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 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการจัดตั้งนิติบุคคลโดยบุคคลคนเดียว พ.ศ. ....” 

  

 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือ.............................. 

 

 มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้  

 “นิติบุคคล” หมายความวา นิติบุคคลคนเดียวซ่ึงมีบุคคลคนเดียวเปนเจาของและนายทะเบียนรับจด

ทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ 

     “เจาของนิติบุคคล” หมายความวา บุคคลธรรมดาท่ีเปนเจาของเงินหรือทรัพยสินท่ีนํามาลงทุนใน                
นิติบุคคล 
      “นายทะเบียน” หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา และใหหมายรวมถึงผูซ่ึงอธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการคามอบหมายดวย 
 “กรรมการ” หมายความวา กรรมการของนิติบุคคล 
      “เงินปนผล” หมายความวา ผลตอบแทนการลงทุนท่ีจายเปนตัวเงินใหแกเจาของนิติบุคคล  
      “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
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      “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
       ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้  ยกเวนคาธรรมเนียม แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ี                   
และกําหนดกิจการอ่ืนตลอดจนออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
      กฎกระทรวง และประกาศนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

หมวด 1 บทท่ัวไป 

มาตรา 4 ใหนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้มีสภาพนิติบุคคลแยกตางหากจากเจาของนิติบุคคล 
นับตั้งแตวันท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียน 

หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการจดทะเบียน ใหเปนไปตามท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนด 

มาตรา 5 เจาของนิติบุคคล นิติบุคคล จะถือเอาประโยชนจากบุคคลภายนอกจากขอความหรือรายการใดๆ
ท่ีบังคับใหตองจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ไมได จนกวานายทะเบียนจะไดรับจดทะเบียนเรียบรอยแลว              
แตฝายบุคคลภายนอกจะถือเอาประโยชนเชนวานั้นได 
 

มาตรา 6 บุคคลใดเม่ือไดชําระคาธรรมเนียมแลว มีสิทธิตรวจเพ่ือคัดขอความในรายการจดทะเบียนหรือ
เอกสารท่ีนายทะเบียนเก็บรักษาไว หรือจะขอใหนายทะเบียนคัดสําเนาหรือถายเอกสารฉบับใดๆ พรอมดวย             
คํารับรองของนายทะเบียนวาถูกตองหรือจะขอใหนายทะเบียนออกหนังสือรับรองรายการใดท่ีจดทะเบียนไวก็ได 

ผูมีสวนไดเสียของนิติบุคคล เม่ือไดเสียคาธรรมเนียมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแลว ชอบท่ีจะขอให 
นายทะเบียนทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคลนั้นใหก็ได 
 

มาตรา 7 นิติบุคคลตองปฏิบัติ ดังนี้  
   (1) ใหมีปายชื่อท่ีใชในการประกอบธุรกิจซ่ึงตองมีคําวา “โดยบุคคลคนเดียว” ตอทาย ในกรณีท่ีใชชื่อ
เปนอักษรภาษาตางประเทศจะใชคําซ่ึงมีความหมายวาเปน “นิติบุคคลโดยบุคคลคนเดียว” แทนก็ได 

(2) แสดงชื่อ ท่ีตั้งสํานักงาน และเลขทะเบียนนิติบุคคลไวในจดหมาย ประกาศ ใบแจงความ ใบสงของ           
และใบเสร็จรับเงิน 

(3) แสดงชื่อนิติบุคคลไวในดวงตรา (ถามี) 
(4) จัดใหมีปายชื่อไวหนาสํานักงานใหญและสํานักงานสาขา (ถามี) และดําเนินการมิใหมีปายชื่อดังกลาว

ในกรณีท่ีไมใชสถานท่ีนั้นเปนสํานักงานหรือสํานักงานสาขาหรือในกรณีท่ีจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลหรือสาขานิติบุคคลแลว 
การจัดใหมีหรือการดําเนินการมิใหมีปายชื่อตาม (4) ตองกระทําภายในสิบสี่วันนับแตวันจดทะเบียน         

นิติบุคคล หรือไมใชสถานท่ีนั้นเปนสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขาหรือจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลหรือเลิกสาขา 
แลวแตกรณี 
 

