
แบบ หส. � 

คาํขอที	………….…….....               สาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั          
รับวนัที	……………….....            …………………..………………                 

                คําขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 
หา้งหุน้ส่วน………………………….…………………………………………..…………… 

ทะเบียนเลขที	………………………………………………… 
(�) ขา้พเจา้ขอจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วน สามญันิติบุคคล / จาํกดั ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ดงัต่อไปนี+  

จดัตั+งหา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล / จาํกดั   (ทุนจดทะเบียน……………….......................................บาท) 
ควบหา้งหุน้ส่วน (หา้งหุน้ส่วน...............................................................................ทะเบียนเลขที,............................................................... 
ไดค้วบเขา้กนักบั หา้งหุน้ส่วน...............................................................................ทะเบียนเลขที,................................................................) 
แกไ้ขเพิ,มเติมชื,อหา้งหุน้ส่วน
แกไ้ขเพิ,มเติมวตัถุที,ประสงคข์องหา้งหุน้ส่วน              
แกไ้ขเพิ	มเติมที	ตั"งสาํนกังานแห่งใหญ่ และ / หรือ สาํนกังานสาขา  
แกไ้ขเพิ	มเติมผูเ้ป็นหุน้ส่วน (หุน้ส่วนเขา้…...…......คน) (หุน้ส่วนออก........…......คน) (เพิ	มทุน.......……..คน) (ลดทุน....................คน)   
(เปลี	ยนสิ	งที	นาํมาลงหุน้.........…....คน) (เปลี	ยนจาํพวกหุน้ส่วน.................คน) 

 (ทุนของผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคนรวมกนัเพิ	มขึ"น .................................................................................บาท) 
แกไ้ขเพิ,มเติมหุน้ส่วนผูจ้ดัการ             
แกไ้ขเพิ,มเติมขอ้จาํกดัอาํนาจหุน้ส่วนผูจ้ดัการ 

    แกไ้ขเพิ,มเติมตราของหา้งหุน้ส่วน                
 รายการอื,น ๆ  ที,เห็นสมควรจะใหป้ระชาชนทราบ 
  (1) เมื	อนายทะเบียนรับจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยแ์ลว้  ขา้พเจา้มีความประสงคด์งันี"  

ขอส่งสาํเนาขอ้บงัคบัเกี	ยวกบัการทาํงาน ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 1789 (กรณีมีลูกจา้งตั"งแต่ 9: คน ขึ"นไป) 
ขอจดทะเบียนเครื	องหมายการคา้ตามพระราชบญัญติัเครื	องหมายการคา้ พ.ศ. 17;8 
ขอมีบตัรประจาํตวัผูส่้งออก – นาํเขา้สินคา้ตามประกาศกรมการคา้ต่างประเทศ เรื	องหลกัเกณฑว์ิธีการและเงื	อนไขการขอรับหนงัสือสาํคญั
การส่งออก – นาํเขา้ สินคา้โดยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 1778 

             (�) ข้าพเจ้าหุ้นส่วนผู้จดัการซึ�งได้ลงลายมอืชื�อไว้นี" ขอรับรองว่าผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนยนิยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้อง
และเปิดเผยข้อมูลตามที�ได้ระบุไว้ในการจดทะเบียนนี" เพื�อใช้ประโยชน์ของทางราชการ 

          ลงลายมือชื,อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ  

    ...…………………………………………… 
         (………………………………………….…)         

        …………………………….………..……… 
                                                                                            (……………………………………..………) 

ขอรับรองวา่ผูข้อจดทะเบียนไดล้งลายมือชื	อต่อหนา้ขา้พเจา้จริง               บนัทึกนายทะเบียน 
เมื	อวนัที	……………………………………………………..               รับจดทะเบียน ณ วนัที	…….……………..…..…….…… 

