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กฎกระทรวง
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร
การขอสําเนาเอกสารพรอมคํารับรอง และคาธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับหางหุนสวนและบริษัทจํากัด
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๑๘ และมาตรา ๑๐๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหกําหนดอัตราคาธรรมเนียม ดังตอไปนี้
(๑) การจดทะเบียนหางหุนสวน
ทุกจํานวนเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
แหงทุนที่กําหนดไว
๑๐๐ บาท
เศษของ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหคิดเปน
๑๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ รวมกันไมใหต่ํากวา
๑,๐๐๐ บาท
และไมใหเกิน
๕,๐๐๐ บาท
(๒) การจดทะเบียนเขาเปนหุนสวนใหม หรือแกไข
การลงทุนของผูเปนหุนสวน
(ก) การจดทะเบียนเพิ่มทุนของผูเปนหุนสวน
ทุกจํานวนเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แหงทุน
ที่กําหนดเพิ่มขึ้น
๑๐๐ บาท
เศษของ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหคิดเปน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ รวมกันไมใหเกิน
๕,๐๐๐ บาท
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(๓)

(๔)

(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
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(ข) การจดทะเบียนเพิ่มเติมผูเปนหุนสวน
คนละ ๓๐๐
(ค) การจดทะเบียนลดทุนของผูเปนหุนสวน
คนละ ๓๐๐
(ง) การจดทะเบียนเปลี่ยนสิ่งที่นํามาลงหุนของ
ผูเปนหุนสวน
คนละ ๓๐๐
(จ) การจดทะเบียนเปลี่ยนจําพวกผูเปนหุนสวน
คนละ ๓๐๐
การจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิบริษัทจํากัด
ทุกจํานวนเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
แหงจํานวนทุนที่กําหนดไว
๕๐
เศษของ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหคิดเปน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ รวมกันไมใหต่ํากวา
๕๐๐
และไมใหเกิน
๒๕,๐๐๐
การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ
เพื่อเพิ่มทุนกอนจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด
ทุกจํานวนเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แหงจํานวนทุน
ที่กําหนดเพิ่มขึ้น
๕๐
เศษของ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหคิดเปน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ รวมกันไมใหต่ํากวา
๕๐๐
และไมใหเกิน
๒๕,๐๐๐
การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหสนธิบริษัทจํากัด
๔๐๐
การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
ของบริษัทจํากัด
๔๐๐
การจดทะเบียนตั้งกรรมการใหม
คนละ ๔๐๐
การจดทะเบียนบริษัทจํากัด
ทุกจํานวนเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
แหงจํานวนทุนที่กําหนดไว
๕๐๐
เศษของ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหคิดเปน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
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(๙)

(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)

(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)

(๑๖)
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ทั้งนี้ รวมกันไมใหต่ํากวา
และไมใหเกิน
การจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทจํากัด
ทุกจํานวนเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
แหงจํานวนทุนที่กําหนดเพิ่มขึ้น
เศษของ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหคิดเปน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ รวมกันไมใหเกิน
การจดทะเบียนลดทุนบริษัทจํากัด
การจดทะเบียนเลิกหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัด
การจดทะเบียนควบ
(ก) หางหุนสวน
(ข) บริษัทจํากัด
การจดทะเบียนเรื่องอื่น ๆ
ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน
หางหุนสวนหรือบริษัทจํากัด
การตรวจเอกสาร
(ก) การตรวจคําขอจดทะเบียนและ
เอกสารประกอบของหางหุนสวน
หรือบริษัทจํากัด
(ข) การตรวจงบการเงินและบัญชีรายชื่อ
ผูถือหุนของบริษัทจํากัด
(ค) การตรวจเอกสารทางระบบคอมพิวเตอร
ใหเรียกเก็บคาใชจายไดเทาที่จําเปน
ทั้งนี้ ตามที่นายทะเบียนกลางประกาศกําหนด
การขอสําเนาหรือขอใหถายเอกสารพรอมทั้งคํารับรอง
รวมทั้งสําเนาเอกสารพรอมทั้งคํารับรองที่ออกตาม
หมายเรียกของศาล

๕,๐๐๐ บาท
๒๕๐,๐๐๐ บาท

๕๐๐ บาท
๒๕๐,๐๐๐ บาท
๔๐๐ บาท
๔๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
เรื่องละ ๔๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๐๐ บาท

รายละ

๕๐ บาท

รายละ

๕๐ บาท

หนาละ

๕๐ บาท
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ในกรณีที่เปนการขอสําเนาหรือขอถายเอกสารพรอมทั้ง
คํารับรองของหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัดนอกเขต
สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทอันเปนที่ตั้งสํานักงาน
แหงใหญ หรือเปนการขอสําเนาพรอมคํารับรอง
ทางระบบคอมพิวเตอร ใหเรียกเก็บคาใชจาย
เพิ่มเติมไดเทาที่จําเปน ทั้งนี้ ตามที่นายทะเบียนกลาง
ประกาศกําหนด
(๑๗) การขอหนังสือรับรองขอความในทะเบียน
รวมทั้งหนังสือรับรองที่ออกตามหมายเรียก
ของศาล
รายการละ ๔๐ บาท
ในกรณีที่เปนการขอหนังสือรับรองขอความ
ในทะเบียนของหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัดนอกเขต
สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทอันเปนที่ตั้ง
สํานักงานแหงใหญ หรือเปนการขอหนังสือรับรอง
ขอความในทะเบียนทางระบบคอมพิวเตอร
ใหเรียกเก็บคาใชจายเพิ่มเติมไดเทาที่จําเปน
ทั้งนี้ ตามที่นายทะเบียนกลางประกาศกําหนด
(๑๘) การถายขอมูลที่ไดจัดทําจากระบบคอมพิวเตอร
คาบริการ
ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท
คาบันทึกขอมูลซึ่งมีความยาวของระเบียนไมเกิน
สองรอยอักขระ
ระเบียนละ ๐.๑๐ บาท
ในกรณีที่ระเบียนมีความยาวมากกวาสองรอยอักขระ
ใหคิดทุกจํานวนสองรอยอักขระ เปนหนึ่งระเบียน ระเบียนละ ๐.๑๐ บาท
เศษของสองรอยอักขระ ใหคิดเปนหนึ่งระเบียน
ในขอนี้ “ระเบียน” หมายความวา หนวยของรายการขอมูลที่จัดเก็บอยูใ น
โปรแกรมการจัดการฐานขอมูล ซึ่งแสดงออกในรูปของอักขระในแตละบรรทัด
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ขอ ๒ คาธรรมเนียมที่จะตองเรียกเก็บตามคําขอซึ่งไดยื่นไวกอนวันใชบังคับกฎกระทรวงนี้
ใหเรียกเก็บตามอัตราคาธรรมเนียมที่ใชอยูในขณะที่ยื่นคําขอนั้น
ขอ ๓ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ใหไว ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ปรีชา เลาหพงศชนะ
รัฐมนตรีชวยวาการฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก ฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่อัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบีย น
หางหุนสวนและบริษัทจํากัด การขอตรวจเอกสาร การขอสําเนาเอกสารพรอมคํารับรอง และคาธรรมเนียม
อื่น ที่เกี่ย วกับหางหุน สวนและบริษัทจํากัดไดใ ชบังคับมาเปนเวลานาน ไมสอดคลองกับสภาวการณทาง
เศรษฐกิจในปจ จุบัน สมควรปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมดังกลาวใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปน ตองออก
กฎกระทรวงนี้

