
                          
แบบ  ส.ห.1                                                                                                                                                                                                                                

 

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

คําขอสมาคมการคาและหอการคา 
                                                                สมาคมการคา/หอการคา......................................................................... 
                                                                     ทะเบียนเลขท่ี........................................................... 
             (1)  ขาพเจาขอยื่นคําขอตอนายทะเบียนสมาคมการคา/หอการคาประจําจังหวัด.......................................................................เพื่อดําเนินการ ดังตอไปน้ี 
      ขออนุญาตจัดต้ัง                                                                               จดทะเบียนแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคบัขอ............................................. 
      จดทะเบียนต้ังหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ  (ต้ังใหม............คน)  (ออก............คน)      แจงเลิก/เปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี          
      (คงอยูเมือ่จดทะเบียนคร้ังนี้แลว...................คน)                   
      แจงเสร็จการชําระบัญชี 
                 โดยไดแนบเอกสารประกอบดังตอไปน้ี 
      ขออนุญาตจัดตัง้                              แจงเลิก/เปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี      
      รายการขออนุญาตและจดทะเบียน  (แบบ ส.ห.2)                                      รายการแจงเลิก/เปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี   (แบบ ส.ห.8) 

      หนังสือรับรองความประพฤติของผูเร่ิมกอการจัดต้ัง  (แบบ ส.ห.3)      สําเนารายงานการประชุมใหญคร้ังที่มีมติ 
      ขอบังคับ                                                                                        ใบอนุญาตฉบับเดิม  
      สําเนาบัตรประจําตัวของผูเร่ิมกอการจัดต้ัง                                               สําเนาบัตรประจําตัวของผูชําระบัญชี       
      สําเนาทะเบียนบานของผูเร่ิมกอการจัดต้ัง                                          หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 
      หลักฐานการเปนผูประกอบวิสาหกิจของผูเร่ิมกอการจัดต้ัง                             อื่น ๆ ระบุ .................................................................. 
      สําเนาหนังสือแสดงสิทธิการใชสถานที่จัดต้ัง แจงเสร็จการชําระบัญชี 
      แผนท่ีแสดงท่ีต้ังโดยสังเขปพรอมรูปถาย                                                             รายการแจงเสร็จการชําระบัญชี   (แบบ ส.ห.10)  
   

      หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)                                                                รายงานการชําระบัญชีฉบับที่.............และสุดทาย   (แบบ ส.ห.9)                       
      อื่น ๆ ระบุ................................................................                              สําเนาบัตรประจําตัวของผูชําระบัญชี                                        
      จดทะเบียนแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับ                                               หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)                          
      ขอบังคับที่ขอแกไข                                                                           อื่น ๆ ระบุ................................................................... 
      สําเนารายงานการประชุมใหญคร้ังท่ีมีมติ                                                 จดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ                                                               
      สําเนาหนังสือแสดงสิทธิการใชสถานที่ต้ังสํานักงาน (กรณีแกไขที่ต้ังสํานักงาน)   หนังสือรับรองประวัติกรรมการ  (แบบ ส.ห.6)                                                  
      แผนท่ีแสดงท่ีต้ังโดยสังเขปพรอมรูปถาย (กรณีแกไขท่ีต้ังสํานักงาน)  รายช่ือคณะกรรมการ  (แบบ ส.ห.7)                                                                   
      ใบอนุญาตฉบับเดิม (กรณีแกไขช่ือสมาคมการคา/หอการคา)                        สําเนารายงานการประชุมใหญ/คณะกรรมการคร้ังที่มีมติ                                   
      สําเนาบัตรประจําตัวของผูขอจดทะเบียน                                               สําเนาบัตรประจําตัวของผูขอจดทะเบียน                                                           
      หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)        หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 
      อื่น ๆ ระบุ................................................................                               อื่นๆ  ระบุ.................................................................. 

