
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบบัที่ ๑๘) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแต

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๐๒๐  บุคคลทุกคนเมื่อไดเสียคาธรรมเนียมตามที่ กําหนดใน

กฎกระทรวงแลวชอบที่จะตรวจเอกสารซึ่งนายทะเบียนเก็บรักษาไวได หรือจะขอใหคัดสําเนาหรือ
เนื้อความในเอกสารฉบับใดๆ พรอมดวยคํารับรองวาถูกตองมอบใหก็ได 

ผูมีสวนไดเสียของหางหุนสวนหรือบริษัทใดๆ เมื่อไดเสียคาธรรมเนียมตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงแลว ชอบท่ีจะขอใหนายทะเบียนทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนหาง
หุนสวนหรือบริษัทนั้นใหก็ได” 

 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๔๑ ก/หนา ๑๒/๓ มีนาคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐๒๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๐๒๓  ผูเปนหุนสวนก็ดี หางหุนสวนก็ดี หรือบริษัทก็ดี จะถือเอา
ประโยชนแกบุคคลภายนอกเพราะเหตุที่มีสัญญาหรือเอกสาร หรือขอความอันบังคับใหจด
ทะเบียนตามลักษณะนี้ยังไมได จนกวาจะไดจดทะเบียนแลว แตฝายบุคคลภายนอกจะถือเอา
ประโยชนเชนวานั้นได 

แตถึงกระนั้นก็ดี ผูเปนหุนสวน ผูถือหุน หางหุนสวน หรือบริษัทซึ่งไดรับชําระหนี้
กอนจดทะเบียนนั้นยอมไมจําตองคืน” 

 
มาตรา ๕  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๐๒๓/๑ แหงประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย 
“มาตรา ๑๐๒๓/๑  หางหุนสวนหรือบริษัทจะยกมาตรา ๑๐๒๓ ข้ึนตอสู

บุคคลภายนอกผูสุจริตเพื่อไมใหตองรับผิดโดยอางวาผูเปนหุนสวน หางหุนสวน บริษัทหรือ
กรรมการไมมีอํานาจกระทําการมิได” 

 
มาตรา ๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐๙๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยและใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๐๙๗  บุคคลใดๆ ตั้งแตสามคนขึ้นไปจะเริ่มกอการและตั้งเปนบริษัท

จํากัดก็ไดโดยเขาช่ือกันทําหนังสือบริคณหสนธิ และกระทําการอยางอ่ืนตามบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายนี้” 

 
มาตรา ๗  ใหยกเลิกวรรคหาของมาตรา ๑๑๑๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย 
 
มาตรา ๘  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๑๑๑/๑ แหงประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย 
“มาตรา ๑๑๑๑/๑  ในการจัดตั้งบริษัท ถาไดดําเนินการครบทุกข้ันตอน

ดังตอไปนี้ภายในวันเดียวกับวันที่ผูเร่ิมกอการจัดทําหนังสือบริคณหสนธิ กรรมการจะขอจด
ทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิและจดทะเบียนบริษัทไปพรอมกันภายในวันเดียวกันก็ได 

(๑) จัดใหมีผูเขาช่ือซื้อหุนครบตามจํานวนหุนทั้งหมดที่บริษัทจะจดทะเบียน 
(๒) ประชุมจัดตั้งบริษัทเพื่อพิจารณากิจการตางๆ ตามมาตรา ๑๑๐๘ โดยมีผู

เร่ิมกอการและผูเขาช่ือซื้อหุนทุกคนเขารวมประชุม และผูเร่ิมกอการและผูเขาช่ือซื้อหุนทุกคนให
ความเห็นชอบในกิจการที่ไดประชุมกันนั้น 

(๓) ผูเร่ิมกอการไดมอบกิจการทั้งปวงใหแกกรรมการ 
(๔) กรรมการไดเรียกใหผูเขาช่ือซื้อหุนใชเงินคาหุนตามมาตรา ๑๑๑๐ วรรคสอง 

