


ลักษณะ ๒๒ 
หุ้นส่วนและบริษัท 
   

หมวด ๑ 
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 
   

  
มาตรา ๑๐๑๒  อันว่าสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป

ตกลงเข้ากันเพ่ือกระท ากิจการร่วมกัน ด้วยประสงค์จะแบ่งปันก าไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ท านั้น 

มาตรา ๑๐๑๓  อันห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น ท่านก าหนดเป็นสามประเภท คือ 
(๑) ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
(๒) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
(๓) บริษัทจ ากัด 

มาตรา ๑๐๑๔  บรรดาส านักงานส าหรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัททั้งหลายนั้น ให้รัฐมนตรี*

เจ้ากระทรวงซึ่งบัญชาการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทเป็นผู้ออกกฎข้อบังคับจัดตั้งขึ้น 

มาตรา ๑๐๑๕ ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเมื่อได้จดทะเบียนตามบัญญัติแห่งลักษณะนี้แล้ว ท่านจัดว่า
เป็นนิติบุคคลต่างหากจากผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งรวมเข้ากันเป็นหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น 

มาตรา ๑๐๑๖๑ การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท การแก้ไขข้อความที่ได้จดทะเบียนไว้
ในภายหลัง และการจดทะเบียนอย่างอ่ืนตามลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท ที่ก าหนดให้จดทะเบียน ให้จดทะเบียน 
ณ ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่หรือตามท่ีรัฐมนตรี เจ้ากระทรวงประกาศก าหนด 

มาตรา ๑๐๑๗๒ ถ้าข้อความหรือข้อมูลที่จะใช้ในการจดทะเบียนหรือประกาศโฆษณาเกิดขึ้นใน
ต่างประเทศ ให้เริ่มนับระยะเวลาส าหรับการจดทะเบียนหรือประกาศโฆษณา ตั้งแต่เมื่อข้อความหรือข้อมูลนั้นมาถึง
ส านักงานแห่งใหญข่องห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 

มาตรา ๑๐๑๘  ในการจดทะเบียน ท่านให้เสียค่าธรรมเนียมตามกฎข้อบังคับซึ่งรัฐมนตรี *

เจ้ากระทรวงตั้งไว้ 

มาตรา ๑๐๑๙ ถ้าค าขอจดทะเบียนหรือเอกสารซึ่งต้องจดทะเบียนไม่มีรายการบริบูรณ์ตามที่
บังคับไว้ในลักษณะนี้ ว่าให้จดแจ้งก็ดี หรือถ้ารายการอันใดซึ่งจะแจ้งในค าขอหรือในเอกสารนั้นขัดกับกฎหมายก็ดี 
หรือถ้าเอกสารใดซึ่งก าหนดไว้ว่าให้ส่งด้วยกันกับค าขอจดทะเบียนยังขาดอยู่มิได้ส่งให้ครบก็ดี หรือถ้าไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขข้ออื่นซึ่งกฎหมายบังคับไว้ก็ดี นายทะเบียนจะไม่ยอมรับจดทะเบียนก็ได้ จนกว่าค าขอจดทะเบียน
หรือเอกสารนั้นจะได้ท าให้บริบูรณ์หรือแก้ไขให้ถูกต้อง หรือได้ส่งเอกสารซึ่งก าหนดไว้นั้นครบทุกสิ่งอันหรือได้
ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อนั้นแล้ว 

                                                           
๑ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๒ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
* เดิม คือ เสนาบดี ถูกเปลี่ยนเป็น รัฐมนตรี โดยพระราชบัญญตัิเทียบต าแหน่งรัฐมนตรีกับต าแหน่งเสนาบดีแต่ก่อนพุทธศักราช 2475 
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มาตรา ๑๐๒๐๓ บุคคลทุกคนเมื่อได้เสียค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงแล้ว ชอบที่จะตรวจ
เอกสารซึ่งนายทะเบียนเก็บรักษาไว้ได้ หรือจะขอให้คัดส าเนาหรือเนื้อความในเอกสารฉบับใด ๆ พร้อมด้วย
ค ารับรองว่าถูกต้องมอบให้ก็ได้ 

ผู้มีส่วนได้เสียของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใด ๆ เมื่อได้เสียค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงแล้ว 
ชอบที่จะขอให้นายทะเบียนท าใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นให้ก็ได้ 

มาตรา ๑๐๒๐/๑๔ ให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนด ลด หรือ ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมที่ออกตามมาตรา ๑๐๑๘ และมาตรา ๑๐๒๐ 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จะก าหนดค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกันตามรูปแบบการท าธุรกรรมก็ได้ 

มาตรา ๑๐๒๑  นายทะเบียนทุกคนจะต้องแต่งย่อรายการซึ่งได้ลงทะเบียนส่งไปลงพิมพ์โฆษณา
ในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเป็นคราว ๆ ตามแบบซึ่งรัฐมนตรี*เจ้ากระทรวงจะได้ก าหนดให้ 

มาตรา ๑๐๒๒  เมื่อได้พิมพ์โฆษณาดังนั้นแล้ว ท่านให้ถือว่าบรรดาเอกสารและข้อความซึ่งลงทะเบียน
อันได้กล่าวถึงในย่อรายการนั้น เป็นอันรู้แก่บุคคลทั้งปวงไม่เลือกว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องด้วยห้างหุ้นส่วนหรือด้วยบริษัทนั้น 
หรือที่ไม่เก่ียวข้อง 

มาตรา ๑๐๒๓๕ ผู้เป็นหุ้นส่วนก็ดี ห้างหุ้นส่วนก็ดี หรือบริษัทก็ดี จะถือเอาประโยชน์แก่บุคคลภายนอก
เพราะเหตุที่มีสัญญาหรือเอกสาร หรือข้อความอันบังคับให้จดทะเบียนตามลักษณะนี้ยังไม่ได้ จนกว่าจะได้
จดทะเบียนแล้ว แต่ฝ่ายบุคคลภายนอกจะถือเอาประโยชน์เช่นว่านั้นได้ 

แต่ถึงกระนั้นก็ดี ผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทซึ่งได้รับช าระหนี้ก่อนจดทะเบียน
นั้นย่อมไม่จ าต้องคืน 

มาตรา ๑๐๒๓/๑๖ ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจะยกมาตรา ๑๐๒๓ ขึ้นต่อสู้บุคคลภายนอกผู้สุจริตเพ่ือ
ไม่ให้ต้องรับผิดโดยอ้างว่าผู้เป็นหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วน บริษัทหรือกรรมการไม่มีอ านาจกระท าการมิได้ 

มาตรา ๑๐๒๔  ในระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันก็ดี หรือในระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกันก็ดี ในระหว่างผู้เป็น
หุ้นส่วนกับห้างหุ้นส่วนก็ดี ในระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัทก็ดี ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบรรดาสมุดบัญชีเอกสาร
ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือของผู้ช าระบัญชีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใด ๆ นั้น ย่อมเป็นพยานหลักฐานอันถูกต้อง
ตามข้อความที่ได้บันทึกไว้ในนั้นทุกประการ 

หมวด ๒ 
ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
   

ส่วนที่ ๑ 
บทวิเคราะห์ 

   

                                                           
๓ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๕ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 * เดิม คือ เสนาบดี ถูกเปลี่ยนเป็น รัฐมนตรี โดยพระราชบัญญตัิเทียบต าแหน่งรัฐมนตรีกับต าแหน่งเสนาบดีแต่ก่อนพุทธศักราช 2475 
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 มาตรา ๑๐๒๕  อันว่าห้างหุ้นส่วนสามัญนั้น คือห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนหมดทุกคน
ต้องรับผิดร่วมกันเพ่ือหนี้ทั้งปวงของหุ้นส่วนโดยไม่มีจ ากัด 
  

ส่วนที่ ๒ 
ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเอง 

   

มาตรา ๑๐๒๖  ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาลงหุ้นด้วยในห้างหุ้นส่วน 
สิ่งที่น ามาลงด้วยนั้น จะเป็นเงินหรือทรัพย์สินสิ่งอ่ืน หรือลงแรงงานก็ได้ 

มาตรา ๑๐๒๗  ในเมื่อมีกรณีเป็นข้อสงสัย ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสิ่งซึ่งน ามาลงหุ้นด้วยกันนั้น
มีค่าเท่ากัน 

มาตรา ๑๐๒๘  ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดได้ลงแต่แรงงานของตนเข้าเป็นหุ้น และในสัญญาเข้าหุ้นส่วน
มิได้ตีราคาค่าแรงไว้ ท่านให้ค านวณส่วนก าไรของผู้ที่เป็นหุ้นส่วนด้วยลงแรงงานเช่นนั้น เสมอด้วยส่วนถัวเฉลี่ย
ของผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งได้ลงเงินหรือลงทรัพย์สินเข้าหุ้นในการนั้น 

มาตรา ๑๐๒๙  ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งเอาทรัพย์สินมาให้ใช้เป็นการลงหุ้นด้วยไซร้ ความเกี่ยวพัน
ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนคนนั้นกับห้างหุ้นส่วนในเรื่องส่งมอบและซ่อมแซมก็ดี ความรับผิดเพ่ือช ารุดบกพร่องก็ดี 
ความรับผิดเพ่ือการรอนสิทธิก็ดี ข้อยกเว้นความรับผิดก็ดี ท่านให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ 
ว่าด้วยเช่าทรัพย์ 

มาตรา ๑๐๓๐  ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอันใดอันหนึ่งเป็นการลงหุ้นด้วย
ไซร้ ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนคนนั้นกับห้างหุ้นส่วนในเรื่องส่งมอบและซ่อมแซมก็ดี ความรับผิดเพ่ือ
ช ารุดบกพร่องก็ดี ความรับผิดเพ่ือการรอนสิทธิก็ดี ข้อยกเว้นความรับผิดก็ดี ท่านให้บังคับตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายนี้ ว่าด้วยซื้อขาย 

มาตรา ๑๐๓๑  ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดละเลยไม่ส่งมอบส่วนลงหุ้นของตนเสียเลย ท่านว่าต้องส่ง
ค าบอกกล่าวเป็นจดหมายจดทะเบียนไปรษณีย์ไปยังผู้เป็นหุ้นส่วนคนนั้น ให้ส่งมอบส่วนลงหุ้นของตนมาภายใน
เวลาอันสมควร มิฉะนั้นผู้เป็นหุ้นส่วนคนอ่ืน ๆ จะลงเนื้อเห็นพร้อมกัน หรือโดยเสียงข้างมากด้วยกันสุดแต่ข้อ
สัญญา ให้เอาผู้เป็นหุ้นส่วนคนนั้นออกเสียได้ 

มาตรา ๑๐๓๒  ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงข้อสัญญาเดิมแห่งห้างหุ้นส่วนหรือประเภทแห่งกิจการ นอกจาก
ด้วยความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนหมดด้วยกันทุกคน เว้นแต่จะมีข้อตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน 

มาตรา ๑๐๓๓  ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนมิได้ตกลงกันไว้ในกระบวนจัดการห้างหุ้นส่วนไซร้ ท่านว่าผู้เป็น
หุ้นส่วนย่อมจัดการห้างหุ้นส่วนนั้นได้ทุกคน แต่ผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งคนใดจะเข้าท าสัญญาอันใดซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วน
อีกคนหนึ่งทักท้วงนั้นไม่ได้ 

ในกรณีเช่นนี้ ท่านให้ถือว่าผู้เป็นหุ้นส่วนย่อมเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการทุกคน 

มาตรา ๑๐๓๔  ถ้าได้ตกลงกันไว้ว่าการงานของห้างหุ้นส่วนนั้นจักให้เป็นไปตามเสียงข้างมากแห่ง
ผู้เป็นหุ้นส่วนไซร้ ท่านให้ผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งมีเสียงเป็นคะแนนหนึ่ง โดยไม่ต้องค านึงถึงจ านวนที่ลงหุ้นด้วยมาก
หรือน้อย 
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มาตรา ๑๐๓๕  ถ้าได้ตกลงกันไว้ว่าจะให้ผู้เป็นหุ้นส่วนหลายคนจัดการห้างหุ้นส่วนไซร้ หุ้นส่วน
ผู้จัดการแต่ละคนจะจัดการห้างหุ้นส่วนนั้นก็ได้ แต่หุ้นส่วนผู้จัดการคนหนึ่งคนใดจะท าการอันใดซึ่งหุ้นส่วน
ผู้จัดการอีกคนหนึ่งทักท้วงนั้นไม่ได้ 

มาตรา ๑๐๓๖  อันหุ้นส่วนผู้จัดการนั้น จะเอาออกจากต าแหน่งได้ต่อเมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหลายอ่ืน
ยินยอมพร้อมกัน เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน 

มาตรา ๑๐๓๗  ถึงแม้ว่าผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหลายได้ตกลงให้ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนเป็น
ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนก็ดี ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนนอกจากผู้จัดการย่อมมีสิทธิที่จะไต่ถามถึงการงานของห้างหุ้นส่วนที่
จัดอยู่นั้นได้ทุกเม่ือ และมีสิทธิที่จะตรวจและคัดส าเนาสมุดบัญชี และเอกสารใด ๆ ของหุ้นส่วนได้ด้วย 

มาตรา ๑๐๓๘  ห้ามมิให้ผู้เป็นหุ้นส่วนประกอบกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมีสภาพดุจเดียวกัน และ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของห้างหุ้นส่วนนั้น ไม่ว่าท าเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น โดยมิได้รับความ
ยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนคนอ่ืน ๆ 

ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดท าการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรานี้ไซร้ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนอ่ืน ๆ ชอบที่จะเรียก
เอาผลก าไรซึ่งผู้นั้นหาได้ทั้งหมด หรือเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการที่ห้างหุ้นส่วนได้รับความเสียหายเพราะ
เหตุนั้น แต่ท่านห้ามมิให้ฟ้องเรียกเมื่อพ้นเวลาปีหนึ่งนับแต่วันท าการฝ่าฝืน 

มาตรา ๑๐๓๙  ผู้เป็นหุ้นส่วนจ าต้องจัดการงานของห้างหุ้นส่วนด้วยความระมัดระวังให้มากเสมือน
กับจัดการงานของตนเองฉะนั้น 

มาตรา ๑๐๔๐  ห้ามมิให้ชักน าเอาบุคคลผู้อ่ืนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนโดยมิได้รับความ
ยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนหมดด้วยกันทุกคน เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน 

