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โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการจัดตั้งบริษัทจํากัดคนเดียว 
 
 

เหตุผล 
 

 ปจจุบันประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหางหุนสวนและบริษัทไดกําหนดใหผูเริม่
กอการจัดตั้งบริษัทจํากัดและผูถือหุนของบริษัทจํากัดตองมีจํานวนตั้งแตสามคนข้ึนไป ซ่ึงในทาง
ปฏิบัติมักกอใหเกิดปญหาขอพิพาทระหวางผูถือหุนดวยกันเอง รวมทั้งกอใหเกิดความไมสะดวก    
ในการลงทุนจัดตั ้งบริษัทจํากัดเพื่อประกอบธุรกิจ ประกอบกับขอมูลทางสถิติพบวาการถือหุ น        
ในบริษัทจํากัดสวนใหญมีสัดสวนการถือหุนโดยผูถือหุนคนหนึง่ทีถื่อหุนเกินกึง่หนึ่ง ซึ่งถือไดวาเปน
เจาของกิจการที่แทจริง ดังนั้น เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกภาคเอกชนที่ประสงคจะ
ประกอบธุรกิจเพียงคนเดียว โดยไมประสงคท่ีจะรวมลงทุนกับบุคคลอ่ืน หรือไมสามารถหาผูรวมลงทุน
รายอืน่ได และเพือ่เปนการลดปญหาการเกิดขอพิพาทระหวางผู ถือหุ นของบริษัทดวยกันเอง 
ประกอบกับในปจจุบันสภาวการณทางเศรษฐกิจ การคา และการลงทุนระหวางประเทศไดมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก โดยเฉพาะการเริ่มจัดตั้งองคกรธุรกิจอยางงาย ไมยุงยาก ทําใหบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่ใชบังคับอยู ในปจจุบันไมสอดคลองตอการประกอบธุรกิจ จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้  
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 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจํากัดคนเดียว พ.ศ. ....” 
  

 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

 มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้  
 “บริษัท” หมายความวา บริษัทจํากัดคนเดียวท่ีไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “บริษัทจํากัด” หมายความวา บริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
     “เจาของบริษัท” หมายความวา บุคคลธรรมดาทีเ่ปนเจาของเงินหรือทรัพยสินทีน่ํามา
ลงทุนในบริษัท 
      “นายทะเบียน” หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา และใหหมายรวมถึงผูซ่ึง
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคามอบหมายดวย 
 “กรรมการ” หมายความวา กรรมการของบริษัท 
 “สารวัตรใหญบัญชี” หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา และใหหมายความ
รวมถึงผูซ่ึงอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคามอบหมายดวย ตามกฎหมายวาดวยการบัญชี 
 
 “สารวัตรบัญชี” หมายความวา ผู ซึง่อธิบดีแตงตั้งใหเปนสารวัตรบัญชีประจําสํานักงาน
บัญชีประจําทองท่ี ตามกฎหมายวาดวยการบัญชี 
      “เงินปนผล” หมายความวา ผลตอบแทนการลงทุนท่ีจายเปนตัวเงินใหแกเจาของบริษัท  
      “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
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      “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
       ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้ และใหมีอํานาจออก
กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม แตงตั้ง
พนักงานเจาหนาท่ี และกําหนดกิจการอ่ืน ตลอดจนออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
      กฎกระทรวง และประกาศนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด 1 
บทท่ัวไป 

 

มาตรา 4 ใหจัดตั้งบริษัทตามพระราชบญัญตัฉิบบันี้ เรียกวา “บริษัท...จํากัด (คนเดียว)” และให
มีสภาพเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย นับตั้งแตไดจดทะเบียน 

หลกัเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการจดทะเบยีน ใหเปนไปตามท่ีนายทะเบยีนประกาศกําหนด 
 

มาตรา 5 เจาของบริษัท หรือบริษัท จะถือเอาประโยชนจากบุคคลภายนอกจากขอความ
หรอืรายการใดๆ ท่ีบงัคับใหตองจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ไมได จนกวานายทะเบียนจะไดรับ
จดทะเบียนเรียบรอยแลว แตฝายบุคคลภายนอกจะถือเอาประโยชนเชนวานั้นได 
 

มาตรา 6 บุคคลใดเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมแลว มีสิทธิตรวจ หรือคัดขอความในรายการ
จดทะเบียนหรือเอกสารที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว หรือจะขอใหนายทะเบียนคัดสําเนาหรือ      
ถายเอกสารฉบับใดๆ พรอมดวยคํารับรองของนายทะเบียนวาถูกตอง หรือจะขอใหนายทะเบียน
ออกหนังสือรับรองรายการใดท่ีจดทะเบียนไวก็ได 

ผูมีสวนไดเสียของบริษัท เมื่อไดเสียคาธรรมเนียมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแลว ชอบท่ีจะ
ขอใหนายทะเบียนออกหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนั้นใหก็ไดตามแบบท่ีอธบิดปีระกาศกําหนด 
 

