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สรุปผลการรับฟังความคดิเห็น 
ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจ ากดัคนเดียว พ.ศ. ....  

 
  ตามที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน
ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจ ากัดคนเดียว พ.ศ. .... ที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเสร็จแล้ว ผ่านทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่าน
ช่องทางโทรสารหมายเลข 0 2547 4472 และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dbd.legal@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 9 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  4 เมษายน 2560 เรื่อง แนวทางการ
จัดท าและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 นั้น 
 

  บัดนี้ ได้ครบก าหนดระยะเวลาการเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว จึงขอสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนี้ 
 

1. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้ง

บริษัทจ ากัดคนเดียว พ.ศ. .... ดังนี้ 
1.1 ครั้งที่ 1 รับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2560  กรมได้น าร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจ ากัดคนเดียว พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณาเสร็จแล้ว มารับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) โดย
สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางโทรสารหมายเลข 0 2547 4472 และไปรณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ 
dbd.legal@gmail.com และรับฟังความคิดเห็นใน ๒ ภูมิภาค ได้แกภ่าคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.2 ครั้งที่ 2 รับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560  กรมได้น าร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจ ากัดคนเดียว พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณาเสร็จแล้ว มารับฟังความคิดเห็นอีกครั้งผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) 
โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางโทรสารหมายเลข 0 2547 4472 และไปรณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
dbd.legal@gmail.com 

 

2. จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นในแต่ละครั้ง 
มีการรับฟังความคิดเห็นจ านวน 2 ครั้ง ได้แก่ 
2 .1  ครั้ งที่  1  รับ ฟั งความคิ ด เห็ น ผ่ านทางเว็บ ไซต์ ของกรมพัฒ นาธุ รกิ จการค้ า 

(www.dbd.go.th) ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 และรับฟังความคิดเห็นใน     
๒ ภูมิภาค ได้แก่ 1) ภาคเหนือ ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดตาก 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดมุกดาหาร 
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2 .2  ครั้ งที่  2  รับ ฟั งความคิ ด เห็ น ผ่ านทางเว็บ ไซต์ ของกรมพัฒ นาธุ รกิ จการค้ า 
(www.dbd.go.th) ตั้งแต่วันที่ 9 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 

 

3. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น 
เปิดรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ ให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน 

ร่วมแสดงความคิดเห็น 
 

4. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น 
4.1 ภายหลังสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 3 

ธันวาคม 2561 และรับฟังความคิดเห็นใน ๒ ภูมิภาค มีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) จ านวน 23 ราย และการจัดรับฟังความคิดเห็น จ านวน 110 ราย โดยผู้แสดง
ความคิดเห็นมีความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวเห็นด้วยกับหลักการและเหตุผลในการให้สามารถจัดตั้ง
บริษัทจ ากัดโดยบุคคลคนเดียว โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม สรุปได้ดังนี้ 

 

ล าดับ มาตรา ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 
1. 12    ควรก าหนดห้ามบุคคลจะเป็นเจ้าของทุนในบริษัทเกินกว่า

หนึ่งบริษัทในจังหวัดเดียวกันในเวลาเดียวกันไม่ได้  เพราะ
เจ้าของทุนคนเดียวอาจมีความประสงค์จะตั้งบริษัทในหลาย
จังหวัด โดยอาจให้มีผู้จัดการหลายคนรับผิดชอบในแต่ละ
จังหวัดก็ได้ 

   ความเห็นนี้มีลักษณะเดียวกับสาขา
ของบริษัท ซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้ ไม่ได้
มีการก าหนดห้ามการตั้ งสาขา ดังนั้น 
การก าหนดให้บุคคลจะเป็นเจ้าของทุน
ในบริษัทเกินกว่าหนึ่งบริษัทในจังหวัด
เดี ยวกั น ใน เวลาเดี ยวกั น ไม่ ได้  จึ ง
สอดคล้องกับข้อเสนอแล้ว 

2. 14    ควรเพ่ิมเติมกรณีช าระทุนจดทะเบียนเป็นตัวเงิน นอกจาก
เจ้าของทุนต้องช าระเต็มจ านวนก่อนการจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทแล้ว ควรก าหนดให้ต้องน าเงินทุนฝากสถาบันการเงินใน
นามบัญชีบริษัท ภายในเวลาเก้าสิบวันนับจากวันจดจัดตั้งบริษัท 
หรือภายในวันสิ้นรอบการปิดบัญชีครั้งแรกแล้วแต่เวลาใดจะถึง
ก่อนด้วย  

   กรณีที่กฎหมายก าหนดให้เจ้าของทุน
ต้องช าระเต็มจ านวนก่อนการจดทะเบียน
จั ดตั้ งบริษั ท  ย่ อมต้ องมี การแสดง
หลักฐานถึงการด าเนินการดังกล่าว จึง
อาจไม่มีความจ าเป็นต้องบัญญัติเพ่ิมเติม
ถึงก าหนดระยะเวลาดังกล่าวอีก 

3. 28    ควรก าหนดเพ่ิมเติมให้บริษัทจัดหาผู้ท าบัญชีที่มีคุณสมบัติ
ตามกฎหมายโดยให้แจ้งชื่อผู้ท าบัญชีซึ่งยินยอมเป็นผู้ท าบัญชีให้
บริษัทเมื่อจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ ผู้ท าบัญชีต้องแจ้งรายชื่อ
บริษัทที่รับท าบัญชีและเริ่มท าบัญชีตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทแล้วเสร็จ 

   บริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีตาม
กฎหมายว่ าด้ วยการบั ญชี  และร่ าง
พระราชบัญญัตินี้ ให้น าบทบัญญัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการบัญชีมาใช้บังคับกับ
การท าบัญชีของบริษัท จึ งไม่มี ความ
จ าเป็นตอ้งบัญญัติเพ่ิมเติมตามข้อเสนออีก 
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ล าดับ มาตรา ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 
4. 29    ควรก าหนดให้งบการเงินที่จัดท าโดยผู้ท าบัญชีของบริษัทซึ่งมี

คุณสมบัติตามกฎหมายก าหนด ให้ผู้ท าบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบต่อ
ความถูกต้องครบถ้วนของงบการการเงินโดยได้รับการยกเว้น
การสอบตรวจและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เว้นแต่งบการเงินของบริษัทที่เข้าเง่ือนไขตามท่ีอธิบดีก าหนด 

   ร่างมาตรา 29 ได้ก าหนดให้เฉพาะ  
งบการเงินของบริษัทที่เข้าเงื่อนไขตามที่

อธิบดีก าหนด ได้รับการยกเว้นการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตอยู่แล้ว 
5. 60    ควรเพ่ิมอัตราโทษกรณีบริษัทไม่จัดให้มีผู้ท าบัญชีซึ่ งมี

คุณสมบัติตามที่อธิบดีประกาศก าหนด เพ่ือให้บริษัทเห็น
ความส าคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย 

   ร่างพระราชบัญญั ติ ฉบับนี้  มีการ
ก าหนดอัตราโทษ โดยเทียบเคียงจาก
กฎหมายว่าด้วยการบัญชี 

6. อ่ืนๆ    เห็นด้วย - เนื่องจากจะเป็นการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดากล้า
ประกอบธุรกิจมากขึ้น และเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น 
นอกจากนี้ รัฐบาลยังสามารถส่งเสริม สนับสนุน ได้อย่างถูกต้อง
และตรงเป้าหมายมากขึ้น  
             - เนื่องจากจะเป็นการท าให้รู้ผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริง 
ไม่จ าเป็นต้องหาผู้ร่วมลงทุนมาเพ่ือจัดตั้งบริษัทจ ากัด 3 คน 

 

7. อ่ืนๆ    1. ควรเพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการท าลายเอกสารบัญชี ต้อง
ได้รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชี 
 
   2. การใช้ชื่อพระราชบัญญัติฉบับนี้  อาจก่อให้เกิดความ
สับสนกับบริษัทจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ 

   1. ร่ างพระราชบั ญญั ติ ฉบั บนี้  มี บท  
บัญญัติให้น ากฎหมายว่าด้วยการบัญชี
มาใช้กับร่างพระราชบัญญัตินี้อยู่แล้ว 
   2. บริษัทตามร่างพระราชบัญญัติฉบับ
นี้  จะมีค าว่า “คนเดียว” ต่อท้ ายชื่ อ
บริษัท 

 

4.2 ภายหลังสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 9 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563       
มีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) จ านวน 1 ราย      
โดยผู้แสดงความคิดเห็นมีความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวเห็นด้วยกับหลักการและเหตุผลในการให้
สามารถจัดตั้งบริษัทจ ากัดโดยบุคคลคนเดียว โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม สรุปได้ดังนี้ 

 

ล าดับ มาตรา ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 
1.     ควรให้ความส าคัญกับหลักการจัดตั้งบริษัทจ ากัด เนื่องจาก

บริษัทจ ากัดเกิดจากการร่วมลงทุนของบุคคลหลายๆ คน ท าให้
เป็นธุรกรรมที่มีการแสดงเจตนาร่วมกัน มีระบบตรวจสอบ 
ระบบการคานอ านาจซึ่กันและกัน มีคณะกรรมการที่บริหาร

   ร่ า งพ ระ ราช บั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้  มี
วัตถุประสงค์ในการยกร่าง เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่
กระบวนการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้ 
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กิจการ 
 
 

ล าดับ มาตรา ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 
  แทนนิติบุคคล และมีการแต่งตั้งกรรมการจากกลุ่มผู้ร่วมลงทุน 

โดยมีอ านาจและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นระเบียบ
แบบแผน เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกให้ความเชื่อถือ การให้
สามารถจัดตั้งโดยบุคคลคนเดียว ซึ่งไม่มีระบบคานอ านาจใน
องค์กร อาจท าให้ความน่าเชื่อถือน้อยลงได้ 

ง่ายขึ้น ซึ่งมีหลักการคล้ายคลึงกับการ
จัดตั้งบริษัทจ ากัดตามประมวลกฎหมาย
แพ่ งและพาณิ ชย์  อย่ างไรก็ ดี  กรม
ตระหนักถึงข้อจ ากัด และข้อห่วงใยตาม
ข้อสังเกต ถึงความแตกต่างบางประการ
ที่ไม่สามารถน าหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับ
การจัดตั้ งบริษัทจ ากัดตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับได้ 
จึงได้ยกร่างพระราชบัญญัติออกมาเป็น
อีกฉบับหนึ่ ง เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่เหมาะสม เพ่ือสร้างความ
น่าเชื่อถือให้แก่บริษัทจ ากัดคนเดียว 

 
 

5. ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น 
- ไม่มี – 
 

6. ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 
ปรากฏตาม ข้อ ๔ ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น 
 

7. การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการน าร่างพระราชบัญญัติขึ้นรับฟังความคิดเห็นเพ่ือให้เป็นไปตาม

มาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และได้น าผลการพิจารณามาประกอบการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้ว 
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