มาตรา ๑๐๔๑  ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งโอนส่วนก าไรของตนในห้างหุ้นส่วนทั้งหมดก็ดี หรือ
แต่บางส่วนก็ดี ให้แก่บุคคลภายนอกโดยมิได้รับความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหลายอ่ืนไซร้ ท่านว่าบุคคลภายนอกนั้น
จะกลายเป็นเข้าหุ้นส่วนด้วยก็หามิได้ 

มาตรา ๑๐๔๒  ความเกี่ยวพันระหว่างหุ้นส่วนผู้จัดการกับผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหลายอ่ืนนั้น ท่านให้บังคับ
ด้วยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยตัวแทน 

มาตรา ๑๐๔๓  ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนอันมิได้เป็นผู้จัดการเอื้อมเข้ามาจัดการงานของห้างหุ้นส่วนก็ดี 
หรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งเป็นผู้จัดการกระท าล่วงขอบอ านาจของตนก็ดี ท่านให้บังคับด้วยบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายนี้ ว่าด้วยจัดการงานนอกสั่ง 

มาตรา ๑๐๔๔  อันส่วนก าไรก็ดี ส่วนขาดทุนก็ดี ของผู้เป็นหุ้นส่วนทุก ๆ คนนั้น ย่อมเป็นไปตามส่วน
ที่ลงหุ้น 

มาตรา ๑๐๔๕  ถ้าหุ้นส่วนของผู้ใดได้ก าหนดไว้แต่เพียงข้างฝ่ายก าไรว่าจะแบ่งเอาเท่าไร หรือก าหนด
แต่เพียงข้างขาดทุนว่าจะยอมขาดเท่าไรฉะนี้ไซร้ ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าหุ้นส่วนของผู้นั้นมีส่วนก าไรและส่วน
ขาดทุนเป็นอย่างเดียวกัน 

มาตรา ๑๐๔๖  ผู้เป็นหุ้นส่วนไม่ว่าคนหนึ่งคนใดหามีสิทธิจะได้รับบ าเหน็จเพ่ือที่ได้จัดการงานของ
ห้างหุ้นส่วนนั้นไม่ เว้นแต่จะได้มีความตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน 
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มาตรา ๑๐๔๗  ถ้าชื่อของผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งออกจากหุ้นส่วนไปแล้วยังคงใช้เรียกขานติดเป็นชื่อห้าง
หุ้นส่วนอยู่ ท่านว่าผู้เป็นหุ้นส่วนนั้นชอบที่จะเรียกให้งดใช้ชื่อของตนเสียได้ 

มาตรา ๑๐๔๘  ผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งจะเรียกเอาส่วนของตนจากหุ้นส่วนอื่น ๆ แม้ในกิจการค้าขาย
อันใดซึ่งไม่ปรากฏชื่อของตนก็ได้ 
  

ส่วนที่ ๓ 
ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก 

   

  
มาตรา ๑๐๔๙  ผู้เป็นหุ้นส่วนจะถือเอาสิทธิใด ๆ แก่บุคคลภายนอกในกิจการค้าขายซึ่งไม่ปรากฏ

ชื่อของตนนั้นหาได้ไม่ 

มาตรา ๑๐๕๐  การใด ๆ อันผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งได้จัดท าไปในทางที่เป็นธรรมดาการค้าขาย
ของห้างหุ้นส่วนนั้น ท่านว่าผู้เป็นหุ้นส่วนหมดทุกคนย่อมมีความผูกพันในการนั้น ๆ  ด้วย และจะต้องรับผิดร่วมกัน
โดยไม่จ ากัดจ านวนในการช าระหนี้ อันได้ก่อให้เกิดข้ึนเพราะจัดการไปเช่นนั้น 

มาตรา ๑๐๕๑  ผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งออกจากหุ้นส่วนไปแล้วยังคงต้องรับผิดในหนี้ซึ่งห้างหุ้นส่วนได้
ก่อให้เกิดข้ึนก่อนที่ตนได้ออกจากหุ้นส่วนไป 

มาตรา ๑๐๕๒  บุคคลผู้เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนย่อมต้องรับผิดในหนี้ใด ๆ ซึ่งห้างหุ้นส่วน
ได้ก่อให้เกิดข้ึนก่อนที่ตนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนด้วย 

มาตรา ๑๐๕๓  ห้างหุ้นส่วนซึ่งมิได้จดทะเบียนนั้น ถึงแม้จะมีข้อจ ากัดอ านาจของหุ้นส่วนคนหนึ่ง
ในการที่จะผูกพันผู้เป็นหุ้นส่วนคนอ่ืน ๆ ท่านว่าข้อจ ากัดเช่นนั้นก็หามีผลถึงบุคคลภายนอกไม่ 

มาตรา ๑๐๕๔  บุคคลใดแสดงตนว่าเป็นหุ้นส่วนด้วยวาจาก็ดี ด้วยลายลักษณ์อักษรก็ดี ด้วยกิริยาก็ดี 
ด้วยยินยอมให้เขาใช้ชื่อตนเป็นชื่อห้างหุ้นส่วนก็ดี หรือรู้แล้วไม่คัดค้านปล่อยให้เขาแสดงว่าตนเป็นหุ้นส่วนก็ดี 
ท่านว่าบุคคลนั้นย่อมต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในบรรดาหนี้ของห้างหุ้นส่วนเสมือนเป็นหุ้นส่วน 

ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งคนใดตายไปแล้ว และห้างหุ้นส่วนนั้นยังคงค้าต่อไปในชื่อเดิมของห้าง ท่านว่า
เหตุเพียงที่คงใช้ชื่อเดิมนั้นก็ดี หรือใช้ชื่อของหุ้นส่วนผู้ตายควบอยู่ด้วยก็ดี หาท าให้ความรับผิดมีแก่กองทรัพย์
มรดกของผู้ตายเพื่อหนี้ใด ๆ อันห้างหุ้นส่วนได้ก่อให้เกิดข้ึนภายหลังมรณะนั้นไม่ 

ส่วนที่ ๔ 
การเลิกและช าระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญ 

   

  
มาตรา ๑๐๕๕  ห้างหุ้นส่วนสามัญย่อมเลิกกันด้วยเหตุดังกล่าวต่อไปนี้ 
(๑) ถ้าในสัญญาท าไว้มีก าหนดกรณีอันใดเป็นเหตุที่จะเลิกกัน เมื่อมีกรณีนั้น 
(๒) ถ้าสัญญาท าไว้เฉพาะก าหนดกาลใด เมื่อสิ้นก าหนดกาลนั้น 
(๓) ถ้าสัญญาท าไว้เฉพาะเพ่ือท ากิจการอย่างหนึ่งอย่างใดแต่อย่างเดียว เมื่อเสร็จการนั้น 
(๔) เมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งให้ค าบอกกล่าวแก่ผู้เป็นหุ้นส่วนคนอ่ืน ๆ ตามก าหนดดังบัญญัติ

ไว้ในมาตรา ๑๐๕๖ 
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(๕) เมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งตาย หรือล้มละลาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ 

มาตรา ๑๐๕๖  ถ้าห้างหุ้นส่วนได้ตั้งขึ้นไม่มีก าหนดกาลอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นยุติ ท่านว่าจะเลิกได้
ต่อเมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งบอกเลิกเมื่อสิ้นรอบปีในทางบัญชีเงินของห้างหุ้นส่วนนั้น และผู้เป็นหุ้นส่วนนั้น
ต้องบอกกล่าวความจ านงจะเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกเดือน 

มาตรา ๑๐๕๗  ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดร้องขอเมื่อมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังจะกล่าวต่อไปนี้ ศาลอาจ
สั่งให้ห้างหุ้นส่วนสามัญเลิกกันเสียก็ได้ คือ 

(๑) เมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งนอกจากผู้ร้องฟ้องนั้น ล่วงละเมิดบทบังคับใด ๆ อันเป็นข้อ
สาระส าคัญซึ่งสัญญาหุ้นส่วนก าหนดไว้แก่ตน โดยจงใจหรือเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

(๒) เมื่อกิจการของห้างหุ้นส่วนนั้นจะท าไปก็มีแต่ขาดทุนอย่างเดียว และไม่มีหวังจะกลับฟ้ืนตัวได้อีก 
(๓) เมื่อมีเหตุอ่ืนใด ๆ ท าให้ห้างหุ้นส่วนนั้นเหลือวิสัยที่จะด ารงคงอยู่ต่อไปได้ 

มาตรา ๑๐๕๘  เมื่อเหตุอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นเกี่ยวด้วยผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่ง ซึ่งตามความในมาตรา 
๑๐๕๗ หรือมาตรา ๑๐๖๗ เป็นเหตุให้ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหลายนอกนั้นมีสิทธิจะเรียกให้เลิกห้างหุ้นส่วนได้ไซร้  
ในเมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนเหล่านั้นยื่นค าร้อง ท่านว่าศาลจะสั่งให้ก าจัดหุ้นส่วนผู้ต้นเหตุคนนั้นออกเสียจากห้างหุ้นส่วน
แทนสั่งให้เลิกห้างหุ้นส่วนก็ได้ 

ในการแบ่งทรัพย์สินระหว่างห้างหุ้นส่วนกับผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งถูกก าจัดนั้น ท่านให้ตีราคาทรัพย์สินของ
ห้างหุ้นส่วนตามราคาท่ีเป็นอยู่ในเวลาแรกยื่นค าร้องขอให้ก าจัด 

มาตรา ๑๐๕๙  ถ้าเมื่อสิ้นก าหนดกาลซึ่งได้ตกลงกันไว้ และผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหลายหรือผู้เป็นหุ้นส่วน
ซึ่งเคยได้จัดการอยู่ในระหว่างก าหนดนั้น ยังคงด าเนินการค้าของห้างหุ้นส่วนอยู่ต่อไปโดยมิได้ช าระบัญชีหรือ
ช าระเงินกันให้เสร็จไปไซร้ ท่านให้ถือว่าผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งปวงได้ตกลงคงท าการเป็นหุ้นส่วนกันสืบไปโดยไม่มี
ก าหนดกาล 

มาตรา ๑๐๖๐  ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งกล่าวไว้ในมาตรา ๑๐๕๕ อนุมาตรา ๔ หรืออนุมาตรา 
๕ นั้น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนที่ยังอยู่รับซื้อหุ้นของผู้ที่ออกจากหุ้นส่วนไปไซร้ ท่านว่าสัญญาหุ้นส่วนนั้นก็ยังคงใช้ได้ต่อไป
ในระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนที่ยังอยู่ด้วยกัน 

มาตรา ๑๐๖๑  เมื่อห้างหุ้นส่วนเลิกกันแล้วก็ให้จัดการช าระบัญชีเว้นแต่จะได้ตกลงกันให้จัดการ
ทรัพย์สินโดยวิธีอ่ืนในระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกัน หรือว่าห้างหุ้นส่วนนั้นศาลได้พิพากษาให้ล้มละลาย 

ถ้าการเลิกห้างหุ้นส่วนนั้นได้เป็นไปโดยที่เจ้าหนี้เฉพาะตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งได้ให้
ค าบอกกล่าวก็ดี หรือโดยที่ผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งล้มละลายก็ดี ท่านว่าจะงดการช าระบัญชีเสียได้ต่อเมื่อ
เจ้าหนี้คนนั้น หรือเจ้าพนักงานรักษาทรัพย์ยินยอมด้วย 

การช าระบัญชีนั้น ให้ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดด้วยกันจัดท า หรือให้บุคคลอื่นซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนได้ตั้ง
แต่งข้ึนนั้นเป็นผู้จัดท า 

การแต่งตั้งผู้ช าระบัญชี ให้วินิจฉัยชี้ขาดโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้เป็นหุ้นส่วน 

มาตรา ๑๐๖๒  การช าระบัญชี ให้ท าโดยล าดับดังนี้ คือ 
(๑) ให้ช าระหนี้ทั้งหลายซึ่งค้างช าระแก่บุคคลภายนอก 
(๒) ให้ชดใช้เงินทดรองและค่าใช้จ่ายซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนได้ออกของตนไปเพ่ือจัดการค้าของห้าง 
(๓) ให้คืนทุนทรัพย์ซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนได้ลงเป็นหุ้น 
ถ้ายังมีทรัพย์เหลืออยู่อีกเท่าไร ก็ให้เฉลี่ยแจกเป็นก าไรในระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน 
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มาตรา ๑๐๖๓  ถ้าเมื่อได้ช าระหนี้ซึ่งค้างช าระแก่บุคคลภายนอกและชดใช้เงินทดรองและค่าใช้จ่ายแล้ว 
สินทรัพย์ที่ยังอยู่ไม่พอจะคืนแก่ผู้เป็นหุ้นส่วนให้ครบจ านวนที่ลงหุ้นไซร้ ส่วนที่ขาดนี้คือขาดทุน ซึ่งต้องคิดเฉลี่ย
ช่วยกันขาด 

ส่วนที่ ๕ 
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ 

   

  
มาตรา ๑๐๖๔  อันห้างหุ้นส่วนสามัญนั้น จะจดทะเบียนก็ได้ 
การลงทะเบียนนั้น ท่านบังคับให้มีรายการดังนี้ คือ 
(๑) ชื่อห้างหุ้นส่วน 
(๒) วัตถุท่ีประสงค์ของห้างหุ้นส่วน 
(๓) ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่และสาขาทั้งปวง 
(๔) ชื่อและที่ส านักกับทั้งอาชีวะของผู้เป็นหุ้นส่วนทุก ๆ คน ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดมีชื่อยี่ห้อ ก็ให้

ลงทะเบียนทั้งชื่อและยี่ห้อด้วย 
(๕) ชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ในเมื่อได้ตั้งแต่งให้เป็นผู้จัดการแต่เพียงบางคน 
(๖) ถ้ามีข้อจ ากัดอ านาจของหุ้นส่วนผู้จัดการประการใดให้ลงไว้ด้วย 
(๗) ตราซึ่งใช้เป็นส าคัญของห้างหุ้นส่วน 
ข้อความซึ่งลงทะเบียนนั้น จะลงรายการอ่ืน ๆ อีกอันคู่สัญญาเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบด้วยก็ได้ 
การลงทะเบียนนั้น ต้องลงลายมือชื่อของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน และต้องประทับตราของห้างหุ้นส่วนนั้นด้วย 
ให้พนักงานทะเบียนท าใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนส่งมอบให้แก่ห้างหุ้นส่วนนั้นฉบับหนึ่ง 

มาตรา ๑๐๖๔/๑๗ หุ้นส่วนผู้จัดการคนใดในห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่น
ใบลาออกต่อหุ้นส่วนผู้จัดการอ่ืนคนหนึ่งคนใด การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงหุ้นส่วนผู้จัดการอ่ืนนั้น 

ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนมีหุ้นส่วนผู้จัดการคนเดียว ให้หุ้นส่วนผู้จัดการที่จะลาออกจาก
ต าแหน่งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งคนใดทราบเพ่ือนัดประชุมและพิจารณาตั้งผู้จัดการคนใหม่ 
พร้อมกับแนบใบลาออกไปด้วย การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงหุ้นส่วนผู้นั้น 

หุ้นส่วนผู้จัดการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียน
ทราบด้วยก็ได้  

มาตรา ๑๐๖๔/๒๘ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการ ให้ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนน าความไป
จดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

มาตรา ๑๐๖๕  ผู้เป็นหุ้นส่วนอาจถือเอาประโยชน์แก่บุคคลภายนอกในบรรดาสิทธิอันห้างหุ้นส่วน
จดทะเบียนนั้นได้มา แม้ในกิจการซึ่งไม่ปรากฏชื่อของตน 

มาตรา ๑๐๖๖  ห้ามมิให้ผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งคนใดในห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนประกอบกิจการ
อย่างหนึ่งอย่างใดอันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของห้างหุ้นส่วนนั้น ไม่ว่าท าเพ่ือ
ประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น หรือไปเข้าเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนอื่น ซึ่งประกอบ
                                                           
๗ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๘ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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กิจการอันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกัน และแข่งขันกับกิจการของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนนั้น เว้นไว้แต่จะได้
รับค ายินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนอื่นทั้งหมด 

แต่ข้อห้ามเช่นว่ามานี้ ท่านว่าจะไม่พึงใช้ได้ ถ้าหากผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหลายได้รู้อยู่แล้วในเวลาเมื่อ
ลงทะเบียนห้างหุ้นส่วนนั้นว่า ผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งได้ท ากิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนอยู่ในห้างหุ้นส่วนอ่ืนอันมี
วัตถุท่ีประสงค์อย่างเดียวกัน และในสัญญาเข้าหุ้นส่วนที่ท าไว้ต่อกันนั้นก็ไม่ได้บังคับให้ถอนตัวออก 

มาตรา ๑๐๖๗  ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดกระท าการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติในมาตราก่อนนี้ไซร้ ท่านว่า
ห้างหุ้นส่วนซึ่งจดทะเบียนนั้นชอบที่จะเรียกเอาผลก าไรอันผู้นั้นหาได้ทั้งหมดหรือเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพ่ือ
ความเสียหายซึ่งห้างหุ้นส่วนได้รับเพราะเหตุนั้น 

แต่ทั้งนี้ท่านห้ามมิให้ฟ้องเรียกเมื่อพ้นเวลาปีหนึ่งนับแต่วันท าการฝ่าฝืน 
อนึ่ง บทบัญญัติมาตรานี้ไม่ลบล้างสิทธิของผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหลายนอกนั้น ในอันจะเรียกให้เลิกห้าง

หุ้นส่วน 

มาตรา ๑๐๖๘  ความรับผิดของผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน อันเกี่ยวแก่หนี้ซึ่งห้างหุ้นส่วน
ได้ก่อให้เกิดข้ึนก่อนที่ตนออกจากหุ้นส่วนนั้น ย่อมมีจ ากัดเพียงสองปีนับแต่เมื่อออกจากหุ้นส่วน 

มาตรา ๑๐๖๙  นอกจากในกรณีทั้งหลายที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๕๕ ท่านว่าห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
ย่อมเลิกกันเม่ือห้างหุ้นส่วนนั้นล้มละลาย 

มาตรา ๑๐๗๐  เมื่อใดห้างหุ้นส่วนซึ่งจดทะเบียนผิดนัดช าระหนี้ เมื่อนั้นเจ้าหนี้ของห้างหุ้นส่วนนั้น
ชอบที่จะเรียกให้ช าระหนี้เอาแต่ผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งก็ได้ 

มาตรา ๑๐๗๑  ในกรณีท่ีกล่าวไว้ในมาตรา ๑๐๗๐ นั้น ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนน าพิสูจน์ได้ว่า 
(๑) สินทรัพย์ของห้างหุ้นส่วนยังมีพอท่ีจะช าระหนี้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน และ 
(๒) การที่จะบังคับเอาแก่ห้างหุ้นส่วนนั้นไม่เป็นการยากฉะนี้ไซร้ 
ศาลจะบังคับให้เอาสินทรัพย์ของห้างหุ้นส่วนนั้นช าระหนี้ก่อนก็ได้ สุดแต่ศาลจะเห็นสมควร 

มาตรา ๑๐๗๒  ถ้าห้างหุ้นส่วนซึ่งจดทะเบียนยังมิได้เลิกกันตราบใด เจ้าหนี้ของผู้เป็นหุ้นส่วนเฉพาะตัว
ย่อมใช้สิทธิได้แต่เพียงในผลก าไรหรือเงินซึ่งห้างหุ้นส่วนค้างช าระแก่ผู้เป็นหุ้นส่วนคนนั้นเท่านั้น ถ้าห้างหุ้นส่วน
นั้นเลิกกันแล้ว เจ้าหนี้ย่อมใช้สิทธิได้ตลอดจนถึงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนคนนั้นอันมีในสินทรัพย์ของห้างหุ้นส่วน 

ส่วนที่ ๖ 
การควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเข้ากัน 

   

มาตรา ๑๐๗๓  ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหนึ่งจะควบเข้าเป็นอันเดียวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
อีกห้างหนึ่งก็ได้ โดยความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมด เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน 

มาตรา ๑๐๗๔  เมื่อห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างใดปลงใจจะควบเข้ากันกับห้างอ่ืน ห้างหุ้นส่วนนั้น
ต้องโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่นั้นสองครั้งเป็นอย่างน้อย และส่งค าบอกกล่าวความประสงค์ที่จะควบเข้า
กันนั้นแก่บรรดาผู้ซึ่งห้างหุ้นส่วนรู้ว่าเป็นเจ้าหนี้ และขอให้เจ้าหนี้ผู้มีข้อคัดค้านอย่างหนึ่งอย่างใด ในการที่จะท า
นั้นส่งค าคัดค้านไปภายในสามเดือนนับแต่วันบอกกล่าว 

ถ้าไม่มีใครคัดค้านภายในก าหนดเวลาเช่นว่านั้น ก็ให้พึงถือว่าไม่มีคัดค้าน 
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ถ้ามีคัดค้านไซร้ ท่านมิให้ห้างหุ้นส่วนจัดการควบเข้ากัน เว้นแต่จะได้ใช้หนี้ที่เรียกร้องหรือให้ประกัน
เพ่ือหนี้นั้นแล้ว  

มาตรา ๑๐๗๕  เมื่อห้างได้ควบเข้ากันแล้ว ต่างห้างก็ต่างมีหน้าที่จะต้องน าความนั้นจดลงทะเบียน 
ว่าได้ควบเข้ากันเป็นห้างหุ้นส่วนขึ้นใหม่ 

มาตรา ๑๐๗๖ ห้างหุ้นส่วนใหม่นี้ย่อมได้ไปทั้งสิทธิ ทั้งต้องอยู่ในความรับผิดของห้างหุ้นส่วนเดิม
ที่ได้ควบเข้ากันนัน้ทั้งสิ้น  

หมวด ๓ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
   

มาตรา ๑๐๗๗  อันห้างหุ้นส่วนจ ากัดนั้น คือห้างหุ้นส่วนประเภทหนึ่ง ซึ่งมีผู้เป็นหุ้นส่วนสองจ าพวก 
ดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 

(๑) ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งมีจ ากัดความรับผิดเพียงไม่เกินจ านวนเงินที่ตนรับจะลงหุ้น
ในห้างหุ้นส่วนนั้นจ าพวกหนึ่ง และ 

(๒) ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้ของห้างหุ้นส่วนไม่มีจ ากัด
จ านวนอีกจ าพวกหนึ่ง 

มาตรา ๑๐๗๘  อันห้างหุ้นส่วนจ ากัดนั้น ท่านบังคับว่าต้องจดทะเบียน 
การลงทะเบียนนั้น ต้องมีรายการดังต่อไปนี้ คือ 
(๑) ชื่อห้างหุ้นส่วน 
(๒) ข้อแถลงความว่าเป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด และวัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนั้น 
(๓) ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่และส านักงานสาขาทั้งปวง 
(๔) ชื่อ ยี่ห้อ ส านัก และอาชีวะของผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิด และจ านวนเงินซึ่งเขา

เหล่านั้นได้ลงหุ้นด้วยในห้างหุ้นส่วน 
(๕) ชื่อ ยี่ห้อ ส านัก และอาชีวะของผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิด 
(๖) ชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ 
(๗) ถ้ามีข้อจ ากัดอ านาจหุ้นส่วนผู้จัดการอันจะผูกพันห้างหุ้นส่วนนั้นประการใดให้ลงไว้ด้วย 
ข้อความซึ่งลงทะเบียนนั้น จะลงรายการอ่ืน ๆ อีกอันคู่สัญญาเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบด้วยก็ได้ 
การลงทะเบียนนั้น ต้องลงลายมือชื่อของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน และต้องประทับตราของห้างหุ้นส่วนนั้นด้วย 
ให้พนักงานทะเบียนท าใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนส่งมอบให้แก่ห้างหุ้นส่วนนั้นฉบับหนึ่ง 

มาตรา ๑๐๗๘/๑๙ หุ้นส่วนผู้จัดการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
คนหนึ่งคนใด การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงหุ้นส่วนผู้จัดการอ่ืนนั้น 

ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วนจ ากัดมีหุ้นส่วนผู้จัดการคนเดียว ให้หุ้นส่วนผู้จัดการที่จะลาออกจากต าแหน่ง
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งคนใดทราบเพ่ือนัดประชุมและพิจารณาตั้งหุ้นส่วนผู้จัดการคนใหม่ พร้อม
กับแนบใบลาออกไปด้วย การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงหุ้นส่วนผู้นั้น 

                                                           
๙ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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หุ้นส่วนผู้จัดการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียน
ทราบด้วยก็ได้ 

มาตรา ๑๐๗๘/๒๑ ๐  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการ ให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัดน าความไป
จดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

มาตรา ๑๐๗๙  อันห้างหุ้นส่วนจ ากัดนั้น ถ้ายังมิได้จดทะเบียนอยู่ตราบใด ท่านให้ถือว่าเป็นห้าง
หุ้นส่วนสามัญซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดย่อมต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้ของห้างหุ้นส่วนโดยไม่มีจ ากัดจ านวน 
จนกว่าจะได้จดทะเบียน 

มาตรา ๑๐๘๐  บทบัญญัติว่าด้วยห้างหุ้นส่วนสามัญข้อใด ๆ หากมิได้ยกเว้นหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ไปโดยบทบัญญัติแห่งหมวด ๓ นี้ ท่านให้น ามาใช้บังคับแก่ห้างหุ้นส่วนจ ากัดด้วย 

ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิดนั้นมีอยู่หลายคนด้วยกัน ท่านให้ใช้บทบัญญัติส าหรับ
ห้างหุ้นส่วนสามัญเป็นวิธีบังคับในความเกี่ยวพันระหว่างคนเหล่านั้นเอง และความเก่ียวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน
เหล่านั้นกับห้างหุ้นส่วน 

มาตรา ๑๐๘๑  ห้ามมิให้เอาชื่อของผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดมาเรียกขานระคนเป็นชื่อห้าง 

มาตรา ๑๐๘๒  ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดคนใดยินยอมโดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยาย
ให้ใช้ชื่อของตนระคนเป็นชื่อห้างไซร้ ท่านว่าผู้เป็นหุ้นส่วนคนนั้นจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกเสมือนดังว่าเป็น
หุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิดฉะนั้น 

แต่ในระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกันเองนั้น ความรับผิดของผู้เป็นหุ้นส่วนเช่นนี้ ท่านให้คงบังคับตามสัญญา
หุ้นส่วน  

มาตรา ๑๐๘๓  การลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดนั้น ท่านว่าต้องให้ลงเป็นเงิน
หรือทรัพย์สินอย่างอ่ืน ๆ 

มาตรา ๑๐๘๔  ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลหรือดอกเบี้ยให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิด 
นอกจากผลก าไรซึ่งห้างหุ้นส่วนท ามาค้าได้ 

ถ้าทุนของห้างหุ้นส่วนลดน้อยลงไปเพราะค้าขายขาดทุน ท่านห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลหรือดอกเบี้ย
ให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิด จนกว่าทุนซึ่งขาดไปนั้นจะได้คืนมาเต็มจ านวนเดิม 

แต่ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดคนใดได้รับเงินปันผลหรือดอกเบี้ยไปแล้วโดยสุจริต 
ท่านว่าหาอาจจะบังคับให้เขาคืนเงินนั้นได้ไม่ 

มาตรา ๑๐๘๕  ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดได้แสดงด้วยจดหมายหรือใบแจ้งความหรือ
ด้วยวิธีอย่างอ่ืนให้บุคคลภายนอกทราบว่าตนได้ลงหุ้นไว้มากกว่าจ านวนซึ่งได้จดทะเบียนเพียงใด ท่านว่า ผู้นั้น
จะต้องรับผิดเท่าถึงจ านวนเพียงนั้น 

มาตรา ๑๐๘๖  ข้อซึ่งตกลงกันในระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหลาย เพ่ือจะเปลี่ยนแปลงประเภททรัพย์สิน
ที่ลงหุ้น หรือเพ่ือจะลดจ านวนลงหุ้นแห่งผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดคนหนึ่งคนใดนั้น ท่านว่ายังไม่เป็น
ผลแก่บุคคลภายนอกจนกว่าจะได้จดทะเบียน 

                                                           
๑ ๐ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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เมื่อได้จดทะเบียนแล้วไซร้ ข้อตกลงนั้น ๆ ก็ย่อมมีผลแต่เพียงเฉพาะแก่หนี้อันห้างหุ้นส่วนได้ก่อให้เกิดขึ้น
ภายหลังเวลาที่ได้จดทะเบียนแล้วเท่านั้น 

มาตรา ๑๐๘๗  อันห้างหุ้นส่วนจ ากัดนั้น ท่านว่าต้องให้แต่เฉพาะผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัด
ความรับผิดเท่านั้นเป็นผู้จัดการ 

มาตรา ๑๐๘๘  ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดผู้ใดสอดเข้าไปเกี่ยวข้องจัดการงานของ
ห้างหุ้นส่วน ท่านว่าผู้นั้นจะต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้ทั้งหลายของห้างหุ้นส่วนนั้นโดยไม่จ ากัดจ านวน 