มาตรา 8 ถานายทะเบียนเห็นวาชื่อของนิติบุคคลใดท่ีขอจดทะเบียน ไมวาชื่อนั้นจะเปนภาษาไทยหรือ
ภาษาตางประเทศ เหมือนหรือคลายกับชื่อของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ หางหุนสวนจดทะเบียน บริษัท
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จํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ท่ียื่นหรือท่ีจดทะเบียนไวกอน ใหนายทะเบียนปฏิเสธการขอจดทะเบียนนั้น              
และแจงใหผูขอจดทะเบียนทราบ 

 

หมวด 2 การจัดตั้งนิติบุคคล 

มาตรา 9 บุคคลคนหนึ่งอาจขอจัดตั้งนิติบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ไดหนึ่งนิติบุคคล เวนแต เปนไปตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 
             

มาตรา 10 เจาของนิติบุคคลรับผิดจํากัดเทาจํานวนทุนท่ีนํามาลงในนิติบุคคล โดยไมตองรับผิดอ่ืนใดท้ัง
ทางตรงและทางออมตอหนี้ของนิติบุคคลตอบุคคลอ่ืนเพียงเพราะความเปนเจาของนิติบุคคลนั้น  

เจาของนิติบุคคลมีหนาท่ีตองชําระทุนจดทะเบียนเต็มจํานวน 
 
มาตรา 11 เจาของนิติบุคคลตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(1)  บรรลุนิติภาวะ 
(2)  มีสัญชาติไทย 
(3)  ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือไมเปนบุคคลลมละลาย และ 
(4)  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพยท่ีไดกระทําโดยทุจริต 
 
มาตรา 12 ในการขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ใหกรรมการท่ีเปนเจาของนิติบุคคลหรือกรรมการท่ีไดรับ

มอบหมายจากเจาของนิติบุคคลดําเนินการจดทะเบียนนิติบุคคล โดยมีรายการจดทะเบียนอยางนอย ดังตอไปนี้  
(๑) ชื่อนิติบุคคล  
(๒) ท่ีตั้งสํานักงาน และท่ีติดตอของนิติบุคคล  
(๓) ชื่อ ท่ีติดตอ และลายมือชื่อ ของเจาของนิติบุคคล และกรรมการ  
(๔) ทุนจดทะเบียนใชเปนตัวเงินหรือชําระเปนทรัพยสินอ่ืน  
(๕) กําหนดวันเลิกกิจการ ในกรณีท่ีกําหนดวันเลิกกิจการไวลวงหนา  
(๖) ขอกําหนดเก่ียวกับการจัดการนิติบุคคล  

(๖.๑) วัตถุประสงคของนิติบุคคลซ่ึงตองระบุประเภทธุรกิจโดยชัดแจง  
(๖.๒) อํานาจหนาท่ีของกรรมการ  

      (๖.๓) ขอบังคับของนิติบุคคล 
    (6.4) ขอกําหนดอ่ืน (ถามี)  
(7) กรณีเจาของนิติบุคคลเปนกรรมการคนเดียวของนิติบุคคล ใหตั้งบุคคลหนึ่งเพ่ือกระทําการแทนกรณี

เจาของนิติบุคคลถึงแกความตาย 
      หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคกอน ใหนิติบุคคลจดทะเบียนแกไขรายการทางทะเบียน         

โดยความยินยอมของเจาของนิติบุคคลภายในสิบสี่วัน นับแตวันท่ีไดรับความยินยอมจากเจาของนิติบุคคล 
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มาตรา 13 ขอบังคับของนิติบุคคลตองไมขัดหรือแยงกับรายการจดทะเบียนและบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 
และอยางนอยตองกําหนดเรื่องดังตอไปนี้  
   (1) การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และอํานาจกรรมการ 
   (2) การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี (ถามี) 
   (3) เงินปนผลและเงินสํารอง 
   (4) การใดๆท่ีตองไดรับความเห็นชอบจากเจาของนิติบุคคลกอนการดําเนินการ 

 ในการแกไขขอบังคับ ใหนิติบุคคลขอจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมภายในสิบสี่วันนับแตวันท่ีเจาของนิติบุคคล

ใหความเห็นชอบ 

มาตรา 14 ในกรณีท่ีนิติบุคคลจัดตั้งสํานักงานสาขาเพ่ือดําเนินกิจการของนิติบุคคลไมวาในหรือนอก

