ตารางอัตราเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติกาํ หนดความผิดเกีย่ วกับห้ างหุ้นส่ วนจดทะเบียน ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙
แนบท้ายระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยการเปรียบเทียบตามกฎหมายที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2555
(เฉพาะทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจดทะเบียน / ไม่ จัดประชุ มอนุมัติงบการเงินภายในสี่ เดือน /ไม่ มีสถานทีต่ ้งั สํ านักงาน)
ลําดับ กระทําผิด
มาตรา

ฐานความผิด
มาตรา

บทกําหนดโทษ
อัตราโทษ

(พ.ร.บ.
กําหนด
ความผิด /
ป.พ.พ.)

๑

๑๐๖๔/๒ ห้างหุ น้ ส่ วนจดทะเบียนหรื อห้างหุ น้ ส่วนจํากัด
หรื อ
- ไม่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การภายในกําหนด ๑๔ วัน
๑๐๗๘/๒ นับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง

อัตราค่ าปรับในการเปรียบเทียบคดี (บาท)
บริษัทจํากัด/ห้ างฯ
หุ้นส่ วนผู้จัดการ
คณะกรรมการ
กรรมการ/ผู้ชําระบัญชี
บุคคล แล้วแต่ กรณี

กรรมการผู้มอี าํ นาจ
ลงชื่อผูกผันบริษัท
กรณีกระทําความผิด
ตามมาตรา ๗ - ๒๔
(คนละ)

๔/๑

ระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาท

๒,๐๐๐

-

๒

๑๑๔๖

บริ ษทั จํากัด
- ไม่จดทะเบียนข้อบังคับที่ต้ งั ขึ้นใหม่หรื อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงภายใน
กําหนด ๑๔ วัน นับแต่วนั ที่ได้มีการลงมติพิเศษ

๑๓

ระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาท

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๓

๑๑๕๗

บริ ษทั จํากัด
- ไม่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการภายในกําหนด ๑๔ วัน
นับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง

๑๓

ระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาท

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๔

๑๒๒๘

บริ ษทั จํากัด
- ไม่จดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุนภายในกําหนด ๑๔ วัน นับแต่วนั ที่ได้ลงมติ

๑๓

ระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาท

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๒
ลําดับ กระทําผิด
มาตรา

ฐานความผิด
มาตรา

บทกําหนดโทษ
อัตราโทษ

(พ.ร.บ.
กําหนด
ความผิด /
ป.พ.พ.)

อัตราค่ าปรับในการเปรียบเทียบคดี (บาท)
บริษัทจํากัด/ห้ างฯ
หุ้นส่ วนผู้จัดการ
คณะกรรมการ
กรรมการ/ผู้ชําระบัญชี
บุคคล แล้วแต่ กรณี

กรรมการผู้มอี าํ นาจ
ลงชื่อผูกผันบริษัท
กรณีกระทําความผิด
ตามมาตรา ๗ - ๒๔
(คนละ)

- ไม่จดทะเบียนมติพิเศษให้ลดทุนภายในกําหนด ๑๔ วัน นับแต่วนั ที่ได้ลงมติ
๕

๑๒๓๙

บริ ษทั จํากัด
- ไม่จดทะเบียนมติพิเศษให้ควบบริ ษทั จํากัดเข้ากันภายในกําหนด
๑๔ วันนับตั้งแต่วนั ลงมติ

๑๓

ระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาท

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๖

๑๒๔๑

บริ ษทั จํากัด
- ไม่จดทะเบียนควบบริ ษทั ภายในกําหนด ๑๔ วัน นับแต่วนั ที่ควบเข้ากัน
- ไม่จดทะเบียนบริ ษทั ที่ต้ งั ขึ้นใหม่ดว้ ยการควบเข้ากันนั้น

๑๓

ระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาท

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๗

๑๑๔๘

บริ ษทั จํากัด
- ไม่มีสาํ นักงานบอกทะเบียน
- ไม่ส่งคําบอกการเปลี่ยนย้ายสํานักงานแก่นายทะเบียนเพื่อจดทะเบียน

๑๔

ระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาท

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๘

๑๑๙๗

บริ ษทั จํากัด
- ไม่นาํ งบดุลเสนอเพื่ออนุมตั ิในที่ประชุมใหญ่ภายใน ๔ เดือน นับแต่
วันที่ลงในงบดุล

๑๘

ระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาท
(เฉพาะความผิดฐานนี้ใช้
อัตราปรับสู งให้สอดคล้อง

๖,๐๐๐

๖,๐๐๐

๓
ลําดับ กระทําผิด
มาตรา

ฐานความผิด
มาตรา

บทกําหนดโทษ
อัตราโทษ

(พ.ร.บ.
กําหนด
ความผิด /
ป.พ.พ.)