มาตรา 7 บริษัทตองปฏิบัติ ดังนี้  
 (1) ใชชื่อซ่ึงตองมีคําวา “บริษัท...จาํกัด (คนเดยีว)”  ในกรณีท่ีใชชื่อเปนอักษรภาษาตางประเทศ
จะใชคําซ่ึงมีความหมายวาเปน “บริษัท...จํากัดโดยบคุคลคนเดยีว” ตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงแทนก็ได 
 (2) แสดงชื่อ ท่ีตั้งสํานักงาน และเลขทะเบียนบริษัทไวในจดหมาย ประกาศ ใบสงของ และ
ใบเสร็จรับเงิน 
 (3) แสดงชื่อบริษัทไวในดวงตรา (ถามี) 
 (4) จัดใหมีปายชื่อไวหนาสํานักงานใหญ และสํานักงานสาขา (ถามี) และดําเนินการมิใหมี
ปายชื่อดังกลาวในกรณีทีไ่มใชสถานทีน่ัน้เปนสํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขา หรือในกรณีที ่   
จดทะเบียนเลิกบริษัทหรือสาขาของบริษัทแลว 
 การจัดใหมีหรือการดําเนินการมิใหมีปายชื่อตาม (4) ตองกระทําภายในสิบสี่วันนับแต     
วันจดทะเบียนบริษัท หรือไมใชสถานทีน่ั้นเปนสํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขา หรือจดทะเบียน
เลิกบริษัท หรือเลิกสาขา แลวแตกรณี 
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มาตรา 8 ถานายทะเบียนเห็นวาชื ่อของบริษัทใดที่ขอจดทะเบียน ไมวาชื ่อนั ้นจะเปน

ภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ เหมือนหรือคลายกับชื ่อของบริษัทตามพระราชบัญญัตินี ้          
หางหุ นสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ที่ยื ่นหรือที่จดทะเบียนไวกอน        
ใหนายทะเบียนปฏิเสธการขอจดทะเบียนนั้น และแจงใหผูขอจดทะเบียนทราบ  

เมื่อปรากฏแกนายทะเบียนวาชื่อของบริษัททีจ่ดทะเบียนภายหลัง มีชือ่เหมือนหรือคลาย
กับชื่อของบริษัทที่จดทะเบียนไปกอนแลว ใหนายทะเบียนสั่งใหบริษัทที่จดทะเบียนภายหลังแกไข
ภายในสิบสี่วันนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่งและเมือ่พนกําหนดระยะเวลาดังกลาวบริษัทไมแกไข 
นายทะเบียนสั่งใหเลิกบริษัทได 

 

หมวด 2  
การจัดตั้งบริษัท 

 

มาตรา 9 บุคคลคนหนึ่งอาจขอจัดตั้งบริษัทตามพระราชบัญญัตินี ้ไดหนึง่บริษัท เวนแต
เปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
             

มาตรา 10 เจาของบริษัทรับผิดจํากัดเทาจํานวนทุนทีน่ํามาลงในบริษัท และมีหนาทีต่อง
ชําระทุนจดทะเบียนเต็มจํานวน 

 

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

ความผิดเก่ียวกับการคาตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงิน    
ท่ีเปนการฉอโกงประชาชน เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันขอจัดตั้งบริษัท และ 

(๕) ไมเคยตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุด หรือถูกเปรียบเทียบปรับในความผิดฐานให
ความชวยเหลือ สนับสนุน หรือรวมประกอบธุรกิจ หรือมีอํานาจครอบงํากิจการ หรือมีอํานาจ
ควบคุมบริษัท โดยแสดงออกวาเปนธุรกิจของตนแตเพียงผูเดียว หรือลงทุนแทนคนตางดาว เพ่ือใหคนตางดาว
ประกอบธุรกิจโดยหลีกเลีย่ง หรือฝาฝนกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว เวนแต
พนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันขอจัดตั้งบริษัท 

 

มาตรา 12 ในการขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ใหกรรมการทีเ่ปนเจาของบริษัทหรือ
กรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากเจาของบริษัทดําเนินการจดทะเบียนบริษัท โดยมีรายการจดทะเบียน
อยางนอย ดังตอไปนี ้ 

(๑) ชื่อบริษัทตามมาตรา 7 (๑) 
(๒) ท่ีตั้งสํานักงาน และท่ีติดตอของบริษัท 
(๓) ทุนจดทะเบียนใชเปนตัวเงินหรือชําระเปนทรัพยสินอืน่นอกจากตัวเงิน กรณีเปน

ทรัพยสินอ่ืนนอกจากตัวเงิน จะตองแสดงเกณฑในการตีราคาทรัพยสินนั้นดวย  
(๔) ชื่อ ท่ีติดตอ และลายมือชื่อ ของเจาของบริษัท และกรรมการ 
(๕) กําหนดวันเลิกกิจการ ในกรณีท่ีกําหนดวันเลิกกิจการไวลวงหนา  
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(๖) ขอกําหนดเก่ียวกับการจัดการบริษัท  

 (๖.๑) วัตถุประสงคของบริษัทซ่ึงตองระบุประเภทธุรกิจโดยชัดแจง  
 (๖.๒) อํานาจหนาท่ีของกรรมการ  

       (๖.๓) ขอบงัคับของบริษัท 
     (6.4) ขอกําหนดอ่ืน (ถามี)  

      หากมีการเปลีย่นแปลงรายการตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการจดทะเบียนแกไขรายการทาง
ทะเบียนภายในสิบสี่วัน นับแตวันท่ีไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของบริษัท 
 

มาตรา 13 ขอบังคับของบริษัทตองไมขัดหรือแยงกับรายการจดทะเบียนและบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้ และอยางนอยตองกําหนดเรื่องดังตอไปนี้  
   (1) การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง จํานวนกรรมการ อํานาจกรรมการ และบําเหน็จ
กรรมการ 
   (2) เงินปนผลและเงินสํารอง 
   (3) การบัญชี การเงิน  
 (4) การสอบบัญชี (ถามี) 
   (5) การใดๆ ท่ีตองไดรับความเห็นชอบจากเจาของบริษัทกอนการดําเนินการ 
 ในการแกไขขอบังคับ ใหกรรมการขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมภายในสิบสี่วันนับแตวันที่
เจาของบริษัทใหความเห็นชอบเปนหนังสือ 
 