ราชอาณาจักร ใหขอจดทะเบียนสํานักงานสาขากอนดําเนินการ 

 ในกรณีท่ีนิติบุคคลเลิกสํานักงานสาขา ใหขอจดทะเบียนเลิกสํานักงานภายในสิบสี่วันนับแตวันเลิกสาขานั้น 

 

หมวด 3 การจายเงินปนผล 

มาตรา ๑5 การจายเงินปนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได ในกรณีท่ีนิติบุคคล          
ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหจายเงินปนผล 

นิติบุคคลอาจจายเงินปนผลใหแกเจาของนิติบุคคลได เม่ือกรรมการเห็นวามีกําไรเพียงพอท่ีจะจายได 
 

มาตรา 16 นิติบุคคลตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา              
ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ
ของทุนจดทะเบียน เวนแต นิติบุคคลจะมีขอบังคับหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดใหตองมีทุนสํารองมากกวานั้น 
 

มาตรา 17 ในกรณีท่ีนิติบุคคลจายเงินปนผลใหเจาของนิติบุคคลโดยฝาฝนมาตรา 15 หรือ มาตรา 16 
เปนเหตุใหเจาหนี้ของนิติบุคคลเสียเปรียบ เจาหนี้จะฟองเจาของใหคืนเงินปนผลท่ีไดรับไปแลวก็ได โดยตองฟอง
ภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีอนุมัติเงินปนผล 

 

หมวด 4 การบริหารจัดการ 

มาตรา 18 เจาของนิติบุคคลอาจแตงตั้งตนเองหรือบุคคลอ่ืนตั้งแตหนึ่งคนข้ึนไปเปนกรรมการเพ่ือบริหาร
จัดการตามขอบังคับนิติบุคคล และอยูในความครอบงําของเจาของนิติบุคคล  
               กรรมการตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
               (1) บรรลุนิติภาวะ 
               (2) มีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย 
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               (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
               (4) ไมเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพยท่ีไดกระทําโดยทุจริต 

 (5) ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคการหรือหนวยงานของรัฐ ฐานทุจริต

ตอหนาท่ี 

มาตรา 19 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 18 เวนแตขอบังคับจะกําหนดเปนอยางอ่ืน หลักเกณฑเก่ียวกับ
กรรมการใหกําหนดไวดังตอไปนี้  

(๑) กรรมการอาจไดรับการแตงตั้งหรือถอดถอนจากเจาของนิติบุคคลเม่ือใดก็ได  
(๒) กรรมการทุกคนมีสิทธิและหนาท่ีเทาเทียมกันในการบริหารจัดการและการดําเนินกิจการท้ังปวง              

ของนิติบุคคล รวมถึงการทําหนาท่ีเปนตัวแทนของนิติบุคคล  
(๓) ขอหารือในการประชุมกรรมการใหตัดสินโดยเอาเสียงขางมากเปนใหญ  

 
มาตรา 20 กรรมการพนจากตําแหนงเม่ือ  

 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 18 
 (4) ถูกถอดถอนตามมาตรา 19 (1) 
 (5) ศาลมีคําสั่งใหออก 
 

มาตรา 21 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกเปนหนังสือ การลาออกมีผลนับแต
วันท่ีใบลาออกไปถึงนิติบุคคล  
 กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได 
 

มาตรา 22 การดําเนินการดังตอไปนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาของนิติบุคคล  
(๑) ขาย ใหเชา แลกเปลี่ยน จําหนาย จาย หรือโอนโดยประการอ่ืนใด ซ่ึงทรัพยสินจํานวนมากกวาก่ึงหนึ่ง

ของนิติบุคคลหรือตามท่ีกําหนดในขอบังคับ โดยท่ีไมใชกิจการปกติของนิติบุคคล  
(๒) แปรสภาพ  
(๓) กิจกรรมอ่ืนใดนอกไปจากกิจการปกติของนิติบุคคล  
(๔) แกไขขอบังคับของนิติบุคคล  
ความเห็นชอบของเจาของนิติบุคคลอาจทําไดโดยไมตองเขาประชุมรวมกับกรรมการ โดยทําเปนหนังสือ   

