
 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดอตัรำค่ำธรรมเนียม  ลดอตัรำค่ำธรรมเนียม  และยกเวน้ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน   
กำรขอตรวจเอกสำร  กำรขอส ำเนำเอกสำรพร้อมค ำรบัรอง  และค่ำธรรมเนียมอืน่เกี่ยวกับ 

ห้ำงหุ้นสว่นและบริษัทจ ำกดั 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๑๐๑๘  แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์    
มำตรำ  ๑๐๒๐  แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์   ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติ 
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์  (ฉบับที่  ๑๘)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และมำตรำ  ๑๐๒๐/๑   
แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ   
ท่ี  ๒๑/๒๕๖๐  เรื่อง  กำรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมำยเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ  ลงวันที่   
๔  เมษำยน  พุทธศักรำช  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียม  ลดอัตรำค่ำธรรมเนียม  และ 

ยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน  กำรขอตรวจเอกสำร  กำรขอส ำเนำเอกสำรพร้อมค ำรับรอง  และ 
ค่ำธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้ำงหุ้นส่วนและบริษัทจ ำกัด  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ข้อ ๓ ให้ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วน  ๑,๐๐๐ บำท 
(๒) กำรจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทจ ำกัด    ๕๐๐ บำท 
(๓) กำรจดทะเบียนบริษัทจ ำกัด  ๕,๐๐๐ บำท 
(๔) กำรจดทะเบียนควบ 
 (ก) ห้ำงหุ้นส่วน  ๑,๐๐๐ บำท 
 (ข) บริษัทจ ำกัด  ๕,๐๐๐ บำท 
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(๕) กำรจดทะเบียนกำรแปรสภำพห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน 

 หรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดเป็นบริษัทจ ำกัด  ๕,๐๐๐ บำท 

(๖) กำรจดทะเบียนดังต่อไปนี้  รำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง 

 หรือหลำยรำยกำร  ได้แก่  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 

 ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือเปลี่ยนแปลงกำรลงทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

 กำรจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 

 ก่อนหรือหลังจดทะเบียนบริษัทจ ำกัด  กำรจดทะเบียน 

 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทจ ำกัด  กำรจดทะเบียน 

 แก้ไขเพ่ิมเติมกรรมกำร  กำรจดทะเบียนเพิ่มทุน 

 หรือลดทุนบริษัทจ ำกัด  กำรจดทะเบียนเลิกห้ำงหุ้นส่วน 

 หรือบริษัทจ ำกัด  หรือกำรจดทะเบียนเรื่องอื่น ๆ ครั้งละ   ๕๐๐ บำท 

(๗) ใบส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ำกัด ฉบับละ   ๑๐๐ บำท 

(๘) กำรตรวจเอกสำร 

 (ก) กำรตรวจค ำขอจดทะเบียนและเอกสำรประกอบ 

  ของห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ำกัด รำยละ   ๕๐ บำท 

 (ข) กำรตรวจบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น 

  ของบริษัทจ ำกัด รำยละ   ๕๐ บำท 

(๙) กำรขอส ำเนำหรือขอให้ถ่ำยเอกสำรพร้อมทั้งค ำรับรอง 

 รวมทั้งส ำเนำเอกสำรพร้อมทั้งค ำรับรองที่ออกตำม 

 หมำยเรียกของศำล หน้ำละ   ๕๐ บำท 

(๑๐) กำรขอหนังสือรับรองข้อควำมในทะเบียน   

 รวมทั้งหนังสือรับรองที่ออกตำมหมำยเรียกของศำล รำยกำรละ ๔๐ บำท 

(๑๑) กำรถ่ำยข้อมูลที่ได้จัดท ำจำกระบบคอมพิวเตอร์ 

 ค่ำบริกำร  ครั้งละ ๘๐๐ บำท 

 ค่ำบันทึกข้อมูลซึ่งมีควำมยำวของระเบียน 

 ไม่เกินสองร้อยอักขระ ระเบียนละ ๐.๓๐ บำท 
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 ในกรณีที่ระเบียนมีควำมยำวมำกกว่ำสองร้อยอักขระ 
 ให้คิดทุกจ ำนวนสองร้อยอักขระ  เป็นหนึ่งระเบียน  
 เศษของสองร้อยอักขระ  ให้คิดเป็นหนึ่งระเบียน ระเบียนละ ๐.๓๐ บำท 
 ในข้อนี้  “ระเบียน”  หมำยควำมว่ำ  หน่วยของรำยกำรข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในฐำนข้อมูล 

