
 

                                                                รายละเอยีดวตัถุที�ประสงค์ 

                                                                                  ของ 

ห้างหุ้นส่วน/บริษัท .................................................................................................  

ทะเบียนเลขที�.......................................................................  

 
 วตัถุที	ประสงคข์อง ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี�  มี..........................ขอ้ ดงันี�  
 
วตัถุที�ประสงค์ทั�วไป  

 (1)  ซื�อ  จดัหา  รับ  เช่า  เช่าซื�อ  ถือกรรมสิทธิ(   ครอบครอง  ปรับปรุง  ใช ้ และจดัการโดยประการอื	น                            
ซึ	 งทรัพยสิ์นใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพยสิ์นนั�น  

(2)  ขาย  โอน  จาํนอง  จาํนาํ  แลกเปลี	ยน  และจาํหน่ายทรัพยสิ์นโดยประการอื	น  
 (3)  เป็นนายหนา้  ตวัแทน  ตวัแทนคา้ต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท  เวน้แต่ในธุรกิจประกนัภยั                     

การหาสมาชิกใหส้มาคม  และการคา้หลกัทรัพย ์
(4)  กูย้มืเงิน  เบิกเงินเกินบญัชีจากธนาคาร  นิติบุคคล  หรือสถาบนัการเงินอื	น  และให้กูย้มืเงิน                            

หรือให้เครดิตดว้ยวธีิการอื	น  โดยจะมีหลกัประกนัหรือไม่ก็ตาม  รวมทั�งการรับ  ออก  โอน  และสลกัหลงัตั;วเงิน             
หรือตราสารที	เปลี	ยนมือไดอ้ยา่งอื	น  เวน้แต่ในธุรกิจธนาคาร  ธุรกิจเงินทุน  และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  

 (5)  ทาํการจดัตั�งสาํนกังานสาขาหรือแต่งตั�งตวัแทน  ทั�งภายในและภายนอกประเทศ  
 (6)  เขา้เป็นหุน้ส่วนจาํกดัความรับผิดในหา้งหุน้ส่วนจาํกดั  เป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัจาํกดัและบริษทัมหาชนจาํกดั 

วตัถุที�ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม  
 (7)  ประกอบกิจการคา้สัตวมี์ชีวติ  เนื�อสัตวช์าํแหละ  เนื�อสัตวแ์ช่แขง็  และเนื�อสัตวบ์รรจุกระป๋อง  
 (8)  ประกอบกิจการคา้  ขา้ว  ขา้วโพด  มนัสาํปะหลงั  มนัสาํปะหลงัอดัเมด็  กาแฟ  เม็ดมะม่วงหิมพานต ์                          

ถั	ว  งา  ละหุ่ง  ปาลม์นํ�ามนั  ปอ  ฝ้าย  นุ่น  พืชไร่  ผลิตภณัฑจ์ากสินคา้ดงักล่าว  ครั	ง  หนงัสัตว ์ เขาสัตว ์ ไม ้ แร่  ยาง                          
ยางดิบ  ยางแผน่  หรือยางชนิดอื	นอนัผลิตขึ�นหรือไดม้าจากส่วนหนึ	งส่วนใดของตน้ยางพารา  ของป่า  สมุนไพร                      
และพืชผลทางเกษตรอื	นทุกชนิด  

 (9)  ประกอบกิจการคา้  ผกั  ผลไม ้ หน่อไม ้ พริกไทย  พืชสวน  บุหรี	   ยาเส้น  เครื	องดื	ม  นํ�าดื	ม  นํ�าแร่                                
นํ�าผลไม ้ สุรา  เบียร์  อาหารสด  อาหารแหง้  อาหารสาํเร็จรูป  อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง  เครื	องกระป๋อง                    
เครื	องปรุงรสอาหาร  นํ�าซอส  นํ�าตาล  นํ�ามนัพืช  อาหารสัตว ์ และเครื	องบริโภคอื	น  

 

                 (ลงลายมือชื�อ).......................................................................................หุน้ส่วนผูจ้ดัการ/กรรมการผูข้อจดทะเบียน 
                                                                                                                                                                   ผูเ้ริ�มก่อการผูข้อจดทะเบียน   
                                                             (......................................................................................)  
 