 

             (2)  เม่ือนายทะเบียนสั่งอนุญาตจัดต้ังสมาคมการคา หรือจัดต้ังหอการคาใหแลว ขาพเจามีความประสงคดังน้ี 
      ขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร โดยขอใหจัดสงบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรไปท่ีสํานักงานแหงใหญของสมาคมการคา/หอการคา 
      ตามท่ีไดจดทะเบียนไว 
      ขอมีเลขท่ีบัญชนีายจาง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

ลงลายมอืชื่อผูเริ่มกอการจัดตัง้/ผูขอจดทะเบียน/ผูแจง 
 

.......................................................................................   ....................................................................................... 
   (                                                                )     (                                                                  ) 

.......................................................................................   ....................................................................................... 
   (                                                                )     (                                                                  ) 

.......................................................................................   ....................................................................................... 
   (                                                                )     (                                                                  ) 

 (กรณีขออนุญาตจัดต้ัง) 

ขอรับรองวาผูขออนุญาตไดลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจาจริง                   
เมื่อวันที่.............................................................................                                  รับจดทะเบียน ณ วันที่...................................................................................        
         

  ................................................................................................                                          (ลงลายมือชื่อ).......................................................................นายทะเบียน               
(.........................................................................................)                                        (........................................................................) 
                   พนักงานเจาหนาที่/นายทะเบยีน                                                                                                                        ประทับตราตําแหนง                                                           
                                                              
 
                                                                       
                       

คําเตือน 1. ผูใดแจงขอความอนัเปนเท็จแกเจาพนักงานมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  137,  267  และ  268 
2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถาปรากฏวา ขอความอนัเปนสาระสําคัญท่ีจดทะเบียนไมถูกตองหรอืเปนเท็จ 
3. การไมย่ืนคําขอภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนดจะตองระวางโทษตามพระราชบัญญัติสมาคมการคา พ.ศ. 2509 และพระราชบัญญัติหอการคา พ.ศ. 2509   

บันทึกนายทะเบียน 

สํานักงานทะเบียนสมาคมการคา/หอการคา 
ประจําจังหวดั.............................................. 

user
Typewritten Text



 แบบ  ส.ห. 2                                                                                                                                   

                                               รายการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมการคา/หอการคา 
                                         สมาคมการคา/หอการคา........................................................... 
                                                ทะเบียนเลขท่ี........................................................ 

การขออนญุาตจัดต้ังสมาคมการคา/หอการคา  มีรายการดงัตอไปนี ้
 1.  ช่ือสมาคมการคา/หอการคา.......................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 

(อักษรตางประเทศ  ถามี) 

 2.  วัตถุที่ประสงคของสมาคมการคา/หอการคา ............................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 3.  สํานักงานของสมาคมการคา/หอการคา เลขรหัสประจําบาน   -   -  
ต้ังอยูเลขที่.........................อาคาร..........................................................หองเลขที่...........................ช้ันที่......................
หมูบาน......................................หมูที่ .................. ตรอก/ซอย....................................ถนน........................................... 
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด.......................................... 
รหัสไปรษณยี......................หมายเลขโทรศัพท............................................E-mail...................................................... 
 

 4.  ผูเริ่มกอการจัดต้ังสมาคมการคา/หอการคา  จํานวน...........................คน  มีดังนี ้
      (1)  ช่ือ........................................................................  อายุ..................ป  สัญชาติ..................................... 
อยูบานเลขท่ี...........................หมูØöć.............ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................................... 
ตําบล/แขวง...........................................  อําเภอ/เขต.....................................................  จังหวัด................................... 
รหัสไปรษณยี.........................หมายเลขโทรศัพท............................................E-mail.................................................. 
เปนผูประกอบวิสาหกิจประเภท.............................................................โดยเปน.......................................................... 
 
            (ลงลายมือช่ือ)...........................................................                          

  
  
           

                                                   
    (ลงลายมือช่ือ)..................................................................ผูเริ่มกอการจัดต้ัง 
             (................................................................) 
 
หนา..................ของจํานวน..................หนา             (ลงลายมือช่ือ).................................................พนักงานเจาหนาท่ี 
เอกสารประกอบคําขอที่.........................................                        (.................................................) 
ขาพเจาผูเร่ิมกอการจัดตั้งทุกคนซึ่งไดลงลายมือช่ือไวขางตน ยินยอมใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
สวนบุคคลตามท่ีไดระบุไวในรายการขออนุญาตน้ี 

 



แบบ ส.ห.2  หนา 2   
 

      (2)  ช่ือ.................................................................อายุ...............ป สัญชาติ.................................................. 
อยูบานเลขที่...........................หมูØöć.............ตรอก/ซอย....................................ถนน...................................................... 
ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด................................................ 
รหัสไปรษณยี.......................หมายเลขโทรศัพท...........................................E-mail...................................................... 
เปนผูประกอบวิสาหกิจประเภท.............................................................โดยเปน........................................................... 
 

