
(ตวัอกัษร) (ตวัเลข) 

(อยา่งนอ้ยร้อยละยี�สิบห้า) 

(เตม็มูลค่า) 

แบบ บอจ. 3 

รายการจดทะเบียนจัดตั�ง 
บริษทั ……………………………………………………….………….จาํกดั 

ทะเบียนเลขที� ……………………………………….. 

(ทุน.……………...…………………...…........บาท แบ่งออกเป็น………………………….หุน้ มูลค่าหุน้ละ …….…………..…..….….…บาท) 

ขอ้ 1.  จาํนวนหุน้ทั)งสิ)นซึ�งไดมี้ผูเ้ขา้ชื�อซื)อหรือไดจ้ดัออกใหแ้ลว้ ……………………...หุน้ (……………….…….) 

เป็นหุน้สามญั ………………….…หุน้ (……..………..) ชนิดเดียว / และหุน้บุริมสิทธิ ……………………...หุน้ (……………….…….) 

ขอ้ 2.  จาํนวนหุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิ คือ 
ก. หุน้สามญั ซึ�งตอ้งใหใ้ชเ้ป็นเงินจนเตม็ค่า (ลงเงินเตม็มูลค่า)  ……………………...หุน้ (……………….…….) 
และ ซึ�งออกใหเ้หมือนหนึ�งวา่ไดใ้ชเ้ตม็ค่าแลว้ (ไม่ตอ้งลงเงินเลย) ……………………...หุน้ (……………….…….) 
ไดใ้ชแ้ต่บางส่วนแลว้ หุน้ละ ………………บาท (ลงเงินเพียงหุน้ละ………..บาท) ……………………...หุน้ (……………….…….) 
ข. หุน้บุริมสิทธิ ซึ�งตอ้งใหใ้ชเ้ป็นเงินจนเตม็ค่า (ลงเงินเตม็มูลค่า) ……………………...หุน้ (……………….…….) 
และ ซึ�งออกใหเ้หมือนหนึ�งวา่ไดใ้ชเ้ตม็ค่าแลว้ (ไม่ตอ้งลงเงินเลย) ……………………...หุน้ (……………….…….) 
ไดใ้ชแ้ต่บางส่วนแลว้ หุน้ละ ……….……..บาท (ลงเงินเพียงหุน้ละ…….….บาท) ……………………...หุน้ (……………….…….) 

ขอ้ 3.  จาํนวนเงินที�ไดใ้ชแ้ลว้แต่ละหุน้ (เฉพาะหุน้ที�ลงเงิน) คือ 
ก. หุน้สามญั ซึ�งตอ้งลงเงินเตม็มูลค่า ไดใ้ชเ้งินค่าหุน้แลว้หุน้ละ  ……………………..บาท  (……………….…….) 

และ ซึ�งตอ้งลงเงินเพียงหุน้ละ ……………..….บาท ไดใ้ชเ้งินค่าหุน้แลว้หุน้ละ  ……………………..บาท  (……………….…….) 
ข. หุน้บุริมสิทธิ ซึ�งตอ้งลงเงินเตม็มูลค่า ไดใ้ชเ้งินค่าหุน้แลว้ หุน้ละ  ……………………..บาท  (……………….…….) 
และ ซึ�งตอ้งลงเงินเพียงหุน้ละ ………………...บาท ไดใ้ชเ้งินค่าหุน้แลว้ หุน้ละ  ……………………..บาท  (……………….…….) 

ขอ้ 4.  จาํนวนเงินที�ไดรั้บไวเ้ป็นค่าหุน้รวมทั)งสิ)น คือ 
ก.  หุน้สามญั ซึ�งตอ้งลงเงินหุน้ละ …………………..บาท ไดรั้บเงินค่าหุน้ไวแ้ลว้  …..………………บาท

และ ซึ�งตอ้งลงเงิน (บางส่วน) เพียงหุน้ละ ………………….บาท ไดรั้บเงินค่าหุน้ไวแ้ลว้   …………………..บาท 
ข.  หุน้บุริมสิทธิ ซึ�งตอ้งลงเงินหุน้ละ ……………………...บาท ไดรั้บเงินค่าหุน้ไวแ้ลว้  …………………..บาท 
และ ซึ�งตอ้งลงเงิน (บางส่วน) เพียงหุน้ละ ……….………..…บาท ไดรั้บเงินค่าหุน้ไวแ้ลว้  ………………..…บาท 

