
                          
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/คณะกรรมการคร้ังท่ีมีมติ                                   
      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.............................................. 



แบบ ส.ห. 10 
 

 
รายการแจงเสรจ็การชําระบัญช ี

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

ขอ 1. การชําระบัญชีของสมาคมการคา/หอการคานี้  ไดสําเร็จลงแลวตามรายงานการชําระบญัชี 
ฉบับที่................ และสุดทาย  ลงวันที่............................................. 
 

ขอ 2. ที่ประชุมใหญของสมาคมการคา/หอการคา........................................................................ 
เม่ือวันที่........................................................................ ซ่ึงประชุม ณ ..................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
ไดอนุมัติรายงานของผูชําระบัญชีแลว 
 

ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงลายมือช่ือ).....................................................ผูชําระบญัชี 
                                                                  (.....................................................) 
 
หนา................ของจํานวน..................หนา        (ลงลายมือช่ือ) ..................................................พนักงานเจาหนาท่ี 
เอกสารประกอบคําขอที่ ...............................................           (....................................................) 



แบบ ส.ห. 9 
 

 
    รายงานการชําระบัญชี ฉบบัท่ี 

                                 สมาคมการคา/หอการคา 
                                                  ทะเบียนเลขท่ี 
                                      (เลิกและเร่ิมชําระบัญชีเม่ือ) 

         
            ขาพเจา                        ผูชําระบัญชี  
ขอรายงานตอนายทะเบียนสมาคมการคา/หอการคาประจําจังหวัด                                    
เพื่อแสดงใหเห็นความเปนไปของบัญชีท่ีชําระอยู จนถึงวนัท่ี                                                 
ดังตอไปนี ้   
 

       สงแจงความถึงเจาหนี ้
       ผูสอบบัญชี ช่ือ              ตั้งเมื่อวนัท่ี 
            งบดุลเพียงวันเลิก วันท่ี 
       จําหนายทรัพยสิน 
                      รับชําระหนีจ้ากลูกหนี ้
       ชําระหนีแ้กเจาหนี ้
       ไดโอนเงิน/ทรัพยสินท่ีเหลืออยูใหแก 
     

ซ่ึงเปนนิติบุคคลท่ีมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการกุศลสาธารณะ ตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ/
มติของท่ีประชุมใหญ 

       รายการอ่ืนๆ 
  

ขอรับรองวารายงานการชําระบัญชีฉบับนี้ ไดรายงานความเปนไปของบัญชีท่ีชําระอยู 
ถูกตองครบถวนตามกฎหมาย และขอบังคับของสมาคมการคา/หอการคา   และรายการที่ระบุไวในรายงาน 
การชําระบัญชีถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ 
                                                                                                  วันท่ี                     
 

         (ลงลายมือช่ือ)                                                    ผูชําระบัญชี 
   (                                                   ) 

 
 
หนา..............ของจํานวน ................ หนา       (ลงลายมือช่ือ) .........................................................พนักงานเจาหนาท่ี 
เอกสารประกอบคําขอท่ี ...........................................            (.......................................................) 
 

 

 
 
 

 

        



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการสมาคมผู้ประกอบธุรกิจเสื้อผ้า 

  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 25 เมษายน 2554  และงบรายได้และรายจ่าย ส าหรับ
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  2554  ถึงวันที่  25 เมษายน 2554 (ณ วันเลิก) ของสมาคมผู้ประกอบธุรกิจเสื้อผ้า 
ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้        
ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

  ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งก าหนดให้

ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่   การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบ 

รายการทั้งที่จ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน  การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่    

กิจการใช้ และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระส าคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดท าขึ้น 

ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการในงบการเงินโดยรวม  ข้าพเจ้าเชื่อว่าการ

ตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

  ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 25 เมษายน 2554 ผลการ

ด าเนินงานส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2554 (ณ วันเลิก) ของสมาคม   

ผู้ประกอบธุรกิจเสื้อผ้า  โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป 

 

        (นางสาวสมศรี  คงยิ่งสถาพรชัยภักดี) 

                 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9999 

 

ที่ตั้งส านักงานผู้สอบบัญชี 

1/23  หมู่ที่ 1  ต าบลบางกระสอ 

อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

 

วันที่ 30 เมษายน 2554 

 

 

 

 



สินทรัพย์หมุนเวียน หมายเหตุ (หน่วย:บาท)
 เงินสด 10,000.00               

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 10,000.00               

รวมสินทรัพย์ 10,000.00               

หนีส้ินหมุนเวียน
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,000.00                 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 3,000.00                 

รวมหนีส้ิน 3,000.00                 

ทุนสะสม
บัญชรีายได้สูงกว่ารายจ่าย ยกมา -                          
รายได้สูงกว่า(ต ่ากว่า)รายจ่าย 7,000.00                 

