ประจําตัวประชาชนตัวประชาชน
ขอมอบอํานาจให
ี นธ์ 2550
เลขที่ 3-1001-00003-00-0
ซึ่งออกให ณ อําเภอเมืองนนทบุรี เภอเมื
เมื่อวันอทีงนนทบุ
่ 29 กุมรภาพั
อยูบานเลขที่ 70/5 หมูที่ ตรอก/ซอย ชนะใจ
ถนน งามวงศ์วาน
แขวง/ตําบล ท่าทราย
เขต/อําเภอ เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
หมายเลขโทรศัพท 080-900-1000
(ของผูรับมอบอํานาจ) เปนผูมายื่น จดทะเบียน
ผู้ประกอบธุรกิจเสื้อผ้า
ตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ
ของสมาคมการคา/หอการค
/////////////า
ตอนายทะเบียนสมาคมการคา/หอการค
/////////////าประจําจังหวัด กรุงเทพมหานคร
แทนขาพเจา ซึ่งไดรับมอบหมายใหกระทําการแทนสมาคมการคา/หอการค
/////////////าดังกลาวขางตน ตลอดจน
ใหมีอํานาจแกไขถอยคําหรือขอความใดๆ ไดทั้งสิ้น และใหมีอํานาจรับทราบคําสั่ง จากนายทะเบียนหรือ
พนักงานเจาหนาที่แทนสมาคมการคา/หอการค
/////////////าไดดว ยทุกประการ
(*)

ขาพเจาขอรับผิดชอบซึ่งอาจจะมีขึ้นเนื่องจากการมอบอํานาจนี้โดยสิ้นเชิง
(ลงลายมือชื่อ)
(
(ลงลายมือชื่อ)
(
(ลงลายมือชื่อ)
(
(ลงลายมือชื่อ)
(
(ลงลายมือชื่อ)
(
(ลงลายมือชื่อ)
(

ผูมอบอํานาจ
นายส่งเสริม

เงินดี

)
ผูมอบอํานาจ
)
ผูมอบอํานาจ
)
ผูรับมอบอํานาจ

นายสมหวัง พึ่งได้

)
ผูรับมอบอํานาจ
)

นายอาสา ชอบใจ

พยาน
) สยา

หมายเหตุ หากจะกําหนดขอบเขตซึ่งมอบอํานาจนอกเหนือไปจากทีไ่ ดระบุไวตามแบบนี้แลวก็ใหระบุไวให
ชัดเจนในบรรทัดที่วางไว (*)