ลงลายมือชื่อตนเองหรือลายมือชื่อของผูไดรับมอบอํานาจแทนเจาของนิติบุคคลก็ได 
 
มาตรา 23 ในการดําเนินกิจการของนิติบุคคล กรรมการตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค และขอบังคับ ตลอดดวยความซ่ือสัตยสุจริตและดวยความระมัดระวังเพ่ือประโยชนสูงสุดของ         
นิติบุคคล  
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      หนาท่ีความซ่ือสัตยสุจริตและความระมัดระวังตามวรรคกอน รวมถึงการไมกระทําการใดท่ีมีผลผูกพัน          
กับนิติบุคคลโดยท่ีมีสวนไดเสียสวนตนขัดกับสวนไดเสียของนิติบุคคล การไมกระทําการใดท่ีเปนการแขงขัน              
กับกิจกรรมของนิติบุคคล  
 เจาหนี้ของนิติบุคคลอาจใชสิทธิเรียกรองในนามของตนเองแทนนิติบุคคลในหนี้ของนิติบุคคลได 
 

มาตรา 24 กรรมการอาจเปนผูทําบัญชีหรือจัดใหมีผูทําบัญชีและงบการเงินสงใหเจาของนิติบุคคล
เห็นชอบเปนประจําทุกป และเก็บรักษาบัญชีและงบการเงินไวใหแกเจาของนิติบุคคลและนายทะเบียนเพ่ือเปดเผย
แกสาธารณะเปนระยะเวลาหาปนับจากวันปดบัญชี ท้ังนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด  
     อธิบดีอาจกําหนดยกเวนการมีผูสอบบัญชีแกนิติบุคคลก็ได 
 

มาตรา 2๕ ใหนิติบุคคล เปนผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชี และตองจัดใหมีการทําบัญชีสําหรับการประกอบธุรกิจ โดยมี
รายละเอียด หลักเกณฑ และวิธีการตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการบัญชีเทาท่ีไมขัดตอบทบัญญัติ               
แหงพระราชบัญญัตินี้ และท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

ใหอธิบดีกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการเก่ียวกับการเริ่มทําบัญชีครั้งแรก  การจัดทําบัญชี การปดบัญชี และ
การยื่นงบการเงิน 
  
 มาตรา 2๖ ใหสารวัตรใหญบัญชีและสารวัตรบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี ใชอํานาจท่ีมีตามกฎหมาย
วาดวยการบัญชี กับนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา 2๗ ในขอบังคับนิติบุคคลอาจกําหนดใหมีบุคคลภายนอกท่ีไมใชกรรมการของนิติบุคคล                  
เปนกรรมการตรวจสอบดวยก็ได โดยรวมประชุมเปนสวนหนึ่งของคณะกรรมการนิติบุคคล หรือแยกเปน
คณะกรรมการตรวจสอบตางหากอีกคณะหนึ่งก็ได ซ่ึงอาจรวมถึง การกําหนดอํานาจหนาท่ีของกรรมการตรวจสอบ 
และหลักเกณฑและวิธีการใดๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ี เปนตน  
      กรรมการตรวจสอบตองเปนบุคคลธรรมดาตั้งแตหนึ่งคนข้ึนไปมีหนาท่ีตรวจสอบการดําเนินการท้ังปวงของ
นิติบุคคล รวมถึงความเก่ียวโยงกับกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับนิติบุคคล และการใหคําปรึกษา ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของ 
นิติบุคคล  
 

มาตรา 28 เวนแตจะมีบทบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้เปนอยางอ่ืน ความเก่ียวพันระหวางกรรมการ           
กับนิติบุคคลและนิติบุคคลกับบุคคลภายนอก ใหเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตัวแทน 
 

หมวด 5 การปรับโครงสรางนิติบุคคล 

มาตรา 29 นิติบุคคลอาจแปรสภาพเปน หางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด ก็ได  
          การแปรสภาพตามวรรค 1 ใหนิติบุคคลนั้นหยุดประกอบกิจการ แตใหคงอยูเพ่ือการแปรสภาพโดยตอง
ดําเนินการดังตอไปนี้  
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 (1) แจงนายทะเบียนภายใน 3 วันนับแตวันท่ีเจาของนิติบุคคลใหความยินยอมเปนหนังสือ 
 (2) มีหนังสือบอกกลาวไปยังเจาหนี้ทุกคนภายใน 7 วัน เพ่ือใหคัดคานการแปรสภาพ โดยเจาหนี้ตอง