แต่การออกความเห็นและแนะน าก็ดี ออกเสียงเป็นคะแนนนับในการตั้งและถอดถอนผู้จัดการตาม
กรณีท่ีมีบังคับไว้ในสัญญาหุ้นส่วนนั้นก็ดี ท่านหานับว่าเป็นการสอดเข้าไปเกี่ยวข้องจัดการงานของห้างหุ้นส่วนนั้นไม่ 

มาตรา ๑๐๘๙  ผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดนั้น จะตั้งให้เป็นผู้ช าระบัญชีของห้างหุ้นส่วนก็ได้ 

มาตรา ๑๐๙๐  ผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดจะประกอบการค้าขายอย่างใด ๆ เพ่ือประโยชน์
ตนหรือเพ่ือประโยชน์บุคคลภายนอกก็ได้ แม้ว่าการงานเช่นนั้นจะมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันกับการค้าขายของ
ห้างหุ้นส่วนก็ไม่ห้าม 

มาตรา ๑๐๙๑  ผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดจะโอนหุ้นของตนปราศจากความยินยอม
ของผู้เป็นหุ้นส่วนอื่น ๆ ก็โอนได้ 

มาตรา ๑๐๙๒ การที่ผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดตายก็ดี ล้มละลายหรือตกเป็นคนไร้
ความสามารถก็ดี หาเป็นเหตุให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัดต้องเลิกกันไม่ เว้นแต่จะได้มีข้อสัญญากันไว้เป็นอย่างอ่ืน 

มาตรา ๑๐๙๓  ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดผู้ใดตาย ท่านว่าทายาทของผู้นั้นย่อมเข้า
เป็นหุ้นส่วนแทนที่ผู้ตาย เว้นแต่จะได้มีข้อสัญญากันไว้เป็นอย่างอ่ืน 

มาตรา ๑๐๙๔  ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดผู้ใดล้มละลาย ท่านว่าต้องเอาหุ้นของ
ผู้นั้นในห้างหุ้นส่วนออกขายเป็นสินทรัพย์ในกองล้มละลาย 

มาตรา ๑๐๙๕  ตราบใดห้างหุ้นส่วนจ ากัดยังมิได้เลิกกัน ตราบนั้นเจ้าหนี้ของห้างย่อมไม่มีสิทธิ
จะฟ้องร้องผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดได้ 

แต่เมื่อห้างหุ้นส่วนนั้นได้เลิกกันแล้ว เจ้าหนี้ของห้างมีสิทธิฟ้องร้องผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความ
รับผิดได้เพียงจ านวนดังนี้ คือ 

(๑) จ านวนลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนเท่าที่ยังค้างส่งแก่ห้างหุ้นส่วน 
(๒) จ านวนลงหุ้นเท่าที่ผู้เป็นหุ้นส่วนได้ถอนไปจากสินทรัพย์ของห้างหุ้นส่วน 
(๓) จ านวนเงินปันผลและดอกเบี้ยซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนได้รับไปแล้วโดยทุจริตและฝ่าฝืนต่อบทมาตรา 

๑๐๘๔  

หมวด ๔ 
บริษัทจ ากัด 

    

ส่วนที่ ๑ 
สภาพและการตั้งบริษัทจ ากัด 
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มาตรา ๑๐๙๖๑ ๑ อันว่าบริษัทจ ากัดนั้น คือบริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆ กัน 
โดยผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจ ากัดเพียงไม่เกินจ านวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ 

มาตรา ๑๐๙๖ ทวิ๑ ๒ (ยกเลิก) 

มาตรา ๑๐๙๗๑ ๓ บุคคลใด ๆ ตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะเริ่มก่อการและตั้งเป็นบริษัทจ ากัดก็ได้ โดยเข้าชื่อ
กันท าหนังสือบริคณห์สนธิ และกระท าการอย่างอ่ืนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ 

มาตรา ๑๐๙๘  หนังสือบริคณห์สนธินั้น ต้องมีรายการดังต่อไปนี้ คือ 
(๑) ชื่อบริษัทอันคิดจะตั้งขึ้น ซึ่งต้องมีค าว่า “จ ากัด” ไว้ปลายชื่อนั้นด้วยเสมอไป 
(๒) ที่ส านักงานของบริษัทซึ่งบอกทะเบียนนั้นจะตั้งอยู่ ณ ที่ใดในพระราชอาณาเขต 
(๓) วัตถุท่ีประสงค์ท้ังหลายของบริษัท 
(๔) ถ้อยค าส าแดงว่า ความรับผิดของผู้ถือหุ้นจะมีจ ากัด 
(๕) จ านวนทุนเรือนหุ้นซึ่งบริษัทคิดก าหนดจะจดทะเบียนแบ่งออกเป็นหุ้นมีมูลค่าก าหนดหุ้นละเท่าไร 
(๖) ชื่อ ส านัก อาชีวะ และลายมือชื่อของบรรดาผู้เริ่มก่อการ ทั้งจ านวนหุ้นซึ่งต่างคนต่างเข้าชื่อซื้อไว้

คนละเท่าใด 
มาตรา ๑๐๙๙๑ ๔ หนังสือบริคณห์สนธินั้น ให้ท าเป็นต้นฉบับไว้ไม่น้อยกว่าสองฉบับ และให้ลง

ลายมือชื่อของบรรดาผู้เริ่มก่อการโดยมีพยานลงชื่อรับรองด้วยสองคน และให้น าฉบับหนึ่งไปจดทะเบียน 
ถ้าการจดทะเบียนบริษัทมิได้ท าภายในสามปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนหนังสือ บริคณห์สนธิ 

ให้หนังสือบริคณห์สนธินั้นสิ้นผล 

มาตรา ๑๑๐๐ ผู้เริ่มก่อการทุกคนต้องลงชื่อซื้อหุ้น ๆ หนึ่งเป็นอย่างน้อย 

มาตรา ๑๑๐๑ บุคคลซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทจ ากัดจะรับผิดโดยไม่จ ากัดก็ได้ ถ้ากรณีเป็น
เช่นนั้นไซร้ ท่านว่าต้องจดแถลงความรับผิดเช่นนั้นลงไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิด้วย 

อันความรับผิดโดยไม่จ ากัดของผู้เป็นกรรมการนั้น ย่อมถึงที่สุดเมื่อล่วงเวลาสองปีนับแต่วันที่ ตัว
เขาออกจากต าแหน่งกรรมการ 

มาตรา ๑๑๐๒๑ ๕ ห้ามมิให้ชี้ชวนประชาชนให้ซื้อหุ้น 

มาตรา ๑๑๐๓๑ ๖ (ยกเลิก) 

มาตรา ๑๑๐๔ จ านวนหุ้นทั้งหมดซึ่งบริษัทคิดจะจดทะเบียนนั้น ต้องมีผู้เข้าชื่อซื้อหรือออกให้กัน
เสร็จก่อนการจดทะเบียนของบริษัท 

มาตรา ๑๑๐๕  อันหุ้นนั้น ท่านห้ามมิให้ออกโดยราคาต่ าไปกว่ามูลค่าของหุ้นที่ตั้งไว้ 
การออกหุ้นโดยราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่ตั้งไว้นั้น หากว่าหนังสือบริคณห์สนธิให้อ านาจไว้  

ก็ให้ออกได้ และในกรณีเช่นนั้น ต้องส่งใช้จ านวนที่ล้ ามูลค่าพร้อมกันไปกับการส่งใช้เงินคราวแรก 
                                                           
๑ ๑ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑ ๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑ ๓ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๑ ๔ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๑ ๕ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๑ ๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 



- ๑๓ - 
 

อนึ่ง เงินส่งใช้ค่าหุ้นคราวแรกนั้น ต้องมิให้น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าแห่งมูลค่าของหุ้นที่ตั้งไว้ 

มาตรา ๑๑๐๖ การที่เข้าชื่อซื้อหุ้นนั้นย่อมผูกพันผู้เข้าชื่อโดยเงื่อนไขว่า ถ้าบริษัทตั้งขึ้นแล้ว
จะใช้จ านวนเงินค่าหุ้นนั้น ๆ ให้แก่บริษัทตามหนังสือชี้ชวนและข้อบังคับของบริษัท 

มาตรา ๑๑๐๗ เมื่อหุ้นชนิดซึ่งจะต้องลงเงินนั้นได้มีผู้เข้าชื่อซื้อหมดแล้ว ผู้เริ่มก่อการต้องนัดบรรดา
ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นมาประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่โดยไม่ชักช้า ประชุมอันนี้ให้เรียกว่าประชุมตั้งบริษัท 

อนึ่ง ให้ผู้เริ่มก่อการส่งรายงานการตั้งบริษัทมีค ารับรองของตนว่าถูกต้อง และมีข้อความที่เกี่ยวแก่
กิจการอันจะพึงกระท าในที่ประชุมตั้งบริษัททุก ๆ ข้อตามความในมาตราต่อไปนี้ ไปยังผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคน
อย่างน้อยเจ็ดวันก่อนวันนัดประชุม 

เมื่อได้ส่งรายงานตั้งบริษัทแก่ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นแล้ว ผู้เริ่มก่อการต้องจัดส่งส าเนารายงานอันมี
ค ารับรองว่าถูกต้องตามท่ีบังคับไว้ในมาตรานี้ไปยังนายทะเบียนบริษัทโดยพลัน 

อนึ่ง ให้ผู้เริ่มก่อการจัดให้มีบัญชีแถลงรายชื่อ ฐานะ และส านักของผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นกับจ านวนหุ้นซึ่ง
ต่างคนได้ลงชื่อซื้อไว้เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมนั้นด้วย 

บทบัญญัติทั้งหลายแห่งมาตรา ๑๑๗๖, ๑๑๘๗, ๑๑๘๘, ๑๑๘๙, ๑๑๙๑, ๑๑๙๒ และ ๑๑๙๕ นั้น 
ท่านให้น ามาใช้บังคับแก่การประชุมตั้งบริษัทด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๑๐๘  กิจการอันจะพึงท าในที่ประชุมตั้งบริษัทนั้น คือ 
(๑)๑ ๗ ท าความตกลงตั้งข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ ควรก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหา หรือข้อ

ขัดแย้งที่ไม่สามารถหาข้อยุติหรือไม่สามารถลงมติระหว่างกรรมการหรือผู้ถือหุ้นไว้ด้วย 
(๒) ให้สัตยาบันแก่บรรดาสัญญาซึ่งผู้เริ่มก่อการได้ท าไว้ และค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งเขาต้อง

ออกไปในการเริ่มก่อบริษัท 
(๓) วางก าหนดจ านวนเงินซึ่งจะให้แก่ผู้เริ่มก่อการ ถ้าหากมีเจตนาว่าจะให้ 
(๔) วางก าหนดจ านวนหุ้นบุริมสิทธิ ทั้งก าหนดสภาพและบุริมสิทธิแห่งหุ้นนั้น ๆ ว่า เป็นสถานใด

เพียงใด ถ้าหากจะมีหุ้นเช่นนั้นในบริษัท 
(๕) วางก าหนดจ านวนหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิซึ่งออกให้เหมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแล้วหรือได้

ใช้แต่บางส่วนแล้ว เพราะใช้ให้ด้วยอย่างอ่ืนนอกจากตัวเงิน และก าหนดว่าเพียงใดซึ่งจะถือเอาเป็นว่าได้ใช้เงินแล้ว 
ถ้าหากจะมีหุ้นเช่นนั้นในบริษัท 

ให้แถลงในที่ประชุมโดยเฉพาะว่า ซึ่งจะออกหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิให้เหมือนหนึ่งว่าได้ใช้เงินแล้ว
เช่นนั้น เพื่อแทนคุณแรงงานหรือตอบแทนทรัพย์สินอย่างใด ให้พรรณนาจงชัดเจนทุกประการ 

(๖) เลือกตั้งกรรมการและพนักงานสอบบัญชีอันเป็นชุดแรกของบริษัท และวางก าหนดอ านาจของ
คนเหล่านี้ด้วย 

มาตรา ๑๑๐๙  ผู้เริ่มก่อการหรือผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนไม่ได้ ถ้าตนมีส่วนได้เสียโดย
พิเศษในปัญหาที่ยกข้ึนวินิจฉัยนั้น 

อนึ่ง มติของที่ประชุมตั้งบริษัทย่อมไม่สมบูรณ์ เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติโดยเสียงข้างมาก อันมี
คะแนนของผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งจ านวนผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทั้งหมดซึ่งมีสิทธิลงคะแนนได้ และคิดตาม
จ านวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นนั้น ๆ ทั้งหมดด้วยกัน 

มาตรา ๑๑๑๐  เมื่อได้ประชุมตั้งบริษัทแล้ว ให้ผู้เริ่มก่อการบริษัทมอบการทั้งปวงให้แก่กรรมการของบริษัท 

                                                           
๑ ๗ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 



- ๑๔ - 
 

เมื่อกรรมการได้รับการแล้ว ก็ให้ลงมือจัดการเรียกให้ผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทั้งหลายใช้เงิน
ในหุ้นซึ่งจะต้องใช้เป็นตัวเงิน เรียกหุ้นหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า ตามที่ได้ก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนบอกกล่าว
ป่าวร้องหรือหนังสือชวนให้ซื้อหุ้น 

มาตรา ๑๑๑๑  เมื่อจ านวนเงินซึ่งว่าไว้ในมาตรา ๑๑๑๐ ได้ใช้เสร็จแล้ว กรรมการต้องไปขอจด
ทะเบียนบริษัทนั้น 

ค าขอและข้อความที่ลงในทะเบียนนั้น ให้ระบุรายการตามที่ได้ตกลงกันในที่ประชุมตั้งบริษัท  
ดังต่อไปนี้ คือ 

(๑) จ านวนหุ้นทั้งสิ้นซึ่งได้มีผู้เข้าชื่อซื้อ หรือได้จัดออกให้แล้วแยกให้ปรากฏว่าเป็นชนิดหุ้นสามัญ
เท่าใด หุ้นบุริมสิทธิเท่าใด 

(๒) จ านวนหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งออกให้เหมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแล้วหรือได้ใช้แต่
บางส่วนแล้ว นอกจากที่ใช้เป็นตัวเงิน และหุ้นที่ได้ใช้แต่บางส่วนนั้น ให้บอกว่าได้ใช้แล้วเพียงใด 

(๓) จ านวนเงินที่ได้ใช้แล้วหุ้นละเท่าใด 
(๔) จ านวนเงินที่ได้รับไว้เป็นค่าหุ้นรวมทั้งสิ้นเท่าใด 
(๕) ชื่อ อาชีวะ และท่ีส านักของกรรมการทุกคน 
(๖) ถ้าให้กรรมการต่างมีอ านาจจัดการของบริษัทได้โดยล าพังตัวให้แสดงอ านาจของกรรมการนั้น ๆ 

