คลิกเปิ ดไฟล์ตน้ ฉบับ

กฎกระทรวง
กําหนดอ ัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร
การขอสําเนาเอกสารพร้อมคําร ับรอง และค่าธรรมเนียมอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วก ับห้างหุน
้ ส่วนและบริษ ัทจําก ัด
พ.ศ. 2549 และทีแ
่ ก้ไขเพิม
่ เติม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 1018 และมาตรา 1020 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว ้ ดังต่อไปนี้
ข ้อ 1 ให ้กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
(1)
การจดทะเบียนห ้างหุ ้นส่วน
ทุกจํานวนเงินทุนของผู ้เป็ นหุ ้นส่วนทุกคนรวมกัน
100
ไม่เกิน 100,000 บาท
เศษของ 100,000 บาท ให ้คิดเป็ น
1,000
100,000 บาท ทัง้ นี้ รวมกันไม่ให ้ตํา่ กว่า
และไม่ให ้เกิน
5,000
(2)
การจดทะเบียนเปลีย
่ นแปลงผู ้เป็ นหุ ้นส่วน
หรือเปลีย
่ นแปลงการลงทุนของผู ้เป็ นหุ ้นส่วน
(ก) การจดทะเบียนเพิม
่ ทุนของผู ้เป็ นหุ ้นส่วน
ทุกจํานวนเงินทุนของผู ้เป็ นหุ ้นส่วนทุกคนทีเ่ พิม
่ ขึน
้
รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
100
เศษของ 100,000 บาท ให ้คิดเป็ น 100,000 บาท
ทัง้ นี้ รวมกันไม่ให ้เกิน
5,000
(ข) การจดทะเบียนเข ้าเป็ นหุ ้นส่วน
คนละ
300
(ค) การจดทะเบียนออกจากการเป็ นหุ ้นส่วน
คนละ
300
(ง) การจดทะเบียนลดทุนของผู ้เป็ นหุ ้นส่วน
คนละ
300
(จ) การจดทะเบียนเปลีย
่ นสิง่ ทีน
่ ํ ามาลงหุ ้นของ
ผู ้เป็ นหุ ้นส่วน
คนละ
300
(ฉ) การจดทะเบียนเข ้าเป็ นหุ ้นส่วน
คนละ
300
(3)
การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทจํากัด
ทุกจํานวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท
แห่งจํานวนทุนทีก
่ ําหนดไว ้
50
เศษของ 100,000 บาท ให ้คิดเป็ น 100,000 บาท
ทัง้ นี้ รวมกันไม่ให ้ตํา่ กว่า
500
และไม่ให ้เกิน
25,000
(4)
การจดทะเบียนแก ้ไขเพิม
่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ
เพือ
่ เพิม
่ ทุนก่อนจดทะเบียนเป็ นบริษัทจํากัด
ทุกจํานวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท แห่งจํานวนทุน
ทีก
่ ําหนดเพิม
่ ขึน
้
50
เศษของ 100,000 บาท ให ้คิดเป็ น 100,000 บาท
ทัง้ นี้ รวมกันไม่ให ้ตํา่ กว่า
500
และไม่ให ้เกิน
25,000
(5)
การจดทะเบียนแก ้ไขเพิม
่ เติมหนังสือ
บริคณห์สนธิบริษัทจํากัด
400
(6)
การจดทะเบียนแก ้ไขเพิม
่ เติมข ้อบังคับ
ของบริษัทจํากัด
400
(7)
การจดทะเบียนตัง้ กรรมการใหม่
คนละ
400
(8)
การจดทะเบียนบริษัทจํากัด
ทุกจํานวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท
แห่งจํานวนทุนทีก
่ ําหนดไว ้
500
เศษของ 100,000 บาท ให ้คิดเป็ น 100,000 บาท
ทัง้ นี้ รวมกันไม่ให ้ตํา่ กว่า
5,000
และไม่ให ้เกิน
250,000
(9)
การจดทะเบียนเพิม
่ ทุนบริษัทจํากัด
ทุกจํานวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท
แห่งจํานวนทุนทีก
่ ําหนดเพิม
่ ขึน
้
500
เศษของ 100,000 บาท ให ้คิดเป็ น 100,000 บาท
ทัง้ นี้ รวมกันไม่ให ้เกิน
250,000
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(10)
(11)
(12)

การจดทะเบียนลดทุนบริษัทจํากัด
400
การจดทะเบียนเลิกห ้างหุ ้นส่วนหรือบริษัทจํากัด
400
การจดทะเบียนควบ
(ก) ห ้างหุ ้นส่วน
2,000
(ข) บริษัทจํากัด
5,000
(12/1) การจดทะเบียนการแปรสภาพห ้างหุ ้นส่วนจดทะเบียน
หรือห ้างหุ ้นส่วนจํากัดเป็ นบริษัทจํากัด
ทุกจํานวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท
แห่งจํานวนทุนทีก