และเงินคาหุนดังกลาวไดใชเสร็จแลว” 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙  ใหยกเลิกมาตรา ๑๑๔๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 
มาตรา ๑๐  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๑๗๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา  ๑๑๗๕   คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญใหลงพิมพ โฆษณาใน

หนังสือพิมพแหงทองที่อยางนอยหนึ่งคราวกอนวันนัดประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน และสงทาง
ไปรษณียตอบรับไปยังผูถือหุนทุกคนที่มีช่ือในทะเบียนของบริษัทกอนวันนัดประชุมไมนอยกวา
เจ็ดวัน เวนแตเปนคําบอกกลาวเรียกประชุมใหญเพ่ือลงมติพิเศษ ใหกระทําการดังวานั้นกอนวัน
นัดประชุมไมนอยกวาสิบสี่วัน 

คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญนั้น ใหระบุสถานที่ วัน เวลา และสภาพแหงกิจการ
ที่จะไดประชุมปรึกษากัน และในกรณีที่เปนคําบอกกลาวเรียกประชุมใหญเพ่ือลงมติพิเศษใหระบุ
ขอความที่จะนําเสนอใหลงมติดวย” 

 
มาตรา ๑๑  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๑๙๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๑๙๔  การใดที่กฎหมายกําหนดใหตองทําโดยมติพิเศษ ที่ประชุมใหญ

ตองลงมติในเรื่องนั้นโดยคะแนนเสียงขางมากไมต่ํากวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” 

 
มาตรา ๑๒  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๒๐๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๒๐๔  การบอกกลาววาจะปนผลอยางใดๆ อันไดอนุญาตใหจายนั้น 

ใหบริษัทมีจดหมายบอกกลาวไปยังตัวผูถือหุนที่ปรากฏชื่ออยูในทะเบียนผูถือหุนทุกคน แตใน
กรณีที่บริษัทมีหุนชนิดที่มีใบหุนออกใหแกผูถือ ใหโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่อยางนอย
หนึ่งคราวดวย” 

 
มาตรา ๑๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๒๒๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๒๒๖  เมื่อบริษัทประสงคจะลดทุน ตองโฆษณาความประสงคนั้นใน

หนังสือพิมพแหงทองที่อยางนอยหนึ่งคราว และตองมีหนังสือบอกกลาวไปยังบรรดาผูซึ่งบริษัทรู
วาเปนเจาหนี้ของบริษัท บอกใหทราบรายการซึ่งประสงคจะลดทุนลงและขอใหเจาหนี้ผูมีขอ
คัดคานอยางหนึ่งอยางใดในการลดทุนนั้น สงคําคัดคานไปภายในสามสิบวันนับแตวันที่บอกกลาว
นั้น 

ถาไมมีผูใดคัดคานภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน ก็ใหพึงถือวาไมมีการคัดคาน 
ถาหากมีเจาหนี้คัดคาน บริษัทจะจัดการลดทุนลงไมได จนกวาจะไดใชหนี้หรือให

ประกันเพื่อหนี้รายนั้นแลว” 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๔  ใหยกเลิกความใน (๔) ของมาตรา ๑๒๓๗ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๔) ถาจํานวนผูถือหุนลดนอยลงจนเหลือไมถึงสามคน” 
 
มาตรา ๑๕  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๒๔๐ แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๒๔๐  บริษัทตองโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่อยางนอยหนึ่ง

คราว และสงคําบอกกลาวไปยังบรรดาผูซึ่งบริษัทรูวาเปนเจาหนี้ของบริษัท บอกใหทราบรายการที่
ประสงคจะควบบริษัทเขากัน และขอใหเจาหนี้ผูมีขอคัดคานอยางหนึ่งอยางใดในการควบบริษัท
เขากันนั้นสงคําคัดคานไปภายในหกสิบวันนับแตวันที่บอกกลาว” 

