
 
 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางพระราชบัญญัติบริษัทจํากัดคนเดียว 
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

  ใหมีกฎหมายวาดวยบริษัทจํากัดคนเดียว 
 

เหตุผล 
 

โดยท่ีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกําหนดใหผูเร่ิมกอการจัดต้ังบริษัทจํากัด 
และผูถือหุนของบริษัทจํากัดตองมจํีานวนต้ังแตสามคนข้ึนไป ดังน้ัน เพ่ือสงเสริมใหมีการประกอบธุรกิจ 
ในรูปแบบของบริษัทโดยมเีจาของทุนเปนบุคคลคนเดียวไดและเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณทางการคา
และการลงทุนที่เปล่ียนแปลงไป  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี   
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ราง 
พระราชบัญญัติบริษัทจํากัดคนเดียว  

พ.ศ. ....  
   

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

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

.......................................... 
 
โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยบริษัทจํากัดคนเดียว 
 
พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 

ของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ตามพระราชบัญญัติน้ี เพ่ือสงเสริมการประกอบธุรกิจในรูปของบริษัทจํากัดโดยบุคคลคนเดียว  
ซ่ึงการตราพระราชบัญญัติน้ีสอดคลองกับเง่ือนไขท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทยแลว 
 

…………………………………………………………………………………………......................................
.......................................... 
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติบริษัทจํากัดคนเดียว พ.ศ. ....” 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหน่ึงรอยยี่สิบวันนับแต 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“บริษัท” หมายความวา บริษัทจํากัดคนเดียวซ่ึงต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัตินี ้ 
“บริษัทจํากัด ” หมายความวา  บริษัทจํากัดซ่ึงต้ังข้ึนตามประมวลกฎหมายแพง  

และพาณิชย  
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๒ 

๒๗.๑๑.๕๘ 

“เจาของทุน” หมายความวา บุคคลท่ีมอบเงินหรือทรัพยสินใหเปนทุนจดทะเบียน 
ของบริษัท 

“ทุน” หมายความวา ทุนจดทะเบียนของบริษัท 
“ใบสําคัญการลงทุน” หมายความวา เอกสารที่แสดงสิทธิของเจาของทุนในบริษัท  
“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการของบริษัท 
“นายทะเบียน” หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา และใหหมายรวมถึง 

ผูซ่ึงอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคามอบหมายดวย  
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้ 

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติน้ี ลดหรือยกเวน
คาธรรมเนียม ตลอดจนออกกฎกระทรวงหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๕  ใหบริษัทเปนนิติบุคคลต้ังแตวันท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียน 
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการจดทะเบียน ใหเปนไปตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๖  บริษัทหรือเจาของทุนจะถือเอาประโยชนจากบุคคลภายนอกจากขอความ 

หรือรายการใด  ๆท่ีบังคับใหตองจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ีไมได จนกวานายทะเบียนจะไดรับ 
จดทะเบียนเรียบรอยแลว แตฝายบุคคลภายนอกจะถือเอาประโยชนเชนวาน้ันได 

บริษัทหรือเจาของทุนซ่ึงไดรับชําระหนี้กอนที่จะมกีารจดทะเบียนไมจําตองคืนทรัพยสิน
ท่ีไดรับชําระหน้ี 
 

มาตรา ๗  บริษัทจะยกมาตรา ๖ ข้ึนตอสูบุคคลภายนอกผูสุจริตเพ่ือไมใหตองรับผิด 
โดยอางวาบริษัทหรือผูจัดการไมมอํีานาจกระทําการมไิด 
 

มาตรา ๘  บุคคลใดเม่ือไดชําระคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแลว  
มีสิทธิตรวจหรือคัดขอความในรายการจดทะเบียนหรือเอกสารท่ีนายทะเบียนเก็บรักษาไว หรือจะขอให
นายทะเบียนคัดสําเนาหรือถายเอกสารฉบับใด  ๆพรอมดวยคํารับรองของนายทะเบียนวาถูกตอง  
หรือจะขอใหนายทะเบียนออกหนงัสือรับรองรายการใดท่ีจดทะเบียนไวก็ได  
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๒๗.๑๑.๕๘ 

มาตรา ๙  เม่ือรับจดทะเบียนแลว ใหนายทะเบียนประกาศรายการยอแสดงขอความ 
ท่ีรับจดทะเบียนไวในราชกิจจานุเบกษา 

เม่ือมีการประกาศขอความตามวรรคหน่ึงแลว ใหถือวาบุคคลท่ัวไปไดทราบขอความ  
ท่ีประกาศนบัแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 

มาตรา ๑๐  ถานายทะเบียนเห็นวาช่ือของบริษัทใดท่ีขอจดทะเบียน ไมวาช่ือนั้น 
จะเปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ เหมือนหรือคลายกับช่ือของบริษัทตามพระราชบัญญัติน้ี  
หางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ท่ีย่ืนหรือท่ีจดทะเบียนไวกอน  
จนนาจะลวงใหประชาชนหลงไป หรือเปนช่ือท่ีมีลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ใหนายทะเบียน
ปฏิเสธการขอจดทะเบียนนั้น และแจงใหผูขอจดทะเบียนทราบ 