่ ําหนดไว ้
500
เศษของ 100,000 บาท ให ้คิดเป็ น 100,000 บาท
ทัง้ นี้ รวมกันไม่ให ้ตํา่ กว่า
5,000
และไม่ให ้เกิน
250,000
(13)
การจดทะเบียนเรือ
่ งอืน
่ ๆ
เรือ
่ งละ
400
(14)
ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน
ห ้างหุ ้นส่วนหรือบริษัทจํากัด
ฉบับละ
100
(15)
การตรวจเอกสาร
(ก) การตรวจคําขอจดทะเบียนและ
เอกสารประกอบของห ้างหุ ้นส่วน
หรือบริษัทจํากัด
รายละ
50
่
(ข) การตรวจงบการเงินและบัญชีรายชือ
ผู ้ถือหุ ้นของบริษัทจํากัด
รายละ
50
(ค) การตรวจเอกสารทางระบบคอมพิวเตอร์
ให ้เรียกเก็บค่าใช ้จ่ายได ้เท่าทีจ
่ ําเป็ น
ทัง้ นี้ ตามทีน
่ ายทะเบียนกลางประกาศกําหนด
(16)
การขอสําเนาหรือขอให ้ถ่ายเอกสารพร ้อมทัง้ คํารับรอง
รวมทัง้ สําเนาเอกสารพร ้อมทัง้ คํารับรองทีอ
่ อกตาม
หมายเรียกของศาล
หน ้าละ
50
ในกรณีทเี่ ป็ นการขอสําเนาหรือขอถ่ายเอกสารพร ้อมทัง้
คํารับรองของห ้างหุ ้นส่วนหรือบริษัทจํากัดนอกเขต
สํานั กงานทะเบียนหุ ้นส่วนบริษัทอันเป็ นทีต
่ งั ้ สํานั กงาน
แห่งใหญ่ หรือเป็ นการขอสําเนาพร ้อมคํารับรอง
ทางระบบคอมพิวเตอร์ ให ้เรียกเก็บค่าใช ้จ่าย
เพิม
่ เติมได ้เท่าทีจ
่ ําเป็ น ทัง้ นี้ ตามทีน
่ ายทะเบียนกลาง
ประกาศกําหนด
(17)
การขอหนังสือรับรองข ้อความในทะเบียน
รวมทัง้ หนังสือรับรองทีอ
่ อกตามหมายเรียก
ของศาล
40
รายการละ
ในกรณีทเี่ ป็ นการขอหนังสือรับรองข ้อความ
ในทะเบียนของห ้างหุ ้นส่วนหรือบริษัทจํากัดนอกเขต
สํานั กงานทะเบียนหุ ้นส่วนบริษัทอันเป็ นทีต
่ งั ้
สํานั กงานแห่งใหญ่ หรือเป็ นการขอหนังสือรับรอง
ข ้อความในทะเบียนทางระบบคอมพิวเตอร์
ให ้เรียกเก็บค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมได ้เท่าทีจ
่ ําเป็ น
ทัง้ นี้ ตามทีน
่ ายทะเบียนกลางประกาศกําหนด
(18)
การถ่ายข ้อมูลทีไ่ ด ้จัดทําจากระบบคอมพิวเตอร์
ค่าบริการ
ครัง้ ละ
800
ค่าบันทึกข ้อมูลซึง่ มีความยาวของระเบียนไม่เกิน
สองร ้อยอักขระ
ระเบียนละ
0.30
ในกรณีทรี่ ะเบียนมีความยาวมากกว่าสองร ้อยอักขระ
ให ้คิดทุกจํานวนสองร ้อยอักขระ เป็ นหนึง่ ระเบียน
ระเบียนละ
0.30
เศษของสองร ้อยอักขระให ้คิดเป็ นหนึง่ ระเบียน
ในข ้อนี้ “ระเบียน” หมายความว่า หน่วยของรายการข ้อมูลทีจ
่ ัดเก็บอยูใ่ นฐานข ้อมูล
ซึง่ แสดงออกในรูปของอักขระในแต่ละบรรทัด
(19)
การถ่ายโอนข ้อมูลจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค ้าไปยัง
เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ของผู ้ขอข ้อมูล
ค่าธรรมเนียมในการให ้บริการติดตัง้ โปรแกรม
่ มโยงข ้อมูล
เชือ
ครัง้ ละ
3,000
ค่าบริการถ่ายโอนข ้อมูล
รายละ
60
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่ มโยงข ้อมูล
การต่อโปรแกรมเชือ
เนือ
่ งจากกรมพัฒนาธุรกิจการค ้าตัดการ
่ มโยงข ้อมูล
เชือ
ครัง้ ละ
3,000
บาท
่ มโยงข ้อมูลเมือ
ในข ้อนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค ้าจะตัดการเชือ
่ ปรากฏว่าไม่มก
ี ารใช ้
่ มโยงข ้อมูลหรือนั บจากมีการ
บริการถ่ายโอนข ้อมูลเป็ นระยะเวลาหกเดือนติดต่อกันนั บตัง้ แต่ตด
ิ ตัง้ หรือต่อโปรแกรมเชือ
ถ่ายโอนข ้อมูลครัง้ สุดท ้าย
ข ้อ 2 ค่าธรรมเนียมทีจ
่ ะต ้องเรียกเก็บตามคําขอ ซึง่ ได ้ยืน
่ ไว ้ก่อนวันใช ้บังคับกฎกระทรวงนีใ้ ห ้เรียกเก็บ
ตามอัตราค่าธรรมเนียมทีใ่ ช ้บังคับอยูใ่ นขณะทีย
่ น
ื่ คําขอนัน
้
ข ้อ 3 กฎกระทรวงนีใ้ ห ้ใช ้บังคับตัง้ แต่วน
ั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต ้นไป

