
  
รายละเอียดวัตถุที่ประสงค 

ของ 
หางหุนสวน/บริษัท ................................................................................................. 

 

 ทะเบียนเลขที่....................................................................... 
 
 

  วัตถุที่ประสงคของ หางหุนสวน/บริษัท  นี้  มี..........................ขอ  ดังนี ้
 
วัตถุที่ประสงคทั่วไป 
 (1)  ซื้อ จัดหา รับ เชา เชาซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช และจดัการโดยประการอื่น 
ซึ่งทรัพยสินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพยสินนั้น 
 (2)  ขาย โอน จํานอง จาํนาํ แลกเปล่ียน และจําหนายทรัพยสินโดยประการอื่น 
 (3)  เปนนายหนา ตัวแทน ตัวแทนคาตางในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เวนแตในธุรกิจประกันภัย 
การหาสมาชิกใหสมาคม และการคาหลักทรัพย 

(4)  กูยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และใหกูยืมเงินหรือให 
เครดิตดวยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไมก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือ 
ตราสารที่เปล่ียนมือไดอยางอ่ืน  เวนแตในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 
 (5)  ทําการจัดตั้งสํานักงานสาขาหรือแตงตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 (6)  เขาเปนหุนสวนจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด เปนผูถือหุนในบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชน 
จํากัด  
 
วัตถุที่ประสงคประกอบพาณิชยกรรม 
 (7)  ประกอบกิจการคาสัตวมีชีวิต เนื้อสัตวชําแหละ เนื้อสัตวแชแข็ง และเนื้อสัตวบรรจุกระปอง 
 (8)  ประกอบกิจการคา ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง มันสําปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะมวงหิมพานต  
ถ่ัว งา ละหุง ปาลมน้ํามัน ปอ ฝาย นุน พืชไร ผลิตภัณฑจากสินคาดังกลาว ครั่ง หนังสัตว เขาสัตว ไม แร ยาง 
ยางดิบ ยางแผน หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือไดมาจากสวนหนึ่งสวนใดของตนยางพารา ของปา สมุนไพร  
และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด 

(9)  ประกอบกิจการคา ผกั ผลไม หนอไม พริกไทย พืชสวน บุหร่ี ยาเสน เครื่องดื่ม น้าํดื่ม น้าํแร 
น้ําผลไม สุรา เบียร อาหารสด อาหารแหง อาหารสําเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระปอง เครื่องกระปอง เครื่องปรุง 
รสอาหาร น้ําซอส น้ําตาล น้ํามันพืช อาหารสัตว และเคร่ืองบริโภคอืน่ 
  

(ลงลายมือชื่อ)............................................................................................หุนสวนผูจัดการ/กรรมการผูขอจดทะเบียน 
                                   ผูเริ่มกอการผูขอจดทะเบียน 

                         (.........................................................................................) 
 

แบบ ว.1

หนา....................ของจํานวน.......................หนา         (ลงลายมือชื่อ)...................................................................นายทะเบียน 

เอกสารประกอบคําขอที่.................../......................                      (................................................................) 
 

กรณีวัตถุประสงคสําหรับประกอบธุรกิจบางกิจการที่กฎหมายกําหนดใหตองขออนุญาต นิติบุคคลตองขออนุญาตใหถูกตองตามกฎหมายที่เก่ียวของในการประกอบกิจการนั้น 
   



รายละเอียดวัตถุที่ประสงค 
ของ 

หางหุนสวน/บริษัท ................................................................................................. 
 

ทะเบียนเลขที่............................................................................ 
 
 

  วัตถุที่ประสงคของ หางหุนสวน/บริษัท นี้ มี..........................ขอ  ดังนี ้
 
 (10)  ประกอบกิจการคา ผา ผาทอจากใยสังเคราะห ดาย ดายยางยืด เสนใยไนลอน ใยสังเคราะห 
เสนดายยืด เครื่องนุงหม เส้ือผาสําเร็จรูป เครื่องแตงกาย เครื่องประดับกาย ถุงเทา ถุงนอง เครื่องหนัง รองเทา 
กระเปา เครื่องอุปโภคอื่น ส่ิงทอ อุปกรณการเลนกีฬา 
 (11)  ประกอบกิจการคา   เครื่องเคหภัณฑ   เครื่องเรือน   เฟอรนิเจอร   เครื่องแกว   เครื่องครัว  
ตูเย็น  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องฟอกอากาศ  พัดลม  เครื่องดูดอากาศ  หมอหุงขาวไฟฟา  เตารีดไฟฟา 
เครื่องทาํความรอน เครื่องทําความเย็น เตาอบไมโครเวฟ  เครื่องใชไฟฟา อุปกรณไฟฟา รวมทั้งอะไหล 
และอุปกรณของสินคาดังกลาว 
 (12)  ประกอบกิจการคา วัสดุกอสราง อุปกรณและเครื่องมือใชในการกอสราง เครื่องมือชางทุกประเภท 
สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแตงอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ 
เครื่องสุขภัณฑ  อุปกรณประปา  รวมทั้งอะไหลและอุปกรณของสินคาดังกลาว 