 (ลงลายมือช่ือ)................................................................
              

     (3)  ช่ือ..................................................................อายุ.................ป สัญชาติ.............................................. 
อยูบานเลขที่...........................หมูØöć.............ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................................... 
ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด................................................
รหัสไปรษณยี.........................หมายเลขโทรศัพท.........................................E-mail...................................................... 
เปนผูประกอบวิสาหกิจประเภท...............................................................โดยเปน........................................................ 
 

 (ลงลายมือช่ือ)............................................................... 
      (4)  ช่ือ..................................................................อายุ..................ป  สัญชาติ............................................. 
อยูบานเลขที่...........................หมูØöć.............ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................................... 
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต................................................จังหวัด............................................. 
รหัสไปรษณยี .........................หมายเลขโทรศัพท.........................................E-mail..................................................... 
เปนผูประกอบวิสาหกิจประเภท.............................................................โดยเปน.......................................................... 
 

 (ลงลายมือช่ือ)............................................................... 
                                                                    

      (5)  ช่ือ......................................................................อายุ..................ป สัญชาติ.......................................... 
อยูบานเลขที่...........................หมูćØöć.............ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................................... 
ตําบล/แขวง...........................................  อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด............................................ 
รหัสไปรษณยี............................หมายเลขโทรศัพท........................................E-mail.................................................... 
เปนผูประกอบวิสาหกิจประเภท.............................................................โดยเปน.......................................................... 
 

 (ลงลายมือช่ือ)............................................................... 
 
    (ลงลายมือช่ือ)..................................................................ผูเริ่มกอการจัดต้ัง 
             (................................................................) 

หนา..................ของจํานวน..................หนา             (ลงลายมือช่ือ).................................................พนักงานเจาหนาท่ี 
เอกสารประกอบคําขอที่.........................................                        (.................................................) 
ขาพเจาผูเร่ิมกอการจัดตั้งทุกคนซึ่งไดลงลายมือช่ือไวขางตน ยินยอมใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
สวนบุคคลตามท่ีไดระบุไวในรายการขออนุญาตนี้ 



แบบ ส.ห. 3 

 
 

หนังสือรับรองความประพฤติผูเร่ิมกอการจัดตั้งสมาคมการคา/หอการคา 
 

        เขียนท่ี........................................................................... 
 
        วันท่ี..............เดือน................................พ.ศ.................. 

 
ขาพเจา...............................................................ตําแหนง.................................................................... 

สังกัด..................................................................................เกี่ยวของเปน............................................................. 
ขอรับรองวา นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................................ 
เปนผูซ่ึงไมมีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาอาจเปนภัยตอเศรษฐกิจความมัน่คงของประเทศ 
หรือตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  

  ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ พรอมนีไ้ดแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประกอบหนังสือรับรองดวยแลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 
 
 
      (ลงลายมือช่ือ)....................................................................ผูรับรอง 
              (....................................................................) 
      ตําแหนง.......................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต:ุ ผูรับรองจะตองเปนบุคคลใดบุคคลหน่ึงดังตอไปนี ้

(1) พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ท่ีประจําอยูในทองท่ีท่ีผูเร่ิมกอการจัดต้ังมีภมิูลําเนา 

(2) ขาราชการพลเรือนประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการตั้งแตระดับปฏิบัติการ
ซ่ึงมีอายุงานตัง้แตหาปข้ึนไป หรือประเภทท่ัวไปตั้งแตระดับชํานาญงานข้ึนไป 



แบบ ส.ห. 3 

 
 

หนังสือรับรองความประพฤติผูเร่ิมกอการจัดตั้งสมาคมการคา/หอการคา 
 

        เขียนท่ี........................................................................... 
 
        วันท่ี..............เดือน................................พ.ศ.................. 

 
ขาพเจา...............................................................ตําแหนง.................................................................... 