ว่าคนใดมีเพียงใด และบอกจ านวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นส าคัญผูกพันบริษัทได้นั้นด้วย 
(๗) ถ้าตั้งบริษัทข้ึนชั่วกาลก าหนดอันหนึ่ง ให้บอกกาลก าหนดอันนั้นด้วย 
(๘) ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่และสาขาทั้งปวง 
การลงทะเบียนจะมีรายการอย่างอ่ืนซึ่งกรรมการเห็นสมควรจะให้ทราบแก่ประชาชนก็ลงได้ 
ในการขอจดทะเบียนนั้น ถ้าได้ท าข้อบังคับของบริษัทไว้ประการใดบ้างต้องส่งส าเนาข้อบังคับนั้น ๆ  ไปด้วย 

กับทั้งส าเนารายงานการประชุมตั้งบริษัทหนังสือทั้งสองนี้ กรรมการต้องลงลายมือชื่อรับรองคนหนึ่งเป็นอย่างน้อย 
วรรคห้า๑ ๘ (ยกเลิก) 
ให้พนักงานทะเบียนท าใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนส่งมอบให้แก่บริษัทฉบับหนึ่ง 

มาตรา ๑๑๑๑/๑๑ ๙ ในการจัดตั้งบริษัท ถ้าได้ด าเนินการครบทุกขั้นตอนดังต่อไปนี้ภายใน
วันเดียวกับวันที่ผู้เริ่มก่อการจัดท าหนังสือบริคณห์สนธิ กรรมการจะขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ  และจด
ทะเบียนบริษัทไปพร้อมกันภายในวันเดียวกันก็ได้ 

(๑) จัดให้มีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นครบตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีบริษัทจะจดทะเบียน 
(๒) ประชุมจัดตั้งบริษัทเพื่อพิจารณากิจการต่าง ๆ ตามมาตรา ๑๑๐๘ โดยมีผู้เริ่มก่อการและ

ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุม และผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคนให้ความเห็นชอบในกิจการที่ได้
ประชุมกันนั้น 

(๓) ผู้เริ่มก่อการได้มอบกิจการทั้งปวงให้แก่กรรมการ 
(๔) กรรมการได้เรียกให้ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นใช้เงินค่าหุ้นตามมาตรา ๑๑๑๐ วรรคสอง และเงินค่าหุ้น

ดังกล่าวได้ใช้เสร็จแล้ว 

                                                           
๑ ๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑ ๙ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



- ๑๕ - 
 

มาตรา ๑๑๑๒  ถ้าการจดทะเบียนมิได้ท าภายในสามเดือนนับแต่ประชุมตั้งบริษัทไซร้ ท่านว่า
บริษัทนั้นเป็นอันไม่ได้ตั้งขึ้น และบรรดาเงินที่ได้รับไว้จากผู้เข้าชื่อซ้ือหุ้นนั้นต้องใช้คืนเต็มจ านวนมิให้ลดเลย 

ถ้ามีจ านวนเงินเช่นว่านั้นค้างอยู่มิได้คืนในสามเดือนภายหลังการประชุมตั้งบริษัทไซร้ ท่านว่า
กรรมการของบริษัทต้องรับผิดร่วมกันที่จะใช้ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยคิดตั้งแต่เวลาสิ้นก าหนดสามเดือนนั้น 

แต่ถ้ากรรมการคนใดพิสูจน์ได้ว่า การที่เงินขาดหรือท่ีใช้คืนช้าไปมิได้เป็นเพราะความผิดของตนไซร้ 
กรรมการคนนั้นก็ไม่ต้องรับผิดในการใช้ต้นเงินหรือดอกเบี้ย 

มาตรา ๑๑๑๓  ผู้เริ่มก่อการบริษัทต้องรับผิดร่วมกันและโดยไม่จ ากัด ในบรรดาหนี้และการจ่ายเงิน
ซึ่งทีป่ระชุมตั้งบริษัทมิได้อนุมัติ และแม้จะได้มีอนุมัติก็ยังคงต้องรับผิดอยู่เช่นนั้นไปจนกว่าจะได้จดทะเบียนบริษัท 

มาตรา ๑๑๑๔  เมื่อบริษัทได้จดทะเบียนแล้ว ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นจะร้องฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนการที่ตน
ได้เข้าชื่อซื้อ โดยยกเหตุว่าส าคัญผิด หรือต้องข่มขู่ หรือถูกลวงล่อฉ้อฉลนั้นท่านว่าหาอาจท าได้ไม่ 

มาตรา ๑๑๑๕  ถ้าหากว่าชื่อบริษัทซึ่งตั้งไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิพ้องกับชื่อบริษัทอ่ืนซึ่งได้จดทะเบียน
แล้วก็ดี หรือพ้องกับชื่อซึ่งตั้งไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิฉบับอื่นอันได้จดทะเบียนแล้วก็ดี หรือคล้ายคลึงกับชื่อ
เช่นกล่าวนั้นจนน่าจะลวงให้มหาชนหลงไปได้ก็ดี ท่านว่าบุคคลผู้ที่มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดจะฟ้องเรียก
เอาค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เริ่มก่อการบริษัทก็ได้ และจะร้องขอให้ศาลสั่งบังคับให้เปลี่ยนชื่อนั้นเสียใหม่ก็ได้ 

เมื่อศาลมีค าสั่งเช่นนั้นแล้ว ก็ต้องบอกชื่อซึ่งเปลี่ยนใหม่นั้นจดลงทะเบียนแทนชื่อเก่า และต้องแก้
ใบส าคัญการจดทะเบียนด้วยตามกันไป 

มาตรา ๑๑๑๖๒ ๐ บุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนใดคนหนึ่งประสงค์จะได้ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิและ
ข้อบังคับบรรดามีในบริษัทหนึ่งบริษัทใด ก็ชอบที่จะเรียกได้จากบริษัทนั้น ในการนี้ บริษัทจะเรียกเอาเงินไม่เกิน
ฉบับละสิบบาทก็ได ้ 

ส่วนที่ ๒ 
หุ้นและผู้ถือหุ้น 

     

มาตรา ๑๑๑๗๒ ๑ อันมูลค่าของหุ้น ๆ หนึ่งนั้น มิให้ต่ ากว่าห้าบาท 

มาตรา ๑๑๑๘  อันหุ้นนั้น ท่านว่าจะแบ่งแยกหาได้ไม่ 
ถ้าบุคคลมีจ านวนแต่สองคนขึ้นไปถือหุ้น ๆ เดียวร่วมกัน ท่านว่าต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งในจ านวนนั้น

แต่คนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานเป็นผู้ถือหุ้น 
อนึ่ง บุคคลทั้งหลายซึ่งถือหุ้น ๆ เดียวร่วมกัน ต้องร่วมกันรับผิดต่อบริษัทในการส่งใช้มูลค่าของหุ้น 

มาตรา ๑๑๑๙  หุ้นทุก ๆ หุ้นจ าต้องให้ใช้เป็นเงินจนเต็มค่า เว้นแต่หุ้นซึ่งออกตามบทบัญญัติ
มาตรา ๑๑๐๘ อนุมาตรา (๕) หรือมาตรา ๑๒๒๑ 

ในการใช้เงินเป็นค่าหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นจะหักหนี้กับบริษัทหาได้ไม่ 

มาตรา ๑๑๒๐  บรรดาเงินค่าหุ้นซึ่งยังจะต้องส่งอีกนั้น กรรมการจะเรียกให้ผู้ถือหุ้นส่งใช้เสียเมื่อใด
ก็ได้ เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่จะได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืน 

                                                           
๒ ๐ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒ ๑ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับท่ี ๒) 



- ๑๖ - 
 

มาตรา ๑๑๒๑  การเรียกเงินค่าหุ้นแต่ละคราวนั้น ท่านบังคับว่าให้ส่งค าบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ต่ ากว่า
ยี่สิบเอ็ดวันด้วยจดหมายส่งลงทะเบียนไปรษณีย์ และผู้ถือหุ้นทุกคนจะต้องใช้เงินตามจ านวนที่เรียกนั้น สุดแต่
กรรมการจะได้ก าหนดไปว่าให้ส่งไปยังผู้ใด ณ ที่ใดและเวลาใด 

มาตรา ๑๑๒๒ ถ้าและเงินอันจะพึงส่งใช้เป็นค่าหุ้นตามเรียกนั้นผู้ถือหุ้นคนใดมิได้ส่งใช้ตาม
วันก าหนดไซร้ ผู้นั้นจ าต้องเสียดอกเบี้ยนับแต่วันที่ก าหนดให้ส่งใช้จนถึงวันที่ได้ส่งเสร็จ 

มาตรา ๑๑๒๓ ถ้าผู้ถือหุ้นคนใดละเลยไม่ส่งใช้เงินที่เรียกค่าหุ้นตามวันก าหนด กรรมการจะส่ง
ค าบอกกล่าวด้วยจดหมายส่งลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังผู้นั้น ให้ส่งใช้เงินที่เรียกกับทั้งดอกเบี้ยด้วยก็ได้ 

ในค าบอกกล่าวอันนี้ ให้ก าหนดเวลาไปพอสมควรเพ่ือให้ใช้เงินที่เรียกกับทั้งดอกเบี้ย และต้องบอกไปด้วยว่า
ให้ส่งใช้ ณ สถานที่ใด อนึ่ง ในค าบอกกล่าวนั้นจะแจ้งไปด้วยก็ได้ว่า ถ้าไม่ใช้เงินตามเรียก หุ้นนั้นอาจจะถูกริบ 

มาตรา ๑๑๒๔ ถ้าในค าบอกกล่าวมีข้อแถลงความถึงการริบหุ้นด้วยแล้ว หากเงินค่าหุ้นที่เรียกกับ
ทั้งดอกเบี้ยยังคงค้างช าระอยู่ตราบใด กรรมการจะบอกริบหุ้นนั้น ๆ เมื่อใดก็ได้ 

มาตรา ๑๑๒๕ หุ้นซึ่งริบแล้วนั้นให้เอาออกขายทอดตลาดโดยไม่ชักช้า ได้จ านวนเงินเท่าใดให้เอา
หักใช้ค่าหุ้นที่เรียกกับดอกเบี้ยค้างช าระ ถ้ายังมีเงินเหลือเท่าใดต้องส่งคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น 

มาตรา ๑๑๒๖ แม้ว่าวิธีการริบหุ้นขายหุ้นจะไม่ถูกต้องด้วยระเบียบก็ดี ท่านว่าหาเป็นเหตุให้สิทธิ
ของผู้ซื้อหุ้นซึ่งริบนั้นเสื่อมเสียไปอย่างไรไม่ 

มาตรา ๑๑๒๗ ให้บริษัทท าใบหุ้น คือใบส าคัญส าหรับหุ้นใบหนึ่งหรือหลายใบ มอบให้เป็นคู่มือแก่
ผู้ถือหุ้นจงทุก ๆ คน 

เมื่อมอบใบหุ้นนั้น จะเรียกค่าธรรมเนียมก็ได้ สุดแต่กรรมการจะก าหนด แต่มิให้เกินสิบบาท๒ ๒ 

มาตรา ๑๑๒๘ ในใบหุนทุก ๆ ใบใหกรรมการอยางนอยหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตรา ของ
บริษัทถาม๒ี ๓ 

ในใบหุ้นนั้นต้องมีข้อความต่อไปนี้ คือ 
(๑) ชื่อบริษัท 
(๒) เลขหมายหุ้นที่กล่าวถึงในใบหุ้นนั้น 
(๓) มูลค่าหุ้นหนึ่งเป็นเงินเท่าใด 
(๔) ถ้าและเป็นหุ้นที่ยังไม่ได้ใช้เงินเสร็จ ให้จดลงว่าได้ใช้เงินค่าหุ้นแล้วหุ้นละเท่าใด 
(๕) ชื่อผู้ถือหุ้น หรือค าแถลงว่าได้ออกใบหุ้นนั้นให้แก่ผู้ถือ 

มาตรา ๑๑๒๙  อันว่าหุ้นนั้นย่อมโอนกันได้โดยมิต้องได้รับความยินยอมของบริษัท เว้นแต่เมื่อเป็น
หุ้นชนิดระบุชื่อลงในใบหุ้น ซึ่งมีข้อบังคับของบริษัทก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

การโอนหุ้นชนิดระบุชื่อลงในใบหุ้นนั้น ถ้ามิได้ท าเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน 
มีพยานคนหนึ่งเป็นอย่างน้อยลงชื่อรับรองลายมือนั้น ๆ ด้วยแล้ว ท่านว่าเป็นโมฆะ อนึ่ง ตราสารอันนั้นต้องแถลง
เลขหมายของหุ้นซึ่งโอนกันนั้นด้วย 

                                                           
๒ ๒ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒ ๓ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 



- ๑๗ - 
 

การโอนเช่นนี้จะน ามาใช้แก่บริษัทหรือบุคคลภายนอกไม่ได้ จนกว่าจะได้จดแจ้งการโอนทั้งชื่อและ
ส านักของผู้รับโอนนั้นลงในทะเบียนผู้ถือหุ้น 

มาตรา ๑๑๓๐ หุ้นใดเงินที่เรียกค่าหุ้นยังค้างช าระอยู่ หุ้นนั้นบริษัทจะไม่ยอมรับจดทะเบียนให้โอนก็ได้ 

มาตรา ๑๑๓๑ ในระหว่างสิบสี่วันก่อนการประชุมใหญ่สามัญ บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ้นเสียก็ได้ 

มาตรา ๑๑๓๒ ในเหตุบางอย่างเช่นผู้ถือหุ้นตายก็ดี หรือล้มละลายก็ดี อันเป็นเหตุให้บุคคลอื่น
เป็นผู้มีสิทธิจะได้หุ้นขึ้นนั้น หากว่าบุคคลนั้นน าใบหุ้นมาเวนคืน เมื่อเป็นวิสัยจะท าได้ ทั้งได้น าหลักฐานอัน
สมควรมาแสดงด้วยแล้ว ก็ให้บริษัทรับบุคคลนั้นลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นสืบไป 

มาตรา ๑๑๓๓ หุ้นซึ่งโอนกันนั้น ถ้าเป็นหุ้นอันยังมิได้ส่งเงินใช้เต็มจ านวนค่าหุ้น ท่านว่าผู้โอน
ยังคงต้องรับผิดในจ านวนเงินที่ยังมิได้ส่งใช้ให้ครบถ้วนนั้น แต่ว่า 

