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พระราชบัญญัติ 
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  (ฉบับที่  ๑๘) 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพง 

และพาณิชย  (ฉบับที่  ๑๘)  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
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มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๐๒๐  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๐๒๐  บุคคลทุกคนเมื่อไดเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแลว 

ชอบที่จะตรวจเอกสารซึ่งนายทะเบียนเก็บรักษาไวได  หรือจะขอใหคัดสําเนาหรือเนื้อความในเอกสาร 

ฉบับใด  ๆ  พรอมดวยคํารับรองวาถูกตองมอบใหก็ได 

ผูมีสวนไดเสียของหางหุนสวนหรือบริษัทใด  ๆ  เมื่อไดเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวงแลว  ชอบที่จะขอใหนายทะเบียนทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนหางหุนสวนหรือบริษัท

นั้นใหก็ได” 

มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๐๒๓  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๐๒๓  ผูเปนหุนสวนก็ดี  หางหุนสวนก็ดี  หรือบริษัทก็ดื  จะถือเอาประโยชนแก

บุคคลภายนอกเพราะเหตุที่มีสัญญาหรือเอกสาร   หรือขอความอันบังคับใหจดทะเบียนตามลักษณะนี้ 

ยังไมได  จนกวาจะไดจดทะเบียนแลว   แตฝายบุคคลภายนอกจะถือเอาประโยชนเชนวานั้นได 

แตถึงกระนั้นก็ดี  ผูเปนหุนสวน  ผูถือหุน  หางหุนสวน หรือบริษัทซ่ึงได รับชําระหนี้กอน 

จดทะเบียนนั้นยอมไมจําตองคืน” 

มาตรา ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๑๐๒๓/๑  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

“มาตรา  ๑๐๒๓/๑  หางหุนสวนหรือบริษัทจะยกมาตรา  ๑๐๒๓  ข้ึนตอสูบุคคลภายนอก 

ผูสุจริตเพื่อไมใหตองรับผิดโดยอางวาผูเปนหุนสวน  หางหุนสวน  บริษัทหรือกรรมการไมมีอํานาจ

กระทําการมิได” 

มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๐๙๗  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๐๙๗  บุคคลใด  ๆ  ต้ังแตสามคนขึ้นไปจะเริ่มกอการและต้ังเปนบริษัทจํากัดก็ได  

โดยเขาชื่อกันทําหนังสือบริคณหสนธิ  และกระทําการอยางอื่นตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้” 

มาตรา ๗ ใหยกเลิกวรรคหาของมาตรา  ๑๑๑๑  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
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มาตรา ๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้ เปนมาตรา  ๑๑๑๑/๑  แหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย 

“มาตรา  ๑๑๑๑/๑  ในการจัดต้ังบริษัท  ถาไดดําเนินการครบทุกข้ันตอนดังตอไปนี้ภายใน 

วันเดียวกับวันที่ผูเร่ิมกอการจัดทําหนังสือบริคณหสนธิ  กรรมการจะขอจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิ 

และจดทะเบยีนบริษัทไปพรอมกันภายในวันเดียวกันก็ได 

(๑) จัดใหมีผูเขาชื่อซ้ือหุนครบตามจํานวนหุนทั้งหมดที่บริษัทจะจดทะเบียน 

(๒) ประชุมจัดต้ังบริษัทเพื่อพิจารณากิจการตาง  ๆ  ตามมาตรา  ๑๑๐๘  โดยมีผูเร่ิมกอการและ

ผูเขาชื่อซ้ือหุนทุกคนเขารวมประชุม และผู เ ร่ิมกอการและผู เขาชื่อซ้ือหุนทุกคนใหความเห็นชอบ 

ในกิจการที่ไดประชุมกันนั้น 

(๓) ผูเร่ิมกอการไดมอบกิจการทั้งปวงใหแกกรรมการ 

(๔) กรรมการไดเรียกใหผูเขาชื่อซ้ือหุนใชเงินคาหุนตามมาตรา  ๑๑๑๐  วรรคสอง  และเงินคาหุน