หนา้....................ของจาํนวน.......................หนา้                                         (ลงลายมือชื�อ).................................................................................นายทะเบียน   

เอกสารประกอบคาํขอที�........................................................                                              (.................................................................................)   
กรณวีตัถุประสงค์สําหรับประกอบธุรกจิบางกจิการที�กฎหมายกาํหนดให้ต้องขออนุญาต นิตบุิคคลต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องในการประกอบกจิการนั+น

แบบ ว.1 



 

                                                                รายละเอยีดวตัถุทีป่ระสงค์ 

                                                                                  ของ 

ห้างหุ้นส่วน/บริษัท .................................................................................................  

ทะเบียนเลขที.่......................................................................  
 

วตัถุท่ีประสงคข์อง ห้างหุ้นส่วน/บริษัท  น้ี  มี..........................ขอ้  ดงัน้ี  
 

 (10)  ประกอบกิจการคา้  ผา้  ผา้ทอจากใยสังเคราะห์  ดา้ย  ดา้ยยางยดื  เส้นใยไนล่อน  ใยสังเคราะห์ 
เส้นดา้ยยดื  เคร่ืองนุ่งห่ม  เส้ือผา้ส าเร็จรูป  เคร่ืองแต่งกาย  เคร่ืองประดบักาย  ถุงเทา้  ถุงน่อง  เคร่ืองหนงั  รองเทา้                     
กระเป๋า  เคร่ืองอุปโภคอ่ืน  ส่ิงทอ  อุปกรณ์การเล่นกีฬา  
 (11)  ประกอบกิจการคา้  เคร่ืองเคหภณัฑ ์ เคร่ืองเรือน  เฟอร์นิเจอร์  เคร่ืองแกว้  เคร่ืองครัว  
ตูเ้ยน็  เคร่ืองปรับอากาศ  เคร่ืองฟอกอากาศ  พดัลม  เคร่ืองดูดอากาศ  หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า  เตารีดไฟฟ้า  
เคร่ืองท าความร้อน  เคร่ืองท าความเยน็  เตาอบไมโครเวฟ  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  อุปกรณ์ไฟฟ้า  รวมทั้งอะไหล่ 
และอุปกรณ์ของสินคา้ดงักล่าว  
 (12)  ประกอบกิจการคา้  วสัดุก่อสร้าง  อุปกรณ์และเคร่ืองมือใชใ้นการก่อสร้าง  เคร่ืองมือช่างทุกประเภท                         
สี  เคร่ืองมือทาสี  เคร่ืองตกแต่งอาคาร  เคร่ืองเหล็ก  เคร่ืองทองแดง  เคร่ืองทองเหลือง  เคร่ืองเคลือบ  
เคร่ืองสุขภณัฑ ์ อุปกรณ์ประปา  รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินคา้ดงักล่าว  
 (13)  ประกอบกิจการคา้  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองยนต ์ เคร่ืองมือกล  เคร่ืองทุ่นแรง  ยานพาหนะ  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า          
เคร่ืองสูบน ้า  เคร่ืองบ าบดัน ้าเสีย  และเคร่ืองก าจดัขยะ  
 (14)  ประกอบกิจการคา้  น ้ามนัเช้ือเพลิง  ถ่านหิน  ผลิตภณัฑอ์ยา่งอ่ืนท่ีก่อใหเ้กิดพลงังานและสถานี                                
บริการน ้ามนัเช้ือเพลิง  
 (15)  ประกอบกิจการคา้  ยา  ยารักษาโรค  เภสัชภณัฑเ์คมีภณัฑเ์คร่ืองมือแพทย ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 
ทางวทิยาศาสตร์  ปุ๋ย  ยาปราบศตัรูพืช  ยาบ ารุงพืชและสัตวทุ์กชนิด  
 (16)  ประกอบกิจการคา้เคร่ืองส าอาง  อุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองใชเ้สริมความงาม 
 (17)  ประกอบกิจการคา้  กระดาษ  เคร่ืองเขียน  แบบเรียน  แบบพิมพห์นงัสือ  อุปกรณ์การเรียนการสอน                  
อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์  เคร่ืองค านวณ  เคร่ืองพิมพ ์ อุปกรณ์การพิมพ ์ ส่ิงพิมพ ์ หนงัสือพิมพ ์                                          
ตูเ้ก็บเอกสาร เคร่ืองใชส้ านกังาน เคร่ืองมือส่ือสาร  คอมพิวเตอร์  รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินคา้ดงักล่าว 

