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

คําขอจดทะเบียนห้ างหุ้นส่ วน

สํานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริ ษทั
JKL MNOPQRSTUK
…………………..………………

VWSJXYZ[\TY]^K_ JSK
ห้างหุน้ ส่วน………………………….…………………………………………..……………
`a`bcccadbecf
ทะเบียนเลขที…………………………………………………
() ข้าพเจ้าขอจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วน สามัญนิติบุคคล / จํากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ดังต่อไปนี+
จัดตั+งห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบุคคล / จํากัด (ทุนจดทะเบียน……………….......................................บาท)
ควบห้างหุน้ ส่วน (ห้างหุน้ ส่วน...............................................................................ทะเบียนเลขที,...............................................................
ได้ควบเข้ากันกับ ห้างหุน้ ส่วน...............................................................................ทะเบียนเลขที,................................................................)
แก้ไขเพิ,มเติมชื,อห้างหุน้ ส่วน
R แก้ไขเพิ,มเติมวัตถุที,ประสงค์ของห้างหุน
้ 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
(1) เมือนายทะเบียนรับจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์แล้ว ข้าพเจ้ามีความประสงค์ดงั นี"
ขอส่งสําเนาข้อบังคับเกียวกับการทํางาน ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 1789 (กรณี มีลูกจ้างตั"งแต่ 9: คน ขึ"นไป)
ขอจดทะเบียนเครื องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ. 17;8
ขอมีบตั รประจําตัวผูส้ ่งออก – นําเข้าสิ นค้าตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื องหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการขอรับหนังสื อสําคัญ
การส่งออก – นําเข้า สิ นค้าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 1778

33333333333333

() ข้ าพเจ้ าหุ้นส่ วนผู้จดั การซึงได้ ลงลายมือชือไว้ นี" ขอรับรองว่ าผู้เป็ นหุ้นส่ วนทุกคนยินยอมให้ นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้ อง
และเปิ ดเผยข้ อมูลตามทีไ ด้ ระบุไว้ในการจดทะเบียนนี" เพือใช้ ประโยชน์ ของทางราชการ
ลงลายมือชื,อหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
...……………………………………………
TSg[\TY]ZQ]\Lh
(………………………………………….…)
(ประทับตราของห้างหุน้ ส่วน)
ขอรับรองว่าผูข้ อจดทะเบียนได้ลงลายมือชือต่อหน้าข้าพเจ้าจริ ง
1:ZJKJiSUQZ1777
เมือวันที……………………………………………………..
……………………………………………………………....
TSM\Sk\L n_TTX OrZs_kT_t
(……………………………………………………….……)
\QSj_Jk_\SQXl[RmMNTn_^oX p_n\qS
นายทะเบียน /……………………..…………………………

33333333333

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

คําเตือน 9. ผูใ้ ดแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จแก่เจ้าพนักงาน มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268
2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็ นสาระสําคัญทีจดทะเบียนไม่ถูกต้องหรื อเป็ นเท็จ
3. การไม่ยนคํ
ื าขอจดทะเบียนภายในเวลาทีกฎหมายกําหนดจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติกาํ หนดความผิดเกียวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด บริ ษทั จํากัด สมาคม และมูลนิ ธิ พ.ศ.18II

ที

สํานักงานทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั
JKL MNOPQRSTUK
…...….………………………………