ดังกลาวไดใชเสร็จแลว” 

มาตรา ๙ ใหยกเลิกมาตรา  ๑๑๔๗  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๑๗๕  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๑๗๕  คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญใหลงพิมพโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่

อยางนอยหนึ่งคราวกอนวันนัดประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน และสงทางไปรษณียตอบรับไปยังผู ถือหุน 

ทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัทกอนวันนัดประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน  เวนแตเปนคําบอกกลาว 

เรียกประชุมใหญเพื่อลงมติพิเศษ  ใหกระทําการดังวานั้นกอนวันนัดประชุมไมนอยกวาสิบส่ีวัน 

คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญนั้น  ใหระบุสถานที่  วัน  เวลา  และสภาพแหงกิจการที่จะได

ประชุมปรึกษากัน  และในกรณีที่เปนคําบอกกลาวเรียกประชุมใหญเพื่อลงมติพิเศษใหระบุขอความที่จะ

นําเสนอใหลงมติดวย” 

มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๑๙๔  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   

และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“มาตรา  ๑๑๙๔  การใดที่กฎหมายกําหนดใหตองทําโดยมติพิเศษ ที่ประชุมใหญตองลงมติ 

ในเรื่องนั้นโดยคะแนนเสียงขางมากไมตํ่ากวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” 

มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๒๐๔   แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๒๐๔  การบอกกลาววาจะปนผลอยางใด  ๆ  อันไดอนุญาตใหจายนั้น  ใหบริษัทมี

จดหมายบอกกลาวไปยังตัวผูถือหุนที่ปรากฏชื่ออยูในทะเบียนผูถือหุนทุกคน  แตในกรณีที่บริษัทมีหุน

ชนิดที่มีใบหุนออกใหแกผูถือ  ใหโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่อยางนอยหนึ่งคราวดวย” 

มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๒๒๖  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๒๒๖  เมื่อบริษัทประสงคจะลดทุน ตองโฆษณาความประสงคนั้นในหนังสือพิมพ

แหงทองที่อยางนอยหนึ่งคราว  และตองมีหนังสือบอกกลาวไปยังบรรดาผูซ่ึงบริษัทรูวาเปนเจาหนี้ของ

บริษัท  บอกใหทราบรายการซึ่งประสงคจะลดทุนลงและขอใหเจาหนี้ผูมีขอคัดคานอยางหนึ่งอยางใด 

ในการลดทุนนั้น สงคําคัดคานไปภายในสามสิบวันนับแตวันที่บอกกลาวนั้น 

ถาไมมีผูใดคัดคานภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน  ก็ใหพึงถือวาไมมีการคัดคาน 

ถาหากมีเจาหนี้คัดคาน  บริษัทจะจัดการลดทุนลงไมได  จนกวาจะไดใชหนี้หรือใหประกันเพื่อ

หนี้รายนั้นแลว” 

มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความใน  (๔)  ของมาตรา  ๑๒๓๗  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย  

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๔)  ถาจํานวนผูถือหุนลดนอยลงจนเหลือไมถึงสามคน” 

มาตรา ๑๕ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๑๒๔๐  แหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๒๔๐  บริษัทตองโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่อยางนอยหนึ่งคราว  และสง 

คําบอกกลาวไปยังบรรดาผูซ่ึงบริษัทรูวาเปนเจาหนี้ของบริษัท  บอกใหทราบรายการที่ประสงคจะควบ

บริษัทเขากัน   และขอใหเจาหนี้ผูมีขอคัดคานอยางหนึ่งอยางใดในการควบบริษัทเขากันนั้นสงคําคัดคาน

ไปภายในหกสิบวันนับแตวันที่บอกกลาว” 
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มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกสวนที่  ๑๑  การถอนทะเบียนบริษัทราง  มาตรา  ๑๒๔๖  ของหมวด  ๔  