คัดคานภายใน 14 วันนับแตวันท่ีทําหนังสือบอกกลาว  

 (3) ดําเนินการชําระบัญชีใหแลวเสร็จโดยเร็วท่ีสุด  

ถามีการคัดคาน นิติบุคคลนั้นจะแปรสภาพมิไดจนกวาจะไดชําระหนี้หรือใหประกันเพ่ือหนี้นั้นแลว 

หลักเกณฑ วิธีการในการแปรสภาพ ใหเปนไปตามท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนด 

เม่ือไดดําเนินการตามข้ันตอนในวรรคกอนแลว ใหถือวานิติบุคคลเปนอันเลิกกันตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา 30 นิติบุคคลอาจเพ่ิมทุนหรือลดทุนของนิติบุคคลจากจํานวนท่ีจดทะเบียนไวแลวได               

ดวยความเห็นชอบของเจาของนิติบุคคลตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

มาตรา 31 อันทุนของนิติบุคคลนั้นจะลดลงไปใหถึงต่ํากวาจํานวนหนึ่งในสี่ของทุนท้ังหมดไมได 

 เม่ือนิติบุคคลประสงคจะลดทุน ตองโฆษณาความประสงคนั้นในหนังสือพิมพอยางนอยหนึ่งคราวและตอง

มีหนังสือบอกกลาวไปยังบรรดาผูซ่ึงนิติบุคคลรูวาเปนเจาหนี้ของนิติบุคคล บอกใหทราบรายการซ่ึงประสงคจะลดทุนลง

และขอใหเจาหนี้ผูมีขอคัดคานอยางหนึ่งอยางใดในการลดทุนนั้นสงคําคัดคานไปภายในสิบสี่วันนับแตวันท่ี                

บอกกลาวนั้น 

 ถาไมมีผูใดคัดคานภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน ก็ใหพึงถือวาไมมีการคัดคาน 

 ถาหากมีเจาหนี้คัดคาน นิติบุคคลจะจัดการลดทุนลงไมไดจนกวาจะไดใชหนี้หรือไดประกันเพ่ือหนี้รายนั้นแลว 

 

หมวด 6 การเลิกนิติบุคคล 

มาตรา 32 นิติบุคคลยอมเลิกกันดวยเหตุดังตอไปนี้  
(๑) เม่ือสิ้นกําหนดเวลา หรือเม่ือมีกรณีหรือมีเง่ือนไข ตามท่ีระบุในรายการจดทะเบียนเกิดข้ึนใหเปนเหตุ

เลิกนิติบุคคล และเจาของนิติบุคคลไมเห็นชอบใหมีการขยายกําหนดเวลาออกไป  
(๒) ศาลสั่งใหเลิกนิติบุคคลตามท่ีมีผูรองขอ เพราะไมเริ่มทําการภายในปหนึ่งนับแตวันจดทะเบียนหรือ

หยุดทําการถึงปหนึ่งเต็ม หรือตามท่ีกฎหมายอ่ืนกําหนด  
(๓) เจาของนิติบุคคลมีการขายหรือโอนกิจการใหบุคคลอ่ืน 
(4) เจาของนิติบุคคลมีความประสงคใหเลิก 
(5) เหตุอ่ืนใดตามกฎหมายนี้และกฎหมายอ่ืน 

 มาตรา 33 ในการเลิกหรือสั่งเลิกนิติบุคคล เจาของนิติบุคคล กรรมการดวยความยินยอมของเจาของนิติบุคคล 

หรือผูท่ีศาลแตงตั้ง ยอมเขาเปนผูชําระบัญชีได เวนแตในขอบังคับจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
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 มาตรา 34 เม่ือมีการเลิกนิติบุคคล ใหคณะกรรมการสงมอบทรัพยสิน บัญชี และเอกสารหลักฐานตางๆ

ท้ังหมดของนิติบุคคลใหแกผูชําระบัญชีภายในเจ็ดวันนับแตวันเลิก 

 มาตรา 35 การเลิกนิติบุคคลใหมีผลนับแตวันท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนเลิก แตถาการชําระบัญชียังไมเสร็จ 

