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

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

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

ขออนุญาตจัดตั้ง และจดทะเบียนข้อบังคับ
จดทะเบียนแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับขอ.............................................
จดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ (ตั้งใหม............คน) (ออก............คน)
แจงเลิก/เปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี
(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)
1
✔ รายงานการชําระบัญชีฉบับที่.............และสุ
หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
ดทาย (แบบ ส.ห.9)
✔ สําเนาบัตรประจําตัวของผูชําระบัญชี
อื่น ๆ ระบุ................................................................
✔ หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
จดทะเบียนแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับ
ขอบังคับที่ขอแกไข
อื่น ๆ ระบุ...................................................................
สําเนารายงานการประชุมใหญครั้งที่มีมติ
จดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ
สําเนาหนังสือแสดงสิทธิการใชสถานที่ตั้งสํานักงาน (กรณีแกไขที่ตั้งสํานักงาน)
หนังสือรับรองประวัติกรรมการ (แบบ ส.ห.6)
แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปพรอมรูปถาย (กรณีแกไขที่ตั้งสํานักงาน)
รายชื่อคณะกรรมการ (แบบ ส.ห.7)
ใบอนุญาตฉบับเดิม (กรณีแกไขชื่อสมาคมการคา/หอการคา)
สําเนารายงานการประชุมใหญ/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.............................................................................

.......................................................................................
(
)
นายก้าวไกล กุลพัฒนา
.......................................................................................
(
)
.......................................................................................
(
)
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. 10

รายการแจงเสร็จการชําระบัญชี
ผู้ประกอบธุรกิจเสื้อผ้า
สมาคมการคา/หอการค
/////////////า...................................................
ทะเบียนเลขที่.0109554000001
..............................................
ขอ 1. การชําระบัญชีของสมาคมการคา/หอการค
/////////////านี้ ไดสําเร็จลงแลวตามรายงานการชําระบัญชี
1 และสุดทาย ลงวันที่.............................................
5 พฤษภาคม 2554
ฉบับที่................

ผู้ประกอบธุรกิจเสื้อผ้า
ขอ 2. ที่ประชุมใหญของสมาคมการคา/หอการค
/////////////า........................................................................
ห้องประชุมสมาคมผู้ประกอบธุรกิจเสื้อผ้า
5 พฤษภาคม 2554
เมื่อวันที่........................................................................
ซึ่งประชุม ณ .....................................................................
..................................................................................................................................................................................
ไดอนุมัตริ ายงานของผูชําระบัญชีแลว
ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

(ลงลายมือชื่อ).....................................................ผูชําระบัญชี
นายก้าวไกล กุลพัฒนา
(.....................................................)

1
1
หนา................ของจํ
านวน..................หน
า (ลงลายมือชื่อ) ..................................................พนักงานเจาหนาที่
เอกสารประกอบคําขอที่ ...............................................
(....................................................)

แบบ ส.ห. 9

รายงานการชําระบัญชี ฉบับที่ 1 และสุดท้าย
ผู้ประกอบธุรกิจเสื้อผ้า
สมาคมการคา/หอการค
/////////////า
ทะเบียนเลขที่ 0109554000001
(เลิกและเริ่มชําระบัญชีเมื่อ) 5 พฤษภาคม 2554
ขาพเจา นายก้าวไกล กุลพัฒนา
ขอรายงานตอนายทะเบียนสมาคมการคา/หอการค
/////////////าประจําจังหวัด กรุงเทพมหานคร
เพื่อแสดงใหเห็นความเปนไปของบัญชีที่ชําระอยู จนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2554
ดังตอไปนี้
✔
✔

✔

✔

ผูชําระบัญชี

สงแจงความถึงเจาหนี้
ผูสอบบัญชี ชื่อ นางสาวสมศรี ยิ่งคงสถาพรชัยภักดี ตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554
งบดุลเพียงวันเลิก วันที่ 25 เมษายน 2554
จําหนายทรัพยสิน
รับชําระหนีจ้ ากลูกหนี้
ชําระหนีแ้ กเจาหนี้
ไดโอนเงิน/ทรัพยสินที่เหลืออยูใหแก มูลนิธแสงสว่างสงเคราะห์
ซึ่งเปนนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการกุศลสาธารณะ ตามที่กําหนดไวในขอบังคับ/
มติของที่ประชุมใหญ
รายการอื่นๆ

ขอรับรองวารายงานการชําระบัญชีฉบับนี้ ไดรายงานความเปนไปของบัญชีที่ชําระอยู
ถูกตองครบถวนตามกฎหมาย และขอบังคับของสมาคมการคา/หอการค
/////////////า และรายการที่ระบุไวในรายงาน
การชําระบัญชีถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2554
(ลงลายมือชื่อ)
(