 
หมวด ๒ 

การจัดต้ังบริษัท 
   

 
มาตรา ๑๑  บริษัทจํากัดคนเดียวคือบริษัทท่ีต้ังข้ึนดวยความประสงคจะแสวงหากําไร 

โดยมเีจาของทุนเปนบุคคลธรรมดาคนเดียวซ่ึงรับผิดจํากัดไมเกินทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 
มาตรา ๑๒  บุคคลจะเปนเจาของทุนในบริษัทเกินกวาหน่ึงบริษัทในเวลาเดียวกันไมได  

เวนแตเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
การออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งใหพิจารณาถึงความจําเปนในการประกอบธุรกิจ  

รวมท้ังเหตุแหงกฎหมายหรือเหตุอ่ืนใดที่สมควรใหบุคคลเปนเจาของทุนในบริษัทเกินกวาห นึ่งบริษัท 
ในเวลาเดียวกันประกอบดวย 

 
มาตรา ๑๓  ในการขอจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท ใหเจาของทุนหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย

จากเจาของทุนดําเนินการจดทะเบียนบริษัท โดยมีรายการจดทะเบียนอยางนอย ดังตอไปน้ี 
(๑) ช่ือบริษัทตองมีคําวา “บริษัท” นําหนา และ “จํากัด (คนเดียว)” ตอทาย  

หรือจะใชอักษรยอวา “บจค.” นําหนา แทนคําวา “บริษัท” และ “จํากัด (คนเดียว)” ก็ได ในกรณีที่ใชช่ือ
เปนภาษาตางประเทศใหใชคําซ่ึงมีความหมายทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด  

(๒) ท่ีต้ังสํานักงานแหงใหญ และสาขา (ถามี) 
(๓) ทุนจดทะเบียนชําระเปนตัวเงินหรือชําระเปนทรัพยสินอ่ืนนอกจากตัวเงิน กรณีเปน

ทรัพยสินอ่ืนนอกจากตัวเงิน จะตองแสดงเกณฑในการตีราคาทรัพยสินน้ันดวย 
(๔) ช่ือ ที่ติดตอ และลายมือช่ือ ของเจาของทุน และผูจัดการ  
(๕) วัตถุประสงคของบริษัท 
(๖) ช่ือผูมอํีานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท และขอจํากัดอํานาจ (ถามี) 
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๒๗.๑๑.๕๘ 

(๗) ขอบังคับของบริษัท (ถาม)ี 
หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหน่ึง ใหบริษัทย่ืนขอแกไขรายการทางทะเบียน

ภายในสิบสี่วันนบัแตวันท่ีมกีารเปล่ียนแปลง 
การยื่นขอแกไขรายการทางทะเบียนเพ่ือเปลี่ยนแปลงขอบังคับของบริษัทตามวรรคหนึ่ง (๗)  

ตองย่ืนพรอมหนังสือแสดงความเห็นชอบจากเจาของทุน 
 

มาตรา ๑๔  ทุนจดทะเบียนจะชําระเปนตัวเงินหรือทรัพยสินอ่ืนนอกจากตัวเงินก็ได 
กรณีชําระทุนจดทะเบียนเปนตัวเงิน เจาของทุนตองชําระเต็มจํานวนกอนการขอ 

จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทตามมาตรา ๑๓  
กรณีชําระทุนจดทะเบียนเปนทรัพยสินอื่นนอกจากตัวเงิน เจาของทุนตองโอน 

ทรัพยสินน้ันใหแกบริษัทภายในเกาสิบวันนบัแตวันท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท 
ในเวลาท่ีจดทะเบียนตามมาตรา ๑๓ แตยังไมมกีารโอนทรัพยสินอ่ืนเปนทุน  

ใหนายทะเบียนหมายเหตุไวในรายการทางทะเบียน และเม่ือมีการโอนทรัพยสินภายในระยะเวลา 
ตามวรรคสามแลว ใหบริษัทแจงนายทะเบียนภายในสิบส่ีวันนับแตวันท่ีมีการโอนเพ่ือลบหมายเหตุน้ัน 
ออกจากรายการทางทะเบียน แตหากไมมีการโอนทรัพยสินภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ใหบริษัทแจง
นายทะเบียนเพ่ือจดแกไขรายการทุนจดทะเบียนตามจํานวนท่ีชําระแลวภายในสิบส่ีวันนับแตวันท่ีครบ
กําหนดเวลาดังกลาวโดยไมถือวาเปนการลดทุนตามมาตรา ๓๔ 

ในกรณีท่ีบริษัทมีทุนเปนทรัพยสินอ่ืนอยางเดียว แตบริษัทไมแจงนายทะเบียนให 
จดแกไขรายการทุนจดทะเบียนตามวรรคสี่ ใหนายทะเบียนเพิกถอนการจดทะเบียนบริษัท 
 

มาตรา ๑๕  ใหบริษัททําใบสําคัญการลงทุนซ่ึงเปนเอกสารแสดงสิทธิของเจาของทุน 
ในบริษัท มอบใหเจาของทุนถือไวเปนหลักฐานโดยมีรายการอยางนอย ดังตอไปน้ี 