มาตรา 14 ในกรณีท่ีบริษัทจัดตั้งสํานักงานสาขาเพ่ือดําเนินกิจการของบริษัทไมวาในหรือ
นอกราชอาณาจกัร ใหขอจดทะเบียนสํานักงานสาขากอนดําเนินการ 
 ในกรณีทีบ่ริษัทเลิกสํานักงานสาขา ใหขอจดทะเบียนเลิกสํานักงานภายในสิบสีว่ันนับแต     
วันเลิกสาขานั้น 
 

      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 
 
 
 
 



๖ 
 

 
หมวด 3  

การบริหารจัดการ 
 

มาตรา 17 เจาของบริษัทอาจแตงตั้งตนเองหรือบุคคลอ่ืนตั้งแตหนึ่งคนข้ึนไปเปนกรรมการ
เพ่ือบริหารจัดการตามขอบังคับบริษัท และอยูในความครอบงําของเจาของบริษัท  
          กรรมการตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
          (1) บรรลุนิติภาวะ 
          (2) มีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย 
          (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
          (4) ไมเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ่ดในความผิดเกีย่วกับทรัพยทีไ่ดกระทําโดยทุจริต 
เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาป กอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ 
          (5) ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคการหรือหนวยงานของรัฐ   
ฐานทุจริตตอหนาท่ี 
     (6) ไมเคยตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุด หรือถูกเปรียบเทียบปรับในความผิดฐานให
ความชวยเหลือ สนับสนุน หรือรวมประกอบธุรกิจ หรือมีอํานาจครอบงํากิจการ หรือมีอํานาจควบคุม
บริษัท โดยแสดงออกวาเปนธุรกิจของตนแตเพียงผูเดียว หรือลงทุนแทนคนตางดาว เพือ่ใหคนตางดาว
ประกอบธุรกิจโดยหลีกเลีย่ง หรือฝาฝนกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว รวมทัง้ผูซึง่
ยินยอมใหบุคคลใดกระทําการดังกลาว เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันขอจัดตั้งบริษัท 
 

มาตรา 18 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 20 เวนแตขอบังคับจะกําหนดเปนอยางอื่น 
หลักเกณฑเก่ียวกับกรรมการใหกําหนดไวดังตอไปนี้  

(๑) กรรมการอาจไดรับการแตงตั้งหรือถอดถอนจากเจาของบริษัทเม่ือใดก็ได  
(๒) กรรมการทุกคนมีสิทธิและหนาที่เทาเทียมกันในการบริหารจัดการและการดําเนิน

กิจการท้ังปวงของบรษิทั รวมถึงการทําหนาท่ีเปนตัวแทนของบริษัท  
(๓) ขอหารือในการประชุมกรรมการใหตัดสินโดยเอาเสียงขางมากเปนใหญ 

     (๔) กรณีเจาของบริษัทเปนกรรมการคนเดียวของบรษิทั ถึงแกความตาย ใหดําเนินการตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 มรดก 

กรณีกรรมการถูกถอดถอนตาม (1) หรือไมมีกรรมการอืน่ทีมี่อํานาจกระทําการแทนได    
ใหเจาของบริษัทตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีถูกถอดถอน  

 

มาตรา 19 กรรมการพนจากตําแหนงเม่ือ  
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 17 
 (4) ถูกถอดถอนตามมาตรา 18 (1) 
 (5) ศาลมีคําสั่งใหออก 
 
 
 

 



๗ 
 

 
มาตรา 20 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกเปนหนังสือ การลาออก

มีผลนับแตวันท่ีใบลาออกไปถึงบริษัท  
กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได 
 

มาตรา 21 การดําเนินการดังตอไปนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาของบริษัท  
(๑) ขาย ใหเชา แลกเปลี่ยน จําหนาย จาย หรือโอนโดยประการอืน่ใด ซึง่ทรัพยสินจํานวน

มากกวาก่ึงหนึ่งของบริษัทหรือตามท่ีกําหนดในขอบังคับ โดยท่ีไมใชกิจการปกติของบริษัท  
(๒) การเพ่ิมทุนและการลดทุน 
(๓) กิจกรรมอ่ืนใดนอกไปจากกิจการปกติของบริษัท  
(๔) แกไขขอบงัคับของบรษิทั  
ความเห็นชอบของเจาของบริษัทอาจทําไดโดยไมตองเขาประชุมรวมกับกรรมการ แตให

จัดทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อตนเอง หรือลายมือชื่อของผูไดรับมอบอํานาจแทนเจาของบริษัทก็ได 
 

มาตรา 22 ในการดาํเนนิกิจการของบรษิทั กรรมการตองปฏิบัติหนาทีใ่หเปนไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค และขอบังคับ ดวยความซือ่สัตยสุจริตและดวยความระมัดระวังเพือ่ประโยชนสูงสุดของ
บริษัท  
      หนาท่ีความซ่ือสัตยสุจริตและความระมัดระวังตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการไมกระทําการใดท่ีมีผล
ผูกพันกับบริษัทโดยที่มีสวนไดเสียสวนตนขัดกับสวนไดเสียของบริษัท การไมกระทําการใดท่ีเปนการ
แขงขันกับกิจการของบริษัท  
 เจาหนี้ของบริษัทอาจใชสิทธิเรียกรองในนามของตนเองแทนบริษัทในหนี้ของบริษัทได 
 

มาตรา 23 กรรมการอาจเปนผูทําบัญชีหรือจัดใหมีผูทําบัญชี เพื่อจัดทํางบการเงินสงให
เจาของบริษัทเห็นชอบเปนประจําทุกป  

กรรมการตองเก็บรักษาบัญชีและงบการเงินไวใหแกเจาของบริษัทและนายทะเบียนเพื่อ
เปดเผยแกสาธารณะเปนระยะเวลาหาปนับจากวันปดบัญชี ทัง้นีต้ามหลักเกณฑและวิธีการทีอ่ธิบดี
ประกาศกําหนด  
  