 
                 (ลงลายมือช่ือ).......................................................................................หุน้ส่วนผูจ้ดัการ/กรรมการผูข้อจดทะเบียน 

                                                                                                                                                                   ผูเ้ร่ิมก่อการผูข้อจดทะเบียน   
                                                             (......................................................................................)  
 

หนา้....................ของจาํนวน.......................หนา้                                         (ลงลายมือช่ือ).................................................................................นายทะเบียน   

เอกสารประกอบคาํขอท่ี........................................................                                              (.................................................................................)   

กรณวีตัถุประสงค์สําหรับประกอบธุรกจิบางกจิการทีก่ฎหมายกาํหนดให้ต้องขออนุญาต นิตบุิคคลต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องในการประกอบกจิการน้ัน

แบบ ว.1 



 

                                                                รายละเอยีดวตัถุทีป่ระสงค์ 

                                                                                  ของ 

ห้างหุ้นส่วน/บริษัท .................................................................................................  

ทะเบียนเลขที.่......................................................................  
 

วตัถุท่ีประสงคข์อง ห้างหุ้นส่วน/บริษัท  น้ี  มี..........................ขอ้  ดงัน้ี  
 

 (18)  ประกอบกิจการคา้  ทอง  นาก  เงิน  เพชร  พลอย  และอญัมณีอ่ืน  รวมทั้งวตัถุท าเทียมส่ิงดงักล่าว 
 (19)  ประกอบกิจการคา้  เม็ดพลาสติก  พลาสติก  หรือส่ิงอ่ืนซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัทั้งท่ีอยูใ่นสภาพ                           
วตัถุดิบหรือส าเร็จรูป 
 (20)  ประกอบกิจการคา้  ยางเทียม  ส่ิงท าเทียม  วตัถุหรือสินคา้ดงักล่าวโดยกรรมวธีิทางวทิยาศาสตร์ 
 (21)  สั่งเขา้มาจ าหน่ายในประเทศและส่งออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ  ซ่ึงสินคา้ตามท่ีก าหนดไวใ้น                                 
วตัถุท่ีประสงค ์
 (22)  ท าการประมูลเพื่อขายสินคา้ตามวตัถุท่ีประสงคใ์หแ้ก่บุคคล  คณะบุคคล  นิติบุคคล  ส่วนราชการ                                
และองคก์ารของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 (ลงลายมือช่ือ).......................................................................................หุน้ส่วนผูจ้ดัการ/กรรมการผูข้อจดทะเบียน 
                                                                                                                                                                   ผูเ้ร่ิมก่อการผูข้อจดทะเบียน   
                                                             (......................................................................................)  
 

หนา้....................ของจาํนวน.......................หนา้                                         (ลงลายมือช่ือ).................................................................................นายทะเบียน   

เอกสารประกอบคาํขอท่ี........................................................                                              (.................................................................................)   
กรณวีตัถุประสงค์สําหรับประกอบธุรกจิบางกจิการทีก่ฎหมายกาํหนดให้ต้องขออนุญาต นิตบุิคคลต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องในการประกอบกจิการน้ัน 

แบบ ว.1 


	form_v1
	11แบบ ว.1

	CLEAR DATA: 
	Text38: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text74: 
	Text14: 
	Text35: 
	Text75: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text19: 
	Text34: 
	Text77: 
	Text29: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text23: 
	Text33: 
	Text79: 
	Text32: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text76: 
	Text100: 
	Text78: 
	Text101: 