สังกัด..................................................................................เกี่ยวของเปน............................................................. 
ขอรับรองวา นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................................ 
เปนผูซ่ึงไมมีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาอาจเปนภัยตอเศรษฐกิจความมัน่คงของประเทศ 
หรือตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  

  ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ พรอมนีไ้ดแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประกอบหนังสือรับรองดวยแลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 
 
 
      (ลงลายมือช่ือ)....................................................................ผูรับรอง 
              (....................................................................) 
      ตําแหนง.......................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต:ุ ผูรับรองจะตองเปนบุคคลใดบุคคลหน่ึงดังตอไปนี ้

(1) พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ท่ีประจําอยูในทองท่ีท่ีผูเร่ิมกอการจัดต้ังมีภมิูลําเนา 

(2) ขาราชการพลเรือนประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการตั้งแตระดับปฏิบัติการ
ซ่ึงมีอายุงานตัง้แตหาปข้ึนไป หรือประเภทท่ัวไปตั้งแตระดับชํานาญงานข้ึนไป 



แบบ ส.ห. 3 

 
 

หนังสือรับรองความประพฤติผูเร่ิมกอการจัดตั้งสมาคมการคา/หอการคา 
 

        เขียนท่ี........................................................................... 
 
        วันท่ี..............เดือน................................พ.ศ.................. 

 
ขาพเจา...............................................................ตําแหนง.................................................................... 

สังกัด..................................................................................เกี่ยวของเปน............................................................. 
ขอรับรองวา นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................................ 
เปนผูซ่ึงไมมีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาอาจเปนภัยตอเศรษฐกิจความมัน่คงของประเทศ 
หรือตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  

  ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ พรอมนีไ้ดแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประกอบหนังสือรับรองดวยแลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 
 
 
      (ลงลายมือช่ือ)....................................................................ผูรับรอง 
              (....................................................................) 
      ตําแหนง.......................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต:ุ ผูรับรองจะตองเปนบุคคลใดบุคคลหน่ึงดังตอไปนี ้

(1) พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ท่ีประจําอยูในทองท่ีท่ีผูเร่ิมกอการจัดต้ังมีภมิูลําเนา 

(2) ขาราชการพลเรือนประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการตั้งแตระดับปฏิบัติการ
ซ่ึงมีอายุงานตัง้แตหาปข้ึนไป หรือประเภทท่ัวไปตั้งแตระดับชํานาญงานข้ึนไป 



หนังสือมอบอํานาจ 
 

เขียนท่ี 
      วันท่ี 
 
 โดยหนงัสือฉบับนี้  สมาคมการคา/หอการคา 
ขอมอบอํานาจให               ซ่ึงเปนผูถือบัตร          
เลขท่ี          ซ่ึงออกให ณ                         เมื่อวันท่ี   
อยูบานเลขท่ี   หมูท่ี  ตรอก/ซอย   ถนน 
แขวง/ตําบล    เขต/อําเภอ   จังหวดั 
หมายเลขโทรศัพท     (ของผูรับมอบอํานาจ) เปนผูมายื่น 
    ของสมาคมการคา/หอการคา 
ตอนายทะเบียนสมาคมการคา/หอการคาประจําจังหวัด 
แทนขาพเจา  ซ่ึงไดรับมอบหมายใหกระทําการแทนสมาคมการคา/หอการคาดังกลาวขางตน  ตลอดจน 
ใหมีอํานาจแกไขถอยคําหรือขอความใดๆ ไดท้ังส้ิน และใหมีอํานาจรับทราบคําส่ัง จากนายทะเบียนหรือ
พนักงานเจาหนาท่ีแทนสมาคมการคา/หอการคาไดดวยทุกประการ 
(*) 
 
 ขาพเจาขอรับผิดชอบซ่ึงอาจจะมีข้ึนเนื่องจากการมอบอํานาจนี้โดยส้ินเชิง 
 
   (ลงลายมือช่ือ)     ผูมอบอํานาจ 
           (             ) 
   (ลงลายมือช่ือ)     ผูมอบอํานาจ 
           (             ) 
   (ลงลายมือช่ือ)     ผูมอบอํานาจ 
           (                  ) 
   (ลงลายมือช่ือ)     ผูรับมอบอํานาจ 
           (             ) 
   (ลงลายมือช่ือ)     ผูรับมอบอํานาจ 
           (             ) 
   (ลงลายมือช่ือ)     พยาน 
           (             ) 
 
หมายเหต ุ หากจะกําหนดขอบเขตซ่ึงมอบอํานาจนอกเหนือไปจากท่ีไดระบุไวตามแบบนี้แลวก็ใหระบุไวให
ชัดเจนในบรรทัดท่ีวางไว  (*) 
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