มาตรา 24 ใหบริษัทเปนผูมีหนาที่จัดทําบัญชี และตองจัดใหมีการทําบัญชีสําหรับการประกอบ
ธุรกิจ โดยมีรายละเอียด หลักเกณฑ และวิธีการตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการบัญชีเทาท่ีไมขัด
ตอบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ และท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

ใหบริษัทเริม่ทําบัญชี นับแตวันทีบ่ริษัทไดรับจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย และตอง
ปดบัญชีครั้งแรกภายในสิบสองเดือนนับแตวันเริ่มทําบัญชี และปดบัญชีทุกรอบสิบสองเดือน นับแต   
วันปดบัญชีครั้งกอน เวนแตไดรับอนุญาตจากสารวัตรใหญบัญช ีหรอืสารวตัรบญัชตีามมาตรา 25 
 ใหบริษัทจัดทํางบการเงิน และงบการเงินตองมีรายการยอตามที่อธิบดีประกาศกําหนด      
เวนแตกรณีทีไ่ดมีกฎหมายเฉพาะกําหนดเพิ่มเติมจากรายการยอของงบการเงินทีอ่ธิบดีกําหนดไวแลว 
ใหใชรายการยอตามท่ีกาํหนดในกฎหมายเฉพาะนัน้ 

งบการเงินตองไดรับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต เวนแต
อธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี กําหนดยกเวนการมีผูสอบบัญชี 

การยื่นงบการเงินใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 



๘ 
 

 
 มาตรา 25 ใหสารวัตรใหญบัญชีและสารวัตรบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี มีอํานาจ
ตามกฎหมายวาดวยการบัญชี กับบริษัทเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา 26 ในขอบังคับบริษัทอาจกําหนดใหมีบุคคลภายนอกท่ีไมใชกรรมการของบริษัท  
เปนกรรมการตรวจสอบดวยก็ได โดยรวมประชุมเปนสวนหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท หรือแยกเปน
คณะกรรมการตรวจสอบตางหากอีกคณะหนึ่งก็ได ซึ่งอาจรวมถึงการกําหนดอํานาจหนาที่ของ
กรรมการตรวจสอบ และหลักเกณฑและวิธีการใดๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ี เปนตน  
      กรรมการตรวจสอบตองเปนบุคคลธรรมดาตั ้งแตหนึ ่งคนขึ้นไปมีหนาที่ตรวจสอบการ
ดําเนินการทั้งปวงของบริษัท รวมถึงความเกีย่วโยงกับกิจการอื่นทีเ่กี่ยวของกับบริษัทและการให
คําปรึกษา ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของบริษัท  
 

มาตรา 27 เวนแตจะมีบทบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้เปนอยางอื่น ความเกี่ยวพัน
ระหวางกรรมการกับบริษัท และบริษัทกับบุคคลภายนอก ใหเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยวาดวยตัวแทน 

 

หมวด 4  
การจายเงินปนผล 

 

มาตรา 28 การจายเงินปนผลจากเงินประเภทอืน่นอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได ในกรณี
ท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหจายเงินปนผล 

บริษัทอาจจายเงินปนผลใหแกเจาของบริษัทได เม่ือกรรมการเห็นวามีกําไรเพียงพอท่ีจะจายได 
 

มาตรา 29 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา              
ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวา
รอยละสบิของทุนจดทะเบียน เวนแตบริษัทจะมีขอบังคับหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดใหตองมีทุนสํารอง
มากกวานั้น 
 

มาตรา 30 ในกรณีที่บริษัทจายเงินปนผลใหเจาของบริษัทโดยฝาฝนมาตรา 28 หรือ 
มาตรา 29 เปนเหตุใหเจาหนี้ของบริษัทเสียเปรียบ เจาหนี้จะฟองเจาของบริษัทใหคืนเงินปนผล    
ท่ีไดรับไปแลวก็ได โดยตองฟองภายในหนึ่งปนับแตเวลาท่ีเจาหนี้ทราบถึงการจายเงินปนผล หรือสิบป
นับแตวันท่ีจายเงินปนผล 
 

หมวด 5  
การเพ่ิมทุนและการลดทุน 

 

มาตรา 31 บริษัทอาจเพิม่ทุน หรือลดทุนของบริษัทจากจํานวนทีจ่ดทะเบียนไวแลวได 
ดวยความเห็นชอบของเจาของบริษัทตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด และตองนํา
ความมาจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบ 

 
 
 



๙ 
 

 
มาตรา 32 อันทุนของบริษัทนั้นจะลดลงไปใหถึงต่ํากวาจํานวนหนึ่งในสี่ของทุนท้ังหมดไมได 

 เม่ือบริษัทประสงคจะลดทุน ตองโฆษณาความประสงคนั้นในหนังสือพิมพอยางนอยหนึ่งคราว
และตองมีหนังสือบอกกลาวไปยังบรรดาผูซึ่งบริษัทรูวาเปนเจาหนี้ของบริษัท บอกใหทราบรายการ     
ซ่ึงประสงคจะลดทุนลงและขอใหเจาหนี้ผูมีขอคัดคานอยางหนึ่งอยางใดในการลดทุนนั้นสงคําคัดคาน 
ไปภายในสิบสี่วันนับแตวันท่ีบอกกลาวนั้น 
 ถาไมมีผูใดคัดคานภายในกําหนดเวลาสิบสี่วัน ก็ใหพึงถือวาไมมีการคัดคาน 
 ถาหากมีเจาหนีคั้ดคาน บริษัทจะจัดการลดทุนลงไมได จนกวาจะไดใชหนี้หรือใหประกันเพื่อ
หนี้รายนั้นแลว 
 

