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

 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 

 มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้  

 “บริษัท” หมายความวา บริษัทจํากัดคนเดียวท่ีไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 

 “บริษัทจํากัด” หมายความวา บริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

     “เจาของบริษัท” หมายความวา บุคคลธรรมดาท่ีเปนเจาของเงินหรือทรัพยสินท่ีนํามาลงทุนในบริษัท 
      “นายทะเบียน” หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา และใหหมายรวมถึงผูซ่ึงอธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการคามอบหมายดวย 
 “กรรมการ” หมายความวา กรรมการของบริษัท 
 “สารวัตรใหญบัญชี” หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา และใหหมายความรวมถึงผูซ่ึงอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการคามอบหมายดวย ตามกฎหมายวาดวยการบัญชี 
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 “สารวัตรบัญชี” หมายความวา ผูซ่ึงอธิบดีแตงตั้งใหเปนสารวัตรบัญชีประจําสํานักงานบัญชีประจําทองท่ี 
ตามกฎหมายวาดวยการบัญชี 
      “เงินปนผล” หมายความวา ผลตอบแทนการลงทุนท่ีจายเปนตัวเงินใหแกเจาของบริษัท  
      “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
      “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
       ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้  ยกเวนคาธรรมเนียม แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ี                   
และกําหนดกิจการอ่ืน ตลอดจนออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
      กฎกระทรวง และประกาศนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด 1 
บทท่ัวไป 

 

มาตรา 4 ใหจัดตั้งบริษัทตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ เรียกวา “บริษัท...จํากัด (คนเดียว)” และใหมีสภาพ
เปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย นับตั้งแตไดจดทะเบียน 

หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการจดทะเบียน ใหเปนไปตามท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนด 
 

มาตรา 5 เจาของบริษัท หรือบริษัท จะถือเอาประโยชนจากบุคคลภายนอกจากขอความหรือรายการใดๆ    
ท่ีบังคับใหตองจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ไมได จนกวานายทะเบียนจะไดรับจดทะเบียนเรียบรอยแลว              
แตฝายบุคคลภายนอกจะถือเอาประโยชนเชนวานั้นได 
 

มาตรา 6 บุคคลใดเม่ือไดชําระคาธรรมเนียมแลว มีสิทธิตรวจ หรือคัดขอความในรายการจดทะเบียนหรือ
เอกสารท่ีนายทะเบียนเก็บรักษาไว หรือจะขอใหนายทะเบียนคัดสําเนาหรือถายเอกสารฉบับใดๆ พรอมดวย             
คํารับรองของนายทะเบียนวาถูกตอง หรือจะขอใหนายทะเบียนออกหนังสือรับรองรายการใดท่ีจดทะเบียนไวก็ได 

ผูมีสวนไดเสียของบริษัท เม่ือไดเสียคาธรรมเนียมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแลว ชอบท่ีจะขอให     
นายทะเบียนออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนนั้นใหก็ไดตามแบบท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
 

มาตรา 7 บริษัทตองปฏิบัติ ดังนี้  
 (1) ใชชื่อซ่ึงตองมีคําวา “บริษัท...จํากัด (คนเดียว)”  ในกรณีท่ีใชชื่อเปนอักษรภาษาตางประเทศจะใช   
คําซ่ึงมีความหมายวาเปน “บริษัท...จํากัดโดยบุคคลคนเดียว” ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแทนก็ได 
 (2) แสดงชื่อ ท่ีตั้งสํานักงาน และเลขทะเบียนบริษัทไวในจดหมาย ประกาศ ใบสงของ และใบเสร็จรับเงิน 
 (3) แสดงชื่อบริษัทไวในดวงตรา (ถามี) 
 (4) จัดใหมีปายชื่อไวหนาสํานักงานใหญ และสํานักงานสาขา (ถามี) และดําเนินการมิใหมีปายชื่อดังกลาว
ในกรณีท่ีไมใชสถานท่ีนั้นเปนสํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขา หรือในกรณีท่ีจดทะเบียนเลิกบริษัทหรือสาขา
ของบริษัทแลว 
 การจัดใหมีหรือการดําเนินการมิใหมีปายชื่อตาม (4) ตองกระทําภายในสิบสี่วันนับแตวันจดทะเบียน         
บริษัท หรือไมใชสถานท่ีนั้นเปนสํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขา หรือจดทะเบียนเลิกบริษัท หรือเลิกสาขา 
แลวแตกรณี 
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มาตรา 8 ถานายทะเบียนเห็นวาชื่อของบริษัทใดท่ีขอจดทะเบียน ไมวาชื่อนั้นจะเปนภาษาไทยหรือ
ภาษาตางประเทศ เหมือนหรือคลายกับชื่อของบริษัทตามพระราชบัญญัตินี้ หางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด 
หรือบริษัทมหาชนจํากัด ท่ียื่นหรือท่ีจดทะเบียนไวกอน ใหนายทะเบียนปฏิเสธการขอจดทะเบียนนั้น              
และแจงใหผูขอจดทะเบียนทราบ  

เม่ือปรากฏแกนายทะเบียนวาชื่อของบริษัทท่ีจดทะเบียนภายหลัง มีชื่อเหมือนหรือคลายกับชื่อของบริษัท
ท่ีจดทะเบียนไปกอนแลว ใหนายทะเบียนสั่งใหบริษัทท่ีจดทะเบียนภายหลังแกไขภายในสิบสี่วันนับแตวันท่ี       
นายทะเบียนมีคําสั่งและเม่ือพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวบริษัทไมแกไข นายทะเบียนสั่งใหเลิกบริษัทได 

 

หมวด 2  
การจัดตั้งบริษัท 

 