……………………………………………………………....       (ลงลายมือชื	อ)……………..…………......…...............นายทะเบียน 
(……………………………………………………….……)      (.…............................................................) 
นายทะเบียน /……………………..…………………………  ประทบัตราตาํแหน่ง 

 คาํเตือน    9. ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็แก่เจา้พนกังาน  มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268 
2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถา้ปรากฏวา่ขอ้ความอนัเป็นสาระสาํคญัที	จดทะเบียนไม่ถูกตอ้งหรือเป็นเทจ็
3. การไม่ยื	นคาํขอจดทะเบียนภายในเวลาที	กฎหมายกาํหนดจะมีความผิดตามพระราชบญัญติักาํหนดความผิดเกี	ยวกบัห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั บริษทัจาํกดั สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.18II

(ประทบัตราของหา้งหุน้ส่วน) 

JKLMNOPQRSTUK

VWSJXYZ[\TY]^K_JSK
`a`bcccadbecf

TSg[\TY]ZQ]\Lh

;:ZJKJiSUQZ1777

\QSj_Jk_\SQXl[RmMNTn_^Xop_n\qS
TSM\Sk\Ln_TXTOrZs_kT_t

�

�

33333333333

33333333333333



 
 

    ที	                                                                                          สาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั                      
                                                                                                                                              …...….………………………………                      

หนังสือรับรอง 
  ขอรับรองวา่หา้งหุน้ส่วนนี+ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ เมื	อวนัที	…………….…..……...     
 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที	……...…………………..…………...………………................ปรากฏขอ้ความในรายการตามเอกสารทะเบียน   
               นิติบุคคล ณ วนัออกหนงัสือนี+   ดงันี+  

1. ชื	อหา้งหุน้ส่วน  “หา้งหุน้ส่วน ……………………………………………………………………….………………..………….” 
2. ผูเ้ป็นหุน้ส่วนของหา้งหุน้ส่วน  มี ………………คน  ตามรายชื	อดงันี"  

(1) ………………..……….…….………….………ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.)......................................................................... 
ลงหุน้ดว้ยเงิน / ทรัพยสิ์น / แรงงาน  จาํนวน ………..….….……………....บาท 

(2) ………………..……….…….………….………ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.)......................................................................... 
ลงหุน้ดว้ยเงิน / ทรัพยสิ์น / แรงงาน  จาํนวน ………..….….……………....บาท 

(3) ………………..……….…….………….………ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.)......................................................................... 
ลงหุน้ดว้ยเงิน / ทรัพยสิ์น / แรงงาน  จาํนวน ………..….….……………....บาท 

(4) ………………..……….…….………….………ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.)......................................................................... 
ลงหุน้ดว้ยเงิน / ทรัพยสิ์น / แรงงาน  จาํนวน ………..….….……………....บาท 

(5) ………………..……….…….………….………ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.)......................................................................... 
ลงหุน้ดว้ยเงิน / ทรัพยสิ์น / แรงงาน  จาํนวน ………..….….……………....บาท 

3. หุน้ส่วนผูจ้ดัการของหา้งหุน้ส่วนนี"  มี……………..…..คน ตามรายชื	อดงันี"  
(1) ………………………………………………………..…… (2) ………….………………………………………………….. 
(3) …………………………………….………………..……... (4) …………………..…………………………………………. 

4. ขอ้จาํกดัอาํนาจหุน้ส่วนผูจ้ดัการ  มีดงันี"  
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

5. สาํนกังานแห่งใหญ่ ตั+งอยูเ่ลขที,………………………………………………………………………………………………...…... 
……………………………………………………………………………………………………………………………............... 
ระบุภาษาองักฤษ…... ………………………………………………………………………………….…………………............... 
……………………………………………………………………………………………………………………………............... 

6. วตัถุที	ประสงคข์องหา้งหุน้ส่วนนี" มี ……....…..ขอ้  ดงัปรากฏในสาํเนาเอกสารแนบทา้ยหนงัสือรับรองนี"  จาํนวน….....….…แผน่  
โดยมีลายมือชื	อนายทะเบียนซึ	งรับรองเอกสารและประทบัตราสาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัเป็นสาํคญั 

 
                                 ออกให ้ณ วนัที, ………………………………………………. 
 
