แบบ หส. 1
คําขอที………….…….....
รับวันที……………….....

สํานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริ ษทั
กรุ งเทพมหานคร
…………………..………………

คําขอจดทะเบียนห้ างหุ้นส่ วน

จํากัด รวยสุ ดฤทธิ์
ห้างหุน้ ส่วน………………………….…………………………………………..……………
01035554789123
ทะเบียนเลขที…………………………………………………

✔

(1) ข้าพเจ้าขอจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วน สามั
ญนิติบุคคล / จํากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ดังต่อไปนี*
//////////////////////
จัดตั*งห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบุคคล / จํากัด (ทุนจดทะเบียน……………….......................................บาท)
ควบห้างหุน้ ส่วน (ห้างหุน้ ส่วน...............................................................................ทะเบียนเลขที,...............................................................
ได้ควบเข้ากันกับ ห้างหุน้ ส่วน...............................................................................ทะเบียนเลขที,................................................................)
แก้ไขเพิ,มเติมชื,อห้างหุน้ ส่วน
แก้ไขเพิ,มเติมวัตถุที,ประสงค์ของห้างหุน้ ส่วน
แก้ไขเพิมเติมทีตั&งสํานักงานแห่งใหญ่ และ / หรื อ สํานักงานสาขา
แก้ไขเพิมเติมผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน (หุน้ ส่วนเข้า…...…......คน) (หุน้ ส่วนออก........…......คน) (เพิมทุน.......……..คน) (ลดทุน....................คน)
(เปลียนสิ งทีนํามาลงหุน้ .........…....คน) (เปลียนจําพวกหุน้ ส่วน.................คน)
(ทุนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทุกคนรวมกันเพิมขึ&น .................................................................................บาท)
แก้ไขเพิ,มเติมหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
แก้ไขเพิ,มเติมข้อจํากัดอํานาจหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
แก้ไขเพิ,มเติมตราของห้างหุน้ ส่วน
รายการอื,น ๆ ที,เห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ
(2) เมือนายทะเบียนรับจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์แล้ว ข้าพเจ้ามีความประสงค์ดงั นี&
ขอส่งสําเนาข้อบังคับเกียวกับการทํางาน ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (กรณี มีลูกจ้างตั&งแต่ 10 คน ขึ&นไป)
ขอจดทะเบียนเครื องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ. 2534
ขอมีบตั รประจําตัวผูส้ ่งออก – นําเข้าสิ นค้าตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื องหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการขอรับหนังสื อสําคัญ
การส่งออก – นําเข้า สิ นค้าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554

(3) ข้ าพเจ้ าหุ้นส่ วนผู้จดั การซึงได้ ลงลายมือชือไว้ นี# ขอรับรองว่ าผู้เป็ นหุ้นส่ วนทุกคนยินยอมให้ นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้ อง
และเปิ ดเผยข้ อมูลตามทีได้ ระบุไว้ในการจดทะเบียนนี# เพือใช้ ประโยชน์ ของทางราชการ
ลงลายมือชื,อหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
...……………………………………………
นายสุ ดฤทธิ์ จิตสําราญ
(………………………………………….…)
(ประทับตราของห้างหุน้ ส่วน)
ขอรับรองว่าผูข้ อจดทะเบียนได้ลงลายมือชือต่อหน้าข้าพเจ้าจริ ง
23 ธันวาคม 2556
เมือวันที……………………………………………………..

……………………………………………………………....
นางสาวอารี ย ์ หอมจันทร์
(……………………………………………………….……)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
นายทะเบี
ยน /……………………..…………………………
/////////////////

…………………………….………..………
(……………………………………..………)
บันทึกนายทะเบียน
รับจดทะเบียน ณ วันที…….……………..…..…….……
(ลงลายมือชือ)……………..…………......…...............นายทะเบียน
(.…............................................................)
ประทับตราตําแหน่ง

คําเตือน 1. ผูใ้ ดแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จแก่เจ้าพนักงาน มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268
2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็ นสาระสําคัญทีจดทะเบียนไม่ถูกต้องหรื อเป็ นเท็จ
3. การไม่ยนคํ
ื าขอจดทะเบียนภายในเวลาทีกฎหมายกําหนดจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติกาํ หนดความผิดเกียวกับห้างหุ้นส่ วนจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่ วนจํากัด บริ ษทั จํากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.2499