บัญชรีายได้สูงกว่ารายจ่าย ยกไป 7,000.00                 

รวมหนีส้ินและทุน 10,000.00               

หมายเหตุ  ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ งของงบการเงินนี้

หนีส้ินและทุน

ขอรับรองว่าเป็นรายการที ถกูต้อง

         ลงชื อ............................................ผู้ช่าระบัญชี
(นายกา้วไกล  กลุพัฒนา)

สมาคมผู้ประกอบธุรกจิเสื้อผ้า
งบดุล

ณ วันที   25 เมษายน 2554  (ณ วันเลกิ)

สินทรัพย์



หมายเหตุ (หน่วย:บาท)
รายได้

รายได้คา่สมาชกิ 5,000.00                 
รายได้เงินบริจาค 5,000.00                 

รวมรายได้ 10,000.00               

รายจ่าย

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 3,000.00                 

รวมรายจ่าย 3,000.00                 

รายได้สูงกว่า (ต ่ากว่า) รายจ่าย 7,000.00                 

หมายเหตุ  ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ งของงบการเงินนี้

ขอรับรองว่าเป็นรายการที ถกูต้อง

         ลงชื อ............................................ผู้ช่าระบัญชี
(นายกา้วไกล  กลุพัฒนา)

สมาคมผู้ประกอบธุรกจิเสื้อผ้า
งบรายได้และรายจ่าย

ส่าหรับปีระยะเวลาต้ังแต่วันที   1  เมษายน  2554 ถงึวันที   25 เมษายน  2554  (ณ วันเลกิ)



2. สรุปนโยบายการบัญชทีี ส่าคญั

สมาคมฯ รับรู้รายได้ตามเกณฑ์เงินสด และคา่ใชจ่้ายตามเกณฑ์คงคา้ง

สมาคมผู้ประกอบธุรกจิเสื้อผ้า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส่าหรับปีระยะเวลาต้ังแต่วันที  1 เมษายน 2554 ถงึวันที  25 เมษายน 2554  (ณ วันเลกิ)

1. ขอ้มูลทั วไป
สมาคมฯ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื อวันที  1 เมษายน 2554 

วิสาหกจิประเภทที เกี ยวกบัธุรกจิเสื้อผ้าทุกประเภท
สมาคมฯ ได้แจ้งเลกิ เมื อวันที  25 เมษายน 2555

ทะเบียนเลขที  0109554000001โดยมีวัตถปุระสงคเ์พื อส่งเสริมการประกอบ

         ลงชื อ............................................ผู้ช่าระบัญชี
(นายกา้วไกล  กลุพัฒนา)

ขอรับรองว่าเป็นรายการที ถกูต้อง



รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งท่ี 4/2554 

สมาคมผู้ประกอบธุรกิจเสื้อผ้า 

วันท่ี 5 พฤษภาคม  2554 

ณ ห้องประชุม สมาคมผู้ประกอบธุรกิจเสื้อผ้า 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
มีสมาชิกสามัญ เข้าร่วมประชุม จ านวน 5 ราย ครบองค์ประชุม 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
  ประธานกล่าวเปิดประชุมและเร่ิมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 3/2554 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2554 
  ประธานได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญคร้ังที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554 ให้ที่
ประชุมพิจารณารับรอง  

   มติท่ีประชุม  เป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมตามที่ประธานเสนอ 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบดุล  

  ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล สิ้นสุด ณ วันที่ 25 เมษายน 2554  ซึ่ง         
ผู้ช าระบัญชีได้จัดท าขึ้น และส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบรับรองแล้ว ปรากฏว่ามีเงินสดและทรัพย์สิน
รวมกัน 10,000.00 บาท และมีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในการบริหาร เป็นเงิน 3,000.00 บาท  
  มติท่ีประชุม  เป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล ณ วันเลิกสมาคมตามที่เสนอ 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรายงานการช าระบัญชี 
 ผู้ช าระบัญชีได้แถลงผลการช าระบัญชี ดังนี ้

   (1) ได้ยื่นแจ้งเลิกสมาคมต่อนายทะเบียนสมาคมการค้าประจ ากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่   
25 เมษายน 2554 โดยนายทะเบียนฯ ได้รับทราบการแจ้งเลิกในวันเดียวกันแล้ว 

   (2) ได้จัดท างบการเงินของสมาคม ณ วันที่ 25 เมษายน 2554 และส่งให้ผู้สอบบัญชีท าการ
ตรวจสอบแล้ว 

   (3) ไดช้ าระค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในการบริหาร จ านวน 3,000.00 บาท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554   
  (4) ได้น าเงินคงเหลือ จ านวน 7,000.00 บาท บรจิาคให้มูลนิธิแสงสว่างสงเคราะห์ เมื่อวันที่           
30 เมษายน 2554  
  ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานการช าระบัญชี 
  มติท่ีประชุม  เป็นเอกฉันท์อนุมัติรายงานการช าระบัญชีตามที่ผู้ช าระบัญชีได้แถลง 
วาระที่ 4 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
ปิดประชุมเวลา 11.00 น.  

    (ลงชื่อ)                                            ประธานที่ประชุม 
                 (นายก้าวไกล  กุลพัฒนา) 



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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