                     ………………………………………….…………………….. 
                     (..…………………………….….…………………………….) 

                                                             นายทะเบียน 
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คาํรับรอง 
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 

หา้งหุน้ส่วน ......................................................................................... 
ทะเบียนเลขที	 .......................................................... 

ประกอบคาํขอเลขที	 .......................................................... เมื	อวนัที	 ........................................ 

(9)  ขอรับรองว่า การขอจดทะเบียนตามคาํขอนี"  ไดด้าํเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ว่าดว้ยหุ้นส่วนบริษทั และตาม
ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง โดยถูกตอ้งครบถ้วน รวมทั"งรายการและขอ้ความที	ระบุในคาํขอและเอกสารประกอบคาํขอ 
ตลอดจนเอกสารหลกัฐานใดๆ ที	ยื	นพร้อมกบัคาํขอนี"ถูกตอ้งตามความเป็นจริงครบทุกประการ 

(1)  ขอรับรองวา่การจดทะเบียนตามคาํขอนี"  ไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ดงันี"  
ไดจ้ดัทาํสัญญา / ขอ้ตกลง ของผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคน เมื	อวนัที	 .......................................................................................มีผลใชบ้งัคบั 
วนัที	 ...................................................... ณ บา้นเลขที	 ......................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………….………………………………………………………. 
ไดจ้ดัให้มีการประชุมของผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคนและมีมติ เมื	อวนัที	..................................................................................มีผลใชบ้งัคบั 
วนัที	 ...................................................... ณ บา้นเลขที	 ………………………………………………………………………………. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
ไดมี้คาํพิพากษา / คาํสั	ง ของศาล .......................................................................ตามคดี ......................................................................
หมายเลข ............................................................................... เมื	อวนัที	............................................................................................... . 
ไดล้งพิมพโ์ฆษณา เรื	อง การควบหา้งในหนงัสือพิมพ ์.............................................................ฉบบัลงวนัที	 ...................................... 
ไดมี้หนงัสือบอกกล่าวไปยงัเจา้หนี" ใหท้ราบ เรื	อง การควบหา้ง ลงวนัที	 ............................................................................................. 
อื	นๆ .................................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………….……………………………………….…………………………………………… 

(;)  ขอรับรองว่าเอกสารหลกัฐานตาม (1) ไดเ้ก็บรักษาไว ้ณ สํานักงานแห่งใหญ่ของห้างนี"  และพร้อมที	จะให้ตรวจสอบและส่งมอบ       
ต่อนายทะเบียนไดท้นัที  

ลงลายมือชื	อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ

 
 

                    ………………………………………………………….. 
           (...........................................................................................) 

 

 

                   ………………………………………………………….. 
           (...........................................................................................) 

(ประทับตราห้างหุ้นส่วน) 

                (4)  ขอยอมรับการนำข้อมูล e-mail และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทตามที่แจ้งไว้ในรายการจดทะเบียนจัดตั้ง(แบบ บอจ.3)มาใช้ในการ
ขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ในนามนิติบุคคล เพื่อใช้สำหรับการแจ้งข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) และการใช้บริการงานการอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Permit) เป็นต้น 
 

V WSJXYZ[\TY]^K_JSK
`a`bcccadbecf

3333333 ;:ZJKJiSUQZ1777
;:ZJKJiSUQZ1777

JKLMNOPQRSTUK

TSg[\TY]ZQ]\Lh

;::Z��gKSQUWS[RMZ�7Z�TTKSQUWS[RMZ[hkMRXkRQSJZNhn^SMJ��_ Z
�





45567896:6
6;<=><;?@ABC5D=E6

R|SMRL |T\mkT¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¥¥¾¾¾¾¾¥¥Z
O�N ]̂gTNthO]	¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¥¾¾¾¾¾Z