(๑) ช่ือบริษัท 
(๒) ช่ือเจาของทุน 
(๓) วันท่ีออกใบสําคัญการลงทุน  
(๔) ทุนจดทะเบียน 
 
มาตรา ๑๖  เจาของทุนมสิีทธิ ดังตอไปนี ้
(๑) จัดการบริษัทตามหมวด ๓ การบริหารจัดการ 
(๒) ไดรับเงินปนผลจากบริษัท 
(๓) ไดรับเงินหรือทรัพยสินท่ีเปนทุนคืนจากบริษัทในกรณีท่ีไดมีการเลิกบริษัท 

และชําระบัญชี หลังจากไดชําระหน้ีใหเจาหนี้บริษัทครบถวนแลว 
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มาตรา ๑๗  การโอนใบสําคัญการลงทุนใหทําเปนหนังสือและลงลายมือช่ือ 
ของเจาของทุนผูโอนกับผูรับโอน มีพยานคนหน่ึงเปนอยางนอยลงช่ือรับรองลายมือช่ือน้ัน  
และสงมอบใบสําคัญการลงทุนใหแกผูรับโอน 

เม่ือบริษัทไดรับแจงการโอนตามวรรคหน่ึงแลว ใหบริษัทดําเนินการจดทะเบียน 
แกไขรายการทางทะเบียนและออกใบสําคัญการลงทุนใหแกผูรับโอนโดยเร็ว 

การโอนเชนน้ีจะนํามาใชยันแกบุคคลภายนอกไมได จนกวาจะไดจดทะเบียนแกไข
รายการทางทะเบียน 

 
มาตรา ๑๘  ในกรณีท่ีมีเหตุตามกฎหมายหรือเหตุอ่ืนใดทําใหเจาของทุน 

ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๑ หรือบริษัทมเีจาของทุนมากกวาหน่ึงคน ใหบริษัทแจงใหนายทะเบียนทราบ
ภายในสิบสี่วันนบัแตวันท่ีรูเหตุดังกลาว และเจาของทุนตองดําเนนิการแกไขภายในเวลาไมเกินหน่ึงป 
นับแตวันท่ีมีเหตุดังกลาวเกิดข้ึน  

 
มาตรา ๑๙  ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนเจาของทุนโดยผลของกฎหมาย ใหเจาของทุน 

โดยผลของกฎหมายน้ันแจงบริษัทเพ่ือดําเนินการแกไขรายการทางทะเบียน และใหนาํความ 
ในมาตรา ๑๗ วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนโุลม  
 

มาตรา ๒๐  การจํานําใบสําคัญการลงทุน ใหเจาของทุนสงมอบใบสําคัญการลงทุน 
ใหแกผูรับจํานําและบอกกลาวเปนหนังสือแจงการจํานําแกบริษัท หากเจาของทุนมไิดดําเนินการดังกลาว
การจํานํายอมเปนโมฆะ 

การจํานําใบสําคัญการลงทุน หามมิใหยกข้ึนเปนขอตอสูบุคคลภายนอก 
เวนแตบริษัทจะไดแจงนายทะเบียนใหหมายเหตุการจํานําไวในทะเบียน 

ใหนําบทบัญญัติในลักษณะ ๑๓ จํานํา ของบรรพ ๓ เอกเทศสัญญา แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับกับการจํานําใบสําคัญการลงทุนโดยอนโุลม 
 

มาตรา ๒๑  หามมิใหบริษัทเปนเจาของใบสําคัญการลงทุนของบริษัทเอง 
หรือรับใบสําคัญการลงทุนของบริษัทเองเปนหลักประกันการชําระหนี ้
 

หมวด ๓  
การบริหารจัดการ 
   

 
มาตรา ๒๒  การบริหารจัดการบริษัทใหกระทําโดยผูจัดการ และใหผูจัดการเปนผูแทน

ของบริษัท 
ใหเจาของทุนเปนผูจัดการ 
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ในกรณีท่ีเจาของทุนไมประสงคจะจัดการบริษัทดวยตนเองไมวาท้ังหมดหรือบางสวน 
เจาของทุนอาจแตงต้ังใหบุคคลอ่ืนเปนผูจัดการหรือเปนผูจัดการรวมกับตน  ในกรณีเชนนี้ เจาของทุน 
มีอํานาจถอดถอนบุคคลท่ีตนแตงต้ังเมื่อใดก็ได 
 

มาตรา ๒๓  เจาของทุนอาจมอบหมายเปนการลวงหนาใหบุคคลหน่ึงหรือหลายคน 
เปนผูจัดการแทนในกรณีท่ีผูจัดการตองพนจากตําแหนงและเจาของทุนไมอาจเปนผูจัดการเองก็ได 

การมอบหมายตามวรรคหน่ึงใหทําเปนหนังสือและลงลายมือช่ือของเจาของทุน 
กับผูไดรับมอบหมาย และมีพยานคนหน่ึงเปนอยางนอยลงช่ือรับรองลายมอืช่ือน้ัน 

 
มาตรา ๒๔  ในกรณีท่ีมีผูจัดการหลายคน เวนแตจะมีขอบังคับกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

