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คําสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
ที่  ๓๑/๒๕๔๙ 

เร่ือง  การเรียกเก็บคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขอตรวจเอกสาร  การขอสําเนาเอกสารพรอมคํารับรอง 
หรือการขอหนังสือรับรองขอความในทะเบียนของหางหุนสวนจดทะเบียน  บริษัทจํากัดและ 

บริษัทมหาชนจํากัด 
 

 

โดยที่ไดมีกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียน  การขอตรวจเอกสาร  การขอ
สําเนาเอกสารพรอมคํารับรอง  และคาธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับหางหุนสวนและบริษัทจํากัด  พ.ศ.  ๒๕๔๙
และกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียน  การขอตรวจเอกสาร  การขอสําเนาเอกสาร
พรอมคํารับรอง  และคาธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ.  ๒๕๔๙  มีผลใชบังคับต้ังแต
วันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๔๙  เปนตนไป  นั้น 

เพื่อใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอตรวจเอกสาร  การขอสําเนาเอกสารพรอมคํารับรองและ
การขอหนังสือรับรองขอความในทะเบียนของหางหุนสวนจดทะเบียน  บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชน
จํากัด  นอกเขตจังหวัดเปนไปโดยเรียบรอย  มีประสิทธิภาพ  และอํานวยประโยชนแกภาคเอกชนมากยิ่งข้ึน
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาจึงมีคําส่ังไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในกรณีที่สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทใดสามารถใหบริการตรวจเอกสารของ 
หางหุนสวนจดทะเบียน  บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด  ซ่ึงมีสํานักงานแหงใหญต้ังอยูนอกเขต
จังหวัด  ทางระบบคอมพิวเตอรได  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมเชนเดียวกับการขอตรวจเอกสารในกรณี
ปกติคือรายละ  ๕๐  บาท 

ขอ ๒ การขอสําเนาหรือขอใหถายเอกสารพรอมคํารับรองกรณีหางหุนสวนจดทะเบียน
บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด  มีสํานักงานแหงใหญต้ังอยูนอกเขตจังหวัดที่ดําเนินการทางระบบ
คอมพิวเตอรใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมเชนเดียวกับการขอสําเนาหรือขอใหถายเอกสารพรอมคํารับรอง
ในกรณีปกติคือ  หนาละ  ๕๐  บาท 

ขอ ๓ การขอหนังสือรับรองขอความในทะเบียนของหางหุนสวนจดทะเบียน  บริษัทจํากัด
และบริษัทมหาชนจํากัด  ซ่ึงมีสํานักงานแหงใหญต้ังอยูนอกเขตจังหวัดที่ดําเนินการทางระบบ
คอมพิวเตอรใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมเชนเดียวกับการขอหนังสือรับรองในกรณีปกติคือ  รายการละ  ๔๐  บาท 
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ขอ ๔ ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการตามขอ  ๒  และขอ  ๓  ทางระบบคอมพิวเตอรได 
ใหดําเนินการทางระบบโทรสารหรือทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  (e-mail) แทน  โดยเรียกเก็บคาธรรมเนียม
เชนเดียวกับขอ  ๒  และขอ  ๓  แลวแตกรณี 

ทั้งนี้  ต้ังแตวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๔๙  เปนตนไป 
 

ส่ัง  ณ  วันที ่ ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
อรจิต  สิงคาลวณิช 

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
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