ในลักษณะ  ๒๒  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา ๑๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนสวนที่  ๑๒  การแปรสภาพหางหุนสวนจดทะเบียนและ

หางหุนสวนจํากัดเปนบริษัทจํากัด  มาตรา   ๑๒๔๖/๑  มาตรา  ๑๒๔๖/๒   มาตรา  ๑๒๔๖/๓   

มาตรา  ๑๒๔๖/๔  มาตรา  ๑๒๔๖/๕  มาตรา  ๑๒๔๖/๖  และมาตรา  ๑๒๔๖/๗  ของหมวด  ๔   

ในลักษณะ  ๒๒  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 

“สวนที่  ๑๒ 

การแปรสภาพหางหุนสวนจดทะเบียนและหางหุนสวนจํากัด 

เปนบริษัทจํากัด 
 

 

มาตรา  ๑๒๔๖/๑  หางหุนสวนจดทะเบียนหรือหางหุนสวนจํากัดที่มีผูเปนหุนสวนต้ังแต 

สามคนขึ้นไปอาจแปรสภาพเปนบริษัทจํากัดได โดยความยินยอมของผูเปนหุนสวนทุกคนและดําเนินการ 

ดังตอไปนี้ 

(๑) แจงความยินยอมของผู เปนหุนสวนที่จะใหแปรสภาพหางหุนสวนเปนบริษัทจํากัด   

เปนหนังสือตอนายทะเบียนภายในสิบส่ีวันนับแตวันที่ผูเปนหุนสวนทุกคนใหความยินยอม 

(๒) ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่อยางนอยหนึ่งคราว  และมีหนังสือบอกกลาว

ไปยังบรรดาผู ซ่ึงรูวาเปนเจาหนี้ของหางหุนสวนบอกใหทราบรายการที่ประสงคจะแปรสภาพ 

หางหุนสวนเปนบริษัท  และขอใหเจาหนี้ผูมีขอคัดคานอยางหนึ่งอยางใดในการแปรสภาพเปนบริษัท

จํากัดนั้น  สงคําคัดคานไปภายในสามสิบวันนับแตวันที่บอกกลาวนั้น 

ถามีการคัดคาน  หางหุนสวนนั้นจะแปรสภาพมิไดจนกวาจะไดชําระหนี้หรือใหประกันเพื่อ

หนี้นั้นแลว 

มาตรา  ๑๒๔๖/๒  ในกรณีไมมีการคัดคานหรือมีการคัดคานแตหางหุนสวนไดชําระหนี้หรือ

ใหประกันเพื่อหนี้นั้นแลว  ผูเปนหุนสวนทุกคนตองประชุมเพื่อใหความยินยอมและดําเนินการในเรื่อง

ดังตอไปนี้ 



หนา   ๑๗ 
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(๑) จัดทําหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท  (ถามี) 

(๒) กําหนดจํานวนทุนเรือนหุนของบริษัท  ซ่ึงตองเทากับสวนลงหุนของผูเปนหุนสวนทุกคน

ในหางหุนสวน  และกําหนดจํานวนหุนของบริษัทที่จะตกไดแกหุนสวนแตละคน 

(๓) กําหนดจํานวนเงินที่ไดใชแลวในแตละหุน  ซ่ึงตองไมนอยกวารอยละย่ีสิบหาแหงมูลคา

ของหุนแตละหุนที่ต้ังไว 

(๔) กําหนดจํานวนหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ  รวมทั้งกําหนดสภาพและบุริมสิทธิของหุน

ซ่ึงจะออกและจัดสรรหุนใหแกผูเปนหุนสวน 

(๕) แตงต้ังกรรมการและกําหนดอํานาจของกรรมการ 

(๖) แตงต้ังผูสอบบัญชี 

(๗) ดําเนินการในเรื่องอื่น  ๆ  ที่จําเปนในการแปรสภาพ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับบริษัทจํากัดวาดวยการนั้น  ๆ  มาใช

บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา  ๑๒๔๖/๓  หุนสวนผูจัดการเดิมตองสงมอบกิจการ  ทรัพยสิน  บัญชีเอกสารและ

หลักฐานตาง  ๆ  ของหางหุนสวนใหแกคณะกรรมการบริษัท  ภายในสิบส่ีวันนับแตวันที่ผูเปนหุนสวน

ไดใหความยินยอมและดําเนินการในเรื่องตาง  ๆ  ตามมาตรา  ๑๒๔๖/๒  เสร็จส้ินแลว 

ในกรณีที่ผูเปนหุนสวนยังไมไดชําระเงินคาหุนหรือชําระเงินคาหุนไมครบรอยละย่ีสิบหา 

ของมูลคาหุน  หรือยังไมไดโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน  หรือทําเอกสารหลักฐานการใชสิทธิตาง  ๆ   

ใหแกคณะกรรมการ  ใหคณะกรรมการบริษัทมีหนังสือแจงใหผูเปนหุนสวนชําระเงินคาหุน  โอนกรรมสทิธิ ์  

หรือทําเอกสารหลักฐานการใชสิทธิตาง  ๆ  แลวแตกรณี ใหแกคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต

วันที่ไดรับหนังสือแจง 

มาตรา  ๑๒๔๖/๔  คณะกรรมการบริษัทตองขอจดทะเบียนการแปรสภาพเปนบริษัทจํากัดตอ

นายทะเบียน  ภายในสิบส่ีวันนับแตวันที่ไดดําเนินการตามมาตรา  ๑๒๔๖/๓  ครบถวนแลว 

ในการขอจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทจํากัด  คณะกรรมการตองย่ืนรายงานการประชุม 

ที่ผู เปนหุนสวนไดรวมกันพิจารณาใหความยินยอมและดําเนินการแปรสภาพหางหุนสวนเปน 

บริษัทจํากัดตามมาตรา  ๑๒๔๖/๒  หนังสือบริคณหสนธิ  ขอบังคับ  และบัญชีรายชื่อผูถือหุน  พรอมกับ

การขอจดทะเบียนดวย 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา  ๑๒๔๖/๕  เมื่อนายทะเบียนไดรับจดทะเบียนการแปรสภาพหางหุนสวนจดทะเบียน

หรือหางหุนสวนจํากัดเปนบริษัทจํากัดแลว  ใหหางหุนสวนจดทะเบียน  หรือหางหุนสวนจํากัดเดิม 

หมดสภาพการเปนหางหุนสวนจดทะเบียนหรือหางหุนสวนจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   

และใหนายทะเบียนหมายเหตุไวในทะเบยีน 

มาตรา  ๑๒๔๖/๖  เมื่อหางหุนสวนจดทะเบียนหรือหางหุนสวนจํากัดไดจดทะเบียนแปรสภาพ

เปนบริษัทจํากัดแลว  บริษัทยอมไดไปทั้งทรัพยสิน  หนี้  สิทธิ  และความรับผิดของหางหุนสวน 

จดทะเบียนหรือหางหุนสวนจํากัดเดิมทั้งหมด 

มาตรา  ๑๒๔๖/๗  เมื่อจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทจํากดัแลว หากบ ริ ษั ทไม ส าม ารถ 

ชําระหนี้ที่ รับมาจากหางหุนสวนที่แปรสภาพได  ใหเจาหนี้บังคับชําระหนี้ เอาจากผูเปนหุนสวน 

ในหางหุนสวนที่แปรสภาพไดตามที่ผูเปนหุนสวนจะตองรับผิดในหนี้ของหางหุนสวน” 

มาตรา ๑๘ ใหยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๑๒๕๓  แหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๑) บอกกลาวแกประชาชนโดยประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่อยางนอย 

หนึ่งคราววาหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นไดเลิกกันแลวและใหผูเปนเจาหนี้ทั้งหลายย่ืนคําทวงหนี้แก 

ผูชําระบัญชี” 