หลักเกณฑเก่ียวกับผูจัดการใหเปนดังน้ี 
(๑) ผูจัดการทุกคนมสิีทธิและหนาท่ีเทาเทียมกันในการบริหารจัดการและการดําเนนิ

กิจการท้ังปวงของบริษัท รวมถึงการทําหนาที่เปนผูแทนของบริษัท 
(๒) ขอหารือในการประชุมผูจัดการใหตัดสินโดยเอาเสียงขางมากเปนใหญ ในกรณีท่ี 

มีเสียงเทากันใหเจาของทุนเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด 
 

มาตรา ๒๕  ถาผูจัดการคนใดลมละลายหรือตกเปนผูไรความสามารถ ผูจัดการนั้น 
เปนอันขาดจากตําแหนง 

 
มาตรา ๒๖  ผูจัดการที่เจาของทุนแตงต้ังคนใดจะลาออกจากตําแหนง  

ใหย่ืนใบลาออกเปนหนงัสือตอเจาของทุน การลาออกมีผลนับแตวันท่ีใบลาออกไปถึงเจาของทุน 
หรือท่ีติดตอของเจาของทุน 

ผูจัดการซ่ึงลาออกอาจขอใหนายทะเบียนหมายเหตุการลาออกไวในทะเบียน 
เพ่ือใชยันตอบุคคลภายนอกก็ได 

 
มาตรา ๒๗  ในการดําเนินกิจการของบริษัท ผูจัดการตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไป 

ตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ดวยความซ่ือสัตยสุจริตและดวยความระมัดระวัง 
เพ่ือประโยชนของบริษัท  

ผูจัดการท่ีเจาของทุนแตงต้ังตองไมกระทําการใดท่ีเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท 
หรือท่ีตนมีสวนไดเสียขัดกับประโยชนของบริษัท  เวนแตไดรับความยนิยอมเปนหนังสือจากเจาของทุน 

 
มาตรา ๒๘  ใหบริษัทเปนผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี 

และใหนําบทบัญญัติตามกฎหมายวาดวยการบัญชีมาใชบังคับกับการทําบัญชีของบริษัท  ท้ังนี้ อธิบดี 
อาจกําหนดขอยกเวนใหบริษัทหรือผูทําบัญชีของบริษัทไมตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงหรือสวนใดสวนหน่ึงก็ได โดยใหคํานึงถึงขนาดหรือสภาพกิจการของบริษัทประกอบดวย 
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มาตรา ๒๙  ใหบริษัทจัดทํางบการเงินซ่ึงมีรายการยอตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด  
งบการเงินตองไดรับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูสอบบัญชีรับอนญุาต  

เวนแตงบการเงินของบริษัทที่มีทุน สินทรัพย หรือรายได รายการใดรายการหน่ึงหรือทุกรายการ  
ไมเกินจํานวนท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๓๐  บรรดากิจการของบริษัทท่ีผูจัดการหรือบุคคลซ่ึงไดรับมอบหมาย 

จากผูจัดการไดกระทําไปในนามของบริษัท ยอมมผีลสมบูรณและผูกพันบริษัทแมจะปรากฏในภายหลัง 
วามีขอบกพรองเกี่ยวกับการแตงต้ัง มอบหมาย หรือคุณสมบัติของผูจัดการ 

 
มาตรา ๓๑  ใหนําบทบัญญัติในลักษณะ ๑๕ ตัวแทน ของบรรพ ๓ เอกเทศสัญญา  

แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาใชบังคับแกความเก่ียวพันระหวางบริษัทกับผูแทนของบริษัท 
และระหวางบริษัทหรือผูแทนของบริษัทกับบุคคลภายนอก โดยอนุโลม 

 
หมวด ๔  

การจายเงินปนผล 
   

 
มาตรา ๓๒  การจายเงินปนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได  

ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหจายเงินปนผล 
 

มาตรา ๓๓  บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวา
รอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา จนกวาทุนสํารองนี้จะมจํีานวน 
ไมนอยกวารอยละสิบของทุน เวนแตจะมีขอบังคับของบริษัทกําหนดใหตองมีทุนสํารองมากกวาน้ัน  

 
หมวด ๕  

การเพ่ิมทุนและการลดทุน 
   

 
มาตรา ๓๔  เจาของทุนอาจเพ่ิมทุนหรือลดทุนของบริษัทจากจํานวนท่ีจดทะเบียนไวแลวได 
 
มาตรา ๓๕  การเพ่ิมทุนตามมาตรา ๓๔ เจาของทุนตองชําระเงินเต็มจํานวน 

หรือโอนทรัพยสินใหแกบริษัทกอนการย่ืนขอแกไขรายการทางทะเบียนตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง 
 
มาตรา ๓๖  เม่ือเจาของทุนประสงคจะลดทุน บริษัทตองมหีนังสือบอกกลาว 

ไปยังบรรดาผูซ่ึงบริษัทรูวาเปนเจาหน้ีของบริษัท บอกใหทราบรายการซ่ึงประสงคจะลดทุนลง 
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และขอใหเจาหน้ีผูมีขอคัดคานอยางหน่ึงอยางใดในการลดทุนนั้นสงคําคัดคานไปยังบริษัทภายใน 
สามสิบวันนบัแตวันท่ีบอกกลาวน้ัน 

