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

✔

✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

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

คําขอสมาคมการคาและหอการคา
ผู้ประกอบธุรกิจเสื้อผ้า
สมาคมการคา/หอการค
/////////////า.........................................................................

ทะเบียนเลขที่...........................................................
กรุงเทพมหานคร
/////////////าประจําจังหวัด.......................................................................เพื
(1) ขาพเจาขอยื่นคําขอตอนายทะเบียนสมาคมการคา/หอการค
่อดําเนินการ ดังตอไปนี้
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)
หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
รายงานการชําระบัญชีฉบับที่.............และสุดทาย (แบบ ส.ห.9)
าเนาหนังสือเดินทาง, สําเนาใบสําคัญถิ่นที่อยู่
อื่น ๆ ระบุ.สํ
...............................................................
สําเนาบัตรประจําตัวของผูชําระบัญชี
จดทะเบียนแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับ ในราชอาณาจักร
หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
ขอบังคับที่ขอแกไข
อื่น ๆ ระบุ...................................................................
สําเนาใบอนุญาตทํางาน
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
.......................................................................................
(
)
นายส่งเสริม เงินดี
.......................................................................................
(
)
นายจอห์น ริชาร์ด โจนส์
.......................................................................................
(
)

(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. 2

รายการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมการคา/หอการคา
ผู้ประกอบธุรกิจเสื้อผ้า
สมาคมการคา/หอการค
////////////า...........................................................
ทะเบียนเลขที่........................................................
การขออนุญาตจัดตั้งสมาคมการคา/หอการค
////////////า มีรายการดังตอไปนี้
ผู้ประกอบธุรกิจเสื้อผ้า
1. ชื่อสมาคมการคา/หอการค
///////////////า..........................................................................................................................
THE CLOTHING BUSINESS ASSOCIATION
........................................................................................................................................................................................
(อักษรตางประเทศ ถามี)

เพื่อส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับธุรกิจเ าส่งออกสิ
2. วัตถุที่ประสงคของสมาคมการคา/หอการค
า ...............................................................................................
///////////////
เสื
้อผ้าทุกชนิด
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
3. สํานักงานของสมาคมการคา/หอการค
//////////////า เลขรหัสประจําบาน 0 0 0 0 - 1 1 1 1 1 1 - 1
100
กรุงเทพมหานคร
ตั้งอยูเลขที่.........................อาคาร..........................................................ห
องเลขที่...........................ชั
้นที่......................
วิภาวดีรังสิต
หมูบาน......................................หมู
ที่ .................. ตรอก/ซอย....................................ถนน...........................................
ดินแดง น
กรุงเทพมหานคร
ดินแดง
ตําบล/แขวง..............................................อํ
าเภอ/เขต...............................................จั
งหวัด..........................................
Business trade@yahoo.com
02-2005000
รหัสไปรษณีย. .....................หมายเลขโทรศัพท............................................E-mail......................................................

3
//////////////า จํานวน...........................คน
4. ผูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคมการคา/หอการค
มีดังนี้
นายส่งเสริม เงินดี
42
(1) ชื่อ........................................................................
อายุ..................ป
สัญชาติ.ไทย
....................................
123/40
ดินแดง
อยูบานเลขที่...........................หมู
 .É¸ ............ตรอก/ซอย....................................ถนน.....................................................
ดินแดง
งามวงศ์วาน
กรุงเทพมหานคร
ตําบล/แขวง...........................................
อําเภอ/เขต.....................................................
จังหวัด...................................
songseam@yahoo.com
02-2001234
รหัสไปรษณีย. 10400
........................หมายเลขโทรศัพท............................................E-mail..................................................
ธุรกิจจําหน่ายเสื้อผ้า
กรรมการ
เปนผูประกอบวิสาหกิจประเภท.............................................................โดยเป
น..........................................................
(ลงลายมือชื่อ)...........................................................

(ลงลายมือชื่อ)..................................................................ผูเริ่มกอการจัดตั้ง
นายส่งเสริม เงินดี
(................................................................)

