
 
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) 
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    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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แบบ หส. 5 
  
 ขอ้ 7.   หุน้ส่วนผูจ้ดัการของหา้งหุน้ส่วน มี ……………….. คน ตามรายชื	อดงัต่อไปนี"  

(9)  ....................................................................................  (1)  ....................................................................................... 
(;)  ....................................................................................  (8)  ....................................................................................... 
(7)  ....................................................................................  (�)  .......................................................................................

ขอ้ �.   ขอ้จาํกดัอาํนาจหุน้ส่วนผูจ้ดัการ  มีดงันี"          
........................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 
 ขอ้ ¦.   ตราของหา้งหุน้ส่วน  มีดงัที	ประทบัไวนี้"  
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ §.    รายการอื	น ๆ ที	เห็นสมควรจะใหป้ระชาชนทราบ  มีดงันี"
.......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 
 
 รายการจดทะเบียนนี"ทาํขึ"นโดยความตกลงของผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคน  เมื	อวนัที	............................................................................ 
 
 
 
 
 
 
  
 

 (ลงลายมือชื	อ)……………………..………………………….หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 
 (…………..………………..…………………..) 

 
หนา้…………..ของจาํนวน……………หนา้                                หา้งหุน้ส่วน………………..…………………………………….……. 
เอกสารประกอบคาํขอที	 …………………………….…………        (ลงลายมือชื	อ)…………………..……………………นายทะเบียน            
                                      (……………….……………………………...)     
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 ปิดอากร
  10 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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