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ลาํดับ กระทาํผดิ

มาตรา

(พ.ร.บ.

กาํหนด

ความผดิ /    

ป.พ.พ.) 

ฐานความผดิ บทกาํหนดโทษ อตัราค่าปรับในการเปรียบเทยีบคดี (บาท) 

มาตรา อตัราโทษ บริษทัจาํกดั/ห้างฯ 

หุ้นส่วนผู้จดัการ

คณะกรรมการ 

กรรมการ/ผู้ชําระบญัชี 

บุคคล แล้วแต่กรณ ี

กรรมการผู้มอีาํนาจ 

ลงช่ือผูกผนับริษัท 

กรณกีระทาํความผดิ 

ตามมาตรา ๗ - ๒๔ 

(คนละ) 

๑ ๑๐๖๔/๒ 

หรือ 

๑๐๗๘/๒ 

หา้งหุน้ส่วนจดทะเบียนหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั 
- ไม่จดทะเบียนเปล่ียนแปลงหุน้ส่วนผูจ้ดัการภายในกาํหนด  ๑๔ วนั

นบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
 

๔/๑ ระวางโทษปรับ 
ไม่เกินสองหม่ืนบาท 

๒,๐๐๐ - 

๒ ๑๑๔๖ บริษทัจาํกดั 
- ไม่จดทะเบียนขอ้บงัคบัท่ีตั้งข้ึนใหม่หรือเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงภายใน

กาํหนด ๑๔ วนั นบัแต่วนัท่ีไดมี้การลงมติพิเศษ 

๑๓ ระวางโทษปรับ 
ไม่เกินสองหม่ืนบาท 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

๓ ๑๑๕๗ บริษทัจาํกดั 
- ไม่จดทะเบียนเปล่ียนแปลงกรรมการภายในกาํหนด ๑๔ วนั  
นบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

๑๓ ระวางโทษปรับ 
ไม่เกินสองหม่ืนบาท 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

๔ ๑๒๒๘ บริษทัจาํกดั 
- ไม่จดทะเบียนมติพเิศษใหเ้พิ่มทุนภายในกาํหนด ๑๔ วนั นบัแต่วนัท่ีไดล้ 
- ไม่จดทะเบียนมติพเิศษใหล้ดทุนภายในกาํหนด ๑๔ วนั นบัแต่วนัท่ีไดล้งมติ 

๑๓ ระวางโทษปรับ 
ไม่เกินสองหม่ืนบาท 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 



 ๒ 

ลาํดับ กระทาํผดิ

มาตรา

(พ.ร.บ.

กาํหนด

ความผดิ /    

ป.พ.พ.) 

ฐานความผดิ บทกาํหนดโทษ อตัราค่าปรับในการเปรียบเทยีบคดี (บาท) 

มาตรา อตัราโทษ บริษทัจาํกดั/ห้างฯ 

หุ้นส่วนผู้จดัการ

คณะกรรมการ 

กรรมการ/ผู้ชําระบญัชี 

บุคคล แล้วแต่กรณ ี

กรรมการผู้มอีาํนาจ 

ลงช่ือผูกผนับริษัท 

กรณกีระทาํความผดิ 

ตามมาตรา ๗ - ๒๔ 

(คนละ) 

๕ ๑๒๓๙ บริษทัจาํกดั 
- ไม่จดทะเบียนมติพิเศษใหค้วบบริษทัจาํกดัเขา้กนัภายในกาํหนด    

๑๔ วนันบัตั้งแต่วนัลงมติ 

๑๓ ระวางโทษปรับ 
ไม่เกินสองหม่ืนบาท 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

๖ ๑๒๔๑ บริษทัจาํกดั 
- ไม่จดทะเบียนควบบริษทัภายในกาํหนด ๑๔ วนั นบัแต่วนัท่ีควบเขา้กนั 
- ไม่จดทะเบียนบริษทัท่ีตั้งข้ึนใหม่ดว้ยการควบเขา้กนันั้น 

๑๓ ระวางโทษปรับ 
ไม่เกินสองหม่ืนบาท 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

๗ ๑๑๔๘ บริษทัจาํกดั 
- ไม่มีสาํนกังานบอกทะเบียน 
- ไม่ส่งคาํบอกการเปล่ียนยา้ยสาํนกังานแก่นายทะเบียนเพื่อจดทะเบียน 
 

๑๔ ระวางโทษปรับ 
ไม่เกินสองหม่ืนบาท 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

๘ ๑๑๙๗ 
 
 
 
 

 
 

บริษทัจาํกดั 
- ไม่นาํงบดุลเสนอเพื่ออนุมติัในท่ีประชุมใหญ่ภายใน ๔ เดือน นบัแต่

วนัท่ีลงในงบดุล 

๑๘ ระวางโทษปรับ 
ไม่เกินสองหม่ืนบาท 

(เฉพาะความผดิฐานน้ีใช้

อตัราปรับสูงใหส้อดคลอ้ง

กบักรณีส่งงบการเงินล่าชา้) 

๖,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

๖,๐๐๐ 
 
 
 

 

 



 ๓ 

ลาํดับ กระทาํผดิ

มาตรา

(พ.ร.บ.