ที

สํานักงานทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั
กรุ งเทพมหานคร
…...….………………………………

หนังสื อรับรอง
5 กุมภาพันธ์ 2554
ขอรับรองว่าห้างหุน้ ส่วนนีได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เมือวันที…………….…..……...
0103554789123
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที……...…………………..…………...………………................ปรากฏข้
อความในรายการตามเอกสารทะเบียน
นิติบุคคล ณ วันออกหนังสื อนี ดังนี
จํากัด รวยสุ ดฤทธิ์
1. ชือห้างหุน้ ส่วน “ห้างหุน้ ส่วน ……………………………………………………………………….………………..………….”
2
2. ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนของห้างหุน้ ส่วน มี ………………คน
ตามรายชือดังนี+
์
นายสุ ดฤทธิ จิตสําราญ
//////////// Sudrit Jitsumran
(1) ………………..……….…….………….………ภาษาอั
งกฤษ (Mr./Mrs./Ms.).........................................................................
500,000
ลงหุน้ ด้วยเงิน / //////////////////////////
ทรัพย์สิน / แรงงาน จํานวน ………..….….……………....บาท
นางสาวรพีพนั ธ์ วรพนพิพฒั น์
Rapeepun Voraponpipath
(2) ………………..……….…….………….………ภาษาอั
งกฤษ (Mr./Mrs./Ms.).........................................................................
/////////////
300,000
ลงหุน้ ด้วยเงิน ////////////////////////////
ทรัพย์สิน / แรงงาน จํานวน ………..….….……………....บาท
นายกานต์ สายใยทอง
(3) ………………..……….…….………….………ภาษาอั
งกฤษ (Mr./Mrs./Ms.).........................................................................
//////////// Karn Saiyaitong
200,000
ลงหุน้ ด้วยเงิน ////////////////////////////
ทรัพย์สิน / แรงงาน จํานวน ………..….….……………....บาท
(4) ………………..……….…….………….………ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.).........................................................................
ลงหุน้ ด้วยเงิน / ทรัพย์สิน / แรงงาน จํานวน ………..….….……………....บาท
(5) ………………..……….…….………….………ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.).........................................................................
ลงหุน้ ด้วยเงิน / ทรัพย์สิน / แรงงาน จํานวน ………..….….……………....บาท
2
3. หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของห้างหุน้ ส่วนนี+ มี……………..…..คน
ตามรายชือดังนี+
นางสาวรพีพนั ธ์ วรพนพิพฒั น์
นายสุ ดฤทธิ์ จิตสําราญ
(1) ………………………………………………………..……
(2) ………….…………………………………………………..
(3) …………………………………….………………..……... (4) …………………..………………………………………….
4. ข้อจํากัดอํานาจหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ มีดงั นี+
- ไม่มี ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
ถนนคันนายาว แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุ งเทพมหานคร
5. สํานักงานแห่งใหญ่ ตังอยูเ่ ลขที.…55
……………………………………………………………………………………………...…...
……………………………………………………………………………………………………………………………...............
55………………………………………………………………………………….…………………...............
Khannayao Road Khannayao Sub District Khannayao District Bangkok
ระบุภาษาอังกฤษ…...
……………………………………………………………………………………………………………………………...............
45 อ ดังปรากฏในสําเนาเอกสารแนบท้ายหนังสื อรับรองนี+ จํานวน….....….…แผ่
5
6. วัตถุทีประสงค์ของห้างหุน้ ส่วนนี+มี ……....…..ข้
น
โดยมีลายมือชือนายทะเบียนซึงรับรองเอกสารและประทับตราสํานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริ ษทั เป็ นสําคัญ
7. รายการอื่นๆ ทีเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ มีดงั นี้
ออกให้ ณ วันที. ……………………………………………….
การดําเนินการใดๆ เพื่อให้มีผลผูกพันห้างหุน้ ส่ วน ให้
หุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตรา ………………………………………….……………………..
ของห้างหุน้ ส่ วน
(..…………………………….….…………………………….)
นายทะเบียน

