แบบ ส.ห.1
สํานักงานทะเบียนสมาคมการค
///////////////า/หอการคา
กรุงเทพมหานคร
ประจําจังหวัด..............................................

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

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

ขออนุญาตจัดตั้ง และจดทะเบียนข้อบังคับ

3
✔ จดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ (ตั้งใหม............คน)
(ออก............คน)

จดทะเบียนแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับขอ.............................................
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/คณะกรรมการครั
ใบอนุญาตฉบับเดิม (กรณีแกไขชื่อสมาคมการคา/หอการคา)
/////////////// ้งที่มีมติ
✔ 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. 6

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

หนังสือรับรองประวัติกรรมการ
ไทย-อุซเบ
สมาคมการค
//////////////////า//หอการคา........................................................................................................

ติดรูปถ่าย
ขนาด 2”
และลงลายมือชื่อ
หรือประทับตรา
สมาคมการค้า/หอการค้า

1. ขอมูลสวนบุคคล
นายเขตต์ศักดิ์ ข้ามชาติ
ไทย
ชื่อ.............................................................................................
สัญชาติ………………………………
1
45 ป สมาชิกเลขที่ .....................................
25 มกราคม 2509 ...อายุ ..............
วัน เดือน ป เกิด …………………………….
3 4200 1011 1234
บัตรประจําตัวประชาชน/บั/////////
ตรอื่น ระบุ .......................................................
เลขที่ ..............................................................…..................
เขตบางเขน
24 มกราคม 2551 นหมดอายุ.........................................................
24 มกราคม 2557
ออกโดย.....................................................วั
นออกบัตร.................................................วั
แจ้งวัฒนะ
1
อยูบานเลขที่.............................หมู
ที่.................ตรอก/ซอย...............................................ถนน.................................................................
บางเขน
กรุงเทพฯ
คลองถนน
ตําบล/แขวง....................................................อํ
าเภอ/เขต ....................................................จั
งหวัด...........................................................
0-2621-5400
kheatsak@yahoo.com
10220
รหัสไปรษณีย..............................หมายเลขโทรศั
พท……………………………E-mail………………………………………………..

2. การประกอบวิสาหกิจ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เพชรพลอย จํากัดกัดกัดกัดกัดกัด
ชื่อวิสาหกิจ ……………………………………............................................ตํ
าแหนง………………………………………….............
ธุรกิจนําเข้าส่งออกอัญมณี เข้าส่งออกอัญ
0105547005000
เลขทะเบียนพาณิชย/นิติบุคคล .............................................................ประเภทวิ
สาหกิจ………………………………………..............
123/10 ที่...............ตรอก/ซอย........................................ถนน................................................................................
แจ้งวัฒนะ
ที่ตั้งเลขที่..........................หมู
กรุงเทพฯ
บางเขน
คลองถนน
ตําบล/แขวง.................................................อํ
าเภอ/เขต....................................................จั
งหวัด..............................................................
10220
kheatsak@yahoo.com
0-2621-5700
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

ใหญ่สามัญ
15 เมษายน 2554
รับรองโดย ✔ มติที่ประชุมตามรายงานการประชุม................................................เมื
่อวันที่..............................................................
อื่นๆ ระบุ …………………………………………………………………….................ตามหนังสือรับรองที่แนบ
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความขางตนถูกตองเปนความจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

(ลงลายมือชื่อ)…………………………………………………..
นายเขตต์ศักดิ์ ข้ามชาติ
(…………………………………………………)
15 เมษายน 2554
วันที่ ....................................................................

แบบ ส.ห. 6

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

หนังสือรับรองประวัติกรรมการ
ไทย-อุซเบ
สมาคมการค
///////////// //////า/หอการคา........................................................................................................