ใหถือวานิติบุคคลยังดํารงอยูเทาเวลาท่ีจําเปนเพ่ือการชําระบัญชี 

 มาตรา 36 ในกรณีท่ีนิติบุคคลเลิกโดยเหตุอ่ืนนอกจากเหตุลมละลาย ใหจัดการชําระบัญชีตามบทบัญญัติ

แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเทาท่ีไมขัดตอบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ และท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
 

หมวด 8 บทกําหนดโทษ 

มาตรา 37 นิติบุคคลใดไมปฏิบัติตามมาตรา 7 มาตรา 12 วรรคสอง มาตรา 13 วรรคสอง มาตรา 14 

ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท และปรับอีกวันละไมเกินหารอยบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตองมาตรา 7  

มาตรา 38 นิติบุคคลใดไมจดทะเบียนตามมาตรา 30 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท 

มาตรา 39 คณะกรรมการนิติบุคคลใดไมปฏิบัติตามมาตรา 12 มาตรา 24 ตองระวางโทษปรับไมเกิน

สองหม่ืนบาท 

มาตรา 40 ผูใดใชชื่อหรือยี่หอซ่ึงมีอักษรไทยวา “โดยบุคคลคนเดียว” หรือ “นิติบุคคลโดยบุคคลคนเดียว” 

หรืออักษรตางประเทศซ่ึงมีความหมายดังกลาวประกอบในจดหมาย ประกาศ ใบแจงความ ใบสงของ 

ใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารอยางอ่ืนเก่ียวกับธุรกิจของนิติบุคคล โดยมิไดเปนนิติบุคคล เวนแตเปนการใชในการขอ

จดทะเบียนเก่ียวกับการจัดตั้งนิติบุคคล ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท และปรับอีกวันละไมเกินหารอยบาท 

จนกวาจะเลิกใชหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง แลวแตกรณี  

มาตรา 41 นิติบุคคลใด จายเงินปนผลโดยฝาฝนมาตรา 15 หรือมาตรา 16 ตองระวางโทษปรับไมเกิน

สองหม่ืนบาท กรรมการตองระวางโทษปรับไมเกินหาหม่ืนบาท 

มาตรา 42 นิติบุคคลใดไมมีหนังสือบอกกลาวความประสงคจะแปรสภาพตามมาตรา 29 (2) หรือจัดการ

แปรสภาพโดยฝาฝนมาตรา 29 วรรคสาม ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท 

มาตรา 43  นิติบุคคลใดไมโฆษณา หรือไมมีหนังสือบอกกลาวความประสงคจะลดทุนตามมาตรา 31 

วรรคสอง หรือจัดการลดทุนโดยฝาฝนมาตรา 31 วรรคสี่ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหม่ืนบาท กรรมการตอง

ระวางโทษปรับไมเกินหาหม่ืนบาท  

มาตรา 44 ผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 24 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
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มาตรา 45 ผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 25 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท  

มาตรา 46 กรรมการหรือผูชําระบัญชีของนิติบุคคลใด โดยทุจริต แสดงออกซ่ึงความเท็จหรือปกปดความจริง

ซ่ึงควรบอกใหแจงแกเจาของนิติบุคคลในเรื่องฐานะการเงินของนิติบุคคลนั้น ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหม่ืนบาท  

มาตรา 47 บุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลเอาไปเสีย ทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคา

หรือทําใหไรประโยชน ซ่ึงทรัพยสินอันนิติบุคคลดังกลาวจํานําไว ถาไดกระทําเพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูรับจํานํา 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 48 บุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล รูวาเจาหนี้ของนิติบุคคลดังกลาว หรือ

เจาหนี้ของบุคคลอ่ืนซ่ึงจะใชสิทธิของเจาหนี้ของนิติบุคคลดังกลาว บังคับการชําระหนี้จากนิติบุคคลดังกลาว              

ใชหรือนาจะใชสิทธิเรียกรองทางศาลใหชําระหนี้ 

 (1) ยาย ซอน หรือโอนใหแกผูอ่ืนซ่ึงทรัพยสินของนิติบุคคลดังกลาว หรือ 

 (2) แกลงใหนิติบุคคลดังกลาวเปนหนี้ซ่ึงไมเปนความจริง 

 ถาไดกระทําเพ่ือมิใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้ท้ังหมดหรือแตบางสวน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือ

ปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 49 บุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลใดกระทําการหรือไมกระทําการ              

เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายเพ่ือตนเองหรือผูอ่ืนอันเปนการเสียหายแกนิติบุคคลนั้น               

ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหม่ืนบาท  

มาตรา 50 บุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลใดกระทําการหรือยินยอมใหกระทําการ

ดังตอไปนี้ 

 (1) ใหเสียหาย ทําลาย เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือปลอมบัญชี เอกสาร หรือหลักประกันของนิติบุคคล 

หรือท่ีเก่ียวกับนิติบุคคล หรือ 

 (2) ลงขอความเท็จ หรือ ไมลงขอความสําคัญในบัญชีหรือเอกสารของนิติบุคคล หรือท่ีเก่ียวกับนิติบุคคล 

 ถากระทําหรือยินยอมใหกระทําเพ่ือลวงใหนิติบุคคลหรือเจาของนิติบุคคลขาดประโยชนอันควรได              

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

มาตรา 51 ผูใดโฆษณาโดยอางถึงบุคคล ตําแหนงหนาท่ี บัญชี รายงาน หรือกิจการอันเก่ียวกับนิติบุคคล

อันเปนเท็จในสาระสําคัญ หรือปกปดขอความอันเปนสาระสําคัญ เพ่ือ 

 (1) ลวงผูมีสวนไดเสียในนิติบุคคลนั้นใหขาดประโยชนอันควรไดจากนิติบุคคลนั้น หรือ 

 (2) จูงใจบุคคลใหมอบหมายหรือสงทรัพยสินใหแกนิติบุคคลนั้น หรือใหเขาเปนผู คํ้าประกันหรือ                  

ใหทรัพยสินเปนประกันนิติบุคคลนั้น 
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 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

มาตรา 52 ผูใดโดยทุจริตกําหนดคาทรัพยสินท่ีนํามาลงในนิติบุคคลสูงกวามูลคาท่ีแทจริง ตองระวางโทษ

ปรับไมเกินหาหม่ืนบาท  

มาตรา 53 ในกรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดและถูกลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้ ผูแทนนิติบุคคล

ซ่ึงรูเห็นเปนใจกับการกระทําความผิดนั้น หรือซ่ึงมิไดจัดการตามสมควรเพ่ือปองกันมิใหเกิดความผิดนั้น ตองรับโทษ

ตามท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย 

มาตรา 54 ในกรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดและถูกลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้กรรมการซ่ึงรูเห็นเปนใจ

กับการกระทําความผิดนั้น หรือซ่ึงมิไดจัดการตามสมควรเพ่ือปองกันมิใหเกิดความผิดนั้น ตองรับโทษตามท่ีบัญญัติไว

สําหรับความผิดนั้นๆ ดวย 

มาตรา 55 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ท่ีมีโทษปรับสถานเดียวใหอธิบดีหรือผู ซ่ึงอธิบดี

มอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได เม่ือผูกระทําความผิดไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 ถาผูกระทําความผิดไมยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบหรือเม่ือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในเวลาท่ีกําหนด 

ใหดําเนินคดีตอไป 
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อัตราคาธรรมเนียม 

 

(1) การจดทะเบียนนิติบุคคล  1,000 บาท 

(2) การจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ  800 บาท 

(3) การจดทะเบียนแปรสภาพ  1,000 บาท 

(4) การจดทะเบียนเพ่ิมทุน  800 บาท 
(5) การจดทะเบียนลดทุน  500 บาท 
(6) การจดทะเบียนเลิกนิติบุคคล  500 บาท 
(7) การจดทะเบียนเรื่องอ่ืนๆ เรื่องละ 500 บาท 
(8) การออกใบสําคัญหรือใบแทนใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 200 บาท 

(9) การตรวจเอกสาร ครั้งละ 50 บาท 
(10) การขอสําเนาหรือขอใหถายเอกสารพรอมท้ังคํารับรอง ฉบับละ 50 บาท 
(11) การรับรองขอความในทะเบียน เรื่องละ 50 บาท 
(12) คาธรรมเนียมในการออกเอกสาร 
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- 

   สํานักกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

ประเด็นพิจารณาใหความเห็นรางพระราชบัญญัติการจัดตั้งนิติบุคคลโดยบุคคลคนเดยีว พ.ศ.  .... 