คํารับรอง
การจดทะเบียนห้ างหุ้นส่ วน
จํากัด รวยสุ ดฤทธิ์
ห้างหุ น้ ส่ วน .........................................................................................
0103554789123
ทะเบียนเลขที ..........................................................
ประกอบคําขอเลขที .......................................................... เมือวันที ........................................
(1) ขอรั บรองว่า การขอจดทะเบียนตามคําขอนี$ ได้ดาํ เนิ นการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ว่าด้วยหุ ้นส่ วนบริ ษทั และตาม
ระเบี ยบสํานักงานทะเบียนหุ ้นส่ วนบริ ษทั กลาง โดยถูกต้องครบถ้วน รวมทั$งรายการและข้อความที ระบุ ในคําขอและเอกสารประกอบคําขอ
ตลอดจนเอกสารหลักฐานใดๆ ทียืนพร้อมกับคําขอนี$ถูกต้องตามความเป็ นจริ งครบทุกประการ
(2) ขอรับรองว่าการจดทะเบียนตามคําขอนี$ ได้ดาํ เนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี$
23 ธันวาคม 2556
✔ ได้จด
ั ทําสัญญา / ข้//////////
อตกลง ของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนทุกคน เมือวันที .......................................................................................มี
ผลใช้บงั คับ
55 ถนนคันนายาว แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
23 ธันวาคม 2556
วันที ......................................................
ณ บ้านเลขที .........................................................................................................................
กรุ งเทพมหานคร
……………………………………………………………………………….……………………………………………………….
ได้จดั ให้มีการประชุมของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนทุกคนและมีมติ เมือวันที..................................................................................มีผลใช้บงั คับ
วันที ...................................................... ณ บ้านเลขที ……………………………………………………………………………….
..............................................................................................................................................................................................................
ได้มีคาํ พิพากษา / คําสัง ของศาล .......................................................................ตามคดี ......................................................................
หมายเลข ............................................................................... เมือวันที................................................................................................
ได้ลงพิมพ์โฆษณา เรื อง การควบห้างในหนังสื อพิมพ์ .............................................................ฉบับลงวันที ......................................
ได้มีหนังสื อบอกกล่าวไปยังเจ้าหนี$ให้ทราบ เรื อง การควบห้าง ลงวันที .............................................................................................
อืนๆ ....................................................................................................................................................................................................
………………………………………………….……………………………………….……………………………………………
(3) ขอรั บรองว่าเอกสารหลักฐานตาม (2) ได้เก็บรักษาไว้ ณ สํานักงานแห่ งใหญ่ของห้างนี$ และพร้ อมทีจะให้ตรวจสอบและส่ งมอบ
ต่อนายทะเบียนได้ทนั ที
ลงลายมือชือหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ
…………………………………………………………..
นายสุ ดฤทธิ์ จิตสําราญ
(...........................................................................................)

(ประทับตราห้ างหุ้นส่ วน)

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

แบบ หส. 2
ข้อ 5. หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของห้างหุน้ ส่วน มี ……………….. คน ตามรายชือดังต่อไปนี$
(1) .................................................................................... (2) .......................................................................................
(3) .................................................................................... (4) .......................................................................................
(5) .................................................................................... (6) .......................................................................................
ข้อ 6. ข้อจํากัดอํานาจหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ มีดงั นี$
...........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
ข้อ 7. ตราของห้างหุน้ ส่วน มีดงั ทีประทับไว้น$ ี

ข้อ 8. รายการอืน ๆ ทีเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ มีดงั นี$
การดําเนินการใดๆ เพื่อให้มีผลผูกพันห้างหุน้ ส่ วน ให้หุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การหนึ่งคน ลงลายมือชื่อและประทับตรา
..........................................................................................................................................................................................
ของห้างหุน้ ส่ วน
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
23 ธันวาคม 2556
รายการจดทะเบียนนี$ทาํ ขึ$นโดยความตกลงของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทุกคน เมือวันที............................................................................