ติดรูปถ่าย
ขนาด 2”
และลงลายมือชื่อ
หรือประทับตรา
สมาคมการค้า/หอการค้า

1. ขอมูลสวนบุคคล
นายวิคเตอร์ ครีเวนซอฟ
ซเบ
ชื่อ.............................................................................................
สัญชาติ…อุ……………………………
2
35 ป สมาชิกเลขที่ .....................................
2 พฤษภาคม 2519 ...อายุ ..............
วัน เดือน ป เกิด …………………………….
หนังสือเดินทาง
๊UZBE 4200 1011 6666
บั/////////////
ตรประจําตั////////////////
วประชาชน/บัตรอื่น ระบุ .......................................................
เลขที่ ..............................................................…..................
13 มิถุนายน 2551 นหมดอายุ.........................................................
ประเทศอุซเบ
31 ธันวาคม 2557
ออกโดย.....................................................วั
นออกบัตร.................................................วั
183/1
สีลม
อยูบานเลขที่..........................หมู
ที่.................ตรอก/ซอย...............................................ถนน.................................................................
บางรัก
กรุงเทพฯ
สุริยวงศ์
งหวัด...........................................................
ตําบล/แขวง....................................................อํ
าเภอ/เขต ....................................................จั
victor@yahoo.com
0-2550-7800
10500
รหัสไปรษณีย..............................หมายเลขโทรศั
พท……………………………E-mail………………………………………………..
2. การประกอบวิสาหกิจ
บริษัท ทริปเปิล จํากัดกัดกัดกัดกัดกัดกัด
กรรมการผู้จัดการ
ชื่อวิสาหกิจ ……………………………………............................................ตํ
าแหนง………………………………………….............
0105547006000
ธุรกิจโรงแรม
เลขทะเบียนพาณิชย/นิติบุคคล .............................................................ประเภทวิ
สาหกิจ………………………………………..............
สีลม
116
ปราโมทย์
ที่ตั้งเลขที่..........................หมู
ที่...............ตรอก/ซอย........................................ถนน................................................................................
สุริยวงศ์
กรุงเทพฯ
บางรัก
ตําบล/แขวง.................................................อํ
าเภอ/เขต....................................................จั
งหวัด..............................................................
tripple@yahoo.com
0-2550-3000
10500
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)…………………………………………………..
นายวิคเตอร์ ครีเวนซอฟ
(…………………………………………………)
15 เมษายน 2554
วันที่ ....................................................................

แบบ ส.ห. 6

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

หนังสือรับรองประวัติกรรมการ
ไทย-อุซเบ
/////////////
//////า/หอการคา........................................................................................................
สมาคมการค

ติดรูปถ่าย
ขนาด 2”
และลงลายมือชื่อ
หรือประทับตรา
สมาคมการค้า/หอการค้า

1. ขอมูลสวนบุคคล
นายนิโคไล เนมท์เซฟ
อุซเบ
ชื่อ.............................................................................................
สัญชาติ………………………………
50 ป สมาชิกเลขที่ .....................................
19 กรกฎาคม 2504 ...อายุ ..............
3
วัน เดือน ป เกิด …………………………….
หนังสือเดินทาง
UZBE 4200 1011 7777
บั/////////////
ตรประจําตั////////////////
วประชาชน/บัตรอื่น ระบุ .......................................................
เลขที่ ..............................................................…..................
ประเทศอุซเบ
12 มกราคม 2553 นหมดอายุ.........................................................
31 ธันวาคม 2559
ออกโดย.....................................................วั
นออกบัตร.................................................วั
51/11
สีลม
อยูบานเลขที่.............................หมู
ที่.................ตรอก/ซอย...............................................ถนน.................................................................
บางรัก
กรุงเทพฯ
สี่พระยา
าเภอ/เขต ....................................................จั
ตําบล/แขวง....................................................อํ
งหวัด...........................................................
nicolai@yahoo.com
10500
0-2580-4150
รหัสไปรษณีย..............................หมายเลขโทรศั
พท……………………………E-mail………………………………………………..
2. การประกอบวิสาหกิจ
กรรมการผูู้จัดการ
บริษัท เอเอ็ม โลจิสติกส์ จํากัดกัดกัดกัดกัดกัดกัดกัด าแหนง………………………………………….............
ชื่อวิสาหกิจ ……………………………………............................................ตํ
0105547001800
ธุรกิจขนส่ง
เลขทะเบียนพาณิชย/นิติบุคคล .............................................................ประเภทวิ
สาหกิจ………………………………………..............
114
มหาเศรษฐ
ที่ตั้งเลขที่..........................หมู
ที่...............ตรอก/ซอย........................................ถนน................................................................................
สี่พระยา
กรุงเทพฯ
บางรัก
ตําบล/แขวง.................................................อํ
าเภอ/เขต....................................................จั
งหวัด..............................................................
0-2580-4000
10500
amlojistig@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
่อวันที่..............................................................
มติที่ประชุมตามรายงานการประชุม................................................เมื
อื่นๆ ระบุ …………………………………………………………………….................ตามหนังสือรับรองที่แนบ

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความขางตนถูกตองเปนความจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

(ลงลายมือชื่อ)…………………………………………………..
นายนิโคไล เนมท์เซฟ
(…………………………………………………)
15 เมษายน 2554
วันที่ ....................................................................

แบบ ส.ห. 7

ไทย-อุซเบ
รายชื่อคณะกรรมการของสมาคมการค้
.
/////////////////////า/หอการค้า ................................................................................
2554-2556
2
ที่คงอยู่เมื่อจดทะเบียนแล้ว ประจาปี ........................................
วาระ .........................
ปี เลือกตั้งโดยที่ประชุม
15 เมษายน 2554
ใหญ่สามัญ
...............................................................................
เมื่อวันที่ .............................................................
...........
ลาดับที่

ชื่อ

สัญชาติ

ที่อยู่

โทรศัพท์

1.

นายเขตต์ศักดิ์ ข้ามชาติ

ไทย

123/10 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงคลอง
ถนน เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

0-2621-5700

2.

นายวิคเตอร์ ครีเวนซอฟ

อุซเบ

116 ซอยปราโมทย์ ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

0-2550-3000

3.