กาํหนด

ความผดิ /    

ป.พ.พ.) 

ฐานความผดิ บทกาํหนดโทษ อตัราค่าปรับในการเปรียบเทยีบคดี (บาท) 

มาตรา อตัราโทษ บริษทัจาํกดั/ห้างฯ 

หุ้นส่วนผู้จดัการ

คณะกรรมการ 

กรรมการ/ผู้ชําระบญัชี 

บุคคล แล้วแต่กรณ ี

กรรมการผู้มอีาํนาจ 

ลงช่ือผูกผนับริษัท 

กรณกีระทาํความผดิ 

ตามมาตรา ๗ - ๒๔ 

(คนละ) 

๙ ๑๒๔๖/๓ หุน้ส่วนผูจ้ดัการของหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียนหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั 
- ไม่ส่งมอบกิจการ ทรัพยสิ์น บญัชี เอกสารและหลกัฐานต่างๆ ใหแ้ก่

คณะกรรมการบริษทัภายใน  ๑๔ วนั นบัแต่วนัท่ีผูเ้ป็นหุน้ส่วนไดใ้หค้วาม

ยนิยอมแปรสภาพ และดาํเนินการในเร่ืองต่างๆ เสร็จส้ินแลว้ 

๓๑/๒ ระวางโทษปรับ 
ไม่เกินหา้หม่ืนบาท 

๒,๐๐๐ - 

๑๐ ๑๒๔๖/๔ คณะกรรมการของบริษทัจาํกดั 
- ไม่จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัจาํกดัภายใน ๑๔ วนั นบัแต่วนัท่ี

ไดด้าํเนินการตามมาตรา ๑๒๔๖/๓ ครบถว้นแลว้ 
 

๓๑/๓ ระวางโทษปรับ 
ไม่เกินสองหม่ืนบาท 

๒,๐๐๐ - 

๑๑ ๑๒๕๓ ผูช้าํระบญัชีของหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน หา้งหุน้ส่วนจาํกดัหรือ 
บริษทัจาํกดั  
- ไม่บอกกล่าวแก่ประชาชนโดยประกาศโฆษณาในหนงัสือพิมพ์ 
แห่งทอ้งท่ีอยา่งนอ้ยหน่ึงคราววา่ไดเ้ลิกกนัแลว้และใหผู้เ้ป็นเจา้หน้ี 
ยืน่คาํทวงหน้ี 
- ไม่ส่งคาํบอกกล่าวเป็นจดหมายลงทะเบียนไปยงัเจา้หน้ีทุกคน ภายใน  
๑๔ วนั นบัแต่วนัเลิกหรือวนัท่ีศาลตั้งผูช้าํระบญัชี 
 

๓๒ ระวางโทษปรับ 
ไม่เกินแปดหม่ืนบาท 

๒,๐๐๐ - 



 ๔ 

ลาํดับ กระทาํผดิ

มาตรา

(พ.ร.บ.

กาํหนด

ความผดิ /    

ป.พ.พ.) 

ฐานความผดิ บทกาํหนดโทษ อตัราค่าปรับในการเปรียบเทยีบคดี (บาท) 

มาตรา อตัราโทษ บริษทัจาํกดั/ห้างฯ 

หุ้นส่วนผู้จดัการ

คณะกรรมการ 

กรรมการ/ผู้ชําระบญัชี 

บุคคล แล้วแต่กรณ ี

กรรมการผู้มอีาํนาจ 

ลงช่ือผูกผนับริษัท 

กรณกีระทาํความผดิ 

ตามมาตรา ๗ - ๒๔ 

(คนละ) 

๑๒ ๑๒๕๔ ผูช้าํระบญัชีของหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน หา้งหุน้ส่วนจาํกดัหรือ 
บริษทัจาํกดั 
-  ไม่จดทะเบียนการเลิกหา้งหุน้ส่วน หรือบริษทัภายใน  ๑๔ วนั นบัแต่ 
วนัท่ีเลิกกนั 
 
 

๓๓ ระวางโทษปรับ 
ไม่เกินหา้หม่ืนบาท 

๒,๐๐๐ - 

๑๓ ๑๒๕๘ ผูช้าํระบญัชีของหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน หา้งหุน้ส่วนจาํกดัหรือ 
บริษทัจาํกดั 
- ไม่จดทะเบียนเปล่ียนตวัผูช้าํระบญัชีใหม่ภายใน ๑๔ วนั นบัแต่วนัท่ี

ไดมี้การเปล่ียนตวักนันั้น 

๓๓ ระวางโทษปรับ 
ไม่เกินหา้หม่ืนบาท 

๒,๐๐๐ - 

๑๔ ๑๒๖๒ ผูช้าํระบญัชีของหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน หา้งหุน้ส่วนจาํกดั หรือ 
บริษทัจาํกดั 
- ไม่จดทะเบียนมติของท่ีประชุมใหญ่ภายในกาํหนด ๑๔ วนั 
นบัแต่วนัลงมติ 
- ไม่จดทะเบียนคาํบงัคบัของศาลใหอ้าํนาจผูช้าํระบญัชีใหท้าํการ

แยกกนัไดภ้ายใน ๑๔ วนั นบัแต่วนัออกคาํบงัคบั 

๓๓ ระวางโทษปรับ 
ไม่เกินหา้หม่ืนบาท 

๒,๐๐๐ - 



 ๕ 

ลาํดับ กระทาํผดิ

มาตรา

(พ.ร.บ.

