
แบบ หส. 1       

ค าขอท่ี………….…….....                                                                                                                       ส านกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั                                                                                                                                    

รับวนัท่ี……………….....                                                                                                                   …………………..………………                                     
                                                                   ค ำขอจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วน 

หา้งหุน้ส่วน………………………….…………………………………………..…………… 
ทะเบียนเลขท่ี………………………………………………… 

(1) ขา้พเจา้ขอจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วน สามญันิติบุคคล / จ ากดั ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ดงัต่อไปน้ี 
จดัตั้งหา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล / จ ากดั   (ทุนจดทะเบียน……………….......................................บาท)  

  ควบหา้งหุน้ส่วน (หา้งหุน้ส่วน...............................................................................ทะเบียนเลขท่ี............................................................... 
 ไดค้วบเขา้กนักบั หา้งหุน้ส่วน...............................................................................ทะเบียนเลขท่ี................................................................) 

แกไ้ขเพ่ิมเติมช่ือหา้งหุน้ส่วน  
แกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุท่ีประสงคข์องหา้งหุน้ส่วน                                                      
แกไ้ขเพ่ิมเติมท่ีตั้งส านกังานแห่งใหญ่ และ / หรือ ส านกังานสาขา  
แกไ้ขเพ่ิมเติมผูเ้ป็นหุน้ส่วน (หุน้ส่วนเขา้…...…......คน) (หุน้ส่วนออก........…......คน) (เพ่ิมทุน.......……..คน) (ลดทุน....................คน)   

  (เปล่ียนส่ิงท่ีน ามาลงหุน้.........…....คน) (เปล่ียนจ าพวกหุน้ส่วน.................คน) 
      (ทุนของผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคนรวมกนัเพ่ิมข้ึน .................................................................................บาท) 

แกไ้ขเพ่ิมเติมหุน้ส่วนผูจ้ดัการ                                                    
แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้จ ากดัอ านาจหุน้ส่วนผูจ้ดัการ 

    แกไ้ขเพ่ิมเติมตราของหา้งหุน้ส่วน                                                 
 รายการอ่ืน ๆ  ท่ีเห็นสมควรจะใหป้ระชาชนทราบ  

  (2) เม่ือนายทะเบียนรับจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยแ์ลว้  ขา้พเจา้มีความประสงคด์งัน้ี 
ขอส่งส าเนาขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (กรณีมีลูกจา้งตั้งแต่ 10 คน ข้ึนไป) 
ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ตามพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ. 2534 
ขอมีบตัรประจ าตวัผูส่้งออก – น าเขา้สินคา้ตามประกาศกรมการคา้ต่างประเทศ เร่ืองหลกัเกณฑว์ิธีการและเง่ือนไขการขอรับหนงัสือส าคญั
การส่งออก – น าเขา้ สินคา้โดยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 
 
 

                                                                                                                                                   ลงลายมือช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ  
  

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

                                                                                                                                       …………………………….………..……… 
                                                                                                                                      (……………………………………..………) 
 
ขอรับรองวา่ผูข้อจดทะเบียนไดล้งลายมือช่ือต่อหนา้ขา้พเจา้จริง                                            บนัทึกนายทะเบียน 
เม่ือวนัท่ี……………………………………………………..                          รับจดทะเบียน ณ วนัท่ี…….……………..…..…….…… 
 

……………………………………………………………....                    (ลงลายมือช่ือ)……………..…………......…...............นายทะเบียน 
(……………………………………………………….……)                         (.…............................................................)     
นายทะเบียน /……………………..…………………………                                   ประทบัตราต าแหน่ง 
 
 
 

 

 

 
 

 

 ค ำเตือน    1. ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็แก่เจา้พนกังาน  มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268 
     2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถา้ปรากฏวา่ขอ้ความอนัเป็นสาระส าคญัท่ีจดทะเบียนไม่ถูกตอ้งหรือเป็นเทจ็ 
 3. การไม่ยืน่ค  าขอจดทะเบียนภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนดจะมีความผิดตามพระราชบญัญติัก าหนดความผิดเก่ียวกบัห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
                      ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บริษทัจ ากดั สมาคม และมลูนิธิ พ.ศ.2499 

 
 

(ประทบัตราของหา้งหุน้ส่วน) 

 



 
 

 
 

    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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