ถาไมมีผูใดคัดคานภายในกําหนดเวลาสามสิบวันใหถือวาไมมกีารคัดคาน 
ถาหากมีเจาหน้ีคัดคานจะลดทุนของบริษัทลงไมได จนกวาบริษัทจะไดใชหนี ้

หรือใหประกันเพ่ือหน้ีรายน้ันแลว 
 

มาตรา ๓๗  ถามีเจาหน้ีคนใดมิไดคัดคานในการลดทุนของบริษัท เพราะไมทราบ 
ถึงการลดทุนโดยมไิดเปนเพราะความผิดของเจาหน้ีคนนั้น ใหเจาของทุนที่ไดรับเงินคืนไปตามสวน 
ท่ีลดทุนลงน้ัน ยงัคงจะตองรับผิดตอเจาหนี้ในจํานวนท่ีไดรบัทุนคืนไป  ท้ังน้ีภายในสองป นับแตวันที่ได 
จดทะเบียนการลดทุนน้ัน 

 
หมวด ๖ 

การแปรสภาพบริษัทเปนบริษัทจํากัด 
   

 
มาตรา ๓๘  บริษัทอาจแปรสภาพเปนบริษัทจํากัดไดโดยแบงทุนเปนหุนมีมูลคา 

เทา  ๆกัน และจัดใหมีผูจองหุนใหครบเปนองคประกอบในการจัดต้ังบริษัทจํากัด 
 

มาตรา ๓๙  เม่ือบริษัทประสงคจะแปรสภาพเปนบริษัทจํากัด บริษัทตองมีหนังสือ 
บอกกลาวไปยังบรรดาผูซ่ึงบริษัทรูวาเปนเจาหน้ีของบริษัท บอกใหทราบถึงความประสงคท่ีจะแปรสภาพ 
ในกรณีเชนน้ี เจาหนี้อาจใชสิทธิเรียกใหบริษัทใหประกันเพ่ือหน้ีนั้นก็ได โดยเจาหนี้ตองแจงใหบริษัททราบ
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีเจาหน้ีไดรับคําบอกกลาวน้ัน และเมื่อบริษัทไดมีหนังสือบอกกลาวแลวให
บริษัทดําเนินการแปรสภาพตอไปได 

 
มาตรา ๔๐  ในการดําเนินการแปรสภาพตามมาตรา ๓๙ ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๔ 

บริษัทจํากัด ของลักษณะ ๒๒ หุนสวนและบริษัท ของบรรพ ๓ เอกเทศสัญญา แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย ท่ีเก่ียวกับการต้ังบริษัทจํากัดมาใชบังคับโดยอนโุลม 

 
มาตรา ๔๑  เจาของทุนหรือผูจัดการบริษัทเดิมตองสงมอบกิจการ ทรัพยสิน บัญชี

เอกสารและหลักฐานตาง ๆ ของบริษัทใหแกคณะกรรมการท่ีไดรับเลือกต้ัง ภายในสิบสี่วันนบัแตวันท่ี 
เสร็จส้ินการประชุมต้ังบริษัทจํากัด 

 
มาตรา ๔๒  คณะกรรมการบริษัทจํากัดตองขอจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด 

ตอนายทะเบียนผูรับจดทะเบียนบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด ภายในสิบสี่วันนบัแตวันท่ีเสร็จส้ินการประชุมต้ังบริษัทจํากัด 
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มาตรา ๔๓  เม่ือไดจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดแลว ใหบริษัทเดิมหมดสภาพ 
จากการเปนบริษัทตามพระราชบัญญัตินี ้และใหนายทะเบียนหมายเหตุไวในทะเบียน  

บริษัทจํากัดยอมไดไปท้ังทรัพยสิน หนี้ สิทธิ และความรับผิดของบริษัทเดิมท้ังหมด 
 

หมวด ๗  
การเลิกบริษัท 

   
 

มาตรา ๔๔  เม่ือมเีหตุใดเหตุหน่ึงดังตอไปน้ี ใหดําเนินการเลิกบริษัท 
(๑) เม่ือมกีรณีหรือมเีง่ือนไขตามที่ระบุในรายการจดทะเบียนใหเปนเหตุเลิกบริษัท

เกิดข้ึน 
(๒) เจาของทุนมีความประสงคใหเลิก  
(๓) เจาของทุนขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๑ หรือบริษัทมเีจาของทุนมากกวา 

หนึ่งคน โดยไมอาจแกไขไดภายในระยะเวลาตามมาตรา ๑๘  
(๔) เจาของทุนซ่ึงเปนผูจัดการตายหรือตกเปนคนไรความสามารถและบริษัท 

ไมมีผูจัดการภายในหนึ่งปนบัแตวันท่ีเจาของทุนตายหรือตกเปนคนไรความสามารถ 
(๕) เม่ือบริษัทลมละลาย 
(๖) ศาลมีคําสั่งถึงท่ีสุดใหเลิกบริษัทตามท่ีมีผูรองขอ เพราะไมเร่ิมทําการภายใน 