Z

6 h|�Za¥ZZZj£	�R|SMRL |T\mkTZZ¿R|SMRL |T\mkT¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ÀZ
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Z h|�Zd¥ZZZZR|SMT]" N�¤ TR|SMRL |T\mkTZZ\SQXlT_n_^LUUtÃVWSJXYZk Xn�LO]	�K�\MUrh�MR|SMRL |T\mkTQ]¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥h|�ZYXM�KSJÄÅTZZ[^^Zk¥ZZO]	[T Ẑ
Z h|�Zb¥ZZZ\WSTXJMSTh�MR|SMRL |T\mkTZZQ]¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥[RmMZZU£�Z
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VXMRkXY¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥KRX\��KÁo]grZ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥RQSgNthÇOKÈXPOr¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
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ปิดอากร
บาท

หนังสือมอบอาํนาจ
เขียนที�……………………………… ………  

วนัที�………………………………………… …………
โดยหนงัสือฉบบันี+ ขา้พเจา้หา้งหุน้ส่วน ผูเ้ริ,มก่อการ บริษทั ……………………………………………………  

………………………………………………… ขอมอบอาํนาจให้………………………………… ……………………… 
      ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที,                                                                                                              

ถือบตัรอื,นๆ (ระบุ)............................................................................... เลขที,...................................................................... 
ออกให ้ณ .....................................................วนัที,ออกบตัร……….…….......…….วนัที,บตัรหมดอาย.ุ................................... 
อยูบ่า้นเลขที,……………….………..……...ตรอก ซอย…………………………..ถนน………………..…...........………
แขวง (ตาํบล) ................................................เขต (อาํเภอ)…………………..………..จงัหวดั……………..……….……….
หมายเลขโทรศพัท.์......................................................E-mail...................................................................................................
เป็นผูม้ายื,นขอจดทะเบียน......................................................................................................................................................... 
............................................................................................และยื,นคาํขอจดทะเบียนเครื,องหมายการคา้/บริการ/รับรอง/ร่วม
ของหา้งหุน้ส่วน บริษทั………………………………………………………………………………………………………
ต่อนายทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั......................................................................และนายทะเบียนเครื,องหมายการคา้แทนขา้พเจา้       
ผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ ตลอดจนใหมี้อาํนาจแกไ้ขถอ้ยคาํหรือขอ้ความใด ๆ ในคาํขอจดทะเบียน         
ไดท้ั+งสิ+นและใหมี้อาํนาจรับทราบ คาํสั,งจากนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัและนายทะเบียนเครื,องหมายการคา้แทนหา้งหุ้นส่วน/
บริษทัไดด้ว้ยทุกประการ

ขา้พเจา้ขอรับผดิชอบซึ,งอาจจะมีขึ+นเนื,องจากการรับมอบอาํนาจนี+โดยสิ+นเชิง

ลงลายมือชื,อ …………………………………………….........ผูม้อบอาํนาจ
…………………………………….……………….

ลงลายมือชื,อ …………………………………………….........ผูม้อบอาํนาจ
…………………………………….……………….

ลงลายมือชื,อ …………………………………………….........ผูม้อบอาํนาจ
…………………………………….……………….

ประทบัตรา ลงลายมือชื,อ ………………………………………….............ผูรั้บมอบอาํนาจ
…………………………………… ……………..

ลงลายมือชื,อ ………………………………………….............ผูรั้บมอบอาํนาจ
…………………………………… ……………..

ลงลายมือชื,อ ……………………………………………….....พยาน  
………………… ………………..………………

หมายเหตุ หากจะกาํหนดขอบเขตการมอบอาํนาจนอกเหนือไปจากที,ไดร้ะบุไวแ้ลว้ตามแบบนี+  ก็ใหร้ะบุใหช้ดัเจนในบรรทดัที,วา่งไว้   
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