ผูชําระบัญชี
นายก้าวไกล กุลพัฒนา

)

1 หนา (ลงลายมือชื่อ) .........................................................พนักงานเจาหนาที่
1
หนา..............ของจํ
านวน ................
เอกสารประกอบคําขอที่ ...........................................
(.......................................................)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการสมาคมผู้ประกอบธุรกิจเสื้อผ้า
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 25 เมษายน 2554 และงบรายได้และรายจ่าย สาหรับ
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2554 (ณ วันเลิก) ของสมาคมผู้ประกอบธุรกิจเสื้อผ้า
ซึ่ง ผู้บ ริหารของกิ จ การเป็ น ผู้รับ ผิดชอบต่อ ความถูก ต้อง และครบถ้วนของข้อมู ล ในงบการเงินเหล่า นี้
ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกาหนดให้
ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้ อเท็ จจริ ง อัน เป็ นสาระส าคั ญหรื อไม่ การตรวจสอบรวมถึง การใช้วิธี ก ารทดสอบหลั ก ฐานประกอบ
รายการทั้งที่จานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่
กิ จ การใช้ และประมาณการเกี่ ย วกั บ รายการทางการเงิน ที่ เ ป็น สาระส าคั ญซึ่ ง ผู้ บริ ห ารเป็ น ผู้ จัด ท าขึ้ น
ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการ
ตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 25 เมษายน 2554 ผลการ
ดาเนินงานสาหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2554 (ณ วันเลิก) ของสมาคม
ผู้ประกอบธุรกิจเสื้อผ้า โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป

(นางสาวสมศรี คงยิ่งสถาพรชัยภักดี)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9999
ที่ตั้งสานักงานผู้สอบบัญชี
1/23 หมู่ที่ 1 ตาบลบางกระสอ
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 30 เมษายน 2554

สมาคมผู้ประกอบธุรกิจเสื้อผ้า
งบดุล
ณ วันที 25 เมษายน 2554 (ณ วันเลิก)
สินทรัพย์
หมายเหตุ

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด

(หน่วย:บาท)
10,000.00

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

10,000.00

รวมสินทรัพย์

10,000.00
หนีส้ ินและทุน

หนีส้ ินหมุนเวียน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

3,000.00

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

3,000.00

รวมหนีส้ ิน

3,000.00

ทุนสะสม
บัญชีรายได้สูงกว่ารายจ่าย ยกมา
รายได้สูงกว่า(ต่ากว่า)รายจ่าย

7,000.00

บัญชีรายได้สูงกว่ารายจ่าย ยกไป

7,000.00

รวมหนีส้ ินและทุน

10,000.00
ขอรับรองว่าเป็นรายการทีถูกต้อง

ลงชือ............................................ผู้ช่าระบัญชี
(นายก้าวไกล กุลพัฒนา)
หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี้

สมาคมผู้ประกอบธุรกิจเสื้อผ้า
งบรายได้และรายจ่าย
ส่าหรับปีระยะเวลาตั้งแต่วันที 1 เมษายน 2554 ถึงวันที 25 เมษายน 2554 (ณ วันเลิก)
หมายเหตุ

(หน่วย:บาท)

รายได้
รายได้คา่ สมาชิก
รายได้เงินบริจาค

5,000.00
5,000.00

รวมรายได้

10,000.00

รายจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

3,000.00

รวมรายจ่าย

3,000.00

รายได้สูงกว่า (ต่ากว่า) รายจ่าย

7,000.00

ขอรับรองว่าเป็นรายการทีถูกต้อง

ลงชือ............................................ผู้ช่าระบัญชี
(นายก้าวไกล กุลพัฒนา)
หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี้

สมาคมผู้ประกอบธุรกิจเสื้อผ้า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส่าหรับปีระยะเวลาตั้งแต่วันที 1 เมษายน 2554 ถึงวันที 25 เมษายน 2554 (ณ วันเลิก)
1. ข้อมูลทัวไป
สมาคมฯ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมือวันที 1 เมษายน 2554
ทะเบียนเลขที 0109554000001โดยมีวัตถุประสงค์เพือส่งเสริมการประกอบ
วิสาหกิจประเภททีเกียวกับธุรกิจเสื้อผ้าทุกประเภท
สมาคมฯ ได้แจ้งเลิก เมือวันที 25 เมษายน 2555
2. สรุปนโยบายการบัญชีทีส่าคัญ
สมาคมฯ รับรูร้ ายได้ตามเกณฑ์เงินสด และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
ขอรับรองว่าเป็นรายการทีถูกต้อง