ปหนึ่งนับแตวันจดทะเบียน หรือหยุดทําการถึงปหนึ่งเต็ม หรือเจาของทุนตายและไมมีบุคคล 
เขามาสืบสิทธิเปนเจาของทุนภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีเจาของทุนตาย 

ใหเจาของทุนหรือผูจัดการนําความมาจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในสิบสี่วัน 
นับแตวันท่ีมีเหตุตามวรรคหนึ่ง 
 

มาตรา ๔๕  เม่ือจดทะเบียนเลิกบริษัทแลวใหดําเนินการชําระบัญชี  
การชําระบัญชีของบริษัท ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๕ การชําระบัญชีหางหุนสวน 

จดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด และบริษัทจํากัด ของลักษณะ ๒๒ หุนสวนและบริษัท ของบรรพ ๓ 
เอกเทศสัญญา แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ท่ีเก่ียวกับบริษัทจํากัดมาใชบังคับโดยอนโุลม  
ท้ังน้ี เมื่อกลาวถึงการประชุมใหญในบทบัญญัติดังกลาวใหหมายถึงความยนิยอมของเจาของทุน  
และเม่ือกลาวถึงกรรมการในบทบัญญัติดังกลาวใหหมายถึงผูจัดการ 

 
  มาตรา ๔๖  ตราบใดบริษัทยังมไิดเลิก ตราบน้ันเจาหน้ีของบริษัทยอมไมมสิีทธิ 
ท่ีจะฟองรองเจาของทุนเก่ียวกับหน้ีสินของบริษัทได 

เม่ือบริษัทไดเลิกแลว เจาหน้ีของบริษัทมสิีทธิฟองรองเจาของทุนใหรับผิดไมเกินจํานวน
ดังตอไปน้ี 

(๑) จํานวนทุนที่เจาของทุนยังคางสงแกบริษัท 
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(๒) จํานวนทุนเทาท่ีเจาของทุนไดถอนไปจากบริษัท 
(๓) จํานวนเงินปนผลและดอกเบ้ียซ่ึงเจาของทุนไดรับไปแลว โดยฝาฝนมาตรา ๓๒ หรือ

มาตรา ๓๓ 
 

หมวด ๘  
การถอนทะเบียนบริษัทราง 

   
 

มาตรา ๔๗  การถอนทะเบียนบริษัทราง ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๖ การถอนทะเบียน
หางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด และบริษัทราง ของลักษณะ ๒๒ หุนสวนและบริษัท  
ของบรรพ ๓ เอกเทศสัญญา แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ท่ีเก่ียวกับบริษัทจํากัดมาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

 
หมวด ๙  

บทกําหนดโทษ  
   

 
มาตรา ๔๘  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๒ วรรคหน่ึง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๔๙  บริษัทใดไมใชคําวา “บริษัท” ไวหนาช่ือ และ “จํากัด (คนเดียว)”  

ไวทายช่ือ หรือ “บจค.” ไวหนาช่ือ หรือไมใชช่ือเปนภาษาตางประเทศซ่ึงมีความหมายทํานองเดียวกัน
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด ในเอกสารใด ๆ เก่ียวกับธุรกิจของบริษัท ตองระวางโทษปรับไมเกิน 
สองหมื่นบาท และปรับอีกวันละไมเกินหารอยบาทจนกวาจะไดเลิกใชหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา ๕๐  ผูใดใชช่ือหรือย่ีหอซ่ึงมีอักษรไทยประกอบวา “บริษัท จํากัด (คนเดียว)” 

หรือ “จํากัด (คนเดียว)” หรือ “บจค.” หรืออักษรตางประเทศซ่ึงมคีวามหมายดังกลาวประกอบใน 
ดวงตรา ปายช่ือ จดหมาย ใบแจงความ หรือเอกสารอยางอ่ืนเก่ียวกับธุรกิจโดยมไิดเปนบริษัท  
เวนแตเปนการใชในการขอจดทะเบียนเก่ียวกับการต้ังบริษัท ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท  
และปรับอีกวันละไมเกินหารอยบาทจนกวาจะไดเลิกใชหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๕๑  บริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาตรา ๑๔ วรรคสี่  

มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๙ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
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มาตรา ๕๒  บริษัทใดฝาฝนมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 
 
มาตรา ๕๓  บริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๕๔  บริษัทใดไมเร่ิมทําบัญชีนบัแตวันท่ีไดรับการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล   

ตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท 
 
มาตรา ๕๕  บริษัทใดไมปดบัญชีครั้งแรกภายในสิบสองเดือนนับแตวันเร่ิมทําบัญชี และ

ปดบัญชีทุกรอบสิบสองเดือนนับแตวันปดบัญชีคร้ังกอน ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท  เวนแต
เม่ือไดรับอนุญาตจากสารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชีใหเปล่ียนรอบป
บัญชีแลวอาจปดกอนครบรอบสิบสองเดือนก็ได  