ซึ่งแสดงออกในรูปของอักขระในแต่ละบรรทัด 
(๑๒) กำรเชื่อมโยงข้อมูลจำกระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำไปยัง

เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ขอข้อมูล 
 ค่ำธรรมเนียมในกำรให้บริกำรติดตั้งโปรแกรม 
 เชื่อมโยงข้อมูล ครั้งละ ๓,๐๐๐ บำท 
 ค่ำบริกำรข้อมูล ชุดข้อมูลละ ๓๐ บำท 
 กำรต่อโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลเนื่องจำก 
 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำตัดกำรเชื่อมโยงข้อมูล 
 เมื่อปรำกฏว่ำไม่มีกำรขอใช้ข้อมูลเป็นระยะเวลำหกเดือน 
 ติดต่อกันนับแต่ติดตั้งหรือต่อโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูล 
 หรือนับจำกมีกำรขอใช้ข้อมูลครั้งสุดท้ำย ครั้งละ ๓,๐๐๐ บำท 
ข้อ ๔ ให้ลดอัตรำค่ำธรรมเนียมตำมข้อ  ๓  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ลงร้อยละ 

ห้ำสิบ  แก่ห้ำงหุ้นส่วนและบริษัทจ ำกัดที่ยื่นค ำขอจดทะเบียนผ่ำนระบบจดทะเบี ยนนิติบุคคล 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่   ๑  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  จนถึงวันที่   ๓๑  ธันวำคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

ข้อ ๕ ให้ยกเว้นค่ำธรรมเนียมตำมข้อ  ๓  (๘)  (๙)  (๑๐)  (๑๑)  และ  (๑๒)  แก่หน่วยงำน
ของรัฐตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ 

ข้อ ๖ บรรดำค ำขอใด ๆ  ที่ได้ยื่นไว้ตำมกฎกระทรวงก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียม  ลดอัตรำ
ค่ำธรรมเนียม  และยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน  กำรขอตรวจเอกสำร  กำรขอส ำเนำเอกสำร
พร้อมค ำรับรอง  และค่ำธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้ำงหุ้นส่วนและบริษัทจ ำกัด  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และ 
ยังอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้เรียกเก็บตำมอัตรำค่ำธรรมเนียม 
ในกฎกระทรวงนี้ 
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ข้อ ๗ เมื่อกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับแล้ว  บทบัญญัติแห่งกฎหมำยใดอ้ำงถึงอัตรำค่ำธรรมเนียม
ตำมกฎกระทรวงก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียม  ลดอัตรำค่ำธรรมเนียม  และยกเว้นค่ำธรรมเนียม 
กำรจดทะเบียน  กำรขอตรวจเอกสำร  กำรขอส ำเนำเอกสำรพร้อมค ำรับรอง  และค่ำธรรมเนียมอื่น 
ที่เกี่ยวกับห้ำงหุ้นส่วนและบริษัทจ ำกัด  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ให้ถือว่ำบทบัญญัติแห่งกฎหมำยนั้นอ้ำงถึง 
อัตรำค่ำธรรมเนียมแห่งกฎกระทรวงนี้  ในบทข้อที่มีนัยเช่นเดียวกัน 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  26  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

จุรินทร ์ ลักษณวิศิษฏ ์
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ 
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หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงรำยละเอียด 
ในกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรจดทะเบียน  กำรขอตรวจเอกสำร  กำรขอส ำเนำเอกสำรพร้อมค ำรับรอง   
และค่ำธรรมเนียมอ่ืนเกี่ยวกับห้ำงหุ้นส่วนและบริษัทจ ำกัดให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน   รวมทั้ง 
ลดอัตรำค่ำธรรมเนียมแก่ห้ำงหุ้นส่วนและบริษัทจ ำกัดที่ยื่นค ำขอจดทะเบียนผ่ำนระบบจดทะเบียนนิติบุคคล  
ทำงอิเล็กทรอนิกส์  ลงจำกเดิมที่ลดให้ร้อยละสำมสิบเป็นลดให้ร้อยละห้ำสิบ  และขยำยระยะเวลำกำรลดอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวออกไปจนถึงวันที่  ๓๑  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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