(๑) ผู้โอนไม่ต้องรับผิดในหนี้อันหนึ่งอันใดของบริษัทซึ่งได้ก่อให้เกิดข้ึนภายหลังโอน 
(๒) ผู้โอนไม่ต้องรับผิดออกส่วนใช้หนี้ เว้นแต่ความปรากฏขึ้นแก่ศาลว่าบรรดาผู้ที่ยังถือหุ้นของ

บริษัทอยู่นั้นไม่สามารถออกส่วนใช้หนี้อันเขาจะพึงต้องออกใช้นั้นได้ 
ข้อความรับผิดเช่นว่ามานั้น ท่านห้ามมิให้ฟ้องผู้โอนเมื่อพ้นสองปีนับแต่ได้จดแจ้งการโอนนั้นลงใน

ทะเบียนผู้ถือหุ้น 

มาตรา ๑๑๓๔ ใบหุ้นออกให้แก่ผู้ถือนั้น จะออกได้ก็แต่เมื่อมีข้อบังคับของบริษัทอนุญาตไว้ และจะ
ออกให้ได้แต่เฉพาะเพื่อหุ้นซึ่งได้ใช้เต็มค่าแล้ว ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ทรงใบหุ้นชนิดระบุชื่อย่อมมีสิทธิจะได้รับ ใบ
หุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ เมื่อเวนคืนใบหุ้นชนิดระบุชื่อนั้นให้ขีดฆ่าเสีย 

มาตรา ๑๑๓๕ หุ้นชนิดที่มีใบหุ้นออกให้แก่ผู้ถือนั้น ย่อมโอนกันได้เพียงด้วยส่งมอบใบหุ้นแก่กัน 

มาตรา ๑๑๓๖  ผู้ทรงใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือย่อมมีสิทธิจะมาขอเปลี่ยนเอาใบหุ้นชนิดระบุชื่อได้ 
เมื่อเวนคืนใบหุ้นฉบับออกให้แก่ผู้ถือนั้นให้ขีดฆ่าเสีย 

มาตรา ๑๑๓๗  ถ้าข้อบังคับของบริษัทมีก าหนดไว้เป็นองค์คุณอันหนึ่งส าหรับผู้จะเป็นกรรมการ 
ว่าจ าจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นเป็นจ านวนเท่าหนึ่งเท่าใดไซร้ หุ้นเช่นนี้ท่านว่าต้องเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อ 

มาตรา ๑๑๓๘  บริษัทจ ากัดต้องมีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น มีรายการดังต่อไปนี้คือ 
(๑) ชื่อและส านัก กับอาชีวะ ถ้าว่ามี ของผู้ถือหุ้น ข้อแถลงเรื่องหุ้นของผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ แยกหุ้นออก

ตามเลขหมายและจ านวนเงินที่ได้ใช้แล้ว หรือที่ได้ตกลงกันให้ถือว่าเป็นอันได้ใช้แล้วในหุ้นของผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ 
(๒) วันเดือนปีซึ่งได้ลงทะเบียนบุคคลผู้หนึ่ง ๆ เป็นผู้ถือหุ้น 
(๓) วันเดือนปีซึ่งบุคคลคนใดคนหนึ่งขาดจากเป็นผู้ถือหุ้น 
(๔) เลขหมายใบหุ้นและวันที่ลงในใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ และเลขหมายของหุ้นซึ่งได้ลงไว้ใน

ใบหุ้นนั้น ๆ 
(๕) วันที่ได้ขีดฆ่าใบหุ้นชนิดระบุชื่อ หรือชนิดออกให้แก่ผู้ถือ 

มาตรา ๑๑๓๙  สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเริ่มแต่วันจดทะเบียนบริษัทนั้นให้รักษาไว้ ณ ส านักงานของบริษัท
แห่งที่ได้บอกทะเบียนไว้ สมุดทะเบียนนี้ให้เปิดให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหลายดูได้ในระหว่างเวลาท าการโดยไม่เรียกค่าธรรมเนียม
อย่างหนึ่งอย่างใด แต่กรรมการจะจ ากัดเวลาลงไว้อย่างไรพอสมควรก็ได้ หากไม่น้อยกว่าวันละสองชั่วโมง 



- ๑๘ - 
 

ให้เป็นหน้าที่ของกรรมการที่จะส่งส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ที่ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ทั้งหมดในเวลาที่ประชุม และ
รายชื่อผู้ที่ขาดจากเป็นผู้ถือหุ้นจ าเดิมแต่วันประชุมสามัญครั้งที่แล้วมานั้น ไปยังนายทะเบียนอย่างน้อยปีละครั้ง และ
มิให้ช้ากว่าวันที่สิบสี่นับแต่การประชุมสามัญ บัญชีรายชื่อนี้ให้มีรายการบรรดาที่ระบุไว้ในมาตราก่อนนั้นทุกประการ 

มาตรา ๑๑๔๐๒ ๔ ผู้ถือหุ้นชอบที่จะเรียกให้ส่งมอบส าเนาทะเบียนเช่นว่านั้นหรือแต่ตอนหนึ่งตอนใด
แก่ตนได้ เมื่อเสียค่าส าเนาแต่ไม่เกินหน้าละห้าบาท 

มาตรา ๑๑๔๑  สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นนั้น ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นพยานหลักฐานอันถูกต้อง
ในข้อกระทงความบรรดาที่กฎหมายบังคับ หรือให้อ านาจให้เอาลงในทะเบียนนั้น 

มาตรา ๑๑๔๒  ถ้าบริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิไปแล้ว ได้ก าหนดไว้ว่าบุริมสิทธิจะมีแก่หุ้นนั้น ๆ เป็น
อย่างไร ท่านห้ามมิให้แกไ้ขอีกเลย 

มาตรา ๑๑๔๓  ห้ามมิให้บริษัทจ ากัดเป็นเจ้าของถือหุ้นของตนเอง หรือรับจ าน าหุ้นของตนเอง  

ส่วนที่ ๓ 
วิธีจัดการบริษัทจ ากัด 

    

 ๑. บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 
    

  
มาตรา ๑๑๔๔  บรรดาบริษัทจ ากัด ให้มีกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนด้วยกันจัดการตามข้อบังคับ

ของบริษัท และอยู่ในความครอบง าของที่ประชุมใหญ่แห่งผู้ถือหุ้นทั้งปวง 

มาตรา ๑๑๔๕  จ าเดิมแต่ได้จดทะเบียนบริษัทแล้ว ท่านห้ามมิให้ตั้งข้อบังคับขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลงข้อบังคับหรือข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิแต่อย่างหนึ่งอย่างใด เว้นแต่จะได้มีการลงมติพิเศษ 

มาตรา ๑๑๔๖  บรรดาข้อบังคับอันได้ตั้งขึ้นใหม่ หรือได้เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นหน้าที่ของ
บริษัทที่จะจัดให้ไปจดทะเบียนภายในก าหนดสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้มีการลงมติพิเศษ 

มาตรา ๑๑๔๗๒ ๕  (ยกเลิก) 

มาตรา ๑๑๔๘  บรรดาบริษัทจ ากัด ต้องมีส านักงานบอกทะเบียนไว้แห่งหนึ่งซึ่งธุรการติดต่อและ
ค าบอกกล่าวทั้งปวงจะส่งถึงบริษัทได้ ณ ที่นั้น 

ค าบอกกล่าวสถานที่ตั้งแห่งส านักงานที่ได้บอกทะเบียนไว้ก็ดี หรือเปลี่ยนย้ายสถานที่ก็ดี ให้ส่งแก่
นายทะเบียนบริษัท และให้นายทะเบียนจดข้อความนั้นลงในทะเบียน 

มาตรา ๑๑๔๙  ตราบใดหุ้นทั้งหลายยังมิได้ช าระเงินเต็มจ านวน ท่านว่าตราบนั้นบริษัทจะลงพิมพ์
หรือแสดงจ านวนต้นทุนของบริษัทในหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดเช่นในค าบอกกล่าวป่าวร้องก็ดี ในตั๋วเงินและบัญชี
สิ่งของก็ดี ในจดหมายก็ดี ต้องแสดงไว้ให้ชัดเจนด้วยในที่เดียวกันว่า จ านวนเงินต้นทุนได้ช าระแล้วเพียงกี่ส่วน  

 

                                                           
๒ ๔ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒ ๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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๒. กรรมการ 
    

  

มาตรา ๑๑๕๐  ผู้เป็นกรรมการจะพึงมีจ านวนมากน้อยเท่าใด และจะพึงได้บ าเหน็จเท่าใด ให้สุดแล้วแต่
ที่ประชุมใหญ่จะก าหนด 

มาตรา ๑๑๕๑  อันผู้เป็นกรรมการนั้น เฉพาะแต่ที่ประชุมใหญ่เท่านั้นอาจจะตั้งหรือถอนได้ 

มาตรา ๑๑๕๒  ในเมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกภายหลังแต่จดทะเบียนบริษัทก็ดี และในเมื่อมี
การประชุมสามัญครั้งแรกในปีทุก ๆ ปีต่อไปก็ดี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากต าแหน่ง โดยจ านวนหนึ่งในสามเป็น
อัตรา ถ้าและจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 

มาตรา ๑๑๕๓  ตัวกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนัน้ ถ้ากรรมการมิได้ตกลงกันไว้เองเป็นวิธีอ่ืนไซร้ ก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ได้
อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออก 

กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

มาตรา ๑๑๕๓/๑๒ ๖ กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมี
ผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

มาตรา ๑๑๕๔  ถ้ากรรมการคนใดล้มละลาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถไซร้ ท่านว่ากรรมการ
คนนั้นเป็นอันขาดจากต าแหน่ง 

มาตรา ๑๑๕๕  ถ้าต าแหน่งว่างลงในสภากรรมการเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามเวรไซร้ 
ท่านว่ากรรมการจะเลือกผู้อ่ืนตั้งขึ้นใหม่ให้เต็มที่ว่างก็ได้ แต่บุคคลที่ได้เป็นกรรมการใหม่เช่นนั้น ให้มีเวลาอยู่ใน
ต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาที่กรรมการผู้ออกไปนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 

มาตรา ๑๑๕๖  ถ้าที่ประชุมใหญ่ถอนกรรมการผู้หนึ่งออกก่อนครบกาลก าหนดของเขา และตั้งคนอ่ืนขึ้น
ไว้แทนที่ไซร้ ท่านว่าบุคคลที่เป็นกรรมการใหม่นั้นให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาที่กรรมการผู้ถูกถอนนั้น
ชอบที่จะอยู่ได ้

มาตรา ๑๑๕๗๒ ๗ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ให้บริษัทน าความไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วัน
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

มาตรา ๑๑๕๘๒ ๘ นอกจากจะมีข้อบังคับของบริษัทไว้เป็นอย่างอ่ืน กรรมการมีอ านาจตามบทบัญญัติ
ในเจ็ดมาตราต่อไปนี้ 

มาตรา ๑๑๕๙  ในจ านวนกรรมการนั้น แม้ต าแหน่งจะว่างไปบ้าง กรรมการที่มีตัวอยู่ก็ย่อมท ากิจการ
ได้ แต่ถ้าในเวลาใดจ านวนกรรมการลดน้อยลงกว่าจ านวนอันจ าเป็นที่จะเป็นองค์ประชุมได้ตลอดเวลาเช่นนั้น 
กรรมการที่มีตัวอยู่ย่อมท ากิจการได้เฉพาะแต่ในเรื่องที่จะเพ่ิมกรรมการขึ้นให้ครบจ านวนหรือนัดเรียกประชุม
ใหญ่ของบริษัทเท่านั้น จะกระท าการอย่างอ่ืนไม่ได้ 
                                                           
๒ ๖ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๒ ๗ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๒ ๘ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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มาตรา ๑๑๖๐  กรรมการจะวางก าหนดไว้ก็ได้ว่า จ านวนกรรมการเข้าประชุมกี่คนจึงจะเป็นองค์ประชุม
ท ากิจการได้ ถ้าและมิได้ก าหนดไว้ดังนั้นไซร้ (เมื่อจ านวนกรรมการเกินกว่าสามคน) ท่านว่าต้องมีกรรมการเข้าประชุม
สามคนจึงจะเป็นองค์ประชุมได้ 

มาตรา ๑๑๖๑  ข้อปรึกษาซ่ึงเกิดเป็นปัญหาในประชุมกรรมการนั้นให้ชี้ขาดตัดสินเอาเสียงข้างมาก
เป็นใหญ่ ถ้าและคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๑๖๒ กรรมการคนหนึ่งคนใดจะนัดเรียกให้ประชุมกรรมการเมื่อใดก็ได้ 

มาตรา ๑๑๖๒/๑๒ ๙ การประชุมกรรมการอาจด าเนินการโดยการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยี 
อย่างหนึ่งอย่างใด โดยกรรมการไม่จ าเป็นต้องปรากฏตัวในที่ประชุมก็ได้  เว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทจะก าหนด
ห้ามไว้ 

การประชุมกรรมการโดยการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ให้ถือว่ากรรมการซึ่งใช้การติดต่อสื่อสารตามวรรคหนึ่งได้เข้าร่วมประชุมกรรมการ และให้นับเป็น
องค์ประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมด้วย 

มาตรา ๑๑๖๓  กรรมการจะเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานที่ประชุม และจะก าหนดเวลา
ว่าให้อยู่ในต าแหน่งเพียงใดก็ได้ แต่ถ้าหากมิได้เลือกกันไว้เช่นนั้น หรือผู้เป็นประธานไม่มาประชุมตามเวลาที่ได้
นัดหมายไซร้ กรรมการที่มาประชุมนั้นจะเลือกกันคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในการประชุมเช่นนั้นก็ได้ 

มาตรา ๑๑๖๔  กรรมการจะมอบอ านาจอย่างหนึ่งอย่างใดของตนให้แก่ผู้จัดการ หรือให้แก่อนุกรรมการ
ซึ่งตั้งขึ้นจากผู้ที่เป็นกรรมการด้วยกันก็ได้ ในการใช้อ านาจซึ่งได้มอบหมายเช่นนั้น ผู้จัดการทุกคนหรือ
อนุกรรมการทุกคนต้องท าตามค าสั่งหรือข้อบังคับซึ่งกรรมการทั้งหลายได้ก าหนดให้ทุกอย่างทุกประการ 

มาตรา ๑๑๖๕  ถ้าการมอบอ านาจมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนไซร้ ข้อปรึกษาซึ่งเกิดเป็นปัญหาขึ้นในที่
ประชุมอนุกรรมการทั้งหลายให้ตัดสินเอาเสียงข้างมากเป็นใหญ่ ถ้าและคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานชี้ขาด 