(ลงลายมือชือ)……………………..………………………….หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
นายสุ ดฤทธิ์ จิตสําราญ
(…………..………………..…………………..)
1
1
จํากัด รวยสุ ดฤทธิ์
หน้า…………..ของจํ
านวน……………หน้
า
ห้างหุน้ ส่วน………………..…………………………………….…….
เอกสารประกอบคําขอที …………………………….………… (ลงลายมือชือ)…………………..……………………นายทะเบียน
(……………….……………………………...)

ปิ ดอากร
10 บาท

หนังสือมอบอํานาจ
สํานักงานของห้างหุน้ ส่ วน
เขียนที……………………………….………..
23 ธันวาคม 2556
วันที………………………………………….…………..
จํากัด รวยสุ ดฤทธิ
โดยหนังสื อฉบับนี ข้าพเจ้าห้างหุ น้ ส่ วน/ผู////////////////////////////////
เ้ ริ! มก่อการ/บริ ษทั ……………………………………………………..
นายอารุ ณ พุกประยูร
………………………………………………….ขอมอบอํานาจให้………………………………….………………………
ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที! 3 4 5 5 6 5 4 2 3 1 1 1 0
ถือบัตรอื!นๆ (ระบุ)............................................................................... เลขที!......................................................................
13 มกราคม 2560
เขตหลักสี่
14 มกราคม 2554
ออกให้ ณ .....................................................วั
นที!ออกบัตร……….…….......…….วั
นที!บตั รหมดอายุ....................................
บอนด์สตรี ท
80
อยูบ่ า้ นเลขที!……………….………..……...ตรอก/ซอย…………………………..ถนน………………..…...........………..
นนทบุรี
บางพูด
ปากเกร็ ด
///////// (ตําบล) ................................................เขต
/////// (อําเภอ)…………………..………..จั
แขวง
งหวัด……………..……….……….
02 967 1140
ar_roon@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์.......................................................E-mail...................................................................................................
รายการอื่นๆ ที่เห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ
เป็ นผูม้ ายืน! ขอจดทะเบียน.........................................................................................................................................................
............................................................................................และยื
น! คําขอจดทะเบียนเครื! องหมายการค้า/บริ การ/รับรอง/ร่ วม
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
จํากัด รวยสุ ดฤทธิ์
ของห้างหุ น้ ส่ วน/บริ
ษทั ………………………………………………………………………………………………………
///////////
กรุ งเทพมหานคร
/////////////////////////////////////////////////////////
ต่อนายทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั ......................................................................และนายทะเบี
ยนเครื! องหมายการค้าแทนข้าพเจ้า
ผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนให้มีอาํ นาจแก้ไขถ้อยคําหรื อข้อความใด ๆ ในคําขอจดทะเบียน
ได้ทงสิ
ั นและให้มีอาํ นาจรับทราบ คําสั!งจากนายทะเบียนหุ ้นส่ วนบริ ษทั และนายทะเบี
ยนเครื! องหมายการค้าแทนห้างหุ ้นส่ วน/
///////////////////////////////////////////////////////
บริ
ษทั ได้ดว้ ยทุกประการ
//////////
(*)
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบซึ!งอาจจะมีขึนเนื!องจากการรับมอบอํานาจนีโดยสิ นเชิง
✔

(ลงลายมือชื!อ)…………………………………………….........ผูม้ อบอํานาจ
นายสุ ดฤทธิ์ จิตสําราญ
(…………………………………….……………….)
(ลงลายมือชื!อ)…………………………………………….........ผูม้ อบอํานาจ
(…………………………………….……………….)
(ลงลายมือชื!อ)…………………………………………….........ผูม้ อบอํานาจ
(…………………………………….……………….)
ประทับตรา

(ลงลายมือชื!อ)………………………………………….............ผูร้ ับมอบอํานาจ
นายอารุ ณ พุกประยูร
(……………………………………..……………..)
(ลงลายมือชื!อ)………………………………………….............ผูร้ ับมอบอํานาจ
(……………………………………..……………..)
(ลงลายมือชื!อ)……………………………………………….....พยาน
นางสาวนภาพร ปานดวงใจ
(…………………..………………..………………)

หมายเหตุ หากจะกําหนดขอบเขตการมอบอํานาจนอกเหนือไปจากที!ได้ระบุไว้แล้วตามแบบนี ก็ให้ระบุให้ชดั เจนในบรรทัดที!วา่ งไว้ (*)

