
คําชี้แจงหลักเกณฑ การกําหนดและวิธีการคํานวณคาธรรมเนียม 

ตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียม ลดอัตราคาธรรมเนียม และยกเวนคาธรรมเนียมการจดทะเบียน  

การขอตรวจเอกสาร การขอสาํเนาเอกสารพรอมคํารับรอง  

และคาธรรมเนียมอ่ืนท่ีเก่ียวกับหางหุนสวนและบริษัทจํากัด พ.ศ. 2561 

..................................................... 
 

1. เหตุผลความจําเปน 

 1.1 เพื่อใหเปนไปตามขอเสนอแนะของธนาคารโลกเกี่ยวกับการจัดเก็บคาธรรมเนียมการจดทะเบียนของ

ประเทศไทย โดยใชอัตราคาธรรมเนียมแบบคงที่ (Flat Rate) ซึ่งสะทอนตนทุนการใหบริการของหนวยงานรับจด

ทะเบียนที่ไมไดเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนตามจํานวนทุนจดทะเบียน 

 1.2 เพื่อเปนการสงเสริมใหผูประกอบธุรกิจเขาใชบริการย่ืนคําขอจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทจํากัด

ผานระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) เพิ่มมากข้ึน 

 1.3 เพื่อเปนการชวยลดภาระคาใชจายในการขอถายโอนขอมูลและสงเสริมใหมีการเช่ือมโยงขอมูล 

(รายการจดทะเบียนและงบการเงิน) ของนิติบุคคลจากระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมใหแกประชาชนผูขอ

ขอมูลเพิ่มมากข้ึน 

2. หลักเกณฑและรายละเอียดการแกไขปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียม 

 2.1 กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียน (ไมรวมถึงคาธรรมเนียมการขอตรวจเอกสาร การขอสําเนา

เอกสารพรอมคํารับรอง และคาธรรมเนียมอื่น) ใหเปนแบบคงท่ี (Flat Rate) โดยใชอัตราคาธรรมเนียมการจด

ทะเบียนเดิมข้ันตํ่าสดุมาเปนอัตราคาธรรมเนียมแบบคงที่ (Flat Rate) ทั้งน้ีเพื่อมิใหเกิดผลกระทบกับผูประกอบธุรกิจ

สวนใหญซึ่งจัดต้ังหางหุนสวนและบริษัทจํากัดโดยมีทุนจดทะเบียนไมเกินหน่ึงลานบาท (ซึ่งมีจํานวน 954,042 ราย 

คิดเปนรอยละ 67.06 ของจํานวนหางหุนสวนและบริษัทจํากัดที่จดทะเบียนจัดต้ังไวทั้งหมด) 

 2.2 ลดอัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียน (ไมรวมถึงคาธรรมเนียมการขอตรวจเอกสาร การขอสําเนา

เอกสารพรอมคํารับรอง และคาธรรมเนียมอื่น) ลงรอยละ 30 จากอัตราคาธรรมเนียมแบบคงที่ (Flat Rate) สําหรับ 

หางหุนสวนและบริษัทจํากัดทีย่ื่นคําขอจดทะเบียนผานระบบจดทะเบียนนิติบคุคลทางอิเลก็ทรอนิกส (e-Registration)  

 2.3 ปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการบริการถายโอนขอมูลจากระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรม

พัฒนาธุรกิจการคาไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรของผูขอขอมูล จากรายละ 60 บาท เปนรายละ 30 บาท 

3. ผลใชบังคับและประเด็นท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ  

3.1 สําหรับอัตราคาธรรมเนียมแบบคงที่ (Flat Rate) เริ่มมีผลใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศ       

ในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป (คือต้ังแตวันที่ 21 เมษายน 2561 เปนตนไป) 

 สวนการลดอัตราคาธรรมเนียมลงรอยละ 30 สําหรับกรณีย่ืนคําขอจดทะเบียนผานระบบจดทะเบียน       

นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) น้ัน มีผลใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ทั้งน้ีอาจมีการขยายระยะเวลาออกไปอีกได เชนเดียวกับกรณีของหางหุนสวนและ

บริษัทจํากัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ) 

3.2 กรณีเปนหางหุนสวนและบริษัทจํากัดที่มีสํานักงานแหงใหญต้ังอยูในทองที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัด

ปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลาเฉพาะในทองที่อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบายอย และ
จังหวัดสตูล ซึ่งไดรับการลดอัตราคาธรรมเนียมลงกึ่งหน่ึงแลว แมจะย่ืนคําขอจดทะเบียนผานทางระบบ e-Registration 

ก็จะไมไดรับการลดอัตราคาธรรมเนียมลงรอยละ 30 ตามกฎกระทรวงน้ีอีก 
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3.3 มีการเพิ่มขอกําหนดเกี่ยวกับการยกเวนคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขอตรวจเอกสาร การขอสําเนา

เอกสารพรอมคํารับรอง และคาธรรมเนียมอื่น ใหแกสวนราชการ 

3.4 คําขอที่ ย่ืนไวกอนวันที่กฎกระทรวงน้ีใชบังคับและยังอยูระหวางการพิจารณา ให เรียกเก็บ

คาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดใหมตามกฎกระทรวงน้ี 

3.5 บทเฉพาะกาลสําหรับอัตราคาธรรมเนียมของหางหุนสวนและบริษัทจํากัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจ ใหใชรายการคาธรรมเนียมตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียม ลดอัตราคาธรรมเนียม และยกเวน

คาธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสําเนาเอกสารพรอมคํารับรอง และคาธรรมเนียมอื่นที่
เกี่ยวกับหางหุนสวนและบริษัทจํากัด พ.ศ. 2561 โดยลดลงกึ่งหน่ึงทุกรายการ  

 

ตารางรายละเอียดการปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียม 

รายการ 

คาธรรมเนียม (บาท) 

อัตราเดิม 

อตัราใหม 

Walk in 
แบบคงที่ (Flat Rate) 

e-Regis 
(ลด 30%) 

เขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ 

(ลด 50%) 

1. คาธรรมเนียมการจดทะเบียน 

 1.1 การจดทะเบียนจัดตั้งหางหุนสวน 

 1.2 การจดทะเบียนควบหางหุนสวน 

 

1,000 - 5,000 

2,000 

 

1,000 

1,000 

 

700 

700 

 

500 

500 

 1.๓ การจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิ  500 - 25,000 500 350 250 

 1.4 การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัด 

 1.5 การจดทะเบียนการแปรสภาพหางหุนสวนเปน

บริษัทจํากัด 

 1.6 การจดทะเบียนควบบริษัทจํากัด 

5,000 - 250,000 

5,000 - 250,000 

 

5,000 

5,000 

5,000 

 

5,000 

3,500 

3,500 

 

3,500 

2,500 

2,500 

 

2,500 

 1.7 การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงผูเปนหุนสวน

หรือเปล่ียนแปลงการลงทุนของผูเปนหุนสวน 

 (ก) การจดทะเบียนเพิ่มทุนของผูเปนหุนสวน  

 (ข) การจดทะเบียนเขาเปนหุนสวน 

 (ค) การจดทะเบียนออกจากการเปนหุนสวน  

 (ง) การจดทะเบียนลดทุนของผูเปนหุนสวน  

  (จ) การจดทะเบียนเปล่ียนส่ิงที่นํามาลงหุน

ของผูเปนหุนสวน  

  (ฉ) การจดทะเบียนเปล่ียนจําพวกผูเปนหุนสวน  

 1.8 การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ

เพื่อเพิ่มทุนกอนจัดตั้งบริษัทจํากัด 

 1.๙ การจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทจํากัด 

 1.10 การจดทะเบียนตั้งกรรมการใหม   

 

 

100 - 5,000 

 

 

คนละ 300 

 

 

500 - 25,000 

 

500 - 250,000 

คนละ 400 

 

 

 

 

 

 

 

       ครั้งละ 500 

   

 

 

 

 

 

 

    ครั้งละ 350 

   

 

 

 

 

 

 

    ครั้งละ 250 

 1.๑๑ การจดทะเบียนเลิก/เสร็จการชําระบัญชี

หางหุนสวนหรือบริษัทจํากัด 
400   

 

 1.๑2 การจดทะเบียนเรื่องอ่ืน ๆ เรื่องละ 400    
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รายการ 

คาธรรมเนียม (บาท) 

อัตราเดิม อตัราใหม 

2. คาธรรมเนียมการขอตรวจเอกสาร การขอสําเนา

เอกสารพรอมคํารับรอง และคาธรรมเนียมอื่น 

 2.1 ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน 

 

ฉบับละ 100 

 

ฉบับละ 100 

 

ฉบับละ 50 

 2.2 การตรวจเอกสาร รายละ 50 รายละ 50 รายละ 25 

 2.3 การขอสําเนาหรือขอใหถายเอกสาร      

พรอมคํารับรอง 
หนาละ 50 หนาละ 50 หนาละ 25 

 2.4 การขอหนังสือรับรองขอความในทะเบียน รายการละ 40 รายการละ 40 รายการละ 20 

 2.5 การถายขอมูลที่จัดทําจากระบบคอมพิวเตอร 

 - คาบริการ 

 - คาบันทึกขอมูล 

 

ครั้งละ 800 

ระเบียนละ 0.30 

 

ครั้งละ 800 

ระเบียนละ 0.30 

 

ครั้งละ 400 

ระเบียนละ 0.15 

 2.6 การถายโอนขอมูลจากระบบเครือขายคอมพิวเตอร

ของกรม ไปยังเครื่องคอมพิวเตอรของผูขอขอมูล 

 - คาธรรมเนียมการตดิตั้งโปรแกรม 

 - คาบริการถายโอนขอมูล 

 - การตอโปรแกรมเน่ืองจากถูกตัดการเช่ือมโยง 

 

 

ครั้งละ 3,000 

รายละ 60 

ครั้งละ 3,000 

 

 

ครั้งละ 3,000 

รายละ 30 

ครั้งละ 3,000 

 

 

ครั้งละ 1,500 

รายละ 15 

ครั้งละ 1,500 

 

 

…………………………………………………………… 

 

 