1
2
หนา..................ของจํ
านวน..................หน
า
(ลงลายมือชื่อ).................................................พนักงานเจาหนาที่
เอกสารประกอบคําขอที่.........................................
(.................................................)
ขาพเจาผูเริ่มกอการจัดตั้งทุกคนซึ่งไดลงลายมือชื่อไวขางตน ยินยอมใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
สวนบุคคลตามที่ไดระบุไวในรายการขออนุญาตนี้

แบบ ส.ห.2 หนา 2

40
ไทย
นายก้าวไกล กุลพัฒนา
(2) ชื่อ.................................................................อายุ
...............ป
สัญชาติ..................................................
4/11
พหลโยธิน
อยูบานเลขที่...........................หมู
¸É.............ตรอก/ซอย....................................ถนน......................................................
จตุจักร
ลาดยาว
กรุงเทพมหานคร
าเภอ/เขต.............................................จั
งหวัด................................................
ตําบล/แขวง...........................................อํ
Kowkai@yahoo.com
02-3121200
10900
รหัสไปรษณีย. ......................หมายเลขโทรศั
พท...........................................E-mail......................................................
กรรมการ
ธุรกิจนําเข้าส่งออกเสื้อผ้า
เปนผูประกอบวิสาหกิจประเภท.............................................................โดยเป
น...........................................................
(ลงลายมือชื่อ)................................................................

45
นายจอห์น ริชาร์ด โจนส์
งกฤษ อ อง
อ อง
(3) ชื่อ..................................................................อายุ
.................ป
สัญชาติ.อั.............................................
82/9
แจ้งวัฒนะ
อยูบานเลขที่...........................หมู
 .É¸ ............ตรอก/ซอย....................................ถนน.....................................................
กรุงเทพมหานคร
หลักสี่
ทุ่งสองห้อง
าเภอ/เขต.............................................จั
งหวัด................................................
ตําบล/แขวง...........................................อํ
02-5226000
10210
John@yahoo.com
รหัสไปรษณีย. ........................หมายเลขโทรศั
พท.........................................E-mail......................................................
ธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูป
กรรมการ
เปนผูประกอบวิสาหกิจประเภท...............................................................โดยเป
น........................................................
(ลงลายมือชื่อ)...............................................................
(4) ชื่อ..................................................................อายุ..................ป สัญชาติ.............................................
อยูบานเลขที่...........................หมู .É¸ ............ตรอก/ซอย....................................ถนน.....................................................
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต................................................จังหวัด.............................................
รหัสไปรษณีย .........................หมายเลขโทรศัพท.........................................E-mail.....................................................
เปนผูประกอบวิสาหกิจประเภท.............................................................โดยเปน..........................................................

ไทย
(ลงลายมือชื่อ)...............................................................
(5) ชื่อ......................................................................อายุ..................ป สัญชาติ..........................................
อยูบานเลขที่...........................หมูÉ¸É.............ตรอก/ซอย....................................ถนน.....................................................
ตําบล/แขวง........................................... อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย. ...........................หมายเลขโทรศัพท........................................E-mail....................................................
เปนผูประกอบวิสาหกิจประเภท.............................................................โดยเปน..........................................................
(ลงลายมือชื่อ)...............................................................
(ลงลายมือชื่อ)..................................................................ผูเริ่มกอการจัดตั้ง
นายส่งเสริม เงินดี
(................................................................)

2
2
หนา..................ของจํ
านวน..................หน
า
(ลงลายมือชื่อ).................................................พนักงานเจาหนาที่
เอกสารประกอบคําขอที่.........................................
(.................................................)
ขาพเจาผูเริ่มกอการจัดตั้งทุกคนซึ่งไดลงลายมือชื่อไวขางตน ยินยอมใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
สวนบุคคลตามที่ไดระบุไวในรายการขออนุญาตนี้

แบบ ส.ห. 3

//////////////า
หนังสือรับรองความประพฤติผูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคมการคา/หอการค
กระทรวงมหาดไทย
เขียนที่...........................................................................
1
เมษายน
2554
วันที่..............เดื
อน................................พ.ศ..................