มาตรา 9 บุคคลคนหนึ่งอาจขอจัดตั้งบริษัทตามพระราชบัญญัตินี้ไดหนึ่งบริษัท เวนแตเปนไปตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 
             

มาตรา 10 เจาของบริษัทรับผิดจํากัดเทาจํานวนทุนท่ีนํามาลงในบริษัท และมีหนาท่ีตองชําระทุน        
จดทะเบียนเต็มจํานวน 

 

มาตรา 11 เจาของบริษัทตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(1)  บรรลุนิติภาวะ 
(2)  มีสัญชาติไทย 
(3)  ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือไมเปนบุคคลลมละลาย  
(4)  ไมเคยตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดในความผิดฐานฉอโกง โกงเจาหนี้ ยักยอก ความผิดเก่ียวกับ

การคาตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน เวนแต
พนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันขอจัดตั้งบริษัท และ 

(๕) ไมเคยตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุด หรือถูกเปรียบเทียบปรับในความผิดฐานใหความชวยเหลือ 
สนับสนุน หรือรวมประกอบธุรกิจ หรือมีอํานาจครอบงํากิจการ หรือมีอํานาจควบคุมบริษัท โดยแสดงออกวาเปน
ธุรกิจของตนแตเพียงผูเดียว หรือลงทุนแทนคนตางดาว เพ่ือใหคนตางดาวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยง หรือฝาฝน
กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันขอจัดตั้งบริษัท 

 

มาตรา 12 ในการขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ใหกรรมการท่ีเปนเจาของบริษัทหรือกรรมการท่ีไดรับ
มอบหมายจากเจาของบริษัทดําเนินการจดทะเบียนบริษัท โดยมีรายการจดทะเบียนอยางนอย ดังตอไปนี ้ 

(๑) ชื่อบริษัทตามมาตรา 7 (๑) 
(๒) ท่ีตั้งสํานักงาน และท่ีติดตอของบริษัท 
(๓) ทุนจดทะเบียนใชเปนตัวเงินหรือชําระเปนทรัพยสินอ่ืนนอกจากตัวเงิน กรณีเปนทรัพยสินอ่ืนนอกจาก

ตัวเงิน จะตองแสดงเกณฑในการตีราคาทรัพยสินนั้นดวย  
(๔) ชื่อ ท่ีติดตอ และลายมือชื่อ ของเจาของบริษัท และกรรมการ 
(๕) กําหนดวันเลิกกิจการ ในกรณีท่ีกําหนดวันเลิกกิจการไวลวงหนา  
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(๖) ขอกําหนดเก่ียวกับการจัดการบริษัท  
 (๖.๑) วัตถุประสงคของบริษัทซ่ึงตองระบุประเภทธุรกิจโดยชัดแจง  
 (๖.๒) อํานาจหนาท่ีของกรรมการ  

       (๖.๓) ขอบังคับของบริษัท 
     (6.4) ขอกําหนดอ่ืน (ถามี)  

      หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการจดทะเบียนแกไขรายการทางทะเบียนภายใน
สิบสี่วัน นับแตวันท่ีไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของบริษัท 
 

มาตรา 13 ขอบังคับของบริ ษัทตองไม ขัดหรือแยงกับรายการจดทะเบียนและบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ และอยางนอยตองกําหนดเรื่องดังตอไปนี้  
   (1) การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง จํานวนกรรมการ อํานาจกรรมการ และบําเหน็จกรรมการ 
   (2) เงินปนผลและเงินสํารอง 
   (3) การบัญชี การเงิน  
 (4) การสอบบัญชี (ถามี) 
   (5) การใดๆ ท่ีตองไดรับความเห็นชอบจากเจาของบริษัทกอนการดําเนินการ 
 ในการแกไขขอบังคับ ใหกรรมการขอจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมภายในสิบสี่วันนับแตวันท่ีเจาของบริษัท      
ใหความเห็นชอบเปนหนังสือ 
 

มาตรา 14 ในกรณีท่ีบริษัทจัดตั้งสํานักงานสาขาเพ่ือดําเนินกิจการของบริษัทไมวาในหรือนอกราชอาณาจักร 
ใหขอจดทะเบียนสํานักงานสาขากอนดําเนินการ 
 ในกรณีท่ีบริษัทเลิกสํานักงานสาขา ใหขอจดทะเบียนเลิกสํานักงานภายในสิบสี่วันนับแตวันเลิกสาขานั้น 
 

      มาตรา 15 บริษัทตองมีสมุดทะเบียนผูลงทุน ซ่ึงอยางนอยมีรายการดังตอไปนี้ 
 (๑) ชื่อ สัญชาติ ท่ีอยู อาชีพ ของผูลงทุน จํานวนเงินท่ีใชลงทุนหรือท่ีถือวาไดใชเปนการลงทุน 
 (๒) วัน เดือน ป ท่ีไดลงทะเบียนเปนผูลงทุน 
      สมุดทะเบียนผูลงทุน ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาถูกตอง 
 

  มาตรา 16 ใหบริษัททําใบสําคัญการลงทุน โดยใหกรรมการลงลายมือชื่อเองคนหนึ่งเปนอยางนอย           
ในใบสําคัญการลงทุน และมอบใหเจาของบริษัทถือไวเปนหลักฐานการลงทุน 
  ใบสําคัญการลงทุน อยางนอยตองมีรายการตอไปนี้ 
  (๑) ชื่อบริษัท 
  (๒) มูลคาของเงินและทรัพยสินท่ีลงทุน 
  (๓) ชื่อผูลงทุน 
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หมวด 3  
การบริหารจัดการ 

 