หมวด 6 
การแปรสภาพเปนบริษัทจาํกัด 

 

 มาตรา 33 บริษัทอาจปรับโครงสรางการลงทุนโดยการแปรสภาพเปนบริษัทจํากัด ดังนี้ 
 (๑) จัดหาผูรวมลงทุนหรือผูถือหุนใหครบเปนองคประกอบในการจัดตั้งบริษัทจํากัด   
 (๒) แจงความประสงคที่จะแปรสภาพเปนบริษัทจํากัด โดยประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ
แหงทองท่ีอยางนอยหนึ่งคราว และมีหนังสือบอกกลาวไปยังบรรดาผูซึ่งรูวาเปนเจาหนี้ของบริษัท
บอกใหทราบรายการที่ประสงคจะปรับโครงสรางการลงทุนเปนบริษัทจํากัด และขอใหเจาหนี้ผูมี  
ขอคัดคานอยางหนึง่อยางใดในการปรับโครงสรางการลงทุนเปนบริษัทจํากัดนั้นสงคําคัดคานไป
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีบอกกลาวนั้น  
 ถามีการคัดคานบริษัทจะปรับโครงสรางการลงทุนมิไดจนกวาจะไดชําระหนีห้รือใหประกัน
เพ่ือหนี้นั้นแลว 
 

 มาตรา 34 ในกรณีไมมีการคัดคานหรือมีการคัดคานแตบริษัทไดชําระหนีห้รือใหประกัน
เพ่ือหนี้นั้นแลว ใหจัดประชุมผูรวมลงทุนดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้  
 (๑) กําหนดจํานวนหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ รวมทัง้กําหนดสภาพ และบุริมสิทธิของหุน
ซ่ึงจะออก และจัดสรรหุนของบริษัทท่ีแปรสภาพใหแกผูถือหุนของบริษัทจํากัด 
 (๒) ชื่อของบริษัทจํากัดท่ีแปรสภาพ โดยจะใชชื่อใหมหรือจะใชชื่อเดิมของบริษัทท่ีแปรสภาพก็ได  
 (๓) วัตถุประสงคของบริษัทจํากัด 
 (๔) ทุนของบริษัทจํากัด โดยจะตองมีทุนไมนอยกวาทุนชําระแลวของบริษัทท่ีแปรสภาพ  
 (๕) หนังสือบริคณหสนธิของบริษัทที่จําเปนตองแกไข ทั้งนี ้ จะมีการแกไขเพิ่มทุนของ
บริษัทจํากัดภายหลังแปรสภาพแลวดวยก็ได 
 (๖) ขอบังคับของบริษัทจํากัด 
 (๗) เลือกตั้งกรรมการของบริษัทจํากัด 
 (๘) เลือกตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทจํากัด 
 (๙) เรื่องอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการแปรสภาพ (ถามี)  
 ในการดําเนินการตามวรรคหนึ ่ง ใหนําบทบัญญัติเกี ่ยวกับบริษัทจํากัดตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยการนั้นๆ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
 



๑๐ 
 

 
 มาตรา 35 ใหกรรมการบริษัทเดิมตองสงมอบกิจการ ทรัพยสิน บัญชีเอกสารและหลักฐาน
ตางๆ ของบริษัทใหแกคณะกรรมการบริษัทจํากัดภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ไดดําเนินการในเรื่อง
ตางๆ ตามมาตรา 34 เสร็จสิ้นแลว  
          ในกรณีท่ีเจาของบริษัทยังไมไดโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน หรือทําเอกสารหลักฐานการใชสิทธิ
ตางๆ ใหแกบริษัท ใหคณะกรรมการบริษัทจํากัดมีหนังสือแจงใหโอนกรรมสิทธิ์หรือทําเอกสาร
หลักฐานการใชสิทธิตางๆ แลวแตกรณีใหแกคณะกรรมการบริษัทจํากัดภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี
ไดรับหนังสือแจง 
 

 มาตรา 36 คณะกรรมการบริษัทจํากัดตองขอจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทจํากัดตอ       
นายทะเบยีนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ภายในสิบสีว่ันนับแตวันทีไ่ดดําเนินการตามมาตรา 
35 ครบถวนแลว  
 ในการขอจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด คณะกรรมการบริษัทจํากัดตองยื่นรายงานการประชุม
แปรสภาพเปนบริษัทจํากัดตามมาตรา 34 หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และบัญชีรายชื่อผูถือหุน
พรอมกับการขอจดทะเบียนดวย 
 มาตรา 37 เม่ือนายทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดรับจดทะเบียนเปน
บริษัทจํากัดแลว ใหบริษัทเดิมหมดสภาพการเปนบริษัทตามพระราชบัญญัตินีแ้ละใหนายทะเบียน
หมายเหตุไวในทะเบียน  
 บริษัทจํากัดยอมไดไปท้ังทรัพยสิน หนี้ สิทธิ และความรับผิดของบริษัทเดิมท้ังหมด  
 

หมวด 7  
การเลิกบริษัท 

 

มาตรา 38 บริษัทยอมเลิกกันดวยเหตุดังตอไปนี้  
(๑) เม่ือเจาของบริษัทตาย เวนแตบริษัทตกทอดเปนมรดกแกทายาทตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย บรรพ 6 มรดก และทายาทประสงคจะดําเนินธุรกิจตอไป 
(๒) เม่ือเจาของบริษัทลมละลาย หรอืตกเปนคนไรความสามารถ 
(3) เมื่อสิ้นกําหนดเวลา หรือเมือ่มีกรณีหรือมีเงือ่นไข ตามทีร่ะบุในรายการจดทะเบียน

