คําชี้แจงหลักเกณฑ การกําหนดและวิธีการคํานวณคาธรรมเนียม
ตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียม ลดอัตราคาธรรมเนียม และยกเวนคาธรรมเนียมการจดทะเบียน
การขอตรวจเอกสาร การขอสําเนาเอกสารพรอมคํารับรอง
และคาธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับหางหุนสวนและบริษัทจํากัด พ.ศ. 2561
.....................................................
1. เหตุผลความจําเปน
1.1 เพื่อใหเปนไปตามขอเสนอแนะของธนาคารโลกเกี่ยวกับการจัดเก็บคาธรรมเนียมการจดทะเบียนของ
ประเทศไทย โดยใชอัตราคาธรรมเนียมแบบคงที่ (Flat Rate) ซึ่งสะทอนตนทุนการใหบริการของหนวยงานรับจด
ทะเบียนที่ไมไดเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตามจํานวนทุนจดทะเบียน
1.2 เพื่อเปนการสงเสริมใหผูประกอบธุรกิจเขาใชบริการยื่นคําขอจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทจํากัด
ผานระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) เพิ่มมากขึ้น
1.3 เพื่อ เป นการชวยลดภาระค าใช จายในการขอถายโอนขอ มูล และส งเสริม ใหมีก ารเชื่อ มโยงขอ มู ล
(รายการจดทะเบียนและงบการเงิน) ของนิติบุคคลจากระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมใหแกป ระชาชนผูขอ
ขอมูลเพิ่มมากขึ้น
2. หลั ก เกณฑ แ ละรายละเอี ย ดการแก ไ ขปรั บ ปรุ ง อั ต ราค า ธรรมเนี ย ม
2.1 กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียน (ไมรวมถึงคาธรรมเนียมการขอตรวจเอกสาร การขอสําเนา
เอกสารพรอ มคํารับรอง และคาธรรมเนียมอื่น) ใหเปนแบบคงที่ (Flat Rate) โดยใชอัตราคาธรรมเนียมการจด
ทะเบียนเดิมขั้นต่ําสุดมาเปนอัตราคาธรรมเนียมแบบคงที่ (Flat Rate) ทั้งนี้เพื่อมิใหเกิดผลกระทบกับผูประกอบธุรกิจ
สวนใหญซึ่งจัดตั้งหางหุนสวนและบริษัทจํากัดโดยมีทุนจดทะเบียนไมเกินหนึ่งลานบาท (ซึ่งมีจํานวน 954,042 ราย
คิดเปนรอยละ 67.06 ของจํานวนหางหุนสวนและบริษัทจํากัดที่จดทะเบียนจัดตั้งไวทั้งหมด)
2.2 ลดอัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียน (ไมรวมถึงคาธรรมเนียมการขอตรวจเอกสาร การขอสําเนา
เอกสารพรอมคํารับรอง และคาธรรมเนียมอื่น) ลงรอยละ 30 จากอัตราคาธรรมเนียมแบบคงที่ (Flat Rate) สําหรับ
หางหุนสวนและบริษัทจํากัดทีย่ ื่นคําขอจดทะเบียนผานระบบจดทะเบียนนิติบคุ คลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration)
2.3 ปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการบริการถายโอนขอมูลจากระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรม
พัฒนาธุรกิจการคาไปยังเครื่องคอมพิวเตอรของผูขอขอมูล จากรายละ 60 บาท เปนรายละ 30 บาท
3. ผลใช บั ง คั บ และประเด็ นที่ เ กี่ ย วข อ งอื่ น ๆ
3.1 สําหรับ อัตราคาธรรมเนียมแบบคงที่ (Flat Rate) เริ่ม มีผ ลใชบัง คับ ตั้ง แตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป (คือตั้งแตวันที่ 21 เมษายน 2561 เปนตนไป)
สวนการลดอัตราคาธรรมเนียมลงรอยละ 30 สําหรับกรณียื่นคําขอจดทะเบียนผานระบบจดทะเบียน
นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิก ส (e-Registration) นั้น มีผ ลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ทั้งนี้อาจมีการขยายระยะเวลาออกไปอีกได เชนเดียวกับกรณีของหางหุนสวนและ
บริษัทจํากัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ)
3.2 กรณีเปนหางหุนสวนและบริษัทจํากัดที่มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูในทองที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัด
ปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลาเฉพาะในทองที่อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบายอย และ
จังหวัดสตูล ซึ่งไดรับการลดอัตราคาธรรมเนียมลงกึ่งหนึ่งแลว แมจะยื่นคําขอจดทะเบียนผานทางระบบ e-Registration
ก็จะไมไดรับการลดอัตราคาธรรมเนียมลงรอยละ 30 ตามกฎกระทรวงนี้อีก
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3.3 มีการเพิ่มขอกําหนดเกี่ยวกับการยกเวนคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขอตรวจเอกสาร การขอสําเนา
เอกสารพรอมคํารับรอง และคาธรรมเนียมอื่น ใหแกสวนราชการ
3.4 คํ า ขอที่ ยื่ น ไว ก อ นวั น ที่ ก ฎกระทรวงนี้ ใช บั ง คั บ และยั ง อยู ร ะหว า งการพิ จ ารณา ให เ รี ย กเก็ บ
คาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดใหมตามกฎกระทรวงนี้
3.5 บทเฉพาะกาลสําหรับอัตราคาธรรมเนียมของหางหุนสวนและบริษัทจํากัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ ใหใชรายการคาธรรมเนียมตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียม ลดอัตราคาธรรมเนียม และยกเวน
คาธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสําเนาเอกสารพรอมคํารับรอง และคาธรรมเนียมอื่นที่
เกี่ยวกับหางหุนสวนและบริษัทจํากัด พ.ศ. 2561 โดยลดลงกึ่งหนึ่งทุกรายการ
ตารางรายละเอียดการปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียม
รายการ