มาตรา 17 เจาของบริษัทอาจแตงตั้งตนเองหรือบุคคลอ่ืนตั้งแตหนึ่งคนข้ึนไปเปนกรรมการเพ่ือบริหาร
จัดการตามขอบังคับบริษัท และอยูในความครอบงําของเจาของบริษัท  
          กรรมการตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
          (1) บรรลุนิติภาวะ 
          (2) มีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย 
          (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
          (4) ไมเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดในความผิดเก่ียวกับทรัพยท่ีไดกระทําโดยทุจริต เวนแต   
พนโทษมาแลวไมนอยกวาหาป กอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ 
          (5) ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคการหรือหนวยงานของรัฐ ฐานทุจริตตอหนาท่ี 
     (6) ไมเคยตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุด หรือถูกเปรียบเทียบปรับในความผิดฐานใหความชวยเหลือ 
สนับสนุน หรือรวมประกอบธุรกิจ หรือมีอํานาจครอบงํากิจการ หรือมีอํานาจควบคุมบริษัท โดยแสดงออกวาเปน
ธุรกิจของตนแตเพียงผูเดียว หรือลงทุนแทนคนตางดาว เพ่ือใหคนตางดาวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยง หรือฝาฝน
กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว รวมท้ังผูซ่ึงยินยอมใหบุคคลใดกระทําการดังกลาว เวนแต      
พนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันขอจัดตั้งบริษัท 
 

มาตรา 18 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 20 เวนแตขอบังคับจะกําหนดเปนอยางอ่ืน หลักเกณฑเก่ียวกับ
กรรมการใหกําหนดไวดังตอไปนี้  

(๑) กรรมการอาจไดรับการแตงตั้งหรือถอดถอนจากเจาของบริษัทเม่ือใดก็ได  
(๒) กรรมการทุกคนมีสิทธิและหนาท่ีเทาเทียมกันในการบริหารจัดการและการดําเนินกิจการท้ังปวง              

ของบริษัท รวมถึงการทําหนาท่ีเปนตัวแทนของบริษัท  
(๓) ขอหารือในการประชุมกรรมการใหตัดสินโดยเอาเสียงขางมากเปนใหญ 

     (๔) กรณีเจาของบริษัทเปนกรรมการคนเดียวของบริษัท ถึงแกความตาย ใหดําเนินการตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 มรดก 

กรณีกรรมการถูกถอดถอนตาม (1) หรือไมมีกรรมการอ่ืนท่ีมีอํานาจกระทําการแทนได ใหเจาของบริษัท
ตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีถูกถอดถอน  

 

มาตรา 19 กรรมการพนจากตําแหนงเม่ือ  
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 17 
 (4) ถูกถอดถอนตามมาตรา 18 (1) 
 (5) ศาลมีคําสั่งใหออก 
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มาตรา 20 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกเปนหนังสือ การลาออกมีผลนับแต
วันท่ีใบลาออกไปถึงบริษัท  

กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได 
 

มาตรา 21 การดําเนินการดังตอไปนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาของบริษัท  
(๑) ขาย ใหเชา แลกเปลี่ยน จําหนาย จาย หรือโอนโดยประการอ่ืนใด ซ่ึงทรัพยสินจํานวนมากกวาก่ึงหนึ่ง

ของบริษัทหรือตามท่ีกําหนดในขอบังคับ โดยท่ีไมใชกิจการปกติของบริษัท  
(๒) การเพ่ิมทุนและการลดทุน 
(๓) กิจกรรมอ่ืนใดนอกไปจากกิจการปกติของบริษัท  
(๔) แกไขขอบังคับของบริษัท  
ความเห็นชอบของเจาของบริษัทอาจทําไดโดยไมตองเขาประชุมรวมกับกรรมการ แตใหจัดทําเปนหนังสือ     

ลงลายมือชื่อตนเอง หรือลายมือชื่อของผูไดรับมอบอํานาจแทนเจาของบริษัทก็ได 
 

มาตรา 22 ในการดําเนินกิจการของบริษัท กรรมการตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค 
และขอบังคับ ดวยความซ่ือสัตยสุจริตและดวยความระมัดระวังเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท  
      หนาท่ีความซ่ือสัตยสุจริตและความระมัดระวังตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการไมกระทําการใดท่ีมีผลผูกพันกับ
บริษัทโดยท่ีมีสวนไดเสียสวนตนขัดกับสวนไดเสียของบริษัท การไมกระทําการใดท่ีเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท  
 เจาหนี้ของบริษัทอาจใชสิทธิเรียกรองในนามของตนเองแทนบริษัทในหนี้ของบริษัทได 
 

มาตรา 23 กรรมการอาจเปนผูทําบัญชีหรือจัดใหมีผูทําบัญชี เพ่ือจัดทํางบการเงินสงใหเจาของบริษัท
เห็นชอบเปนประจําทุกป  

กรรมการตองเก็บรักษาบัญชีและงบการเงินไวใหแกเจาของบริษัทและนายทะเบียนเพ่ือเปดเผยแก
สาธารณะเปนระยะเวลาหาปนับจากวันปดบัญชี ท้ังนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด  
  

มาตรา 24 ใหบริษัทเปนผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชี และตองจัดใหมีการทําบัญชีสําหรับการประกอบธุรกิจ โดยมี
รายละเอียด หลักเกณฑ และวิธีการตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการบัญชีเทาท่ีไมขัดตอบทบัญญัติ               
แหงพระราชบัญญัตินี้ และท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