 
มาตรา ๕๖  บริษัทใดไมจัดทํางบการเงิน ไมย่ืนงบการเงินตอสํานักงานกลางบัญชี หรือ

สํานักงานบัญชีประจําทองท่ีตามกฎหมายวาดวยการบัญชีภายในหนึ่งเดือนนับแตวันปดบัญชี ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหาหม่ืนบาท เวนแตมีเหตุจําเปนทําใหบริษัทไมสามารถจะปฏิบัติตามกําหนดเวลาดังกลาว
ได อธิบดีอาจพิจารณาส่ังใหขยายหรือเล่ือนกําหนดเวลาออกไปอีกตามความจําเปนแกกรณีได 

 
มาตรา ๕๗  บริษัทใดไมสงมอบเอกสารท่ีต องใชประกอบการลงบัญชีใหผูทําบัญ ชี 

หรือไมเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีไว ณ สถานที่ทําการ หรือสถานที่ท่ีใชเปน
ท่ีทําการผลิตหรือเก็บสินคาเปนประจําหรือสถานที่ใชเปนท่ีทํางานเปนประจํา ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งหม่ืนบาท เวนแตไดรับอนุญาตจากสารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี
ใหเก็บรักษาบัญชีหรือเอกสารดังกลาว ไว ณ สถานท่ีอ่ืนได  

 
มาตรา ๕๘  บริษัทใดไมเก็บรักษาบัญชีและเอกสารท่ีตองใชประกอบการลงบัญชีไวเปน

เวลาไมนอยกวาหาป นับแตวันปดบัญชีหรือจนกวาจะมกีารเลิกประกอบธุรกิจดวยเหตุใดๆ โดยมิไดมีการ
ชําระบัญชีและบริษัทไมสงมอบบัญชีและเอกสารท่ีตองใชประกอบการลงบัญชีแกสารวัตรใหญบัญชีหรือ
สารวัตรบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชีภายในเกาสิบวันนับแตวันเลิกประกอบธุรกิจ ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๕๙  บริษัทใดแจงความเปนเท็จตอสารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีวาบัญชี

หรือเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ
ปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๐  บริษัทใดไมจัดใหมผูีทําบัญชีซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนดตาม

กฎหมายวาดวยการบัญชี เพ่ือจัดทําบัญชีตามพระราชบัญญัติน้ี ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท 
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มาตรา ๖๑  ผูทําบัญชีผูใดไมจัดทําบัญชีเพ่ือใหมกีารแสดงผลการดําเนินงาน  ฐานะ
การเงิน หรือการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของบริษัทที่เปนอยูตามความเปนจริง ตามมาตรฐานการบัญชี
และตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด  โดยมีเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีใหถูกต องครบถวน  
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๖๒  ในการลงรายการในบัญชี ผูทําบัญชีผูใดไมลงรายการเปนภาษาไทย หรือ

เม่ือลงรายการเปนภาษาตางประเทศไมมีภาษาไทยกํากับ  หรือลงรายการเปนรหัสบัญชีโดยไมมีคูมอื  
แปรรหัสท่ีเปนภาษาไทยไว ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๖๓  ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของสารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีตาม

กฎหมายวาดวยการบัญชี ซ่ึงปฏิบัติการในการตรวจสอบบัญชีและเอกสารท่ีตองใชประกอบการลงบัญชี
ตามพระราชบัญญัติน้ี  โดยเขาไปในสถานท่ีทําการหรือสถานที่เก็บรักษาบัญชีและเอกสาร ท่ีตองใช
ประกอบการลงบัญชีของบริษัทหรือสถานท่ีรวบรวมหรือประมวลขอมูลในระหวางเวลาทําการของ  
สถานที่น้ัน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๔  บริษัทใดไมจัดทํางบการเงินซ่ึงมีรายการยอตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  

ตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 

  มาตรา ๖๕  บริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินสอง
หมื่นบาท 
 

มาตรา ๖๖  บริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ วรรคหน่ึง หรือวรรคสาม  
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหม่ืนบาท  

 
มาตรา ๖๗  ผูใดใชช่ือของบริษัทใดท่ีถูกขีดช่ือออกจากทะเบียนแลวในการประกอบ

กิจการคา เพ่ือใหประชาชนเขาใจวาบริษัทน้ันยงัมิไดถูกขีดช่ือตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
และปรับอีกวันละไมเกินหน่ึงพันบาทจนกวาจะไดเลิกใช 

 
มาตรา ๖๘  ผูจัดการหรือผูชําระบัญชีของบริษัทใด โดยทุจริต แสดงออกซ่ึงความเท็จ

หรือปกปดความจริงซ่ึงควรบอกใหแจงแกเจาของทุนในเร่ืองฐานะการเงินของบริษัทน้ัน ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหาหม่ืนบาท  

 
มาตรา ๖๙  บุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทเอาไปเสีย ทําใหเสียหาย 

ทําลาย ทําใหเส่ือมคา หรือทําใหไรประโยชน ซ่ึงทรัพยสินอันบริษัทจํานาํไว ถาไดกระทําเพ่ือให 
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เกิดความเสียหายแกผูรับจํานาํ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท  
หรือท้ังจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๐  บุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทรูวาเจาหนี้ของบริษัท  