 
มาตรา ๑๖  ใหยกเลิกสวนที่ ๑๑ การถอนทะเบียนบริษัทราง มาตรา ๑๒๔๖ ของ

หมวด ๔ ในลักษณะ ๒๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 
มาตรา ๑๗  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนสวนที่ ๑๒ การแปรสภาพหางหุนสวนจด

ทะเบียนและหางหุนสวนจํากัดเปนบริษัทจํากัด มาตรา ๑๒๔๖/๑ มาตรา ๑๒๔๖/๒ มาตรา 
๑๒๔๖/๓ มาตรา ๑๒๔๖/๔ มาตรา ๑๒๔๖/๕ มาตรา ๑๒๔๖/๖ และมาตรา ๑๒๔๖/๗ ของ
หมวด ๔ ในลักษณะ ๒๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 
“สวนที่ ๑๒ 

การแปรสภาพหางหุนสวนจดทะเบียนและหางหุนสวนจํากัด 
เปนบริษัทจาํกัด 
   

 
มาตรา ๑๒๔๖/๑  หางหุนสวนจดทะเบียนหรือหางหุนสวนจํากัดที่มีผูเปน

หุนสวนตั้งแตสามคนขึ้นไปอาจแปรสภาพเปนบริษัทจํากัดได โดยความยินยอมของผูเปนหุนสวน
ทุกคนและดําเนินการ ดังตอไปนี ้

(๑) แจงความยินยอมของผูเปนหุนสวนที่จะใหแปรสภาพหางหุนสวนเปนบริษัท
จํากัดเปนหนังสือตอนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ผูเปนหุนสวนทุกคนใหความยินยอม 

(๒) ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่อยางนอยหนึ่งคราว และมี
หนังสือบอกกลาวไปยังบรรดาผูซึ่งรูวาเปนเจาหนี้ของหางหุนสวนบอกใหทราบรายการที่ประสงค
จะแปรสภาพหางหุนสวนเปนบริษัท และขอใหเจาหนี้ผูมีขอคัดคานอยางหนึ่งอยางใดในการแปร
สภาพเปนบริษัทจํากัดนั้น สงคําคัดคานไปภายในสามสิบวันนับแตวันที่บอกกลาวนั้น 

ถามีการคัดคาน หางหุนสวนนั้นจะแปรสภาพมิไดจนกวาจะไดชําระหนี้หรือให
ประกันเพื่อหนี้นั้นแลว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒๔๖/๒  ในกรณีไมมีการคัดคานหรือมีการคัดคานแตหางหุนสวนได
ชําระหนี้หรือใหประกันเพื่อหนี้นั้นแลว ผูเปนหุนสวนทุกคนตองประชุมเพื่อใหความยินยอมและ
ดําเนินการในเรื่อง ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท (ถามี) 
(๒) กําหนดจํานวนทุนเรือนหุนของบริษัท ซึ่งตองเทากับสวนลงหุนของผูเปน

หุนสวนทุกคนในหางหุนสวน และกําหนดจํานวนหุนของบริษัทที่จะตกไดแกหุนสวนแตละคน 
(๓) กําหนดจํานวนเงินที่ไดใชแลวในแตละหุน ซึ่งตองไมนอยกวารอยละยี่สิบหา

แหงมูลคาของหุนแตละหุนที่ตั้งไว 
(๔) กําหนดจํานวนหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ รวมทั้งกําหนดสภาพและ

บุริมสิทธิของหุนซึ่งจะออกและจัดสรรหุนใหแกผูเปนหุนสวน 
(๕) แตงตั้งกรรมการและกําหนดอํานาจของกรรมการ 
(๖) แตงตั้งผูสอบบัญชี 
(๗) ดําเนินการในเรื่องอ่ืนๆ ที่จําเปนในการแปรสภาพ 
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติเก่ียวกับบริษัทจํากัดวาดวยการ