ใหบริษัทเริ่มทําบัญชี นับแตวันท่ีบริษัทไดรับจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย และตองปดบัญชีครั้งแรก
ภายในสิบสองเดือนนับแตวันเริ่มทําบัญชี และปดบัญชีทุกรอบสิบสองเดือน นับแตวันปดบัญชีครั้งกอน เวนแตไดรับ
อนุญาตจากสารวัตรใหญบัญชี หรือสารวัตรบัญชีตามมาตรา 25 
 ใหบริษัทจัดทํางบการเงิน และงบการเงินตองมีรายการยอตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด เวนแตกรณีท่ีไดมี
กฎหมายเฉพาะกําหนดเพ่ิมเติมจากรายการยอของงบการเงินท่ีอธิบดีกําหนดไวแลว ใหใชรายการยอตามท่ีกําหนดใน
กฎหมายเฉพาะนั้น 

งบการเงินตองไดรับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต เวนแตอธิบดีโดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรี กําหนดยกเวนการมีผูสอบบัญชี 

การยื่นงบการเงินใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
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 มาตรา 25 ใหสารวัตรใหญบัญชีและสารวัตรบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี มีอํานาจตามกฎหมาย       
วาดวยการบัญชี กับบริษัทเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา 26 ในขอบังคับบริษัทอาจกําหนดใหมีบุคคลภายนอกท่ีไมใชกรรมการของบริษัทเปนกรรมการ
ตรวจสอบดวยก็ได โดยรวมประชุมเปนสวนหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท หรือแยกเปนคณะกรรมการตรวจสอบ
ตางหากอีกคณะหนึ่งก็ได ซ่ึงอาจรวมถึงการกําหนดอํานาจหนาท่ีของกรรมการตรวจสอบ และหลักเกณฑและวิธีการ
ใดๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ี เปนตน  
      กรรมการตรวจสอบตองเปนบุคคลธรรมดาตั้งแตหนึ่งคนข้ึนไปมีหนาท่ีตรวจสอบการดําเนินการท้ังปวงของ
บริษัท รวมถึงความเก่ียวโยงกับกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับบริษัทและการใหคําปรึกษา ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของบริษัท  
 

มาตรา 27 เวนแตจะมีบทบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้เปนอยางอ่ืน ความเก่ียวพันระหวางกรรมการ           
กับบริษัท และบริษัทกับบุคคลภายนอก ใหเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตัวแทน 

 

หมวด 4  
การจายเงินปนผล 

 

มาตรา 28 การจายเงินปนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได ในกรณีท่ีบริษัทยังมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหจายเงินปนผล 

บริษัทอาจจายเงินปนผลใหแกเจาของบริษัทได เม่ือกรรมการเห็นวามีกําไรเพียงพอท่ีจะจายได 
 

มาตรา 29 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา              
ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ
ของทุนจดทะเบียน เวนแตบริษัทจะมีขอบังคับหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดใหตองมีทุนสํารองมากกวานั้น 
 

มาตรา 30 ในกรณีท่ีบริษัทจายเงินปนผลใหเจาของบริษัทโดยฝาฝนมาตรา 28 หรือ มาตรา 29 เปนเหตุ
ใหเจาหนี้ของบริษัทเสียเปรียบ เจาหนี้จะฟองเจาของบริษัทใหคืนเงินปนผลท่ีไดรับไปแลวก็ได โดยตองฟองภายใน
หนึ่งปนับแตเวลาท่ีเจาหนี้ทราบถึงการจายเงินปนผล หรือสิบปนับแตวันท่ีจายเงินปนผล 
 

หมวด 5  
การเพ่ิมทุนและการลดทุน 

 

มาตรา 31 บริษัทอาจเพ่ิมทุน หรือลดทุนของบริษัทจากจํานวนท่ีจดทะเบียนไวแลวได ดวยความเห็นชอบ
ของเจาของบริษัทตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด และตองนําความมาจดทะเบียนภายในสิบสี่
วันนับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบ 

 

มาตรา 32 อันทุนของบริษัทนั้นจะลดลงไปใหถึงต่ํากวาจํานวนหนึ่งในสี่ของทุนท้ังหมดไมได 
 เม่ือบริษัทประสงคจะลดทุน ตองโฆษณาความประสงคนั้นในหนังสือพิมพอยางนอยหนึ่งคราวและตองมี
หนังสือบอกกลาวไปยังบรรดาผูซ่ึงบริษัทรูวาเปนเจาหนี้ของบริษัท บอกใหทราบรายการซ่ึงประสงคจะลดทุนลงและ
ขอใหเจาหนี้ผูมีขอคัดคานอยางหนึ่งอยางใดในการลดทุนนั้นสงคําคัดคานไปภายในสิบสี่วันนับแตวันท่ีบอกกลาวนั้น 
 ถาไมมีผูใดคัดคานภายในกําหนดเวลาสิบสี่วัน ก็ใหพึงถือวาไมมีการคัดคาน 
 ถาหากมีเจาหนี้คัดคาน บริษัทจะจัดการลดทุนลงไมได จนกวาจะไดใชหนี้หรือใหประกันเพ่ือหนี้รายนั้นแลว 
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หมวด 6 
การแปรสภาพเปนบริษัทจํากัด 

 