ลงชือ............................................ผู้ช่าระบัญชี
(นายก้าวไกล กุลพัฒนา)

รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 4/2554
สมาคมผู้ประกอบธุรกิจเสื้อผ้า
วันที่ 5 พฤษภาคม 2554
ณ ห้องประชุม สมาคมผู้ประกอบธุรกิจเสื้อผ้า
ผู้เข้าร่วมประชุม
มีสมาชิกสามัญ เข้าร่วมประชุม จานวน 5 ราย ครบองค์ประชุม
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุมและเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554
ประธานได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554 ให้ที่
ประชุมพิจารณารับรอง
มติที่ประชุม เป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมตามที่ประธานเสนอ
วาระที่ 2
พิจารณาอนุมัติงบดุล
ประธานได้เสนอให้ ที่ ประชุมพิ จารณาอนุ มัติงบดุล สิ้นสุด ณ วันที่ 25 เมษายน 2554 ซึ่ ง
ผู้ช าระบั ญชีไ ด้จัดท าขึ้น และส่งให้ผู้ สอบบัญชีตรวจสอบรับรองแล้ว ปรากฏว่า มีเงินสดและทรัพ ย์ สิน
รวมกัน 10,000.00 บาท และมีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในการบริหาร เป็นเงิน 3,000.00 บาท
มติที่ประชุม เป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล ณ วันเลิกสมาคมตามที่เสนอ
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติรายงานการชาระบัญชี
ผู้ชาระบัญชีได้แถลงผลการชาระบัญชี ดังนี้
(1) ได้ยื่นแจ้งเลิก สมาคมต่อนายทะเบียนสมาคมการค้าประจากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
25 เมษายน 2554 โดยนายทะเบียนฯ ได้รับทราบการแจ้งเลิกในวันเดียวกันแล้ว
(2) ได้จัดทางบการเงินของสมาคม ณ วันที่ 25 เมษายน 2554 และส่งให้ผู้สอบบัญชีทาการ
ตรวจสอบแล้ว
(3) ได้ชาระค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในการบริหาร จานวน 3,000.00 บาท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554
(4) ได้นาเงินคงเหลือ จานวน 7,000.00 บาท บริจาคให้มูลนิธิแสงสว่างสงเคราะห์ เมื่อวันที่
30 เมษายน 2554
ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานการชาระบัญชี
มติที่ประชุม เป็นเอกฉันท์อนุมัติรายงานการชาระบัญชีตามที่ผู้ชาระบัญชีได้แถลง
วาระที่ 4
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี
ปิดประชุมเวลา 11.00 น.
(ลงชื่อ)
ประธานที่ประชุม
(นายก้าวไกล กุลพัฒนา)

หนังสือมอบอํานาจ
เขียนที่ สมาคมผู้ประกอบธุรกิจเสื้อผ้า ก า อ ผู้ าระบ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2554
โดยหนังสือฉบับนี้ สมาคมการคา/หอการค
/////////////า ผู้ประกอบธุรกิจเสื้อผ้า
ขอมอบอํานาจให นายสมหวัง พึ่งได้
ซึ่งเปนผูถือบัตร ประจําตัวประชาชนตัว ตัวตัว
ี นธ์ 2554
เลขที่ 3-1001-00003-00-0
ซึ่งออกให ณ อําเภอเมืองนนทบุรี เภอเมื
เมื่อวันอทีงนนทบุ
่ 29 กุมรภาพั
ชนะใจ
อยูบานเลขที่ 70/5
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน งามวงศ์วาน
////// าบล ท่าทราย
///// าเภอ เมืองนนทบุรี
แขวง/ตํ
เขต/อํ
จังหวัด นนทบุรี
หมายเลขโทรศัพท 080-900-1000
(ของผูรับมอบอํานาจ) เปนผูมายื่น แจ้งเสริ็จการชําระบัญชี
ผู้ประกอบธุรกิจเสื้อผ้า
/////////////า
ของสมาคมการคา/หอการค
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
นายก้าวไกล กุลพัฒนา

)
ผูมอบอํานาจ
)
ผูมอบอํานาจ
)
ผูรับมอบอํานาจ

นายสมหวัง พึ่งได้

)
ผูรับมอบอํานาจ
)
พยาน

นายอาสา ชอบใจ

)

หมายเหตุ หากจะกําหนดขอบเขตซึ่งมอบอํานาจนอกเหนือไปจากทีไ่ ดระบุไวตามแบบนี้แลวก็ใหระบุไวให
ชัดเจนในบรรทัดที่วางไว (*)