นั้นๆ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๒๔๖/๓  หุนสวนผูจัดการเดิมตองสงมอบกิจการ ทรัพยสิน บัญชี

เอกสารและหลักฐานตางๆ ของหางหุนสวนใหแกคณะกรรมการบริษัท ภายในสิบสี่วันนับแตวันที่
ผูเปนหุนสวนไดใหความยินยอมและดําเนินการในเรื่องตางๆ ตามมาตรา ๑๒๔๖/๒ เสร็จสิ้นแลว 

ในกรณีที่ผูเปนหุนสวนยังไมไดชําระเงินคาหุนหรือชําระเงินคาหุนไมครบรอยละ
ย่ีสิบหาของมูลคาหุน หรือยังไมไดโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน หรือทําเอกสารหลักฐานการใชสิทธิ
ตางๆ ใหแกคณะกรรมการ ใหคณะกรรมการบริษัทมีหนังสือแจงใหผูเปนหุนสวนชําระเงินคาหุน 
โอนกรรมสิทธิ์หรือทําเอกสารหลักฐานการใชสิทธิตางๆ แลวแตกรณี ใหแกคณะกรรมการภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

มาตรา ๑๒๔๖/๔  คณะกรรมการบริษัทตองขอจดทะเบียนการแปรสภาพเปน
บริษัทจํากัดตอนายทะเบียน ภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ไดดําเนินการตามมาตรา ๑๒๔๖/๓ 
ครบถวนแลว 

ในการขอจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทจํากัด คณะกรรมการตองย่ืนรายงาน
การประชุมที่ผูเปนหุนสวนไดรวมกันพิจารณาใหความยินยอมและดําเนินการแปรสภาพหาง
หุนสวนเปนบริษัทจํากัดตามมาตรา ๑๒๔๖/๒ หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และบัญชีรายชื่อผู
ถือหุน พรอมกับการขอจดทะเบียนดวย 

มาตรา ๑๒๔๖/๕  เมื่อนายทะเบียนไดรับจดทะเบียนการแปรสภาพหางหุนสวน
จดทะเบียนหรือหางหุนสวนจํากัดเปนบริษัทจํากัดแลว ใหหางหุนสวนจดทะเบียน หรือหาง
หุนสวนจํากัดเดิมหมดสภาพการเปนหางหุนสวนจดทะเบียนหรือหางหุนสวนจํากัดตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยและใหนายทะเบียนหมายเหตุไวในทะเบียน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒๔๖/๖  เมื่อหางหุนสวนจดทะเบียนหรือหางหุนสวนจํากัดไดจด
ทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทจํากัดแลว บริษัทยอมไดไปทั้งทรัพยสิน หนี้ สิทธิ และความรับผิด
ของหางหุนสวนจดทะเบียนหรือหางหุนสวนจํากัดเดิมทั้งหมด 

มาตรา ๑๒๔๖/๗  เมื่อจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทจํากัดแลว หากบริษัทไม
สามารถชําระหนี้ที่รับมาจากหางหุนสวนที่แปรสภาพได ใหเจาหนี้บังคับชําระหนี้เอาจากผูเปน
หุนสวนในหางหุนสวนที่แปรสภาพไดตามที่ผูเปนหุนสวนจะตองรับผิดในหนี้ของหางหุนสวน” 

 
มาตรา ๑๘  ใหยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๑๒๕๓ แหงประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย และใหใชความตอไปนี้แทน 
“(๑) บอกกลาวแกประชาชนโดยประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่อยาง

นอยหนึ่งคราววาหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นไดเลิกกันแลวและใหผูเปนเจาหนี้ทั้งหลายยื่นคําทวง
หนี้แกผูชําระบัญชี” 

 
มาตรา ๑๙  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนหมวด ๖ การถอนทะเบียนหางหุนสวนจด