เกิดข้ึนใหเปนเหตุเลิกบริษัท และเจาของบริษัทไมเห็นชอบใหมีการขยายกําหนดเวลาออกไป  
(4) ศาลสั่งใหเลิกบริษัทตามทีมี่ผูรองขอ เพราะไมเริม่ทําการภายในปหนึ่งนับแตวันจด

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

มาตรา 39 ในการเลิกบริษัท จะตองมีการตั้งผูชําระบัญชี กรณีมีขอบังคับกําหนดผูชําระ
บัญชีไว หรือศาลมีคําสั่งตั้งผูชําระบัญชี ใหผูนั้นเปนผูชําระบัญชี 

กรณีไมมีการตั้งผูชําระบัญชีไว ใหกรรมการดวยความยินยอมของเจาของบริษัท เปนผูชําระบัญชี 
กรณีเจาของบริษัทไมแตงตั้งผูใดเปนผูชําระบัญชี ใหเจาของบริษัทเปนผูชําระบัญชี   



๑๑ 
 

 
 มาตรา 40 เม่ือมีการเลิกบริษัท ใหคณะกรรมการสงมอบทรัพยสิน บัญชี และเอกสารหลักฐาน
ตางๆ ท้ังหมดของบริษัทใหแกผูชําระบัญชีภายในเจ็ดวันนับแตวันเลิก 
 

 มาตรา 41 การเลิกบริษัทใหมีผลนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเลิก แตถาการชําระบัญชี
ยังไมเสร็จ ใหถือวาบริษัทยังดํารงอยูเทาเวลาท่ีจําเปนเพ่ือการชําระบัญชี 
 

 มาตรา 42 ในกรณีท่ีบริษัทเลิกโดยเหตุอ่ืนนอกจากเหตุลมละลาย ใหจัดการชําระบัญชีตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเทาทีไ่มขัดตอบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ และ
ท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

 

หมวด 8  
การถอนทะเบียนบริษัทราง 

 

 มาตรา 43 เมือ่ปรากฎแกนายทะเบียนวาบริษัท มิไดทําการคาขาย หรือประกอบการงาน 
หรือไมมีตัวผูชําระบัญชีทําการอยูโดยพฤติการณดังตอไปนี้  

(1) บริษัทใดมิไดสงงบการเงินนับแตปปจจุบันยอนหลังสามปติดตอกัน หรือ 
(2) บริษัทที่อยูระหวางชําระบัญชี แตผูชําระบัญชีมิไดทํารายงานการชําระบัญชี หรือมิได

ยื่นจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีใหเสร็จสิ้นภายในสามปนับแตวันรับจดทะเบียนเลิกและนายทะเบียน
ไดสงหนังสือทางไปรษณียตอบรับไปยังบริษัทและผูชําระบัญชีแจงใหดําเนินการเพือ่ใหมีตัวผูชําระบัญชี 
หรือยืน่รายงานการชําระบัญชี หรือจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีภายในหนึง่รอยแปดสิบวัน     
นับแตวันท่ีสงหนังสือแลว แตผูชําระบัญชีมิไดปฏิบัติตาม  

(3) เหตุอ่ืนท่ีเชื่อไดวาบริษัทมิไดประกอบการงาน  
ทั้งนี้ เมื่อเปนพฤติการณตาม (1) หรือ (2) ใหนายทะเบียนขีดชื่อบริษัทนั้นออกจากทะเบียน 

การเปนพฤติการณตาม (3) ใหนายทะเบียนมีหนังสือสงทางไปรษณียตอบรับไปยังบริษัท          
เพ่ือสอบถามวายังทําการคาขายหรือประกอบการงานอยูหรือไม และแจงวาหากมิไดรับคําตอบ
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีสงหนังสือ จะไดโฆษณาในหนังสือพิมพเพ่ือขีดชื่อนิติบุคคลนั้นออกเสีย
จากทะเบียน ถานายทะเบียนไดรับคําตอบจากบริษัทนัน้วา มิไดทําการคาขายหรือประกอบการงานแลว 
หรือมิไดรับคําตอบภายในสามสิบวันนับแตวันที่สงหนังสือ ใหนายทะเบียนโฆษณาในหนังสือพิมพ
แหงทองท่ีอยางนอยหนึ่งคราวและสงหนังสือบอกกลาวทางไปรษณียตอบรับไปยังบริษัทวา เม่ือพนเวลา
เกาสิบวันนับแตวันที่สงหนังสือบอกกลาวบริษัทนัน้จะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน เวนแตจะแสดงเหตุ     
ใหเห็นเปนอยางอ่ืน 
 

 มาตรา 44 เม่ือสิ้นกําหนดเวลาท่ีแจงในหนังสือบอกกลาวตามมาตรา 43 แลว และบริษัท
หรือผูชําระบัญชีมิไดแสดงเหตุใหเห็นเปนอยางอ่ืน นายทะเบียนจะขีดชื่อบริษัทนั้นออกจากทะเบียนก็ได 
ในการนี้ใหบริษัทนั้น สิ้นสภาพความเปนนิติบุคคลตั้งแตเมื่อนายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน 
แตความรับผิดของกรรมการ และเจาของบริษัทมีอยูเทาไรก็ใหคงมีอยูอยางนั้นและจะเรียกบังคับได
เสมือนบริษัทนั้นยังมิไดสิ้นสภาพนิติบุคคล 
 
 
 



๑๒ 
 

 
มาตรา 45 ในระหวางการดําเนินการถอนทะเบียนบริษัทราง หากปรากฏขอเท็จจริง

ดังตอไปนี้ ใหนายทะเบียนพิจารณาระงับการขีดชื่อบริษัทออกจากทะเบียน  
(๑) ภายในสามสิบวันนับแตวันที่สงหนังสือสอบถามการประกอบการงาน ถานายทะเบียน