นิตเ ิกรชํ
านาญการนาญการก
นายสมบัติ เลิศงาม เ มาน งเ ายแหน
ติ ง....................................................................
มาน
งเ ย ต เ การ
มาน านตํงาร ลน ร ามา
ขาพเจา...............................................................ตํ
กระทรวงมหาดไทย กงา ารว
หง า กงา ่ยารว
า
..................................................................................................................
สังกัด..................................................................................เกี
วของเปหงน.............................................................
ส่งเสริม เงินดี
ขอรับรองวา นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................................
//////////////////
เปนผูซึ่งไมมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาอาจเปนภัยตอเศรษฐกิจความมัน่ คงของประเทศ
หรือตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ พรอมนีไ้ ดแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประกอบหนังสือรับรองดวยแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน

(ลงลายมือชื่อ)....................................................................ผูรับรอง
นายสมบัติ เลิศงาม
(....................................................................)
นิติกรชํานาญการนาญการก การ านตําร น ร า
ตําแหนง..........................................................................................

หมายเหตุ: ผูรับรองจะตองเปนบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังตอไปนี้
(1) พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ที่ประจําอยูใ นทองที่ที่ผูเริ่มกอการจัดตั้งมีภมู ิลําเนา
(2) ขาราชการพลเรือนประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการตั้งแตระดับปฏิบัติการ
ซึ่งมีอายุงานตัง้ แตหาปขึ้นไป หรือประเภททั่วไปตั้งแตระดับชํานาญงานขึ้นไป

แบบ ส.ห. 3

//////////////า
หนังสือรับรองความประพฤติผูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคมการคา/หอการค
กระทรวงพาณิชย์ กงา ารว งชา ิ
เขียนที่...........................................................................
1
2554
เมษายน
วันที่..............เดื
อน................................พ.ศ..................

นักรวิชเอกมานะ
าการพาณิชก้ย์อชงเกี
ํานาญการนาญการกั
นายมานะ ก้องเกียรติ ร เอกมานะ ก้าอแหน
งเกียงรติ....................................................................
ยรตร เอกมานะ ก้การ
อง ก าน
ร ําร
ขาพเจา...............................................................ตํ
กระทรวงพาณิชย์ รว งชา..................................................................................................................
ิ กงา ารว งชา่ยวของเปน.............................................................
สังกัด..................................................................................เกี
ก้าวไกล กุลพัฒนา
ขอรับรองวา นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................................
/////////////////
เปนผูซึ่งไมมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาอาจเปนภัยตอเศรษฐกิจความมัน่ คงของประเทศ
หรือตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ พรอมนีไ้ ดแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประกอบหนังสือรับรองดวยแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน

(ลงลายมือชื่อ)....................................................................ผูรับรอง
นายมานะ ก้องเกียรติ
(....................................................................)
นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการนาญการกั การ าน ํารว
ตําแหนง..........................................................................................

หมายเหตุ: ผูรับรองจะตองเปนบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังตอไปนี้
(1) พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ที่ประจําอยูใ นทองที่ที่ผูเริ่มกอการจัดตั้งมีภมู ิลําเนา
(2) ขาราชการพลเรือนประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการตั้งแตระดับปฏิบัติการ
ซึ่งมีอายุงานตัง้ แตหาปขึ้นไป หรือประเภททั่วไปตั้งแตระดับชํานาญงานขึ้นไป

แบบ ส.ห. 3

//////////////า
หนังสือรับรองความประพฤติผูเริ่มกอการจัดตั้งสมาคมการคา/หอการค
กระทรวงพาณิชย์
เขียนที่...........................................................................
1
เมษายน
2554
วันที่..............เดื
อน................................พ.ศ..................