มาตรา ๑๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนหมวด  ๖ การถอนทะเบียนหางหุนสวนจดทะเบียน   

หางหุนสวนจํากัด  และบริษัทจํากัดราง  มาตรา  ๑๒๗๓/๑  มาตรา  ๑๒๗๓/๒  มาตรา  ๑๒๗๓/๓   

และมาตรา  ๑๒๗๓/๔  ในลักษณะ  ๒๒  หุนสวนและบริษัท  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 

“หมวด  ๖ 

การถอนทะเบียนหางหุนสวนจดทะเบียน 

หางหุนสวนจํากัด  และบริษัทจํากัดราง 
 

 

มาตรา  ๑๒๗๓/๑  เมื่อใดนายทะเบียนมีมูลเหตุอันควรเชื่อวาหางหุนสวนจดทะเบียน   

หางหุนสวนจํากัด  หรือบริษัทจํากัดใด  มิไดทําการคาขายหรือประกอบการงานแลว  ใหนายทะเบียน 

มีหนังสือสงทางไปรษณียตอบรับไปยังหางหุนสวนหรือบริษัท  เพื่อสอบถามวายังทําการคาขายหรือ
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ประกอบการงานอยูหรือไม และแจงวาหากมิไดรับคําตอบภายในสามสิบวันนับแตวันที่สงหนังสือ   

จะไดโฆษณาในหนังสือพิมพเพื่อขีดชื่อหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นออกเสียจากทะเบียน 

ถานายทะเบียนไดรับคําตอบจากหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นวา  หางหุนสวนหรือบริษัทมิไดทํา

การคาขายหรือประกอบการงานแลวหรือมิไดรับคําตอบภายในสามสิบวันนับแตวันที่สงหนังสือ   

ใหนายทะเบียนโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่อยางนอยหนึ่งคราวและสงหนังสือบอกกลาวทาง

ไปรษณียตอบรับไปยังหางหุนสวนหรือบริษัทวา  เมื่อพนเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่สงหนังสือบอกกลาว  

หางหุนสวนหรือบริษัทนั้นจะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน  เวนแตจะแสดงเหตุใหเห็นเปนอยางอื่น 

มาตรา  ๑๒๗๓/๒  ในกรณีที่หางหุนสวนหรือบริษัทเลิกกันแลวและอยูระหวางการชําระบัญชี  

หากนายทะเบียนมีมูลเหตุอันควรเชื่อวาไมมีตัวผูชําระบัญชีทําการอยู  หรือการงานของหางหุนสวนหรือ

บริษัทไดชําระสะสางตลอดแลว  แตผูชําระบัญชีมิไดทํารายงานการชําระบัญชี  หรือมิไดย่ืนจดทะเบียน

เสร็จการชําระบัญชีตอนายทะเบียน  ใหนายทะเบียนมีหนังสือสงทางไปรษณียตอบรับไปยังหางหุนสวน

หรือบริษัท  และผูชําระบัญชี  ณ  สถานที่อันปรากฏเปนสํานักงานสุดทาย  แจงใหดําเนินการเพื่อใหมี 

ตัวผูชําระบัญชี  หรือย่ืนรายงานการชําระบัญชี  หรือจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี  แลวแตกรณี  และ

แจงวาหากมิไดดําเนินการดังกลาวภายในระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่สงหนังสือนั้นแลว  

จะไดโฆษณาในหนังสือพิมพเพื่อขีดชื่อหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นออกเสียจากทะเบียน 

ถาหางหุนสวนหรือบริษัท  หรือผูชําระบัญชีมิไดดําเนินการภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  

ใหนายทะเบียนโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่อยางนอยหนึ่งคราว  และสงหนังสือบอกกลาวทาง

ไปรษณียตอบรับไปยังหางหุนสวนหรือบริษัทและผูชําระบัญชีวาเมื่อพนกําหนดเวลาเกาสิบวันนับแต

วันที่สงหนังสือบอกกลาว  หางหุนสวนหรือบริษัทนั้นจะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน  เวนแตจะแสดงเหตุ