มาตรา ๑๑๖๖  บรรดาการซึ่งกรรมการคนหนึ่งได้ท าไปแม้ในภายหลังความปรากฏว่าการตั้งแต่ง 
กรรมการคนนั้นมีข้อบกพร่องอยู่บ้างก็ดี หรือเป็นผู้บกพร่องด้วยองค์คุณควรแก่ต าแหน่งกรรมการก็ดี ท่านว่าการ
ที่ได้ท านั้นย่อมสมบูรณ์เสมือนดังว่าบุคคลผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งโดยถูกต้องและบริบูรณ์ด้วยองค์คุณของกรรมการ 

มาตรา ๑๑๖๗  ความเกี่ยวพันกันในระหว่างกรรมการและบริษัทและบุคคลภายนอกนั้น ท่านให้บังคับ
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ว่าด้วยตัวแทน 

มาตรา ๑๑๖๘  ในอันที่จะประกอบกิจการของบริษัทนั้น กรรมการต้องใช้ความเอ้ือเฟ้ือสอดส่อง
อย่างบุคคลค้าขายผู้ประกอบด้วยความระมัดระวัง 

ว่าโดยเฉพาะ กรรมการต้องรับผิดชอบร่วมกันในประการต่าง ๆ ดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 
(๑) การใช้เงินค่าหุ้นนั้น ได้ใช้กันจริง 
(๒) จัดให้มีและรักษาไว้ให้เรียบร้อย ซึ่งบรรดาสมุดบัญชีและเอกสารที่กฎหมายก าหนดไว้ 
(๓) การแจกเงินปันผลหรือดอกเบี้ยให้เป็นไปโดยถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
(๔) บังคับการให้เป็นไปโดยถูกต้องตามมติของที่ประชุมใหญ่ 

                                                           
๒ ๙ เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตแิก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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อนึ่ง ท่านห้ามมิให้ผู้เป็นกรรมการประกอบการค้าขายใด ๆ อันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกัน และเป็น
การแข่งขันกับการค้าขายของบริษัทนั้น ไม่ว่าท าเพ่ือประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์ผู้อ่ืน หรือไปเข้าหุ้นส่วนไม่จ ากัด
ความรับผิดในห้างค้าขายอ่ืนซึ่งประกอบกิจการมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันและแข่งขันกับกิจการของบริษัท โดย
มิได้รับความยินยอมของที่ประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น 

บทบัญญัติที่กล่าวมาข้างบนนี้ให้ใช้บังคับตลอดถึงบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนของกรรมการด้วย 

มาตรา ๑๑๖๙  ถ้ากรรมการท าให้เกิดเสียหายแก่บริษัท ๆ จะฟ้องร้องเรียกเอาสินไหมทดแทนแก่
กรรมการก็ได้ หรือในกรณีท่ีบริษัทไม่ยอมฟ้องร้อง ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดจะเอาคดีนั้นขึ้นว่าก็ได้ 

อนึ่ง การเรียกร้องเช่นนี้ เจ้าหนี้ของบริษัทจะเป็นผู้เรียกบังคับก็ได้ เท่าที่เจ้าหนี้ยังคงมีสิทธิเรียกร้อง
แก่บริษัทอยู่ 

มาตรา ๑๑๗๐  เมื่อการซึ่งกรรมการคนใดได้ท าไปได้รับอนุมัติของที่ประชุมใหญ่แล้ว ท่านว่ากรรมการ
คนนั้นไม่ต้องรับผิดในการนั้นต่อผู้ถือหุ้นซึ่งได้ให้อนุมัติหรือต่อบริษัทอีกต่อไป 

ท่านห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้ให้อนุมัติด้วยนั้นฟ้องคดีเมื่อพ้นเวลาหกเดือนนับแต่วันที่ประชุมใหญ่ให้
อนุมัติแก่การเช่นว่านั้น  

๓. ประชุมใหญ่ 
    

  
มาตรา ๑๑๗๑  ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั่วไปเป็นประชุมใหญ่ภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้จดทะเบียน

บริษัท และต่อนั้นไปก็ให้มีการประชุมเช่นนี้ครั้งหนึ่งเป็นอย่างน้อยทุกระยะเวลาสิบสองเดือน 
การประชุมเช่นนี้ เรียกว่าประชุมสามัญ 
การประชุมใหญ่คราวอ่ืนบรรดามีนอกจากนี้ เรียกว่าประชุมวิสามัญ 

มาตรา ๑๑๗๒  กรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 
ถ้าบริษัทขาดทุนลงถึงกึ่งจ านวนต้นทุน กรรมการต้องเรียกประชุมวิสามัญทันทีเพ่ือแจ้งให้ผู้ถือหุ้น

ทราบการที่ขาดทุนนั้น 

มาตรา ๑๑๗๓  การประชุมวิสามัญจะต้องนัดเรียกให้มีขึ้นในเมื่อผู้ถือหุ้นมีจ านวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้าแห่งจ านวนหุ้นของบริษัทได้เข้าชื่อกันท าหนังสือร้องขอให้เรียกประชุมเช่นนั้น ในหนังสือร้องขอนั้นต้อง
ระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพ่ือการใด 

มาตรา ๑๑๗๔  เมื่อผู้ถือหุ้นยื่นค าร้องขอให้เรียกประชุมวิสามัญดังได้กล่าวมาในมาตราก่อนนี้แล้ว 
ให้กรรมการเรียกประชุมโดยพลัน 

ถ้าและกรรมการมิได้เรียกประชุมภายในสามสิบวันนับแต่วันยื่นค าร้องไซร้ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเป็น
ผู้ร้อง หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนดังบังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ 

มาตรา ๑๑๗๕ ค าบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน ที่มีชื่อ
ในทะเบียนของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นชนิดที่มีใบหุ้น ออกให้แก่ผู้ถือ 
ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องท่อย่างน้อยหนึ่งครั้งหรือในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ก าหนด
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ในกฎกระทรวง ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวันด้วย หากเป็นค าบอกกล่าว เรียกประชุมใหญ่เพ่ือลงมติพิเศษ
ให้กระท าการดังกล่าว ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน๓ ๐ 

ค าบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่นั้น ให้ระบุสถานที่ วัน เวลา และสภาพแห่งกิจการที่จะได้ประชุม
ปรึกษากัน และในกรณีท่ีเป็นค าบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพ่ือลงมติพิเศษให้ระบุข้อความที่จะน าเสนอให้ลงมติด้วย 

มาตรา ๑๑๗๖  ผู้ถือหุ้นทั่วทุกคนมีสิทธิจะเข้าประชุมในที่ประชุมใหญ่ได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นประชุม
ชนิดใดคราวใด 

มาตรา ๑๑๗๗  วิธีดังบัญญัติไว้ในมาตราต่อ ๆ ไปนี้ ท่านให้ใช้บังคับแก่การประชุมใหญ่ เว้นแต่จะมี
ข้อบังคับของบริษัทก าหนดไว้เป็นข้อความขัดกัน 

มาตรา ๑๑๗๘๓ ๑ การประชุมใหญ่ต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมกัน 
ไม่น้อยกว่าสองคนและมีจ านวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่แห่งทุนของบริษัท จึงจะสามารถลงมติ
ในเรื่องใด ๆ ได ้

มาตรา ๑๑๗๙ การประชุมใหญ่เรียกนัดเวลาใด เมื่อล่วงเวลานัดนั้นไปแล้วถึงชั่วโมงหนึ่ง จ านวน
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมยังไม่ครบถ้วนเป็นองค์ประชุมดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๑๗๘ นั้นไซร้ หากว่าการประชุม
ใหญ่นั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ท่านให้เลิกประชุม 

ถ้าการประชุมใหญ่นั้นมิใช่ชนิดซึ่งเรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอไซร้ ท่านให้เรียกนัดใหม่อีกคราวหนึ่ง
ภายในสิบสี่วัน และการประชุมใหญ่ครั้งหลังนี้ท่านไม่บังคับว่าจ าต้องครบองค์ประชุม 

มาตรา ๑๑๘๐ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทั่วไปเป็นประชุมใหญ่ทุก ๆ ครั้ง ให้ผู้เป็นประธานในสภา
กรรมการนั่งเป็นประธาน 

ถ้าประธานกรรมการเช่นว่านี้ไม่มีตัวก็ดี หรือไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานัดไปแล้วสิบห้านาทีก็ดี 
ให้ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งอยู่ในที่นั้นเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งในจ านวนซึ่งมาประชุมข้ึนนั่งเป็นประธาน 

มาตรา ๑๑๘๑  ผู้นั่งเป็นประธานจะเลื่อนการประชุมใหญ่ใด ๆ ไปเวลาอ่ืนโดยความยินยอมของที่
ประชุมก็ได้ แต่ในที่ประชุมซึ่งได้เลื่อนมานั้น ท่านมิให้ปรึกษากิจการอันใดนอกไปจากท่ีค้างมาแต่วันประชุมก่อน 

มาตรา ๑๑๘๒  ในการลงคะแนนโดยวิธีชูมือนั้น ท่านให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาประชุมเองหรือ
มอบฉันทะให้ผู้อ่ืนมาประชุมแทนมีเสียงหนึ่งเป็นคะแนน แต่ในการลงคะแนนลับ ท่านให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมี
คะแนนเสียงเสียงหนึ่งต่อหุ้นหนึ่งที่ตนถือ 

มาตรา ๑๑๘๓  ถ้ามีข้อบังคับของบริษัทวางเป็นก าหนดไว้ว่า ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีหุ้นแต่จ านวน
เท่าใดขึ้นไปจึงให้ออกเสียงเป็นคะแนนได้ไซร้ ท่านว่าผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งไม่มีหุ้นถึงจ านวนเท่านั้นย่อมมีสิทธิ
ที่จะเข้ารวมกันให้ได้จ านวนหุ้นดังกล่าว แล้วตั้งคนหนึ่งในพวกของตนให้เป็นผู้รับฉันทะออกเสียงแทนในการ
ประชุมใหญ่ใด ๆ ได ้

มาตรา ๑๑๘๔  ผู้ถือหุ้นคนใดยังมิได้ช าระเงินค่าหุ้นซึ่งบริษัทได้เรียกเอาแต่ตนให้เสร็จสิ้น ท่านว่า
ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงเป็นคะแนน 

                                                           
๓ ๐ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๓ ๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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มาตรา ๑๑๘๕  ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้ออันใดซึ่งที่ประชุมจะลงมติ ท่านห้ามมิให้
ผู้ถือหุ้นคนนั้นออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น 

มาตรา ๑๑๘๖  ผู้ทรงใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือหาอาจออกเสียงเป็นคะแนนได้ไม่ เว้นแต่จะได้น า
ใบหุ้นของตนนั้นมาวางไว้แก่บริษัทแต่ก่อนเวลาประชุม 

มาตรา ๑๑๘๗  ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนก็ได้ แต่การมอบฉันทะเช่นนี้
ต้องท าเป็นหนังสือ 

มาตรา ๑๑๘๘  หนังสือตั้งผู้รับฉันทะนั้น ให้ลงวันและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นและให้มีรายการดังต่อไปนี้ คือ 
(๑) จ านวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ 
(๒) ชื่อผู้รับฉันทะ 
(๓) ตั้งผู้รับฉันทะนั้นเพื่อการประชุมครั้งคราวใด หรือตั้งไว้ชั่วระยะเวลาเพียงใด 

มาตรา ๑๑๘๙  อันหนังสือตั้งผู้รับฉันทะนั้น ถ้าผู้มีชื่อรับฉันทะประสงค์จะออกเสียงในการประชุม
ครั้งใด ต้องน าไปวางต่อผู้เป็นประธานแต่เมื่อเริ่ม หรือก่อนเริ่มประชุมครั้งนั้น 

มาตรา ๑๑๙๐  ในการประชุมใหญ่ใด ๆ ข้อมติอันเสนอให้ลงคะแนนท่านให้ตัดสินด้วยวิธีชูมือ เว้นแต่
เมื่อก่อนหรือในเวลาที่แสดงผลแห่งการชูมือนั้น จะได้มีผู้ถือหุ้นสองคนเป็นอย่างน้อยติดใจร้องขอให้ลงคะแนนลับ 

มาตรา ๑๑๙๑  ในการประชุมใหญ่ใด ๆ เมื่อผู้เป็นประธานแสดงว่ามติอันใดนับคะแนนชูมือเป็นอันว่าได้
หรือตกก็ดี และได้จดลงไว้ในสมุดรายงานประชุมของบริษัทดังนั้นแล้ว ท่านให้ถือเป็นหลักฐานเพียงพอที่จะฟังได้
ตามนั้น 

ถ้ามีผู้ติดใจร้องขอให้ลงคะแนนลับไซร้ ท่านให้ถือว่าผลแห่งคะแนนลับนั้นเป็นมติของที่ประชุม 

มาตรา ๑๑๙๒  ถ้ามีผู้ติดใจร้องขอโดยชอบให้ลงคะแนนลับ การลงคะแนนเช่นนั้นจะท าด้วยวิธีใด
สุดแล้วแต่ผู้เป็นประธานจะสั่ง 

มาตรา ๑๑๙๓  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน จะเป็นในการชูมือก็ดี หรือในการลงคะแนนลับก็ดี ให้ผู้เป็น
ประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๑๙๔๓ ๒  การใดที่กฎหมายก าหนดให้ต้องท าโดยมติพิเศษ ที่ประชุมใหญ่ต้องลงมติในเรื่องนั้น
โดยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ ากว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

มาตรา ๑๑๙๕  การประชุมใหญ่นั้นถ้าได้นัดเรียกหรือได้ประชุมกัน หรือได้ลงมติฝ่าฝืนบทบัญญัติ
ในลักษณะนี้ก็ดี หรือฝ่าฝืนข้อบังคับของบริษัทก็ดี เมื่อกรรมการหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดร้องขึ้นแล้ว ให้ศาลเพิกถอน
มติของที่ประชุมใหญ่อันผิดระเบียบนั้นเสีย แต่ต้องร้องขอภายในก าหนดเดือนหนึ่งนับแต่วันลงมตินั้น  

๔. บัญชีงบดุล 
    

  
มาตรา ๑๑๙๖  อันบัญชีงบดุลนั้น ท่านว่าต้องท าอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือน คือเมื่อ

เวลาสุดรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นขวบปีในทางบัญชีเงินของบริษัทนั้น 
                                                           