จาํนวนเงินค่าหุน้ที�ไดรั้บไวแ้ลว้รวมทั)งสิ)น ………………….………..บาท (….…………..…...…………...…...…………...……) 

ขอ้ 5.  ชื�อ และที�อยู ่ของกรรมการทุกคนของบริษทั จาํนวน ……………………คน ดงัปรากฏรายละเอียดในแบบ ก. ที�แนบ 

ขอ้ 6.  จาํนวนหรือชื�อกรรมการซึ�งลงชื�อผกูพนับริษทั คือ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(ลงลายมือชื�อ)……………………………………………..……………… กรรมการผูข้อจดทะเบียน 
 (…………..………………….……………………………..) 

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



 

แบบ บอจ. 3 
 
 

 ขอ้ 7.  บริษทันี)ตั)งขึ)นโดย  ม/ีไม่ม ี กาํหนดอาย…ุ…………………………………………………..…...…………………..………… 

 ขอ้ 8.  สาํนกังานของบริษทั มี …………………แห่ง คือ 

สาํนกังานแห่งใหญ่ เลขรหสัประจาํบา้น ����-������-� ตั�งอยูเ่ลขที�.......................อาคาร..................................................... 
หอ้งเลขที� ..................... ชั�นที�.............. หมู่บา้น...................................................... หมู่ที�.............. ตรอก/ซอย..................................................... 
ถนน......................................................... ตาํบล/แขวง..................................................................อาํเภอ/เขต.......................................................
จงัหวดั........................................................... รหสัไปรษณีย ์....................................................... หมายเลขโทรศพัท.์.......................................... 
หมายเลขโทรสาร.................................................*E-mail..................................................................................................................................... 
ชื�อหรือที�อยูเ่วบ็ไซต ์(URL) ที�ใชใ้นการประชาสมัพนัธ์หรือประกอบธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (e-Commerce) มีดงันี)  
1......................................................................................................... 2.................................................................................................................  

สาํนกังานสาขา (1) เลขรหสัประจาํบา้น ����-������-� ตั�งอยูเ่ลขที�.......................อาคาร..................................................... 
หอ้งเลขที� ..................... ชั�นที�.............. หมู่บา้น...................................................... หมู่ที�............. ตรอก/ซอย...................................................... 
ถนน......................................................... ตาํบล/แขวง..................................................................อาํเภอ/เขต.......................................................
จงัหวดั........................................................... รหสัไปรษณีย ์....................................................... หมายเลขโทรศพัท.์......................................... 
หมายเลขโทรสาร.................................................E-mail...................................................................................................................................... 

 ขอ้ 9.  รายการอยา่งอื�นซึ�งเห็นสมควรจะใหป้ระชาชนทราบ มีดงันี)   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………...………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………...………… 

 ขอ้ 10.  ตราของบริษทั มีดงัที�ประทบัไวนี้)  

 

 

 

 

 

 ขอ้  11.  บริษทันี)ตั)งขึ)นโดย  ม ี/ ไม่ม ี ขอ้บงัคบั 

 

(ลงลายมือชื�อ)……………..……………………..………………กรรมการผูข้อจดทะเบียน 
                                                      (…………………………………………………...) 

หนา้ …………ของจาํนวน ………..หนา้                     บริษทั ……………………..………………………………จาํกดั 
เอกสารประกอบคาํขอที� ………..……………………….……      (ลงลายมือชื�อ)…………..….…….…………….……นายทะเบียน 
                                        (...............................................................................) 
* E-mail นี�ใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสารและติดต่อกับนิติบุคคลอีกทางหนึ+ง และในกรณีที+มีการระบุชื+อหรือที+อยู่เว็บไซต์ (URL) ที+ใช้ในการ
ประชาสัมพนัธ์หรือประกอบธุรกจิพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ (e-Commerce) จะต้องระบุ E-mail นี�ด้วย 
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