หนังสื อรับรอง
9ZJKJiSUQZ1777
ขอรับรองว่าห้างหุน้ ส่วนนี+ได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เมือวันที…………….…..……...
`a`bcccadbecf
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที……...…………………..…………...………………................ปรากฏข้
อความในรายการตามเอกสารทะเบียน
นิติบุคคล ณ วันออกหนังสื อนี+ ดังนี+
VWSJXYZ[\TY]^K_ JSK
1. ชือห้างหุน้ ส่วน “ห้างหุน้ ส่วน ……………………………………………………………………….………………..………….”
d
2. ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนของห้างหุน้ ส่วน มี ………………คน
ตามรายชือดังนี"
}~Z
TSg[\TY]ZQ]\Lh
(1) ………………..……….…….………….………ภาษาอั
งกฤษ (Mr./Mrs./Ms.).........................................................................
c`````
ลงหุน้ ด้วยเงิน / ทรัพย์สิน / แรงงาน จํานวน ………..….….……………....บาท
TSM\SkQLnSZJt|SRSl
~Z~~
(2) ………………..……….…….………….………ภาษาอั
งกฤษ (Mr./Mrs./Ms.).........................................................................
c`````
ลงหุน้ ด้วยเงิน / ทรัพย์สิน / แรงงาน จํานวน ………..….….……………....บาท
(3) ………………..……….…….………….………ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.).........................................................................
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
a
3. หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของห้างหุน้ ส่วนนี" มี……………..…..คน
ตามรายชือดังนี"
TSg[\TY]
Z
Q]
\
L
h
(1) ………………………………………………………..…… (2) ………….…………………………………………………..
(3) …………………………………….………………..……... (4) …………………..………………………………………….
4. ข้อจํากัดอํานาจหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ มีดงั นี"
QmQ]
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
TOKSZ[hkMTL\SkK] gZr Nhn^SMNhTZJKL MNOPQRSTUK
……………………………………………………………………………………………...…...
5. สํานักงานแห่งใหญ่ ตั+งอยูเ่ ลขที,…9ZTTKSQ_
……………………………………………………………………………………………………………………………...............
aZZ~Z~Z~ZZ~~Z}ZZ~ZZZ~
ระบุภาษาอังกฤษ…...
………………………………………………………………………………….…………………...............
……………………………………………………………………………………………………………………………...............
e
de
6. วัตถุทีประสงค์ของห้างหุน้ ส่วนนี"มี ……....…..ข้
อ ดังปรากฏในสําเนาเอกสารแนบท้ายหนังสื อรับรองนี" จํานวน….....….…แผ่
น
โดยมีลายมือชือนายทะเบียนซึงรับรองเอกสารและประทับตราสํานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริ ษทั เป็ นสําคัญ
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ออกให้ ณ วันที, ……………………………………………….
………………………………………….……………………..
(..…………………………….….…………………………….)
นายทะเบียน
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R|SMRLT| \m kT¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¥¥¤¤¤¤¤¥¥Z
`a`bcccadbecf
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de ZYXMªKSJ¯°TZZ[^^Zk¥ZZO][T^Z
Z
h|Zd¥ZZZZR|SMT]"Nª« TR|SMRLT| \m kTZZ\SQXlT_n_^LUUt®VWSJXYZkXnLO]ªK¦\MUrhMR|SMRLT| \m kTQ]¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥h|
Z
h|Zb¥ZZZ\WSTXJMSThMR|SMRLT| \mkTZZQ]¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥[RmMZZU§Z
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TT¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ZnWS^t®[hkM¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥WSNq®Nhn¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
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de
วัตถุที,ประสงค์ของ ห้างหุ น้ ส่ วน/บริ
ษทั นี+ มี......................ข้
อ ดังนี+
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ªK¦J^J_VJSKU|SkX\YLJm\K|SMZLªJKor[t¦NUK§ MQ§°j|°TJSKJm\K|SMZNUK§ MQ§jmSMOLJªK¦NqO
( dd ) ........................................................................................................................................................................
\] ZNUK§ MQ§OS\] ZNUK§ MnJ[nmMSUSKZNUK§ MNRt«JZNUK§ MOM[YMZNUK§ MOMNRt§MZNUK§ MNUt§^ZNUK§ M\L hqXTprZLªJKorªK¦ªS
................................................................................................................................................................................................
KkQOX
" M¦Rtm[t¦LªJKorhM\_ TU|SYXMJtmSk
................................................................................................................................................................................................

ZZZZZZZZZZZZZZZZ·Z1;ZºZZZZªK¦J^J_VJSKU|SZNUK§ MVXJKZNUK§ MgTnrZNUK§ MQ§JtZNUK§ MOLmT[KMZgSTPSRT¦ZNUK§ MJWSNT_Y[t¦NUK§ M°j|¾¾| SZNUK§ MZ
\±^TW"SZNUK§ M^WS^XYTW"SN\] gZ[t¦NUK§ MJWSVXYhg¦Z
ZZZZZZZZZZZZZZZZ·Z18ZºZZZZªK¦J^J_VJSKU|SJK¦YS¬ZNUK§ MNh]gTZ[^^NK] gTZ[^^P_QPrZRTXM\§ ZLªJKorJSKNK] gTJSK\TZLªJKorJSKmSgqSPZ
[t¦qSPgTnrZNUK§ MUWSTkTZNUK§ MP_QPrZLªJKorJSKP_QPrZ\_ MP_QPrZRTXM\§ P_QPrZn±N| J«^NJ\SKZ[t¦NUK§ M°j|\SW TXJMSTOLJjT_YZ
NUK§ MQ§\§ \SKZUQP_kNnKrZKkQOX"MLªJKor[t¦¦RtmhM\_ TU|SYXMJtmSk