หรือเจาหน้ีของบุคคลอ่ืนซ่ึงจะใชสิทธิเรียกรองของเจาหน้ีของบริษัทในการบังคับชําระหนี้จากบริษัท  
ใชหรือนาจะใชสิทธิเรียกรองทางศาลใหชําระหน้ี 

(๑) ยาย ซอน หรือโอนใหแกผูอื่นซ่ึงทรัพยสินของบริษัท หรือ 
(๒) แกลงใหบริษัทเปนหน้ีซ่ึงไมเปนความจริง 
ถาไดกระทําเพ่ือมิใหเจาหนี้ไดรับชําระหน้ีท้ังหมดหรือแตบางสวน ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๗๑  บุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทใดกระทําการ 

หรือไมกระทําการเพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายเพ่ือตนเองหรือผูอ่ืน 
อันเปนการเสียหายแกบริษัทน้ันตองระวางโทษปรับไมเกินหาหม่ืนบาท  
 

มาตรา ๗๒  บุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท กระทําหรือยินยอม 
ใหกระทําการดังตอไปน้ี 

(๑) ทําใหเสียหาย ทําลาย เปล่ียนแปลง ตัดทอน หรือปลอมบัญชี เอกสาร  
หรือหลักประกันของบริษัท หรือที่เก่ียวกับบริษัท หรือ 

(๒) ลงขอความเท็จหรือไมลงขอความสําคัญในบัญชีหรือเอกสารของบริษัท  
หรือท่ีเก่ียวกับบริษัท 

ถากระทําหรือยินยอมใหกระทําเพ่ือลวงใหบริษัทหรือเจาของทุนขาดประโยชน 
อันควรได ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนส่ีหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ  

 
มาตรา ๗๓  ผูใดโฆษณาโดยอางถึงบุคคล ตําแหนงหนาท่ี บัญชี รายงาน หรือกิจการ 

อันเกี่ยวกับบริษัทอันเปนเท็จในสาระสาํคัญ หรือปกปดขอความอันเปนสาระสาํคัญ เพ่ือ 
(๑) ลวงผูมีสวนไดเสียในบริษัทน้ันใหขาดประโยชนอันควรไดจากบริษัทน้ัน หรือ 
(๒) จูงใจบุคคลใหมอบหมายหรือสงทรัพยสินใหแกบริษัทน้ัน หรือใหเขาเปนผูคํ้าประกัน

หรือใหทรัพยสินเปนประกันบริษัทนั้น 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ  
 
มาตรา ๗๔  ผูใดโดยทุจริตกําหนดคาทรัพยสนิท่ีนํามาลงในบริษัทโดยบิดเบือนให

แตกตางจากมลูคาท่ีแทจริง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท  
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๑๔ 

๒๗.๑๑.๕๘ 

มาตรา ๗๕  ในกรณีท่ีบริษัทเปนผูกระทําความผิดและถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติน้ี 
ผูจัดการหรือผูแทนของบริษัทซ่ึงรูเห็นเปนใจกับการกระทําความผิดน้ันหรือซ่ึงมิไดจัดการตามสมควร 
เพ่ือปองกันมิใหเกิดความผิดน้ัน ตองรับโทษตามท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดน้ัน  ๆดวย 
 

มาตรา ๗๖  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีท่ีมีโทษปรับสถานเดียวใหอธิบดี 
หรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได เม่ือผูกระทําความผิดไดชําระเงินคาปรับตามจํานวน 
ท่ีเปรียบเทียบภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแลวใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา 

ถาผูกระทําความผิดไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเม่ือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับ
ภายในเวลาท่ีกําหนดใหดําเนินคดีตอไป 
 
 
ผูรับสนองพระราชโองการ 
 
 
......................................... 
       นายกรัฐมนตร ี
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อัตราคาธรรมเนยีม 
   

 
(๑) การจดทะเบียนบริษัท  ๕,๐๐๐ บาท 

(๒) การจดทะเบียนการแปรสภาพบริษัทจํากัดคนเดียว 
 เปนบริษัทจํากัด 

 ๕,๐๐๐ บาท 

(๓) การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการทางทะเบียน ครั้งละ ๕๐๐ บาท 

(๔) การตรวจเอกสาร รายละ ๕๐ บาท 
(๕) การขอสําเนาเอกสารพรอมท้ังคํารับรอง  หนาละ ๕๐ บาท 
(๖) การขอหนังสือรับรองขอความในทะเบียน  รายการละ ๔๐ บาท 
(๗) การถายขอมูลท่ีไดจัดทําจากระบบคอมพิวเตอร ครั้งละ ๘๐๐ บาท 

(๘) การบันทึกขอมูลลงในระบบคอมพิวเตอร ระเบียนละ ๐.๓๐ บาท 

(๙) การเช่ือมโยงขอมูลจากระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
 ของกรมพัฒนาธุรกิจการคาไปยังเครื่องคอมพิวเตอรอ่ืน 

ครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท 
 

(๑๐) การถายโอนขอมลูจากระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
 ของกรมพัฒนาธุรกิจการคาไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรอ่ืน 

รายละ ๓๐ บาท 
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