 มาตรา 33 บริษัทอาจปรับโครงสรางการลงทุนโดยการแปรสภาพเปนบริษัทจํากัด ดังนี้ 
 (๑) จัดหาผูรวมลงทุนหรือผูถือหุนใหครบเปนองคประกอบในการจัดตั้งบริษัทจํากัด   
 (๒) แจงความประสงคท่ีจะแปรสภาพเปนบริษัทจํากัด โดยประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองท่ี  
อยางนอยหนึ่งคราว และมีหนังสือบอกกลาวไปยังบรรดาผูซ่ึงรูวาเปนเจาหนี้ของบริษัทบอกใหทราบรายการท่ี
ประสงคจะปรับโครงสรางการลงทุนเปนบริษัทจํากัด และขอใหเจาหนี้ผูมีขอคัดคานอยางหนึ่งอยางใดในการปรับ
โครงสรางการลงทุนเปนบริษัทจํากัดนั้นสงคําคัดคานไปภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีบอกกลาวนั้น  
 ถามีการคัดคานบริษัทจะปรับโครงสรางการลงทุนมิไดจนกวาจะไดชําระหนี้หรือใหประกันเพ่ือหนี้นั้นแลว 
 

 มาตรา 34 ในกรณีไมมีการคัดคานหรือมีการคัดคานแตบริษัทไดชําระหนี้หรือใหประกันเพ่ือหนี้นั้นแลว 
ใหจัดประชุมผูรวมลงทุนดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้  
 (๑) กําหนดจํานวนหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ รวมท้ังกําหนดสภาพ และบุริมสิทธิของหุนซ่ึงจะออก     
และจัดสรรหุนของบริษัทท่ีแปรสภาพใหแกผูถือหุนของบริษัทจํากัด 
 (๒) ชื่อของบริษัทจํากัดท่ีแปรสภาพ โดยจะใชชื่อใหมหรือจะใชชื่อเดิมของบริษัทท่ีแปรสภาพก็ได0  
 (๓) วัตถุประสงคของบริษัทจํากัด 
 (๔) ทุนของบริษัทจํากัด โดยจะตองมีทุนไมนอยกวาทุนชําระแลวของบริษัทท่ีแปรสภาพ  
 (๕) หนังสือบริคณหสนธิของบริษัทท่ีจําเปนตองแกไข ท้ังนี้ จะมีการแกไขเพ่ิมทุนของบริษัทจํากัดภายหลัง    
แปรสภาพแลวดวยก็ได 
 (๖) ขอบังคับของบริษัทจํากัด 
 (๗) เลือกตั้งกรรมการของบริษัทจํากัด 
 (๘) เลือกตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทจํากัด 
 (๙) เรื่องอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการแปรสภาพ (ถามี)0  
 ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติเก่ียวกับบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย วาดวยการนั้นๆ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

 มาตรา 35 ใหกรรมการบริษัทเดิมตองสงมอบกิจการ ทรัพยสิน บัญชีเอกสารและหลักฐานตางๆ ของ
บริษัทใหแกคณะกรรมการบริษัทจํากัดภายในสิบสี่วันนับแตวันท่ีไดดําเนินการในเรื่องตางๆ ตามมาตรา 34     
เสร็จสิ้นแลว  
          ในกรณีท่ีเจาของบริษัทยังไมไดโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน หรือทําเอกสารหลักฐานการใชสิทธิตางๆ ใหแก
บริษัท ใหคณะกรรมการบริษัทจํากัดมีหนังสือแจงใหโอนกรรมสิทธิ์หรือทําเอกสารหลักฐานการใชสิทธิตางๆ 
แลวแตกรณีใหแกคณะกรรมการบริษัทจํากัดภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง 
 

 มาตรา 36 คณะกรรมการบริษัทจํากัดตองขอจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทจํากัดตอนายทะเบียนตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ภายในสิบสี่วันนับแตวันท่ีไดดําเนินการตามมาตรา 35 ครบถวนแลว  
 ในการขอจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด คณะกรรมการบริษัทจํากัดตองยื่นรายงานการประชุมแปรสภาพ
เปนบริษัทจํากัดตามมาตรา 34 หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และบัญชีรายชื่อผู ถือหุนพรอมกับการขอ          
จดทะเบียนดวย 
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 มาตรา 37 เม่ือนายทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดรับจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดแลว 
ใหบริษัทเดิมหมดสภาพการเปนบริษัทตามพระราชบัญญัตินี้และใหนายทะเบียนหมายเหตุไวในทะเบียน  
 บริษัทจํากัดยอมไดไปท้ังทรัพยสิน หนี้ สิทธิ และความรับผิดของบริษัทเดิมท้ังหมด  
 

หมวด 7  
การเลิกบริษัท 

 

มาตรา 38 บริษัทยอมเลิกกันดวยเหตุดังตอไปนี้  
(๑) เม่ือเจาของบริษัทตาย เวนแตบริษัทตกทอดเปนมรดกแกทายาทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

บรรพ 6 มรดก และทายาทประสงคจะดําเนินธุรกิจตอไป 
(๒) เม่ือเจาของบริษัทลมละลาย หรือตกเปนคนไรความสามารถ 
(3) เม่ือสิ้นกําหนดเวลา หรือเม่ือมีกรณีหรือมีเง่ือนไข ตามท่ีระบุในรายการจดทะเบียนเกิดข้ึนใหเปนเหตุ

เลิกบริษัท และเจาของบริษัทไมเห็นชอบใหมีการขยายกําหนดเวลาออกไป  
(4) ศาลสั่งใหเลิกบริษัทตามท่ีมีผูรองขอ เพราะไมเริ่มทําการภายในปหนึ่งนับแตวันจดทะเบียนหรือหยุด

ทําการถึงปหนึ่งเต็ม หรือตามท่ีกฎหมายอ่ืนกําหนด  
(5) เจาของบริษัทมีความประสงคใหเลิก 
(6) นายทะเบียนสั่งใหเลิก 
(7) เหตุอ่ืนใดตามกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอ่ืน 
ท้ังนี้ ใหนําความมาจดทะเบียนเลิกภายในสิบสี่วันนั้บแตวันท่ีมีเหตุตามวรรคหนึ่งแลวแตกรณี 
 