(ลงลายมือชื,อ)…..............................................................................หุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ/กรรมการผู
ข้ อจดทะเบียน
3333333333333333333333333
TSg[\TY]ZQ]\Lh
(…................................................................................)
ผู333333333333333333333333333
เ้ ริ, มก่อการผูข้ อจดทะเบียน
e
e
หน้า .................ของจํ
านวน.................หน้
า
(ลงลายมือชื,อ)...............................................................นายทะเบียน
เอกสารประกอบคําขอที,....................................................
(…..................................................................)
กรณีวตั ถุทปี ระสงค์ ในการประกอบธุรกิจบางกิจการทีก ฎหมายกําหนดให้ ต้องขออนุญาต นิตบิ ุคคลต้ องขออนุญาตให้ ถูกต้ องตามกฎหมายทีเ กีย วข้ องในการประกอบกิจการนั"น

แบบ สสช.y

แบบแสดงรายการเกีย, วกับการประกอบธุรกิจของห้ างหุ้นส่ วนบริษัท ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที, YZ (พ.ศ. \]])
ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. \`aa ยืน, ต่ อนายทะเบียนหุ้นส่ วนบริษัท

3333333333

VWSJXYZ[\TY]^K_ JSK
ข้อ . ชื,อห้างหุน้ ส่วนหรื อบริ ษทั .........................................................................................................................................................................
` a ` b c c f a d b e c f วันที,จดทะเบียน  จัดตั+งR
ทะเบียนเลขที, -----
 เปลี,ยนแปลง..............................................

ข้อ . ทุนจดทะเบียน....................................................................... บาท ทุนชําระแล้ว.............................................................................บาท
จํานวนหุน้ ทั+งหมด (เฉพาะบริ ษทั )...........................................หุน้ มูลค่าหุน้ ละ (เฉพาะบริ ษทั )......................................................บาท
ข้อ . สัญชาติผถู ้ ือหุน้ หรื อผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน และจํานวนหุน้ ที,ถือ (เฉพาะบริ ษทั ) หรื อส่วนที,ลงทุน (เฉพาะห้างหุน้ ส่วน)
d
a``````


หุน้ /บาท
ไทย ....................
คน รวม ..........................
หุน้ /บาท สัญชาติอื,น (ระบุ) ..............................
คน รวม .............................
ข้อ 4. ปั จจุบนั มีลูกจ้างรวมทั+งสิ+น................................คน ค่าจ้างโดยประมาณเดือนละ..........................................บาท โดยมีรายละเอียดดังนี+
() สํานักงานแห่งใหญ่ จํานวน................................. คน ( ) สํานักงานสาขา............................................ จํานวน........................... คน
มีลูกจ้างทํางานตั+งแต่  คนขึ+นไป เมื,อวันที, ................. เดือน............................................ ปี ..............................
ข้อ 5. ผูร้ ับเหมาช่วงในกิจการของสถานประกอบการ (ตามข้อ 4.)  มี  ไม่มี
(ในกรณี มีผรู ้ ับเหมาช่วง ระบุชื,อ ที,อยูข่ องผูร้ ับเหมาช่วง ประเภทของงานที,รับเหมาช่วงและจํานวนลูกจ้างของผูร้ ับเหมาช่วงแต่ละราย)
()...........................................................................................................................................................................................................
( )...........................................................................................................................................................................................................
ข้อ 6. โปรดทําเครื, องหมาย 3 ในช่อง หน้าหมวดกิจกรรมและกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนใต้หวั ข้อ สิ นค้า/บริ การ
หมวดกิจกรรม
เกษตรกรรม การป่ าไม้และการประมง
การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิ น
การผลิต
ไฟฟ้ า ก๊าซ ไอนํ+า และระบบการปรับอากาศ
การจัดหานํ+า การจัดการนํ+าเสี ยและของเสี ย
การก่อสร้าง
การขนส่งและสถานที,เก็บสิ นค้า
รวมถึงกิจกรรมที,เกี,ยวข้อง
R การขายส่ งและการขายปลีก การซ่ อมยานยนต์และจักรยานยนต์
ที,พกั แรมและบริ การด้านอาหาร
ข้อมูลข่าวสารและการสื, อสาร
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
กิจกรรมเกี,ยวกับอสังหาริ มทรัพย์
กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ
กิจกรรมการบริ หารและบริ การสนับสนุน
การบริ หารราชการ การป้ องกันประเทศ
การศึกษา
และการประกันสังคมภาคบังคับ
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
กิจกรรมการบริ การด้านอื,นๆ
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรื อน กิจกรรมการผลิตสิ นค้า
กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก
และบริ การที,ทาํ ขึ+นเองเพื,อใช้ในครัวเรื อน
ระบุสินค้ า/บริการทีป, ระกอบการ
รหัส
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S
MSUSK
..................................................................................................................................................................................... 
U|SNUK§ MVXJK
.....................................................................................................................................................................................

