
แบบ หส. 1       

คําขอที่………….…….....                                                                                                            สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท                               

รับวันที่……………….....                                                                                                        …………………..………………                           
                                                                   คําขอจดทะเบียนหางหุนสวน 

หางหุนสวน………………………….…………………………………………..…………… 
ทะเบียนเลขท่ี………………………………………………… 

 
(1) ขาพเจาขอจดทะเบียนหางหุนสวน สามัญนิติบุคคล / จํากัด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดังตอไปน้ี 

จัดต้ังหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล / จํากัด   (ทุนจดทะเบียน……………….......................................บาท)  
  ควบหางหุนสวน (หางหุนสวน...............................................................................ทะเบียนเลขที่............................................................... 

ไดควบเขากันกับ หางหุนสวน...............................................................................ทะเบียนเลขที่...............................................................)  
แกไขเพ่ิมเติมช่ือหางหุนสวน  
แกไขเพ่ิมเติมวัตถุที่ประสงคของหางหุนสวน                                                      
แกไขเพ่ิมเติมที่ต้ังสํานักงานแหงใหญ และ / หรือ สํานักงานสาขา  
แกไขเพ่ิมเติมผูเปนหุนสวน (หุนสวนเขา…...…......คน) (หุนสวนออก........…......คน) (เพ่ิมทุน.......……..คน) (ลดทุน....................คน)   

  (เปลี่ยนสิ่งที่นํามาลงหุน.........…....คน) (เปลี่ยนจําพวกหุนสวน.................คน) 
      (ทุนของผูเปนหุนสวนทุกคนรวมกันเพ่ิมขึ้น .................................................................................บาท) 

แกไขเพ่ิมเติมหุนสวนผูจัดการ                                                    
แกไขเพ่ิมเติมขอจํากัดอํานาจหุนสวนผูจัดการ 

    แกไขเพ่ิมเติมตราของหางหุนสวน                                                 
 รายการอื่น ๆ  ที่เห็นสมควรจะใหประชาชนทราบ  

  (2) เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว  ขาพเจามีความประสงคดังน้ี 
ขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร โดยขอใหจัดสงบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรไปที่สํานักงานแหงใหญของ 
หางหุนสวนตามท่ีไดจดทะเบียนไว 
ขอมีเลขท่ีบัญชีนายจาง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533                                                                                                                       

 

                                                                                                ลงลายมือช่ือหุนสวนผูจัดการ  
 

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

                                                                                                                                 …………………………….………..……… 
                                                                                                                                (……………………………………..………) 
 
ขอรับรองวาผูขอจดทะเบียนไดลงลายมือช่ือตอหนาขาพเจาจริง                                          บันทึกนายทะเบียน 
เมื่อวันที่…………………………………………..                         รับจดทะเบียน ณ วันที่…….……………..…..…….…… 
 
 

…………………………………………………....               (ลงลายมือช่ือ)………………..…………......…...............นายทะเบียน 
(…………………………………………….……)                            (.…..............................................................)     
นายทะเบียน  /……………………………………               ประทับตราตําแหนง 
 
 
 

(ประทับตราของหางหุนสวน) 

 คําเตือน  1.  ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงาน  มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268   
     2. นายทะเบยีนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถาปรากฏวาขอความอันเปนสาระสําคัญที่จดทะเบียนไมถูกตองหรือเปนเท็จ 
 3. การไมยื่นคําขอจดทะเบียนภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหางหุนสวนจดทะเบียน  
                      หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.2499 



 
 

 
 

    ท่ี                                                                                                                                                                                                 สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท
                                                                         .....…….……………………………… 

 

0

 

 

หนังสือรับรอง 

  ขอรับรองวาหางหุนสวนน้ีไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  เมื่อวันที่…………..……...     
 ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี……...…………………..………….………………...ไดรับเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร 
 เลขท่ี.............................................และเลขที่บัญชีนายจาง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เลขท่ี ........................................ 
 

  ปรากฏขอความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือน้ี  ดังน้ี 
 

1. ช่ือหางหุนสวน  “หางหุนสวน ……………………………………………………………………….………………..………….” 
2. ผูเปนหุนสวนของหางหุนสวน  มี ………………คน  ตามรายช่ือดังน้ี 

(1) ………………..……….…….………….….ลงหุนดวยเงิน / ทรัพยสิน / แรงงาน  จํานวน ………..….….……………....บาท 
(2) ………………..……………..…….……….ลงหุนดวยเงิน / ทรัพยสิน / แรงงาน  จํานวน …………..…….…………....บาท 
(3) ………………..……………….…..……….ลงหุนดวยเงิน / ทรัพยสิน / แรงงาน  จํานวน ………….…….……….…....บาท 
(4) ………………..……………….………..….ลงหุนดวยเงิน / ทรัพยสิน / แรงงาน  จํานวน …………..………….……....บาท 
(5) ………………..………………….……..….ลงหุนดวยเงิน / ทรัพยสิน / แรงงาน  จํานวน …………………...………....บาท 
(6) ………………..…………………...……….ลงหุนดวยเงิน / ทรัพยสิน / แรงงาน  จํานวน …………..…….…………....บาท 
(7) ………………..……………………...…….ลงหุนดวยเงิน / ทรัพยสิน / แรงงาน  จํานวน …...…….…..…….………....บาท 

3. หุนสวนผูจัดการของหางหุนสวนน้ี มี……………..…..คน ตามรายช่ือดังน้ี 
(1) ………………………………………………………..…… (2) ………….………………………………………………….. 
(3) …………………………………….………………..……... (4) …………………..…………………………………………. 

4. ขอจํากัดอํานาจหุนสวนผูจัดการ  มีดังน้ี 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
.…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. สํานักงานแหงใหญ ต้ังอยูเลขที่………………………………………………………………………………………………...…... 
……………………………………………………………………………………………………………………………............... 

6. วัตถุที่ประสงคของหางหุนสวนน้ีมี ……....…..ขอ  ดังปรากฏในสําเนาเอกสารแนบทายหนังสือรับรองน้ี จํานวน….....….…แผน  
โดยมีลายมือช่ือนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตราสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทเปนสําคัญ 

 
 
                                 ออกให ณ วันที่ ………………………………………………. 
 
                     ………………………………………….…………………….. 
                     (..…………………………….….…………………………….) 

                                                             นายทะเบียน 
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