ไดรับคําตอบจากบริษัทเปนหนังสือวายังคงทําการคาหรือประกอบการงานอยู  
(๒) ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่สงหนังสือแจงใหดําเนินการเพื่อใหมีตัวผูชําระบัญชี

หรือยื ่นรายงานการชําระบัญชีหรือจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี ถาบริษัทหรือผู ชําระบัญชี
ดําเนินการใหมีตัวผูชําระบัญชีหรือยื่นรายงานการชําระบัญชีหรือจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี
แลวแตกรณี  

(๓) บริษัทแสดงหลักฐานใหเห็นวามีเหตุอื่นที่ไมอาจขีดชื ่อออกจากทะเบียนไดเมื่อพน
ระยะเวลาตาม (๑) หรอื (๒) แลว  

(๔) บริษัทไมมีที่ตั้งสํานักงานแหงใหญตามที่จดทะเบียนไว แตในระหวางดําเนินการไดมา
จดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญ  

(๕) มีการสงงบการเงิน  
(๖) มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนหรือยื่นเอกสารอื่นที่เกี่ยวของทาง

ทะเบยีนของบรษิทั 
(๗) มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนเก่ียวกับผูชําระบัญชีหรือสํานักงานของ    

ผูชําระบัญชี หรือยื่นเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของทางทะเบียนของบริษัทครั้งสุดทายถึงวันท่ีตรวจสอบไมเกิน ๓ ป  
(8) บริษัทไดเปลี่ยนโครงสรางเปนบริษัทจํากัด หรืออยูในระหวางดําเนินการจดทะเบียน

เปลี่ยนโครงสรางเปนบริษัทจํากัด  
(9) มีการยืน่ขอจดทะเบียนเลิกบริษัทตอนายทะเบียน ทัง้นี้ ไมวานายทะเบียนจะไดรับ   

จดทะเบียนเลิกบริษัทนั้นแลวหรอืไม  
(10) บริษัทไดถูกศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งใหลมละลาย พิทักษทรัพยชั่วคราว หรือพิทักษทรัพย

เด็ดขาด หรือมีคําสั่งอ่ืนตามกฎหมายลมละลาย  
(๑1) ศาลมีคําสั่งรับคํารองฟนฟูกิจการหรืออยูในระหวางดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการ  
(๑2) มีหลักฐานเปนหนังสือแจงตอนายทะเบียนวาบริษัทอยู ในระหวางการฟองรอง

ดําเนินคดี หรือศาลมีคําสั่งหามมิใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนเปนการชั่วคราว หรือมีคําสั่งศาล   
ในทํานองเดียวกัน หรือมีการคัดคานการจดทะเบียน 
 

 มาตรา 46 ถาบริษัท เจาของบริษัท หรือเจาหนี้ใดๆ ของบริษัทนัน้รูสึกวาตองเสียหายโดย
ไมเปนธรรมเพราะการท่ีบริษัทถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน เม่ือบริษัท เจาของบริษัท หรือเจาหนี้ยื่นคํารอง
ตอศาลและศาลพิจารณาไดความเปนท่ีพอใจวาในขณะท่ีขีดชื่อบริษัทออกจากทะเบียน บริษัทยังทํา
การคาขายหรือยังประกอบการงานอยู หรือเห็นเปนการยุติธรรมในการที่จะใหบริษัทไดกลับคืนสู
ทะเบียนก็ดี ศาลจะสั่งใหจดชื่อบริษัทกลับคืนสูทะเบียนก็ได และใหถือวาบริษัทนั้นยังคงอยูตลอดมา
เสมือนมิไดมีการขีดชือ่ออกเลย โดยศาลจะสัง่เปนประการใดๆ ทีเ่ห็นเปนการยุติธรรมก็ได เพื่อให
บริษัทและบรรดาบุคคลอ่ืนๆ กลับคืนสูฐานะอันใกลทีสุ่ดกับฐานะเดิมเสมือนบริษัทนั้นมิไดถูกขีดชือ่
ออกจากทะเบียนเลย 
 การรองขอใหบริษัทกลับคืนสู ทะเบียน หามมิใหรองขอเมื่อพนกําหนดสิบปนับแตวันที ่  
นายทะเบียนขีดชื่อบริษัทออกจากทะเบียน 



๑๓ 
 

 
หมวด 9  

บทกาํหนดโทษ 
 

มาตรา 47 บุคคลใดใหความชวยเหลือ สนับสนุน หรือรวมประกอบธุรกิจ หรือมีอํานาจ
ครอบงํากิจการ หรือมีอํานาจควบคุมบริษัท โดยแสดงออกวาเปนธุรกิจของตนแตเพียงผูเดียว หรือ
ลงทุนแทนคนตางดาว เพ่ือให คนตางดาวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยง หรือฝาฝนกฎหมายวาดวย
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว รวมท้ังผูซ่ึงยินยอมใหบุคคลใดกระทําการดังกลาว ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามป หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึง่ลานบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ และใหศาลสัง่เลิก
บริษัท หากฝาฝนไมปฏิบัติตามคําสั่งศาล ตองระวางโทษปรับวันละหนึ่งหม่ืนบาทถึงหาหม่ืนบาท 
ตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู 

 

มาตรา 48 บริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา 7 หรือมาตรา 14 ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองหม่ืนบาท  
 

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

 

มาตรา 50 ผูทําบัญชีผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 23 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 

มาตรา 51 ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 24 ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองหม่ืนบาท  

 