(รหัสประเภทธุรกิจโปรดตรวจสอบจากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าชือ www.dbd.go.th )
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที,ปรากฏในรายการข้างต้นนี+เป็ นจริ งทุกประการ
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ลงชื,อ....................................................................... กรรมการ/หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
TSg[\TY]ZQ]\Lh
( .......................................................................)
(ประทับตราห้างหุ ้นส่ วนหรื อบริ ษทั )

ลงชื,อ....................................................................... กรรมการ/หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
( .......................................................................)
JKJiSUQ
d`
dccc
วันที,...................เดื
อน..............................................พ.ศ.......................

ปิ ดอากร
10 บาท

หนังสือมอบอํานาจ

SMRLT| \m kTVWSJXYZ[\TY]^K_ JSK
เขียนที,…R|…………………………….………..
วันที,…1:ZJKJiSUQZ1777
……………………………………….…………..
VWSJXYZ[\TY]^K_ JSK
โดยหนังสื อฉบับนี+ ข้าพเจ้าห้างหุ น้ ส่ วน/ผู3333333333333333333
เ้ ริ, มก่อการ/บริ ษทั ……………………………………………………..
TSgPK] KXJ¬rZNTnKO_Pgr
………………………………………………….ขอมอบอํานาจให้………………………………….………………………
Î b
` ` b Í b
Ï
f e ` a
R ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที, b
ถือบัตรอื,นๆ (ระบุ)............................................................................... เลขที,......................................................................
;:ZQ_LTSgTZ17Ð:
9ZJKJiSUQZ1777
WSNq\kKKU³tJ
ออกให้ ณ .....................................................วั
นที,ออกบัตร……….…….......…….วั
นที,บตั รหมดอายุ....................................
mO]ZI


อยูบ่ า้ นเลขที,…ÑI®9:9ZZRQ±
…………….………..……...ตรอก/ซอย…………………………..ถนน………………..…...........………..
NQ§M^SMhtXM
\L ³hOXg
\kKKU³tJ
แขวง
งหวัด……………..……….……….
3333 (อําเภอ)…………………..………..จั
333333(ตําบล) ................................................เขต
Ò~ÓadbeÔ~¥
`ddddZdddd
หมายเลขโทรศัพท์.......................................................E-mail...................................................................................................
Nªt]gT[ªtMkXnLªK¦\MUr
เป็ นผูม้ ายืน, ขอจดทะเบียน.........................................................................................................................................................
............................................................................................และยื
น, คําขอจดทะเบียนเครื, องหมายการค้า/บริ การ/รับรอง/ร่ วม
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
VWSJXYZ[\TY]^K_ JSK
ของห้างหุ น้ ส่ วน/บริ
ษทั ………………………………………………………………………………………………………
333333
JKL MNOPQRSTUK
ต่อนายทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั ......................................................................และนายทะเบี
ยนเครื, องหมายการค้าแทนข้าพเจ้า
3333333333333333333333333333333333
ผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนนิ ติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนให้มีอาํ นาจแก้ไขถ้อยคําหรื อข้อความใด ๆ ในคําขอจดทะเบียน
ได้ท+ งั สิ+ นและให้มีอาํ นาจรับทราบ คําสัง, จากนายทะเบียนหุ ้นส่ วนบริ ษทั 333333333333333333333333333333333
และนายทะเบียนเครื, องหมายการค้าแทนห้างหุ ้นส่ วน/
บริ ษทั ได้ดว้ ยทุกประการ
333333
( )
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบซึ,งอาจจะมีข+ ึนเนื, องจากการรับมอบอํานาจนี+โดยสิ+ นเชิง

(ลงลายมือชื,อ)…………………………………………….........ผูม้ อบอํานาจ
TSg[\TY]ZQ]\Lh
(…………………………………….……………….)
(ลงลายมือชื,อ)…………………………………………….........ผูม้ อบอํานาจ
(…………………………………….……………….)
(ลงลายมือชื,อ)…………………………………………….........ผูม้ อบอํานาจ
(…………………………………….……………….)
ประทับตรา

(ลงลายมือชื,อ)………………………………………….............ผูร้ ับมอบอํานาจ
TSgPK] KXJ¬rZNTnKO_Pgr
(……………………………………..……………..)
(ลงลายมือชื,อ)………………………………………….............ผูร้ ับมอบอํานาจ
(……………………………………..……………..)
(ลงลายมือชื,อ)……………………………………………….....พยาน
TSM\SkÕXnKSqKorZV_TnTSJSKtW"SNt_´
(…………………..………………..………………)

หมายเหตุ

หากจะกําหนดขอบเขตการมอบอํานาจนอกเหนือไปจากที,ได้ระบุไว้แล้วตามแบบนี+ ก็ให้ระบุให้ชดั เจนในบรรทัดที,วา่ งไว้ ( )

