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,................................................................)
R แก้ไขเพิ,มเติมชื,อห้างหุน
้ 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
R แก้ไขเพิ,มเติมตราของห้างหุน
้ 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
;:ZJKJiSUQZ1777
เมือวันที……………………………………………………..
……………………………………………………………....
TSM\Sk\L n_TTX OrZs_kT_t
(……………………………………………………….……)
\QSj_Jk_\SQXl[RmMNTn_^o
X 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 ้นส่วนจํากัด บริ ษทั จํากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.18II

ที

สํานักงานทะเบียนหุน้ 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[\T\^Sg^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]ZQ]\Lh
(1) ………………………………………………………..……
(2) ………….…………………………………………………..
(3) …………………………………….………………..……... (4) …………………..………………………………………….
4. ข้อจํากัดอํานาจหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ มีดงั นี"
QmQ]
……………………………………………………………………………………………………………………………………...

3333333333333333

333

333333

33333333

33333333

………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
S[RMZ7ZTTKSQUWS[RMZ[hkMRXkRQSJZNhn^SMJ_ ZJKL MNOPQRSTUK
5. สํานักงานแห่งใหญ่ ตั+งอยูเ่ ลขที,…;::ZgKSQUW
……………………………………………………………………………………………...…...
……………………………………………………………………………………………………………………………...............
b``ZZ}Z~~~ZfcZZ~~~Z~ZZ~Z~Z}ZZ
~Z~¡Z¢ZZ ~
ระบุภาษาอังกฤษ…...
………………………………………………………………………………….…………………...............
……………………………………………………………………………………………………………………………...............
e
de
6. วัตถุทีประสงค์ของห้างหุน้ ส่วนนี"มี ……....…..ข้
อ ดังปรากฏในสําเนาเอกสารแนบท้ายหนังสื อรับรองนี" จํานวน….....….…แผ่
น
โดยมีลายมือชือนายทะเบียนซึงรับรองเอกสารและประทับตราสํานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริ ษทั เป็ นสําคัญ
RQSgNRnLZR|SMT]"NY_Qj£R|SMRLT| \m kTZ[\TY]^K_ JSKZ
VYON^]gTNt]gT[tMj£N¤ TZR|SMRLT| \m kTVWSJXYZ[\T\^Sg^K_ JSKZ
NQ£kXTO]¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

ออกให้ ณ วันที, ……………………………………………….
………………………………………….……………………..
(..…………………………….….…………………………….)
นายทะเบียน

คํารับรอง
การจดทะเบียนห้ างหุ้นส่ วน
VWSJXYZ[\TY]^K_ JSK
ห้างหุ น้ ส่ วน .........................................................................................
`a`bcccadbecf
ทะเบียนเลขที ..........................................................
ประกอบคําขอเลขที .......................................................... เมือวันที ........................................
(9) ขอรับรองว่า การขอจดทะเบียนตามคําขอนี" ได้ดาํ เนิ นการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ว่าด้วยหุ ้นส่ วนบริ ษทั และตาม
ระเบี ยบสํานัก งานทะเบี ยนหุ ้น ส่ วนบริ ษ ัทกลาง โดยถูกต้อ งครบถ้วน รวมทั"งรายการและข้อ ความที ระบุ ในคําขอและเอกสารประกอบคําขอ
ตลอดจนเอกสารหลักฐานใดๆ ทียืนพร้อมกับคําขอนี"ถูกต้องตามความเป็ นจริ งครบทุกประการ
(1) ขอรับรองว่าการจดทะเบียนตามคําขอนี" ได้ดาํ เนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี"
;:ZJKJiSUQZ1777
R ได้จดั ทําสัญญา / ข้อตกลง ของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนทุกคน เมือวันที .......................................................................................มี
ผลใช้บงั คับ
;:ZJKJiSUQZ1777
;::ZgKSQUWS[RMZ7ZTTKSQUWS[RMZ[hkMRXkRQSJZNhn^SMJ_ Z
วันที ......................................................
ณ บ้านเลขที .........................................................................................................................
JKL MNOPQRSTUK
……………………………………………………………………………….……………………………………………………….
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 ....................................................................................................................................................................................................
………………………………………………….……………………………………….……………………………………………

3333333

(;) ขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานตาม (1) ได้เก็บรักษาไว้ ณ สํานักงานแห่ งใหญ่ของห้างนี" และพร้อมทีจะให้ตรวจสอบและส่ งมอบ
ต่อนายทะเบียนได้ทนั ที
(4) ขอยอมรับการนำข้อมูล e-mail และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทตามที่แจ้งไว้ในรายการจดทะเบียนจัดตั้ง(แบบ บอจ.3)มาใช้ในการ
ขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ในนามนิติบุคคล เพื่อใช้สำหรับการแจ้งข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) และการใช้บริการงานการอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Permit) เป็นต้น
ลงลายมือชือหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ

…………………………………………………………..
TSg[\TY]ZQ]\Lh
(...........................................................................................)
(ประทับตราห้ างหุ้นส่ วน)

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

45567896:6
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VWSJXYZ[\TY]^K_ JSK
R|SMRLT| \m kT¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¥¥¾¾¾¾¾¥¥Z
`a`bcccadbecf
ON^]gTNthO]¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¥¾¾¾¾¾Z
Z

VWSJXYZ[\T\^Sg^K_ JSK
6
h|Za¥ZZZj£R|SMRLT| \m kTZZ¿R|SMRLT| \mkT¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ÀZ
}ÒÓ}Ò ÒÔZ}ÊÕÔÐÊZÍÔÔÖÊ¢Z×ÒÖÓÊ}Ô×Z
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Z
h|Zd¥ZZZZR|SMT]"N¤ TR|SMRLT| \m kTZZ\SQXlT_n_^LUUtÃVWSJXYZkXnLO]K\MUrhMR|SMRLT| \m kTQ]¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥h|ZYXMKSJÄÅTZZ[^^Zk¥ZZO][T^Z
Z
h|Zb¥ZZZ\WSTXJMSThMR|SMRLT| \mkTZZQ]¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥[RmMZZU£Z
\WSTXJMST[RmMÅRlmZNthKRX\KVWS^|STZ

 ZZnX"MgÆNm thO]¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥SUSK¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
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VXMRkXY¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥KRX\KÁo] gZr ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥RQSgNthÇOKÈXPOr¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
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