มาตรา 39 ในการเลิกบริษัท จะตองมีการตั้งผูชําระบัญชี กรณีมีขอบังคับกําหนดผูชําระบัญชีไว หรือศาล
มีคําสั่งตั้งผูชําระบัญชี ใหผูนั้นเปนผูชําระบัญชี 

กรณีไมมีการตั้งผูชําระบัญชีไว ใหกรรมการดวยความยินยอมของเจาของบริษัท เปนผูชําระบัญชี 
กรณีเจาของบริษัทไมแตงตั้งผูใดเปนผูชําระบัญชี ใหเจาของบริษัทเปนผูชําระบัญชี   
 

 มาตรา 40 เม่ือมีการเลิกบริษัท ใหคณะกรรมการสงมอบทรัพยสิน บัญชี และเอกสารหลักฐานตางๆ
ท้ังหมดของบริษัทใหแกผูชําระบัญชีภายในเจ็ดวันนับแตวันเลิก 
 

 มาตรา 41 การเลิกบริษัทใหมีผลนับแตวันท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนเลิก แตถาการชําระบัญชียังไมเสร็จ 
ใหถือวาบริษัทยังดํารงอยูเทาเวลาท่ีจําเปนเพ่ือการชําระบัญชี 
 

 มาตรา 42 ในกรณีท่ีบริษัทเลิกโดยเหตุอ่ืนนอกจากเหตุลมละลาย ใหจัดการชําระบัญชีตามบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเทาท่ีไมขัดตอบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ และท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

 

หมวด 8  
การถอนทะเบียนบริษัทราง 

 

 มาตรา 43 เม่ือปรากฎแกนายทะเบียนวาบริษัท มิไดทําการคาขาย หรือประกอบการงาน หรือไมมีตัว      
ผูชําระบัญชีทําการอยูโดยพฤติการณดังตอไปนี้  

(1) บริษัทใดมิไดสงงบการเงินนับแตปปจจุบันยอนหลังสามปติดตอกัน หรือ 
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(2) บริษัทท่ีอยูระหวางชําระบัญชี แตผูชําระบัญชีมิไดทํารายงานการชําระบัญชี หรือมิไดยื่นจดทะเบียน
เสร็จการชําระบัญชีใหเสร็จสิ้นภายในสามปนับแตวันรับจดทะเบียนเลิกและนายทะเบียนไดสงหนังสือทางไปรษณีย
ตอบรับไปยังบริษัทและผูชําระบัญชีแจงใหดําเนินการเพ่ือใหมีตัวผูชําระบัญชี หรือยื่นรายงานการชําระบัญชี หรือ
จดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีสงหนังสือแลว แตผูชําระบัญชีมิไดปฏิบัติตาม  

(3) เหตุอ่ืนท่ีเชื่อไดวาบริษัทมิไดประกอบการงาน  
ท้ังนี้ เม่ือเปนพฤติการณตาม (1) หรือ (2) ใหนายทะเบียนขีดชื่อบริษัทนั้นออกจากทะเบียน การเปน

พฤติการณตาม (3) ใหนายทะเบียนมีหนังสือสงทางไปรษณียตอบรับไปยังบริษัท เพ่ือสอบถามวายังทําการคาขาย
หรือประกอบการงานอยูหรือไม และแจงวาหากมิไดรับคําตอบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีสงหนังสือ จะไดโฆษณา
ในหนังสือพิมพเพ่ือขีดชื่อนิติบุคคลนั้นออกเสียจากทะเบียน ถานายทะเบียนไดรับคําตอบจากบริษัทนั้นวา มิได    
ทําการคาขายหรือประกอบการงานแลว หรือมิไดรับคําตอบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีสงหนังสือ ใหนายทะเบียน
โฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองท่ีอยางนอยหนึ่งคราวและสงหนังสือบอกกลาวทางไปรษณียตอบรับไปยังบริษัทวา   
เม่ือพนเวลาเกาสิบวันนับแตวันท่ีสงหนังสือบอกกลาวบริษัทนั้นจะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน เวนแตจะแสดงเหตุ     
ใหเห็นเปนอยางอ่ืน 
 

 มาตรา 44 เม่ือสิ้นกําหนดเวลาท่ีแจงในหนังสือบอกกลาวตามมาตรา 43 แลว และบริษัทหรือผูชําระ
บัญชีมิไดแสดงเหตุใหเห็นเปนอยางอ่ืน นายทะเบียนจะขีดชื่อบริษัทนั้นออกจากทะเบียนก็ได ในการนี้ใหบริษัทนั้น 
สิ้นสภาพความเปนนิติบุคคลตั้งแตเม่ือนายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน แตความรับผิดของกรรมการ และ
เจาของบริษัทมีอยูเทาไรก็ใหคงมีอยูอยางนั้นและจะเรียกบังคับไดเสมือนบริษัทนั้นยังมิไดสิ้นสภาพนิติบุคคล 
 

มาตรา 45 ในระหวางการดําเนินการถอนทะเบียนบริษัทราง หากปรากฏขอเท็จจริงดังตอไปนี้           
ใหนายทะเบียนพิจารณาระงับการขีดชื่อบริษัทออกจากทะเบียน  

(๑) ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีสงหนังสือสอบถามการประกอบการงาน ถานายทะเบียนไดรับคําตอบ
จากบริษัทเปนหนังสือวายังคงทําการคาหรือประกอบการงานอยู  

(๒) ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีสงหนังสือแจงใหดําเนินการเพ่ือใหมีตัวผูชําระบัญชีหรือ        
ยื่นรายงานการชําระบัญชีหรือจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี ถาบริษัทหรือผูชําระบัญชีดําเนินการใหมีตัวผูชําระ
บัญชีหรือยื่นรายงานการชําระบัญชีหรือจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีแลวแตกรณี  