นายนิโคไล เนมท์เซฟ

อุซเบ

114 ถนนมหาเศรษฐ
แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

0-2580-4000

หนา 1 ของจํานวน 1
เอกสารประกอบคําขอที่

หนา

(ลงลายมือชื่อ)

พนักงานเจาหนาที่
(

)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2554
หอการค้าไทย-อุซเบ
วันที่ 15 เมษายน 2554
ณ ห้องประชุม หอการค้าไทย-อุซเบ
ผู้เข้าร่วมประชุม
มีสมาชิกสามัญ เข้าร่วมประชุม จานวน 5 ราย ครบองค์ประชุม
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า หอการค้ า ฯ ได้ รั บ อนุ ญ าตจั ด ตั้ ง แล้ ว จาก
นายทะเบียนหอการค้าประจากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 ทะเบียนเลขที่ 0108554000001
ที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2

เรื่องเพื่อพิจารณา เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารหอการค้าฯ
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการชุ ด แรกของหอการค้ า ฯ
เพื่อบริหารหอการค้า ตามระเบียบข้อบังคับหอการค้า ข้อ 13 กาหนดให้มีคณะกรรมการเป็นสมาชิก
สามัญไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 5 คน ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเลือกตั้งคณะกรรมการ จานวน 3 คน
และคณะกรรมการได้เลือกตั้งกันเองให้ดารงตาแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. นายเขตต์ศักดิ์ ข้ามชาติ
ตาแหน่งประธานหอการค้า
2. นายวิคเตอร์ ครีเวนซอฟ
ตาแหน่งรองประธาน
3. นายนิโคไล เนมท์เซฟ
ตาแหน่งเลขาธิการ
มติที่ประชุม เป็นเอกฉันท์อนุมัตกิ ารแต่งตั้งคณะกรรมการจานวน 3 คน ดังกล่าว และ
รับรองความประพฤติของกรรมการทุกท่าน
วาระที่ 3

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.
(ลงชื่อ)

ประธานที่ประชุม
(นายเขตต์ศักดิ์ ข้ามชาติ)

หนังสือมอบอํานาจ
เขียนที่ หอการค้าไทย-อุซเบ
วันที่ 15 เมษายน 2554

//////////////////า/หอการคา ไทย-อุซเบ
โดยหนังสือฉบับนี้ สมาคมการค
ขอมอบอํานาจให นายสมหวัง พึ่งได้
ซึ่งเปนผูถือบัตร ประจําตัวประชาชนตัวประชาชนตัวประชาช
นธ์องนนทบุ
2550 รี เภอเมืองนน
เภอเมื
เลขที่ 3 1001 0000 0030
ซึ่งออกให ณ อําเภอเมืองนนทบุรี เภอเมื
เมื่อวันอทีงนนทบุ
่ 29 กุรมี ภาพั
อยูบานเลขที่ 70/5
หมูที่ ตรอก/ซอย ชนะใจ
ถนน งามวงศ์วาน
แขวง/ตําบล ท่าทราย
เขต/อําเภอ เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
หมายเลขโทรศัพท 080-900-1000
(ของผูรับมอบอํานาจ) เปนผูมายื่น จดทะเบียน
//////////////////า/หอการคา ไทย-อุซเบ
ตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ
ของสมาคมการค
//////////////////า/หอการคาประจําจังหวัด กรุงเทพมหานคร
ตอนายทะเบียนสมาคมการค
แทนขาพเจา ซึ่งไดรับมอบหมายใหกระทําการแทนสมาคมการค
//////////////////า/หอการคาดังกลาวขางตน ตลอดจน
ใหมีอํานาจแกไขถอยคําหรือขอความใดๆ ไดทั้งสิ้น และใหมีอํานาจรับทราบคําสั่ง จากนายทะเบียนหรือ
////////////////// า/หอการคาไดดว ยทุกประการ
พนักงานเจาหนาที่แทนสมาคมการค
(*)

ขาพเจาขอรับผิดชอบซึ่งอาจจะมีขึ้นเนื่องจากการมอบอํานาจนี้โดยสิ้นเชิง
(ลงลายมือชื่อ)
( นายเขตต์ศักดิ์ ข้ามชาติ
(ลงลายมือชื่อ)
(
(ลงลายมือชื่อ)
(
(ลงลายมือชื่อ)
นายสมหวัง พึ่งได้ นวย
(
(ลงลายมือชื่อ)
(
(ลงลายมือชื่อ)
นายอาสา ชอบใจ
(

ผูมอบอํานาจ
)
ผูมอบอํานาจ
)
ผูมอบอํานาจ
)
ผูรับมอบอํานาจ
) ส สม
ผูรับมอบอํานาจ
)
พยาน
) สยา

หมายเหตุ หากจะกําหนดขอบเขตซึ่งมอบอํานาจนอกเหนือไปจากทีไ่ ดระบุไวตามแบบนี้แลวก็ใหระบุไวให
ชัดเจนในบรรทัดที่วางไว (*)