การ
นายอภิชาติ พันธุ์ชาติ
อ าน าอแหนยง....................................................................
ตินักวิชาการพาณิ
อ าน ชย์อชํานาญการนาญการนาญการกั
ย ต อ าน อ
ขาพเจา...............................................................ตํ
กระทรวงพาณิชย์ กงา ารว..................................................................................................................
งชา ิ กงา ารว
สังกัด..................................................................................เกี
่ยวของเปงชา
น.............................................................
จอห์น ริชาร์ด โจนส์
ขอรับรองวา นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................................
/////////////////
เปนผูซึ่งไมมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาอาจเปนภัยตอเศรษฐกิจความมัน่ คงของประเทศ
หรือตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ พรอมนีไ้ ดแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประกอบหนังสือรับรองดวยแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน

(ลงลายมือชื่อ)....................................................................ผูรับรอง
นายอภิชาติ พันธุ์ชาติ
(....................................................................)
นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการนาญการนาญการกั การ
ตําแหนง..........................................................................................

หมายเหตุ: ผูรับรองจะตองเปนบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังตอไปนี้
(1) พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ที่ประจําอยูใ นทองที่ที่ผูเริ่มกอการจัดตั้งมีภมู ิลําเนา
(2) ขาราชการพลเรือนประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการตั้งแตระดับปฏิบัติการ
ซึ่งมีอายุงานตัง้ แตหาปขึ้นไป หรือประเภททั่วไปตั้งแตระดับชํานาญงานขึ้นไป

หนังสือมอบอํานาจ
เขียนที่ 100 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ
วันที่ 1 เมษายน 2554

ผู้ประกอบธุรกิจเสื้อผ้า
/////////////า
โดยหนังสือฉบับนี้ สมาคมการคา/หอการค
ขอมอบอํานาจให นายสมหวัง พึ่งได้
ซึ่งเปนผูถือบัตร บัตรประชาชน î ôü ã ã òî ôü ã ã òî
นธ์องนนทบุ
2550 รี เภอเมืองนน
3-1001-00003-00-0 ซึ่งออกให ณ อําเภอเมืองนนทบุรี เภอเมื
เลขที่
เมื่อวันอทีงนนทบุ
่ 29 กุรมี ภาพั
เภอเมื
งามวงศ์
าคัญถิ่นที่อชนะใจ
ยู่ เนาหนังสือเดินทาง,
สําเนาใบสํ
าคัญวถิาน
่นที่อยู่
อยูบานเลขที่ 70/5ò òà หมูí ทòี่ ð ,-àสําเนาใบสํ
ตรอก/ซอย
ถนน
แขวง/ตํ
าบล กรุงเทพมหานคร
เขต/อําเภอ เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
หมายเลขโทรศัพท 080-9001000
(ของผูรับมอบอํานาจ) เปนผูมายื่น ดําเนินการจัดตั้งสมาคม
และรับใบอนุญาตระ า รร น ระของสมาคมการค
า รร น
า/หอการค
///////////// า ผู้ประกอบธุรกิจเสื้อผ้า
ตอนายทะเบียนสมาคมการคา/หอการค
/////////////าประจําจังหวัด กรุงเทพมหานคร
แทนขาพเจา ซึ่งไดรับมอบหมายใหกระทําการแทนสมาคมการคา/หอการคาดังกลาวขางตน ตลอดจน
ใหมีอํานาจแกไขถอยคําหรือขอความใดๆ ไดทั้งสิ้น และใหมีอํานาจรับทราบคําสั่ง จากนายทะเบียนหรือ
พนักงานเจาหนาที่แทนสมาคมการคา/หอการคาไดดว ยทุกประการ
(*)

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

ผูมอบอํานาจ
นายส่งเสริม เงินดี

)
ผูมอบอํานาจ

นายก้าวไกล กุลพัฒนา

)
ผูมอบอํานาจ

นายจอห์น ริชาร์ด โจนส์

)
ผูรับมอบอํานาจ

นายสมหวัง พี่ึงได้

)
ผูรับมอบอํานาจ
)
พยาน

นายอาสา ชอบใจ

)

หมายเหตุ หากจะกําหนดขอบเขตซึ่งมอบอํานาจนอกเหนือไปจากทีไ่ ดระบุไวตามแบบนี้แลวก็ใหระบุไวให
ชัดเจนในบรรทัดที่วางไว (*)

