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กฎกระทรวง
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม ลดอัตราค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
การขอตรวจเอกสาร การขอสําเนาเอกสารพร้อมคํารับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับ
ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด
พ.ศ. 2561
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๑๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๒๐
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๑๐๒๐/๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) กฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสําเนา
เอกสารพร้อมคํารับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด พ.ศ. ๒๕๔๙
(๒) กฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสําเนา
เอกสารพร้อมคํารับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
(๓) กฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสําเนา
เอกสารพร้อ มคํ ารับรอง และค่าธรรมเนี ยมอื่ น ที่ เกี่ย วกั บ ห้ างหุ้ น ส่ วนและบริษั ท จํากั ด (ฉบั บ ที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๓ ให้กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
(๑) การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
๑,๐๐๐ บาท
(๒) การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทจํากัด
๕๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
(๓) การจดทะเบียนบริษัทจํากัด
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(๔) การจดทะเบียนควบ
(ก) ห้างหุ้นส่วน
๑,๐๐๐ บาท
(ข) บริษัทจํากัด
๕,๐๐๐ บาท
(๕) การจดทะเบียนการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
หรือห้างหุ้นส่วนจํากัดเป็นบริษัทจํากัด
๕,๐๐๐ บาท
(๖) การจดทะเบียนดังต่อไปนี้ รายการใดรายการหนึ่ง
หรือหลายรายการ ได้แก่ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือเปลี่ยนแปลงการลงทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน
การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ก่อนหรือหลังจดทะเบียนบริษัทจํากัด การจดทะเบียน
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจํากัด การจดทะเบียน
แก้ไขเพิ่มเติมกรรมการ การจดทะเบียนเพิ่มทุน
หรือลดทุนบริษัทจํากัด การจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทจํากัด หรือการจดทะเบียนเรื่องอื่น ๆ
ครั้งละ ๕๐๐ บาท
(๗) ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจํากัด ฉบับละ ๑๐๐ บาท
(๘) การตรวจเอกสาร
(ก) การตรวจคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ
ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจํากัด
รายละ
๕๐ บาท
(ข) การตรวจงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
ของบริษัทจํากัด
รายละ
๕๐ บาท
(ค) การตรวจเอกสารทางระบบคอมพิวเตอร์
ให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จําเป็น
ทั้งนี้ ตามที่นายทะเบียนกลางประกาศกําหนด
(๙) การขอสําเนาหรือขอให้ถ่ายเอกสารพร้อมทั้งคํารับรอง
รวมทั้งสําเนาเอกสารพร้อมทั้งคํารับรองที่ออกตาม
หมายเรียกของศาล
หน้าละ
๕๐ บาท
ในกรณีที่เป็นการขอสําเนาหรือขอถ่ายเอกสารพร้อมทั้ง
คํารับรองของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจํากัดนอกเขต
สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทอันเป็นที่ตั้งสํานักงาน
แห่งใหญ่ หรือเป็นการขอสําเนาพร้อมคํารับรอง
ทางระบบคอมพิวเตอร์ ให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
เท่าที่จําเป็น ทั้งนี้ ตามที่นายทะเบียนกลางประกาศกําหนด
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(๑๐) การขอหนังสือรับรองข้อความในทะเบียน
รวมทั้งหนังสือรับรองที่ออกตามหมายเรียกของศาล
รายการละ
๔๐ บาท
ในกรณีที่เป็นการขอหนังสือรับรองข้อความในทะเบียน
ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจํากัดนอกเขตสํานักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทอันเป็นที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่
หรือเป็นการขอหนังสือรับรองข้อความในทะเบียน
ทางระบบคอมพิวเตอร์ ให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
เท่าที่จําเป็น ทั้งนี้ ตามที่นายทะเบียนกลางประกาศกําหนด
(๑๑) การถ่ายข้อมูลที่ได้จัดทําจากระบบคอมพิวเตอร์
ค่าบริการ
ครั้งละ
๘๐๐ บาท
ค่าบันทึกข้อมูลซึ่งมีความยาวของระเบียน
ไม่เกินสองร้อยอักขระ
ระเบียนละ ๐.๓๐ บาท
ในกรณีที่ระเบียนมีความยาวมากกว่าสองร้อยอักขระ
ให้คิดทุกจํานวนสองร้อยอักขระ เป็นหนึ่งระเบียน
เศษของสองร้อยอักขระ ให้คิดเป็นหนึ่งระเบียน
ระเบียนละ ๐.๓๐ บาท
ในข้อนี้ “ระเบียน” หมายความว่า หน่วยของรายการข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูล
ซึ่งแสดงออกในรูปของอักขระในแต่ละบรรทัด
(๑๒) การถ่ ายโอนข้อ มูลจากระบบเครือ ข่ ายคอมพิ ว เตอร์ของกรมพั ฒ นาธุรกิจการค้าไปยั ง
เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ขอข้อมูล
ค่าธรรมเนียมในการให้บริการติดตั้งโปรแกรม
เชื่อมโยงข้อมูล
ครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท
ค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล
รายละ
๓๐ บาท
การต่อโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลเนื่องจาก
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตัดการเชื่อมโยงข้อมูล
ครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท
ในข้อนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะตัดการเชื่อมโยงข้อมูลเมื่อปรากฏว่าไม่มีการใช้บริการ
ถ่ายโอนข้อมูลเป็นระยะเวลาหกเดือนติดต่อกันนับแต่ติดตั้งหรือต่อโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลหรือนับจาก
มีการถ่ายโอนข้อมูลครั้งสุดท้าย
ข้อ ๔ ให้ลดอัตราค่าธรรมเนียมตามข้อ ๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ลงร้อยละสามสิบ
แก่ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัดที่ยื่นคําขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัดที่ได้รับการลดอัตราค่าธรรมเนียม
ตามกฎกระทรวงอื่นแล้ว
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ข้อ ๕ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามข้อ ๓ (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) แก่ส่วนราชการ
ข้อ ๖ บรรดาคําขอใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
การขอตรวจเอกสาร การขอสําเนาเอกสารพร้อมคํารับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน
และบริษั ท จํ ากั ด พ.ศ. ๒๕๔๙ และยั งอยู่ ในระหว่างการพิ จ ารณาในวัน ที่ ก ฎกระทรวงนี้ ใช้ บั งคั บ
ให้เรียกเก็บตามอัตราค่าธรรมเนียมในกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๗ เมื่อกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับแล้ว บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดอ้างถึงอัตราค่าธรรมเนียม
ตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสําเนาเอกสาร
พร้อมคํารับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสําเนา
เอกสารพร้อมคํารับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
และกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสําเนาเอกสาร
พร้อมคํารับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นอ้างถึงอัตราค่าธรรมเนียมแห่งกฎกระทรวงนี้ ในบทข้อที่มีนัยเช่นเดียวกัน
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ เป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง อั ต รา
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสําเนาเอกสารพร้อมคํารับรอง และค่าธรรมเนียมอื่น
ที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด เพื่อกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท
จํากัดแบบคงที่ ปรับอัตราค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้งลดอัตรา
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวบางส่วนกรณีเป็นการยื่นคําขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
และยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ส่วนราชการ จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