มาตรา 52 บริษัทใดจายเงินปนผลโดยฝาฝนมาตรา 28 หรือมาตรา 29 ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสองหม่ืนบาท  

 

มาตรา 53 บรษิทัใดไมจดทะเบยีนตามมาตรา 31 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท 
 

มาตรา 54 บริษัทใดไมโฆษณาหรือไมมีหนังสือบอกกลาวความประสงคจะลดทุนตาม
มาตรา 32 วรรคสอง หรือจัดการลดทุนโดยฝาฝนมาตรา 32 วรรคสี ่ตองระวางโทษปรับไมเกิน  
หาหม่ืนบาท กรรมการตองระวางโทษปรับไมเกินหาหม่ืนบาท  

 

มาตรา 55 กรรมการหรือผูชําระบัญชีของบริษัทใด โดยทุจริต แสดงออกซ่ึงความเท็จหรือ
ปกปดความจริงซ่ึงควรบอกใหแจงแกเจาของบริษัทในเรื่องฐานะการเงินของบริษัทนั้น ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหาหม่ืนบาท  

 

มาตรา 56 บคุคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทเอาไปเสีย ทําใหเสียหาย ทําลาย 
ทําใหเสือ่มคาหรือทําใหไรประโยชน ซึง่ทรัพยสินอันบริษัทดังกลาวจํานําไว ถาไดกระทําเพื่อใหเกิด
ความเสียหายแกผูรับจํานํา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ท้ังปรับ 

 
 
 



๑๔ 
 

 
มาตรา 57 บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทรูวาเจาหนี้ของบริษัท หรือ

เจาหนี้ของบุคคลอื่นซึ่งจะใชสิทธิเรียกรองของเจาหนี้ของบริษัทในการบังคับชําระหนีจ้ากบริษัทใช
หรือนาจะใชสิทธิเรียกรองทางศาลใหชําระหนี้  
 (1) ยาย ซอน หรือโอนใหแกผูอ่ืนซ่ึงทรัพยสินของบริษัท หรือ 
 (2) แกลงใหบริษัทเปนหนี้ซ่ึงไมเปนความจริง 
 ถาไดกระทําเพือ่มิใหเจาหนี้ไดรับชําระหนีทั้ง้หมดหรือแตบางสวน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 

มาตรา 58 บุคคลใดซึง่รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทใดกระทําการหรือไมกระทําการ              
เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายเพื่อตนเองหรือผูอื่นอันเปนการเสียหายแก
บริษัทนั้น ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหม่ืนบาท  

 

มาตรา 59 บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท กระทําการหรือยินยอมให
กระทําการดังตอไปนี้ 
 (1) ทําใหเสียหาย ทําลาย เปลี ่ยนแปลง ตัดทอน หรือปลอมบัญชี เอกสาร หรือ
หลักประกันของบริษัท หรือท่ีเก่ียวกับบริษัท หรือ 
 (2) ลงขอความเท็จ หรือ ไมลงขอความสําคัญในบัญชีหรือเอกสารของบริษัท หรือที่
เก่ียวกับบริษัท 
 ถากระทําหรือยินยอมใหกระทําเพ่ือลวงใหบริษัทหรือเจาของบริษัทขาดประโยชนอันควรได              
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
 

มาตรา 60 ผูใดใชชื่อหรือยี่หอซึ่งมีอักษรไทยวา “บริษัท...จํากัด (คนเดียว)” หรืออักษร
ตางประเทศซ่ึงมีความหมายดังกลาวประกอบในจดหมาย ประกาศ ใบแจงความ ใบสงของ 
ใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารอยางอืน่เกีย่วกับกิจการของบริษัท โดยมิไดเปนบริษัท เวนแตเปนการใช
ในการขอจดทะเบียนเก่ียวกับการจัดตั้งบริษัท ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท และปรับอีก  
วันละไมเกินหารอยบาท จนกวาจะเลิกใชหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง แลวแตกรณี  
 

มาตรา 61 ผู ใดโฆษณาโดยอางถึงบุคคล ตําแหนงหนาที่ บัญชี รายงาน หรือกิจการ     
อันเก่ียวกับบริษัทอันเปนเท็จในสาระสําคัญ หรือปกปดขอความอันเปนสาระสําคัญ เพ่ือ 
 (1) ลวงผูมีสวนไดเสียในบริษัทนั้นใหขาดประโยชนอันควรไดจากบริษัทนั้น หรือ 
 (2) จูงใจบุคคลใหมอบหมายหรือสงทรัพยสินใหแกบริษัทนัน้ หรือใหเขาเปนผูค้ําประกัน
หรือใหทรัพยสินเปนประกันบริษัทนั้น 
 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
 

มาตรา 62 ผูใดโดยทุจริตกําหนดคาทรัพยสินที่นํามาลงในบริษัทสูงกวามูลคาทีแ่ทจริง 
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหม่ืนบาท  

 

มาตรา 63 ในกรณีที่บริษัทเปนผู กระทําความผิดและถูกลงโทษตามพระราชบัญญัตินี ้ 
กรรมการ หรือผูแทนบริษัท ซ่ึงรูเห็นเปนใจกับการกระทําความผิดนั้น หรือซ่ึงมิไดจัดการตามสมควร
เพ่ือปองกันมิใหเกิดความผิดนั้น ตองรับโทษตามท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย 



๑๕ 
 

 
มาตรา 64 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินีที้มี่โทษปรับสถานเดียวใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี

มอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได เมื ่อผู กระทําความผิดไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่
เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 
 ถาผูกระทําความผิดไมยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบหรือเม่ือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายใน
เวลาท่ีกาํหนด ใหดําเนินคดีตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 

 
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) การออกใบสาํคัญหรือใบแทนใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 200 บาท 

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

 
 