(๓) บริษัทแสดงหลักฐานใหเห็นวามีเหตุอ่ืนท่ีไมอาจขีดชื่อออกจากทะเบียนไดเม่ือพนระยะเวลาตาม (๑) 
หรือ (๒) แลว  

(๔) บริษัทไมมีท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญตามท่ีจดทะเบียนไว แตในระหวางดําเนินการไดมาจดทะเบียนแกไข
เพ่ิมเติมท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญ  

(๕) มีการสงงบการเงิน  
(๖) มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนหรือยื่นเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของทางทะเบียนของบริษัท 
(๗) มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนเก่ียวกับผูชําระบัญชีหรือสํานักงานของผูชําระ

บัญชี หรือยื่นเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของทางทะเบียนของบริษัทครั้งสุดทายถึงวันท่ีตรวจสอบไมเกิน ๓ ป  
(8) บริษัทไดเปลี่ยนโครงสรางเปนบริษัทจํากัด หรืออยูในระหวางดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนโครงสราง

เปนบริษัทจํากัด  
(9) มีการยื่นขอจดทะเบียนเลิกบริษัทตอนายทะเบียน ท้ังนี้ ไมวานายทะเบียนจะไดรับจดทะเบียนเลิก

บริษัทนั้นแลวหรือไม  
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(10) บริษัทไดถูกศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งใหลมละลาย พิทักษทรัพยชั่วคราว หรือพิทักษทรัพยเด็ดขาด 
หรือมีคําสั่งอ่ืนตามกฎหมายลมละลาย  

(๑1) ศาลมีคําสั่งรับคํารองฟนฟูกิจการหรืออยูในระหวางดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการ  
(๑2) มีหลักฐานเปนหนังสือแจงตอนายทะเบียนวาบริษัทอยูในระหวางการฟองรองดําเนินคดี หรือศาล    

มีคําสั่งหามมิใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนเปนการชั่วคราว หรือมีคําสั่งศาลในทํานองเดียวกัน หรือมีการคัดคาน
การจดทะเบียน 
 

 มาตรา 46 ถาบริษัท เจาของบริษัท หรือเจาหนี้ใดๆ ของบริษัทนั้นรูสึกวาตองเสียหายโดยไมเปนธรรม
เพราะการท่ีบริษัทถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน เม่ือบริษัท เจาของบริษัท หรือเจาหนี้ ยื่นคํารองตอศาลและศาล
พิจารณาไดความเปนท่ีพอใจวาในขณะท่ีขีดชื่อบริษัทออกจากทะเบียน บริษัทยังทําการคาขายหรือยังประกอบการ
งานอยู หรือเห็นเปนการยุติธรรมในการท่ีจะใหบริษัทไดกลับคืนสูทะเบียนก็ดี ศาลจะสั่งใหจดชื่อบริษัทกลับคืน     
สูทะเบียนก็ได และใหถือวาบริษัทนั้นยังคงอยูตลอดมาเสมือนมิไดมีการขีดชื่อออกเลย โดยศาลจะสั่งเปนประการ
ใดๆ ท่ีเห็นเปนการยุติธรรมก็ได เพ่ือใหบริษัทและบรรดาบุคคลอ่ืนๆ กลับคืนสูฐานะอันใกลท่ีสุดกับฐานะเดิม
เสมือนบริษัทนั้นมิไดถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนเลย 
 การรองขอใหบริษัทกลับคืนสูทะเบียน หามมิใหรองขอเม่ือพนกําหนดสิบปนับแตวันท่ีนายทะเบียนขีดชื่อ
บริษัทออกจากทะเบียน 

 

หมวด 9  
บทกําหนดโทษ 

 

มาตรา 47 บุคคลใดใหความชวยเหลือ สนับสนุน หรือรวมประกอบธุรกิจ หรือมีอํานาจครอบงํากิจการ 
หรือมีอํานาจควบคุมบริษัท โดยแสดงออกวาเปนธุรกิจของตนแตเพียงผูเดียว หรือลงทุนแทนคนตางดาว เพ่ือให 
คนตางดาวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยง หรือฝาฝนกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว รวมท้ังผูซ่ึง
ยินยอมใหบุคคลใดกระทําการดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ และใหศาลสั่งเลิกบริษัท หากฝาฝนไมปฏิบัติตามคําสั่งศาล ตองระวางโทษปรับวันละหนึ่งหม่ืนบาท
ถึงหาหม่ืนบาท ตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู 

 

มาตรา 48 บริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา 7 หรือมาตรา 14 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท  
 

มาตรา 49 กรรมการใดของบริษัทไมปฏิบัติตามมาตรา 12 วรรคสอง มาตรา 13 วรรคสอง หรือมาตรา 
23 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท 

 

มาตรา 50 ผูทําบัญชีผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 23 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 

มาตรา 51 ผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 24 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท  
 

มาตรา 52 บริษัทใดจายเงินปนผลโดยฝาฝนมาตรา 28 หรือมาตรา 29 ตองระวางโทษปรับไมเกิน    
สองหม่ืนบาท  

 

มาตรา 53 บริษัทใดไมจดทะเบียนตามมาตรา 31 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท 
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มาตรา 54 บริษัทใดไมโฆษณาหรือไมมีหนังสือบอกกลาวความประสงคจะลดทุนตามมาตรา 32      
วรรคสอง หรือจัดการลดทุนโดยฝาฝนมาตรา 32 วรรคสี่ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหม่ืนบาท กรรมการตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหาหม่ืนบาท  