ทะเบียนหางหุนสวนจํากัด และบริษัทจํากัดราง มาตรา ๑๒๗๓/๑ มาตรา ๑๒๗๓/๒ มาตรา 
๑๒๗๓/๓ และมาตรา ๑๒๗๓/๔ ในลักษณะ ๒๒ หุนสวนและบริษัท แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย 

 
“หมวด ๖ 

การถอนทะเบยีนหางหุนสวนจดทะเบียน 
หางหุนสวนจํากัด และบริษทัจํากัดราง 

   
 

มาตรา ๑๒๗๓/๑  เมื่อใดนายทะเบียนมีมูลเหตุอันควรเชื่อวาหางหุนสวนจด
ทะเบียนหางหุนสวนจํากัด หรือบริษัทจํากัดใด มิไดทําการคาขายหรือประกอบการงานแลว ให
นายทะเบียนมีหนังสือสงทางไปรษณียตอบรับไปยังหางหุนสวนหรือบริษัท เพ่ือสอบถามวายังทํา
การคาขายหรือประกอบการงานอยูหรือไม และแจงวาหากมิไดรับคําตอบภายในสามสิบวันนับแต
วันที่สงหนังสือจะไดโฆษณาในหนังสือพิมพเพ่ือขีดชื่อหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นออกเสียจาก
ทะเบียน 

ถานายทะเบียนไดรับคําตอบจากหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นวา หางหุนสวนหรือ
บริษัทมิไดทําการคาขายหรือประกอบการงานแลวหรือมิไดรับคําตอบภายในสามสิบวันนับแตวันที่
สงหนังสือใหนายทะเบียนโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่อยางนอยหนึ่งคราวและสงหนังสือ
บอกกลาวทางไปรษณียตอบรับไปยังหางหุนสวนหรือบริษัทวา เมื่อพนเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่
สงหนังสือบอกกลาวหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นจะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน เวนแตจะแสดงเหตุ
ใหเห็นเปนอยางอ่ืน 

มาตรา ๑๒๗๓/๒  ในกรณีที่หางหุนสวนหรือบริษัทเลิกกันแลวและอยูระหวาง
การชําระบัญชีหากนายทะเบียนมีมูลเหตุอันควรเชื่อวาไมมีตัวผูชําระบัญชีทําการอยู หรือการงาน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ของหางหุนสวนหรือบริษัทไดชําระสะสางตลอดแลว แตผูชําระบัญชีมิไดทํารายงานการชําระบัญชี 
หรือมิไดย่ืนจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีตอนายทะเบียน ใหนายทะเบียนมีหนังสือสงทาง
ไปรษณียตอบรับไปยังหางหุนสวนหรือบริษัท และผูชําระบัญชี ณ สถานที่อันปรากฏเปนสํานักงาน
สุดทาย แจงใหดําเนินการเพื่อใหมีตัวผูชําระบัญชี หรือย่ืนรายงานการชําระบัญชี หรือจดทะเบียน
เสร็จการชําระบัญชี แลวแตกรณี และแจงวาหากมิไดดําเนินการดังกลาวภายในระยะเวลาหนึ่งรอย
แปดสิบวันนับแตวันที่สงหนังสือนั้นแลวจะไดโฆษณาในหนังสือพิมพเพ่ือขีดชื่อหางหุนสวนหรือ
บริษัทนั้นออกเสียจากทะเบียน 

ถาหางหุนสวนหรือบริษัท หรือผูชําระบัญชีมิไดดําเนินการภายในกําหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่งใหนายทะเบียนโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่อยางนอยหนึ่งคราว และสง
หนังสือบอกกลาวทางไปรษณียตอบรับไปยังหางหุนสวนหรือบริษัทและผูชําระบัญชีวาเมื่อพน
กําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่สงหนังสือบอกกลาว หางหุนสวนหรือบริษัทนั้นจะถูกขีดชื่อออก
จากทะเบียน เวนแตจะแสดงเหตุใหเห็นเปนอยางอ่ืน 