(13)  ประกอบกิจการคา  เครื่องจักร เครื่องยนต เครื่องมือกล เครื่องทุนแรง ยานพาหนะ เครื่องกําเนิด 
ไฟฟา เครื่องสูบน้ํา เครื่องบําบัดน้ําเสีย และเครื่องกําจัดขยะ 
 (14)  ประกอบกิจการคา  น้ํามันเชื้อเพลิง  ถานหิน  ผลิตภัณฑอยางอ่ืนที่กอใหเกิดพลังงานและสถานี 
บริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
 (15)  ประกอบกิจการคา  ยา  ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ เคมีภัณฑ เครื่องมือแพทย เครื่องมือเคร่ืองใช 
ทางวิทยาศาสตร ปุย ยาปราบศัตรูพืช ยาบํารุงพืชและสัตวทุกชนิด 
 (16)  ประกอบกิจการคาเครื่องสําอาง อุปกรณเครื่องมือและเครื่องใชเสริมความงาม 
 (17)  ประกอบกิจการคา กระดาษ เคร่ืองเขียน แบบเรียน แบบพิมพ หนังสือ อุปกรณการเรียนการสอน 
อุปกรณการถายภาพและภาพยนตร เครื่องคาํนวณ  เครื่องพิมพ  อุปกรณการพิมพ  ส่ิงพิมพ  หนังสือพิมพ 
ตูเก็บเอกสาร เครื่องใชสํานักงาน เครื่องมือส่ือสาร คอมพิวเตอร รวมทั้งอุปกรณและอะไหลของสินคาดังกลาว 
 
 
 
  

(ลงลายมือชื่อ).............................................................................หุนสวนผูจัดการ/กรรมการผูขอจดทะเบียน 
                 ผูเริ่มกอการผูขอจดทะเบียน 

                                (...................................................................................) 
 

แบบ ว.1

หนา....................ของจํานวน.......................หนา         (ลงลายมือชื่อ)............................................................นายทะเบียน 

เอกสารประกอบคําขอที่.................../.................                           (...........................................................) 
 

กรณีวัตถุประสงคสําหรับประกอบธุรกิจบางกิจการที่กฎหมายกําหนดใหตองขออนุญาต นิติบุคคลตองขออนุญาตใหถูกตองตามกฎหมายที่เก่ียวของในการประกอบกิจการนั้น 
   



รายละเอียดวัตถุที่ประสงค 
ของ 

หางหุนสวน/บริษัท ................................................................................................. 
 

ทะเบียนเลขที่........................................................................... 
 
 

  วัตถุที่ประสงคของ หางหุนสวน/บริษัท นี้ มี.............................ขอ  ดังนี ้
 
 (18)  ประกอบกิจการคา ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอ่ืน รวมทั้งวัตถุทําเทียมสิ่งดังกลาว 
 (19)  ประกอบกิจการคา เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือส่ิงอ่ืนซึ่งมีลักษณะคลายคลงึกันทั้งที่อยูในสภาพ         
วัตถุดบิหรือสําเร็จรูป 
 (20)  ประกอบกิจการคา  ยางเทียม  ส่ิงทําเทียม วัตถุหรือสินคาดังกลาวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร 

(21)  ส่ังเขามาจําหนายในประเทศและสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ   ซึ่งสินคาตามที่กําหนดไวใน 
วัตถุที่ประสงค 

(22)  ทําการประมูลเพ่ือขายสินคาตามวัตถุที่ประสงคใหแกบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล สวนราชการ     
และองคการของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงลายมือชื่อ)...................................................................................หุนสวนผูจัดการ/กรรมการผูขอจดทะเบียน 
                       ผูเริ่มกอการผูขอจดทะเบียน 

                            (..................................................................................) 
 

แบบ ว.1

หนา....................ของจํานวน......................หนา         (ลงลายมือชื่อ)..............................................................นายทะเบียน 

เอกสารประกอบคําขอที่.................../.................                        (..............................................................) 
 

กรณีวัตถุประสงคสําหรับประกอบธุรกิจบางกิจการที่กฎหมายกําหนดใหตองขออนุญาต นิติบุคคลตองขออนุญาตใหถูกตองตามกฎหมายที่เก่ียวของในการประกอบกิจการนั้น 
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