อัตราค่ าปรับในการเปรียบเทียบคดี (บาท)
บริษัทจํากัด/ห้ างฯ
หุ้นส่ วนผู้จัดการ
คณะกรรมการ
กรรมการ/ผู้ชําระบัญชี
บุคคล แล้วแต่ กรณี

กรรมการผู้มอี าํ นาจ
ลงชื่อผูกผันบริษัท
กรณีกระทําความผิด
ตามมาตรา ๗ - ๒๔
(คนละ)

กับกรณี ส่งงบการเงินล่าช้า)
๙

๑๒๔๖/๓ หุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การของห้างหุน้ ส่ วนจดทะเบียนหรื อห้างหุน้ ส่ วนจํากัด
- ไม่ส่งมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชี เอกสารและหลักฐานต่างๆ ให้แก่
คณะกรรมการบริ ษทั ภายใน ๑๔ วัน นับแต่วนั ที่ผเู ้ ป็ นหุ น้ ส่วนได้ให้ความ
ยินยอมแปรสภาพ และดําเนินการในเรื่ องต่างๆ เสร็ จสิ้ นแล้ว

๓๑/๒

ระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท

๒,๐๐๐

-

๑๐

๑๒๔๖/๔ คณะกรรมการของบริ ษทั จํากัด
- ไม่จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั จํากัดภายใน ๑๔ วัน นับแต่วนั ที่
ได้ดาํ เนินการตามมาตรา ๑๒๔๖/๓ ครบถ้วนแล้ว

๓๑/๓

ระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาท

๒,๐๐๐

-

๑๑

๑๒๕๓

๓๒

ระวางโทษปรับ
ไม่เกินแปดหมื่นบาท

๒,๐๐๐

-

ผูช้ าํ ระบัญชีของห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียน ห้างหุ น้ ส่วนจํากัดหรื อ
บริ ษทั จํากัด
- ไม่บอกกล่าวแก่ประชาชนโดยประกาศโฆษณาในหนังสื อพิมพ์
แห่ งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวว่าได้เลิกกันแล้วและให้ผเู ้ ป็ นเจ้าหนี้
ยืน่ คําทวงหนี้
- ไม่ส่งคําบอกกล่าวเป็ นจดหมายลงทะเบียนไปยังเจ้าหนี้ทุกคน ภายใน

๔
ลําดับ กระทําผิด
มาตรา

ฐานความผิด
มาตรา

บทกําหนดโทษ
อัตราโทษ

(พ.ร.บ.
กําหนด
ความผิด /
ป.พ.พ.)

อัตราค่ าปรับในการเปรียบเทียบคดี (บาท)
บริษัทจํากัด/ห้ างฯ
หุ้นส่ วนผู้จัดการ
คณะกรรมการ
กรรมการ/ผู้ชําระบัญชี
บุคคล แล้วแต่ กรณี

กรรมการผู้มอี าํ นาจ
ลงชื่อผูกผันบริษัท
กรณีกระทําความผิด
ตามมาตรา ๗ - ๒๔
(คนละ)

๑๔ วัน นับแต่วนั เลิกหรื อวันที่ศาลตั้งผูช้ าํ ระบัญชี
๑๒

๑๒๕๔

ผูช้ าํ ระบัญชีของห้างหุน้ ส่ วนจดทะเบียน ห้างหุน้ ส่วนจํากัดหรื อ
บริ ษทั จํากัด
- ไม่จดทะเบียนการเลิกห้างหุ น้ ส่ วน หรื อบริ ษทั ภายใน ๑๔ วัน นับแต่
วันที่เลิกกัน

๓๓

ระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท

๒,๐๐๐

-

๑๓

๑๒๕๘

ผูช้ าํ ระบัญชีของห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียน ห้างหุ น้ ส่วนจํากัดหรื อ
บริ ษทั จํากัด
- ไม่จดทะเบียนเปลี่ยนตัวผูช้ าํ ระบัญชีใหม่ภายใน ๑๔ วัน นับแต่วนั ที่
ได้มีการเปลี่ยนตัวกันนั้น

๓๓

ระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท

๒,๐๐๐

-

๑๔

๑๒๖๒

ผูช้ าํ ระบัญชีของห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียน ห้างหุ น้ ส่วนจํากัด หรื อ
บริ ษทั จํากัด
- ไม่จดทะเบียนมติของที่ประชุมใหญ่ภายในกําหนด ๑๔ วัน
นับแต่วนั ลงมติ
- ไม่จดทะเบียนคําบังคับของศาลให้อาํ นาจผูช้ าํ ระบัญชีให้ทาํ การ

๓๓

ระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท

๒,๐๐๐

-

๕
ลําดับ กระทําผิด
มาตรา

ฐานความผิด
มาตรา

บทกําหนดโทษ
อัตราโทษ

(พ.ร.บ.
กําหนด
ความผิด /
ป.พ.พ.)