มาตรา ๑๒๗๓/๓  เมื่อส้ินกําหนดเวลาตามที่แจงในหนังสือบอกกลาวตาม
มาตรา ๑๒๗๓/๑ หรือมาตรา ๑๒๗๓/๒ แลว และหางหุนสวนหรือบริษัท หรือผูชําระบัญชีมิได
แสดงเหตุใหเห็นเปนอยางอ่ืน นายทะเบียนจะขีดชื่อหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นออกเสียจาก
ทะเบียนก็ได ในการนี้ใหหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นสิ้นสภาพนิติบุคคลตั้งแตเมื่อนายทะเบียนขีด
ช่ือหางหุนสวนหรือบริษัทออกเสียจากทะเบียน แตความรับผิดของหุนสวนผูจัดการ ผูเปนหุนสวน 
กรรมการ ผูจัดการ และผูถือหุนมีอยูเทาไรก็ใหคงมีอยูอยางนั้นและพึงเรียกบังคับไดเสมือนหาง
หุนสวนหรือบริษัทนั้นยังมิไดส้ินสภาพนิติบุคคล 

มาตรา ๑๒๗๓/๔  ถาหางหุนสวน ผูเปนหุนสวน บริษัท ผูถือหุน หรือเจาหนี้
ใดๆ ของหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นรูสึกวาตองเสียหายโดยไมเปนธรรมเพราะการที่หางหุนสวน
หรือบริษัทถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน เมื่อหางหุนสวน ผูเปนหุนสวน บริษัท ผูถือหุนหรือเจาหนี้
ย่ืนคํารองตอศาลและศาลพิจารณาไดความเปนที่พอใจวาในขณะที่ขีดชื่อหางหุนสวนหรือบริษัท
ออกจากทะเบียนหางหุนสวนหรือบริษัทยังทําการคาขายหรือยังประกอบการงานอยู หรือเห็นเปน
การยุติธรรมในการที่จะใหหางหุนสวนหรือบริษัทไดกลับคืนสูทะเบียนก็ดี ศาลจะสั่งใหจดชื่อหาง
หุนสวนหรือบริษัทกลับคืนเขาสูทะเบียนก็ได และใหถือวาหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นยังคงอยู
ตลอดมาเสมือนมิไดมีการขีดชื่อออกเลย โดยศาลจะสั่งและวางขอกําหนดไวเปนประการใดๆ 
ตามที่เห็นเปนการยุติธรรมดวยก็ไดเพ่ือใหหางหุนสวนหรือบริษัทและบรรดาบุคคลอื่นๆ กลับคืน
สูฐานะอันใกลที่สุดกับฐานะเดิมเสมือนหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นมิไดถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน
เลย 

การรองขอใหหางหุนสวนหรือบริษัทกลับคืนสูทะเบียน หามมิใหรองขอเม่ือพน
กําหนดสิบปนับแตวันที่นายทะเบียนขีดชื่อหางหุนสวนหรือบริษัทออกจากทะเบียน” 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยบรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ วาดวยหุนสวนและบริษัทใชบังคับมาเปนเวลานาน บทบัญญัติ
บางมาตราสรางภาระโดยไมจําเปนแกประชาชนและกอใหเกิดความยุงยาก ซ้ําซอน และความ
ลาชาตอการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ นอกจากนี้ ยังเปนอุปสรรคตอการเสริมสรางศักยภาพ
ในการแขงขันของประเทศอีกดวย ดังนั้น เพ่ือขจัดปญหาและอุปสรรคดังกลาวและเพื่อใหการ
ดําเนินกิจการคาในรูปแบบของหางหุนสวนและบริษัทมีความคลองตัวมากยิ่งข้ึน จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัชศักดิ์/ผูจดัทํา 
๔ มีนาคม ๒๕๕๑ 

 