1. ช่ือจะมีคําตอทายวา “โดยบุคคลคนเดียว” หรือคําวา “บริษัท...จํากัด (นิติบุคคลคนเดียว)”  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ผูจัดตั้งเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. บุคคลคนหนึ่งอาจจัดตั้งไดหนึ่งนิติบุคคล  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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- 

   สํานักกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

4. เจาของนิติบุคคลลงทุนเปนเงินหรือทรัพยสิน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. เจาของนิติบุคคลตองชําระทุนจดทะเบียนเต็มจํานวน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. เจาของนิติบุคคลรับผิดเทาจํานวนทุนท่ีนํามาลงในนิติบุคคล  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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- 

   สํานักกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

7. รายการจดทะเบียนนอกจากตองมีรายการท่ีกําหนดแลว ควรมีรายการอ่ืนอีกหรือไม อยางไร  

รายการท่ีกําหนดไวมีรายละเอียดมากเกินไปหรือไม ควรมีรายการอยางไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ขอบังคับ อยางนอยตองมีกําหนดเรื่องดังตอไปนี้แลว ควรมีรายการอ่ืนอีกหรือไม อยางไร 

(1) การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และอํานาจกรรมการ 

(2) การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี (ถามี) 

(3) เงินปนผลและเงินสํารอง 

(4) การใดๆท่ีตองไดรับความเห็นชอบจากเจาของนิติบุคคลกอนการดําเนินการ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. เงินปนผลจายไดเฉพาะเงินกําไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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- 

   สํานักกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

10.  ทุนสํารอง ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไร

สุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวา

รอยละสิบของทุนจดทะเบียน  เวนแต นิติบุคคลจะมีขอบังคับหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดใหตองมี            

ทุนสํารองมากกวานั้น 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.  เจาของเปนกรรมการหรือแตงตั้งบุคคลอ่ืนเปนกรรมการ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. การบัญชี  

1. กรรมการอาจเปนผูทําบัญชีหรือจัดใหมีผูทําบัญชี จัดทํางบการเงินสงใหเจาของนิติบุคคล

เห็นชอบทุกป ท้ังนี้อธิบดีสามารถยกเวนการมีผูสอบบัญชีได 

2. นิติบุคคลเปนผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชี และตองจัดใหมีการทําบัญชีครั้งแรก การจัดทําบัญชี  

การปดบัญชี และการย่ืนงบการเงินตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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- 

   สํานักกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

13.  อาจกําหนดใหมีบุคคลภายนอกเปนกรรมการตรวจสอบได 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

14.  การแปรสภาพคือการเปล่ียนแปลงนิติบุคคลไปเปนหางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด หรือ

บริษัทมหาชนจํากัดก็ได 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

15.  สามารถเพ่ิมทุนลดทุนได แตจะลดทุนไปใหถึงต่ํากวาหนึ่งในส่ีของทุนท้ังหมดไมได 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- 5- 

 

 



 
- 

   สํานักกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

16.  นิติบุคคลยอมเลิกกันเม่ือส้ินกําหนดเวลา, ศาลส่ัง, ขายกิจการ ฯลฯ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

17.  การเลิกดวยเหตุอ่ืน นอกจากลมละลาย ตองตั้งผูชําระบัญชีและจัดใหมีการชําระบัญชีตาม

กฎหมาย 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

18.  บทกําหนดโทษ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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- 

   สํานักกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

19.  คาธรรมเนียม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

20.  ประเด็นอ่ืนๆ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ช่ือ – นามสกุล ...................................................................................................................................... 

 ตําแหนง.........................................................หนวยงาน........................................................................ 

 เบอรโทรศัพท......................................................มือถือ.................................................................... 

 หมายเหตุ โปรดสงคืน ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 19 พฤศจิกายน 2558 

     ทางโทรสาร 02-5474472 หรืออีเมล legal@dbd.go.th 

     โทรศัพท 02-547-4471 

- ขอบพระคุณท่ีใหความเห็น - 
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