อัตราค่ าปรับในการเปรียบเทียบคดี (บาท)
บริษัทจํากัด/ห้ างฯ
หุ้นส่ วนผู้จัดการ
คณะกรรมการ
กรรมการ/ผู้ชําระบัญชี
บุคคล แล้วแต่ กรณี

กรรมการผู้มอี าํ นาจ
ลงชื่อผูกผันบริษัท
กรณีกระทําความผิด
ตามมาตรา ๗ - ๒๔
(คนละ)

แยกกันได้ภายใน ๑๔ วัน นับแต่วนั ออกคําบังคับ
๑๕

๑๖

๑๗

๑๒๗๐ ผูช้ าํ ระบัญชีของห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียน ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด หรื อ
วรรคสอง บริ ษทั จํากัด
- ไม่จดทะเบียนเสร็ จการชําระบัญชีเมื่อที่ประชุมใหญ่
ได้ให้อนุมตั ิรายงานการชําระบัญชีที่สาํ เร็ จลงภายในกําหนด ๑๔ วัน
นับแต่วนั ประชุม

๓๓

ระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท

๒,๐๐๐

-

ผูช้ าํ ระบัญชีของห้างหุ น้ ส่วนจดทะเบียน ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดหรื อ
บริ ษทั จํากัด
- ไม่ทาํ รายงานยืน่ ต่อนายทะเบียนทุก ๓ เดือน
- ไม่เปิ ดเผยรายงานแก่ผเู ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน ผูถ้ ือหุน้ หรื อเจ้าหนี้

๓๕

ระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท

๒,๐๐๐

-

๑๒๗๐ ผูช้ าํ ระบัญชีของห้างหุ น้ ส่วนจดทะเบียน ห้างหุ น้ ส่วนจํากัดหรื อ
วรรคหนึ่ง บริ ษทั จํากัด
- ไม่ทาํ รายงานการชําระบัญชี
- ไม่เรี ยกประชุมใหญ่
- ไม่ช้ ีแจงกิจการต่อที่ประชุมเมื่อการชําระบัญชีเสร็ จลง

๓๕

ระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท

๒,๐๐๐

-

๑๒๖๗

๖
ลําดับ กระทําผิด
มาตรา

ฐานความผิด
มาตรา

บทกําหนดโทษ
อัตราโทษ

(พ.ร.บ.
กําหนด
ความผิด /
ป.พ.พ.)

อัตราค่ าปรับในการเปรียบเทียบคดี (บาท)
บริษัทจํากัด/ห้ างฯ
หุ้นส่ วนผู้จัดการ
คณะกรรมการ
กรรมการ/ผู้ชําระบัญชี
บุคคล แล้วแต่ กรณี

กรรมการผู้มอี าํ นาจ
ลงชื่อผูกผันบริษัท
กรณีกระทําความผิด
ตามมาตรา ๗ - ๒๔
(คนละ)

๑๘

๑๒๗๑ ผูช้ าํ ระบัญชีของห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียน ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัดหรื อ
วรรคหนึ่ง บริ ษทั จํากัด
- ไม่มอบบัญชีและเอกสารทั้งหลายซึ่งได้ชาํ ระบัญชีเสร็ จแล้วแก่
นายทะเบียนภายใน ๑๔ วัน นับแต่วนั ประชุมอนุมตั ิเสร็ จการชําระบัญชี

๓๕

ระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท

๒,๐๐๐

-

๑๙

๑๑๓๙ กรรมการไม่ส่งสําเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ และผูท้ ี่ขาดจากการเป็ น
วรรคสอง ผูถ้ ือหุน้ ไปยังนายทะเบียนอย่างน้อยปี ละครั้งภายในกําหนด ๑๔ วัน
นับแต่วนั ประชุมสามัญ

๒๖

ระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

๒,๐๐๐

-

๑๘

ระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาท

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๒๐

๑๑๙๗

บริ ษทั จํากัด
- ไม่จดั ให้มีผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบงบดุล
- ไม่ส่งสําเนางบดุลให้ผถู ้ ือหุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ๓ วัน
- ไม่มีสาํ เนางบดุลเปิ ดเผยไว้ในสํานักงานของบริ ษทั