 

มาตรา 55 กรรมการหรือผูชําระบัญชีของบริษัทใด โดยทุจริต แสดงออกซ่ึงความเท็จหรือปกปดความจริง    
ซ่ึงควรบอกใหแจงแกเจาของบริษัทในเรื่องฐานะการเงินของบริษัทนั้น ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหม่ืนบาท  

 

มาตรา 56 บุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทเอาไปเสีย ทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคา
หรือทําใหไรประโยชน ซ่ึงทรัพยสินอันบริษัทดังกลาวจํานําไว ถาไดกระทําเพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูรับจํานํา 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 57 บุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทรูวาเจาหนี้ของบริษัท หรือเจาหนี้ของบุคคล
อ่ืนซ่ึงจะใชสิทธิเรียกรองของเจาหนี้ของบริษัทในการบังคับชําระหนี้จากบริษัท ใชหรือนาจะใชสิทธิเรียกรองทาง
ศาลใหชําระหนี้  
 (1) ยาย ซอน หรือโอนใหแกผูอ่ืนซ่ึงทรัพยสินของบริษัท หรือ 
 (2) แกลงใหบริษัทเปนหนี้ซ่ึงไมเปนความจริง 
 ถาไดกระทําเพ่ือมิใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้ท้ังหมดหรือแตบางสวน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป     
หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 

มาตรา 58 บุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทใดกระทําการหรือไมกระทําการ              
เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายเพ่ือตนเองหรือผูอ่ืนอันเปนการเสียหายแกบริษัทนั้น               
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหม่ืนบาท  

 

มาตรา 59 บุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท กระทําการหรือยินยอมใหกระทําการ
ดังตอไปนี้ 
 (1) ทําใหเสียหาย ทําลาย เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือปลอมบัญชี เอกสาร หรือหลักประกันของบริษัท 
หรือท่ีเก่ียวกับบริษัท หรือ 
 (2) ลงขอความเท็จ หรือ ไมลงขอความสําคัญในบัญชีหรือเอกสารของบริษัท หรือท่ีเก่ียวกับบริษัท 
 ถากระทําหรือยินยอมใหกระทําเ พ่ือลวงใหบริ ษัทหรือเจาของบริ ษัทขาดประโยชน อันควรได              
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
 

มาตรา 60 ผูใดใชชื่อหรือยี่หอซ่ึงมีอักษรไทยวา “บริษัท...จํากัด (คนเดียว)” หรืออักษรตางประเทศซ่ึงมี
ความหมายดังกลาวประกอบในจดหมาย ประกาศ ใบแจงความ ใบสงของ ใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารอยางอ่ืน
เก่ียวกับกิจการของบริษัท โดยมิไดเปนบริษัท เวนแตเปนการใชในการขอจดทะเบียนเก่ียวกับการจัดตั้งบริษัท       
ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท และปรับอีกวันละไมเกินหารอยบาท จนกวาจะเลิกใชหรือจนกวาจะได
ปฏิบัติใหถูกตอง แลวแตกรณี  
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มาตรา 61 ผูใดโฆษณาโดยอางถึงบุคคล ตําแหนงหนาท่ี บัญชี รายงาน หรือกิจการอันเก่ียวกับบริษัทอัน
เปนเท็จในสาระสําคัญ หรือปกปดขอความอันเปนสาระสําคัญ เพ่ือ 
 (1) ลวงผูมีสวนไดเสียในบริษัทนั้นใหขาดประโยชนอันควรไดจากบริษัทนั้น หรือ 
 (2) จูงใจบุคคลใหมอบหมายหรือสงทรัพยสินใหแกบริษัทนั้น หรือใหเขาเปนผูคํ้าประกันหรือใหทรัพยสิน
เปนประกันบริษัทนั้น 
 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
 

มาตรา 62 ผูใดโดยทุจริตกําหนดคาทรัพยสินท่ีนํามาลงในบริษัทสูงกวามูลคาท่ีแทจริง ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหาหม่ืนบาท  

 

มาตรา 63 ในกรณีท่ีบริษัทเปนผูกระทําความผิดและถูกลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้ กรรมการ หรือ
ผูแทนบริษัท ซ่ึงรูเห็นเปนใจกับการกระทําความผิดนั้น หรือซ่ึงมิไดจัดการตามสมควรเพ่ือปองกันมิใหเกิดความผิด
นั้น ตองรับโทษตามท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย 
 

มาตรา 64 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ท่ีมีโทษปรับสถานเดียวใหอธิบดีหรือผู ซ่ึงอธิบดี
มอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได เม่ือผูกระทําความผิดไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ถาผูกระทําความผิดไมยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบหรือเม่ือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในเวลาท่ีกําหนด 
ใหดําเนินคดีตอไป 
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อัตราคาธรรมเนียม 
 

(1) การจดทะเบียนบริษัท  2,000 บาท 

(2) การจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ  500 บาท 

(3) การจดทะเบียนเพ่ิมทุน  500 บาท 
(4) การจดทะเบียนลดทุน  500 บาท 
(5) การจดทะเบียนเลิกบริษัท  500 บาท 
(6) การจดทะเบียนเรื่องอ่ืนๆ เรื่องละ 500 บาท 
(7) การออกใบสําคัญหรือใบแทนใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 200 บาท 

(8) การตรวจเอกสาร ครั้งละ 100 บาท 
(9) การขอสําเนาหรือขอใหถายเอกสารพรอมท้ังคํารับรอง ฉบับละ 100 บาท 
(10) การรับรองขอความในทะเบียน เรื่องละ 100 บาท 

 