ใหเห็นเปนอยางอื่น 

มาตรา  ๑๒๗๓/๓  เมื่อส้ินกาํหนดเวลาตามที่แจงในหนังสือบอกกลาวตามมาตรา  ๑๒๗๓/๑  

หรือมาตรา  ๑๒๗๓/๒  แลว  และหางหุนสวนหรือบริษัท  หรือผูชําระบัญชีมิไดแสดงเหตุใหเห็นเปน

อยางอื่น  นายทะเบียนจะขีดชื่อหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นออกเสียจากทะเบียนก็ได  ในการนี้   

ใหหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นส้ินสภาพนิติบุคคลต้ังแตเมื่อนายทะเบียนขีดชื่อหางหุนสวนหรือบริษัทออก

เสียจากทะเบียน  แตความรับผิดของหุนสวนผูจัดการ  ผูเปนหุนสวน  กรรมการ  ผูจัดการ  และผูถือหุน  
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มีอยูเทาไรก็ใหคงมีอยูอยางนั้นและพึงเรียกบังคับไดเสมือนหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นยังมิไดส้ินสภาพ

นิติบุคคล 

มาตรา  ๑๒๗๓/๔  ถาหางหุนสวน  ผูเปนหุนสวน  บริษัท  ผูถือหุน  หรือเจาหนี้ใด  ๆ  ของ 

หางหุนสวนหรือบริษัทนั้นรูสึกวาตองเสียหายโดยไมเปนธรรมเพราะการที่หางหุนสวนหรือบริษัทถูก

ขีดชื่อออกจากทะเบียน  เมื่อหางหุนสวน  ผูเปนหุนสวน  บริษัท  ผูถือหุนหรือเจาหนี้ย่ืนคํารองตอศาล  

และศาลพิจารณาไดความเปนที่พอใจวาในขณะที่ขีดชื่อหางหุนสวนหรือบริษัทออกจากทะเบียน   

หางหุนสวนหรือบริษัทยังทําการคาขายหรือยังประกอบการงานอยู  หรือเห็นเปนการยุติธรรมในการที่ 

จะใหหางหุนสวนหรือบริษัทไดกลับคืนสูทะเบียนก็ดี  ศาลจะสั่งใหจดชื่อหางหุนสวนหรือบริษัทกลับคืน

เขาสูทะเบียนก็ได  และใหถือวาหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นยังคงอยูตลอดมาเสมือนมิไดมีการขีดชื่อ 

ออกเลย  โดยศาลจะสั่งและวางขอกําหนดไวเปนประการใด  ๆ  ตามที่เห็นเปนการยุติธรรมดวยก็ได  

เพื่อใหหางหุนสวนหรือบริษัทและบรรดาบุคคลอื่น  ๆ  กลับคืนสูฐานะอันใกลที่สุดกับฐานะเดิมเสมือน

หางหุนสวนหรือบริษัทนั้นมิไดถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนเลย 

การรองขอใหหางหุนสวนหรือบริษัทกลับคืนสูทะเบียน  หามมิใหรองขอเมื่อพนกําหนดสิบป

นับแตวันที่นายทะเบียนขีดชื่อหางหุนสวนหรือบริษัทออกจากทะเบียน” 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

บรรพ  ๓  ลักษณะ  ๒๒  วาดวยหุนสวนและบริษัทใชบังคับมาเปนเวลานาน บทบัญญัติบางมาตราสรางภาระ

โดยไมจําเปนแกประชาชนและกอใหเกิดความยุงยาก ซํ้าซอน และความลาชาตอการปฏิบัติหนาท่ีของ 

สวนราชการ  นอกจากนี้ ยังเปนอุปสรรคตอการเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศอีกดวย   

ดังนั้น  เพ่ือขจัดปญหาและอุปสรรคดังกลาวและเพื่อใหการดําเนินกิจการคาในรูปแบบของหางหุนสวนและบรษิทั 

มีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