กาํหนด

ความผดิ /    

ป.พ.พ.) 

ฐานความผดิ บทกาํหนดโทษ อตัราค่าปรับในการเปรียบเทยีบคดี (บาท) 

มาตรา อตัราโทษ บริษทัจาํกดั/ห้างฯ 

หุ้นส่วนผู้จดัการ

คณะกรรมการ 

กรรมการ/ผู้ชําระบญัชี 

บุคคล แล้วแต่กรณ ี

กรรมการผู้มอีาํนาจ 

ลงช่ือผูกผนับริษัท 

กรณกีระทาํความผดิ 

ตามมาตรา ๗ - ๒๔ 

(คนละ) 

๑๕ ๑๒๗๐ 

วรรคสอง 

ผูช้าํระบญัชีของหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน หา้งหุน้ส่วนจาํกดั หรือ 
บริษทัจาํกดั  
- ไม่จดทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชีเม่ือท่ีประชุมใหญ่ 
ไดใ้หอ้นุมติัรายงานการชาํระบญัชีท่ีสาํเร็จลงภายในกาํหนด ๑๔ วนั 
นบัแต่วนัประชุม 
 

๓๓ ระวางโทษปรับ 
ไม่เกินหา้หม่ืนบาท 

๒,๐๐๐ - 

๑๖ ๑๒๖๗ ผูช้าํระบญัชีของหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน หา้งหุน้ส่วนจาํกดัหรือ 
บริษทัจาํกดั 
- ไม่ทาํรายงานยืน่ต่อนายทะเบียนทุก ๓ เดือน 
- ไม่เปิดเผยรายงานแก่ผูเ้ป็นหุน้ส่วน ผูถื้อหุน้ หรือเจา้หน้ี 

๓๕ ระวางโทษปรับ 
ไม่เกินหา้หม่ืนบาท 

๒,๐๐๐ - 

๑๗ ๑๒๗๐ 

วรรคหน่ึง 

ผูช้าํระบญัชีของหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน หา้งหุน้ส่วนจาํกดัหรือ 
บริษทัจาํกดั  
- ไม่ทาํรายงานการชาํระบญัชี 
- ไม่เรียกประชุมใหญ่ 
- ไม่ช้ีแจงกิจการต่อท่ีประชุมเม่ือการชาํระบญัชีเสร็จลง 
 
 

๓๕ ระวางโทษปรับ 
ไม่เกินหา้หม่ืนบาท 

๒,๐๐๐ - 



 ๖ 

ลาํดับ กระทาํผดิ

มาตรา

(พ.ร.บ.

กาํหนด

ความผดิ /    

ป.พ.พ.) 

ฐานความผดิ บทกาํหนดโทษ อตัราค่าปรับในการเปรียบเทยีบคดี (บาท) 

มาตรา อตัราโทษ บริษทัจาํกดั/ห้างฯ 

หุ้นส่วนผู้จดัการ

คณะกรรมการ 

กรรมการ/ผู้ชําระบญัชี 

บุคคล แล้วแต่กรณ ี

กรรมการผู้มอีาํนาจ 

ลงช่ือผูกผนับริษัท 

กรณกีระทาํความผดิ 

ตามมาตรา ๗ - ๒๔ 

(คนละ) 

๑๘ ๑๒๗๑ 

วรรคหน่ึง 

ผูช้าํระบญัชีของหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน หา้งหุน้ส่วนจาํกดัหรือ 
บริษทัจาํกดั 
- ไม่มอบบญัชีและเอกสารทั้งหลายซ่ึงไดช้าํระบญัชีเสร็จแลว้แก่         

นายทะเบียนภายใน ๑๔ วนั นบัแต่วนัประชุมอนุมติัเสร็จการชาํระบญัชี 

๓๕ ระวางโทษปรับ 
ไม่เกินหา้หม่ืนบาท 

๒,๐๐๐ - 

๑๙ ๑๑๓๙ 

วรรคสอง 

กรรมการไม่ส่งสาํเนาบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้และผูท่ี้ขาดจากการเป็น       

ผูถื้อหุน้ไปยงันายทะเบียนอยา่งนอ้ยปีละคร้ังภายในกาํหนด ๑๔ วนั 

นบัแต่วนัประชุมสามญั 

๒๖ ระวางโทษปรับ 
ไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 

๒,๐๐๐ - 

 

 
 