1. คาธรรมเนียมการจดทะเบียน
1.1 การจดทะเบียนจัดตั้งหางหุนสวน
1.2 การจดทะเบียนควบหางหุนสวน
1.๓ การจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิ

คาธรรมเนียม (บาท)
อัตราใหม
อัตราเดิม

Walk in
แบบคงที่ (Flat Rate)

e-Regis
(ลด 30%)

เขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ
(ลด 50%)

1,000 - 5,000
2,000

1,000
1,000

700
700

500
500

500 - 25,000

500
5,000
5,000

350

250

3,500
3,500

2,500
2,500

5,000

3,500

2,500

ครั้งละ 500

ครั้งละ 350

ครั้งละ 250

1.4 การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัด
5,000 - 250,000
1.5 การจดทะเบียนการแปรสภาพหางหุนสวนเปน 5,000 - 250,000
บริษัทจํากัด
1.6 การจดทะเบียนควบบริษัทจํากัด
5,000
1.7 การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผูเปนหุนสวน
หรือเปลี่ยนแปลงการลงทุนของผูเปนหุนสวน
(ก) การจดทะเบียนเพิ่มทุนของผูเปนหุนสวน
100 - 5,000
(ข) การจดทะเบียนเขาเปนหุนสวน
(ค) การจดทะเบียนออกจากการเปนหุนสวน
(ง) การจดทะเบียนลดทุนของผูเปนหุนสวน
คนละ 300
(จ) การจดทะเบียนเปลี่ยนสิ่งที่นํามาลงหุน
ของผูเปนหุนสวน
(ฉ) การจดทะเบียนเปลีย่ นจําพวกผูเปนหุนสวน
1.8 การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ
500 - 25,000
เพื่อเพิ่มทุนกอนจัดตั้งบริษัทจํากัด
1.๙ การจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทจํากัด
500 - 250,000
1.10 การจดทะเบียนตั้งกรรมการใหม
คนละ 400
1.๑๑ การจดทะเบี ย นเลิ ก/เสร็ จการชํ าระบั ญ ชี
400
หางหุนสวนหรือบริษัทจํากัด
1.๑2 การจดทะเบียนเรื่องอื่น ๆ

เรื่องละ 400
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คาธรรมเนียม (บาท)
อัตราใหม

รายการ

อัตราเดิม

2. คาธรรมเนียมการขอตรวจเอกสาร การขอสําเนา
เอกสารพรอมคํารับรอง และคาธรรมเนียมอื่น
2.1 ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน

ฉบับละ 100

ฉบับละ 100

ฉบับละ 50

รายละ 50

รายละ 50

รายละ 25

หนาละ 50

หนาละ 50

หนาละ 25

รายการละ 40

รายการละ 40

รายการละ 20

ครั้งละ 800
ระเบียนละ 0.30

ครั้งละ 800
ระเบียนละ 0.30

ครั้งละ 400
ระเบียนละ 0.15

ครั้งละ 3,000
รายละ 60
ครั้งละ 3,000

ครั้งละ 3,000
รายละ 30
ครั้งละ 3,000

ครั้งละ 1,500
รายละ 15
ครั้งละ 1,500

2.2 การตรวจเอกสาร
2.3 การขอสําเนาหรือขอใหถายเอกสาร
พรอมคํารับรอง
2.4 การขอหนังสือรับรองขอความในทะเบียน
2.5 การถายขอมูลที่จัดทําจากระบบคอมพิวเตอร
- คาบริการ
- คาบันทึกขอมูล
2.6 การถายโอนขอมูลจากระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ของกรม ไปยังเครื่องคอมพิวเตอรของผูขอขอมูล
- คาธรรมเนียมการติดตั้งโปรแกรม
- คาบริการถายโอนขอมูล
- การตอโปรแกรมเนื่องจากถูกตัดการเชื่อมโยง

……………………………………………………………