๓ ๒ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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อนึ่ง งบดุลต้องมีรายการย่อแสดงจ านวนสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทกับทั้งบัญชีก าไรและขาดทุน 

มาตรา ๑๑๙๗  งบดุลนั้นต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคนตรวจสอบแล้วน าเสนอเพ่ือ
อนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายในสี่เดือนนับแต่วันที่ลงในงบดุลนั้น 

อนึ่ง ให้ส่งส าเนางบดุลไปยังบุคคลทุกคนบรรดามีชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ก่อนวันนัด
ประชุมใหญ่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน 

นอกจากนั้นให้มีส าเนางบดุลเปิดเผยไว้ในส านักงานของบริษัทในระหว่างเวลาเช่นว่านั้น เพ่ือให้
ผู้ทรงใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือนั้นตรวจดูได้ด้วย 

มาตรา ๑๑๙๘  ในเมื่อเสนองบดุล กรรมการต้องเสนอรายงานต่อที่ประชุมใหญ่ แสดงว่าภายใน
รอบปีซึ่งพิจารณากันอยู่นั้นการงานของบริษัทได้จัดท าไปเป็นประการใด 

มาตรา ๑๑๙๙  บุคคลใดประสงค์จะได้ส าเนางบดุลฉบับหลังที่สุดจากบริษัทใด ๆ ก็ชอบที่จะซื้อ
เอาได้โดยราคาไม่เกินฉบับละยี่สิบบาท๓ ๓ 

ให้เป็นหน้าที่ของกรรมการที่จะส่งส าเนางบดุลทุกฉบับไปยังนายทะเบียนไม่ช้ากว่าเดือนหนึ่งนับแต่
วันซึ่งงบดุลนั้นได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่  

๕. เงินปันผลและเงินส ารอง 
    

  
มาตรา ๑๒๐๐  การแจกเงินปันผลนั้น ต้องคิดตามส่วนจ านวนซึ่งผู้ถือหุ้นได้ส่งเงินแล้วในหุ้นหนึ่ง ๆ 

เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืนในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ 

มาตรา ๑๒๐๑  ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมใหญ่ 
กรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งเป็นคราว ในเมื่อปรากฏแก่

กรรมการว่าบริษัทมีก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้น 
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ถ้าหากบริษัทขาดทุน ห้ามมิให้จ่ายเงิน

ปันผลจนกว่าจะได้แก้ไขให้หายขาดทุนเช่นนั้น 
๓ ๔การจ่ายเงินปันผลนั้นให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที ่ประชุมใหญ่ 

หรือกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๒๐๒ ทุกคราวที่แจกเงินปันผล บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ารองอย่างน้อยหนึ่งใน
ยี่สิบส่วนของจ านวนผลก าไรซึ่งบริษัทท ามาหาได้จากกิจการของบริษัท จนกว่าทุนส ารองนั้นจะมีจ านวนถึงหนึ่ง
ในสิบของจ านวนทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น แล้วแต่จะได้ตกลงก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท 

ถ้าได้ออกหุ้นโดยคิดเอาราคาเกินกว่าที่ปรากฏในใบหุ้นเท่าใด จ านวนที่คิดเกินนี้ท่านให้บวกทบเข้า
ในทุนส ารองจนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนเท่าถึงที่ก าหนดไว้ในวรรคก่อน 

มาตรา ๑๒๐๓  ถ้าจ่ายเงินปันผลไปโดยฝ่าฝืนความในมาตราทั้งสองซึ่งกล่าวมาไซร้ เจ้าหนี้ทั้งหลาย
ของบริษัทชอบที่จะเรียกเอาเงินจ านวนซึ่งได้แจกไปคืนมายังบริษัทได้ แต่ว่าถ้าผู้ถือหุ้นคนใดได้รับเงินปันผลไปแล้ว
โดยสุจริต ท่านว่าจะกลับบังคับให้เขาจ าคืนนั้นหาได้ไม่ 
                                                           
๓ ๓ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๓ ๔ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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มาตรา ๑๒๐๔๓ ๕ การบอกกล่าวว่าจะปันผลอย่างใด ๆ อันได้อนุญาตให้จ่ายนั้น ให้บริษัท
มีจดหมายบอกกล่าวไปยังตัวผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกคน แต่ ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นชนิดที่
มีใบหุ้นออกให้แก่ผู้ถือ ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวด้วย 

มาตรา ๑๒๐๕  เงินปันผลนั้น แม้จะค้างจ่ายอยู่ ท่านว่าหาอาจจะคิดเอาดอกเบี้ยแก่บริษัทได้ไม่  

๖. สมุดและบัญชี 
    

  
มาตรา ๑๒๐๖  กรรมการต้องจัดให้ถือบัญชีซึ่งกล่าวต่อไปนี้ไว้ให้ถูกถ้วนจริง ๆ คือ 
(๑) จ านวนเงินที่บริษัทได้รับและได้จ่าย ทั้งรายการอันเป็นเหตุให้รับหรือจ่ายเงินทุกรายไป 
(๒) สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท 

มาตรา ๑๒๐๗  กรรมการต้องจัดให้จดบันทึกรายงานการประชุม และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นและของที่ประชุมกรรมการลงไว้ในสมุดโดยถูกต้อง สมุดนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ ส านักงานที่ได้จดทะเบียน
ของบริษัท บันทึกเช่นนั้นอย่างหนึ่งอย่างใด เมื่อได้ลงลายมือชื่อของผู้เป็นประธานแห่งการประชุมซึ่งได้ลงมติ หรือ
ซึ่งได้ด าเนินการงานประชุมก็ดี หรือได้ลงลายมือชื่อของผู้เป็นประธานแห่งการประชุมถัดจากครั้งนั้นมาก็ดี ท่าน
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นหลักฐานอันถูกต้องแห่งข้อความที่ได้จดบันทึกลงในสมุดนั้น ๆ และให้สันนิษฐานไว้
ก่อนว่าการลงมติและการด าเนินของที่ประชุมอันได้จดบันทึกไว้นั้นได้เป็นไปโดยชอบ 

ผู้ถือหุ้นคนใดจะขอตรวจเอกสารดังกล่าวมาข้างต้นในเวลาใดเวลาหนึ่งระหว่างเวลาท าการงานก็ได้ 

ส่วนที่ ๔ 
การสอบบัญชี 

    

มาตรา ๑๒๐๘  ผู้สอบบัญชีนั้น จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้ แต่บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการงาน
ที่บริษัทท าโดยสถานอ่ืนอย่างหนึ่งอย่างใดนอกจากเป็นแต่ผู้ถือหุ้นในบริษัทเท่านั้นแล้ว ท่านว่าจะเลือกเอามาเป็น
ต าแหน่งผู้สอบบัญชีหาได้ไม่ กรรมการก็ดี หรือผู้อ่ืนซึ่งเป็นตัวแทนหรือเป็นลูกจ้างของบริษัทก็ดี เวลาอยู่ใน
ต าแหน่งนั้น ๆ ก็จะเลือกเอามาเป็นต าแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทหาได้ไม่ 

มาตรา ๑๒๐๙  ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญเลือกตั้งทุกปี 
ผู้สอบบัญชีคนซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

มาตรา ๑๒๑๐  ผู้สอบบัญชีควรจะได้สินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมใหญ่ก าหนด 

มาตรา ๑๒๑๑  ถ้ามีต าแหน่งว่างลงในจ านวนผู้สอบบัญชี ให้กรรมการนัดเรียกประชุมวิสามัญ 
เพ่ือให้เลือกตั้งขึ้นใหม่ให้ครบจ านวน 

มาตรา ๑๒๑๒  ถ้ามิได้เลือกตั้งผู้สอบบัญชีโดยวิธีดังกล่าวมา เมื่อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ ก็
ให้ศาลตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปีนั้น และก าหนดสินจ้างให้ด้วย 

                                                           
๓ ๕ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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มาตรา ๑๒๑๓  ให้ผู้สอบบัญชีทุกคนเข้าตรวจสอบสรรพสมุดและบัญชีของบริษัทในเวลาอันสมควรได้
ทุกเมื่อ และในการอันเกี่ยวด้วยสมุดและบัญชีเช่นนั้นให้ไต่ถามสอบสวนกรรมการ หรือผู้อ่ืน ๆ ซึ่งเป็นตัวแทน 
หรือเป็นลูกจ้างของบริษัทได้ไม่ว่าคนหนึ่งคนใด 

มาตรา ๑๒๑๔  ผู้สอบบัญชีต้องท ารายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชียื่นต่อที่ประชุมสามัญ 
ผู้สอบบัญชีต้องแถลงในรายงานเช่นนั้นด้วยว่าตนเห็นว่างบดุลได้ท าโดยถูกถ้วนควรฟังว่าส าแดงให้

เห็นการงานของบริษัทท่ีเป็นอยู่ตามจริงและถูกต้องหรือไม่  

ส่วนที่ ๕ 
การตรวจ 

    

มาตรา ๑๒๑๕  เมื่อผู้ถือหุ้นในบริษัทมีจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นทั้งหมด 
ท าเรื่องราวร้องขอไซร้ ให้รัฐมนตรี*เจ้าหน้าที่ตั้งผู้ตรวจอันทรงความสามารถ จะเป็นคนเดียวหรือหลายคนก็ตาม 
ไปตรวจการงานของบริษัทจ ากัดนั้นและท ารายงานยื่นให้ทราบ 

ก่อนที่จะตั้งผู้ตรวจเช่นนั้น รัฐมนตรี*จะบังคับให้คนทั้งหลายผู้ยื่นเรื่องราววางประกัน เพ่ือรับออก
เงินค่าใช้สอยในการตรวจนั้นก็ได้ 

มาตรา ๑๒๑๖  กรรมการก็ดี ลูกจ้างและตัวแทนของบริษัทก็ดี จ าต้องส่งสรรพสมุดและเอกสาร
ทั้งปวงซึ่งตนเก็บรักษาหรืออยู่ในอ านาจแห่งตนนั้นให้แก่ผู้ตรวจ 

ผู้ตรวจคนหนึ่งคนใดจะให้กรรมการ ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัทสาบานตัวแล้วสอบถามค าให้การ
ในเรื่องอันเนื่องด้วยการงานของบริษัทนั้นก็ได้ 
    

มาตรา ๑๒๑๗  ผู้ตรวจต้องท ารายงานยื่น และรายงานนั้นจะเขียนหรือตีพิมพ์สุดแต่รัฐมนตรี*
เจ้าหน้าที่จะบัญชา ส าเนารายงานนั้นให้รัฐมนตรี*ส่งไปยังส านักงานบริษัทซึ่งได้จดทะเบียนไว้ กับทั้งส่งแก่ผู้ถือหุ้น
ซึ่งยื่นเรื่องราวขอให้ตรวจนั้นด้วย 

มาตรา ๑๒๑๘  ค่าใช้สอยในการตรวจเช่นนี้ ผู้ยื่นเรื่องราวขอให้ตรวจต้องใช้ทั้งสิ้น เว้นแต่ถ้าบริษัท
ในคราวประชุมใหญ่ครั้งแรกเม่ือตรวจส าเร็จลงแล้วได้ยินยอมว่าจะจ่ายจากสินทรัพย์ของบริษัทนั้น 

มาตรา ๑๒๑๙  รัฐมนตรี*เจ้าหน้าที่โดยล าพังตนเอง จะตั้งผู้ตรวจคนเดียวหรือหลายคนให้ไปตรวจ
การของบริษัทเพ่ือท ารายงานยื่นต่อรัฐบาลก็ได้ การตั้งผู้ตรวจเช่นว่ามานี้จะพึงมีเมื่อใดสุดแล้วแต่รัฐมนตรี*จะเห็นสมควร  

ส่วนที่ ๖ 
การเพ่ิมทุนและลดทุน 

     

มาตรา ๑๒๒๐  บริษัทจ ากัดอาจเพ่ิมทุนของบริษัทขึ้นได้ด้วยออกหุ้นใหม่โดยมติพิเศษของประชุม
ผู้ถือหุ้น 

มาตรา ๑๒๒๑  บริษัทจ ากัดจะออกหุ้นใหม่ให้เหมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแล้ว หรือได้ใช้แต่บางส่วน
แล้วด้วยอย่างอ่ืนนอกจากให้ใช้เป็นตัวเงินนั้นไม่ได้ เว้นแต่จะท าตามมติพิเศษของประชุมผู้ถือหุ้น 

    

* เดิม คือ เสนาบดี ถูกเปลี่ยนเป็น รัฐมนตรี โดยพระราชบัญญตัิเทียบต าแหน่งรัฐมนตรีกับต าแหน่งเสนาบดีแต่ก่อนพุทธศักราช 2475 
 



- ๒๗ - 
 

มาตรา ๑๒๒๒๓ ๖ บรรดาหุ้นที่ออกใหม่นั้น ต้องเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหลายตามส่วนจ านวนหุ้นซึ่ง
เขาถืออยู่ 

ค าเสนอเช่นนี้ ต้องท าเป็นหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นทุก ๆ คน ระบุจ านวนหุ้นให้ทราบว่าผู้นั้น
ชอบที่จะซื้อได้กี่หุ้น และให้ก าหนดวันว่าถ้าพ้นวันนั้นไปมิได้มีค าสนองมาแล้วจะถือว่าเป็นอันไม่รับซื้อ 

เมื่อวันที่ก าหนดล่วงไปแล้วก็ดี หรือผู้ถือหุ้นได้บอกมาว่าไม่รับซื้อหุ้นนั้นก็ดี กรรมการจะเอาหุ้นเช่นนั้น
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นคนอื่นหรือจะรับซื้อไว้เองก็ได้ 

มาตรา ๑๒๒๓๓ ๗ หนังสือบอกกล่าวที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นซื้อหุ้นใหม่นั้น ต้องลงวันเดือนปีและลายมือชื่อ
ของกรรมการ 

มาตรา ๑๒๒๔  บริษัทจ ากัดจะลดทุนของบริษัทลงด้วยลดมูลค่าแต่ละหุ้น ๆ ให้ต่ าลง หรือลดจ านวน
หุ้นให้น้อยลงโดยมติพิเศษของประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ 

มาตรา ๑๒๒๕  อันทุนของบริษัทนั้นจะลดลงไปให้ถึงต่ ากว่าจ านวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดหาได้ไม่ 

มาตรา ๑๒๒๖๓ ๘ เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องโฆษณาความประสงค์นั้นในหนังสือพิมพ์แห่ง
ท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราว และต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังบรรดาผู้ซึ่งบริษัทรู้ว่าเป็นเจ้าหนี้ของบริษัท บอกให้
ทราบรายการซึ่งประสงค์จะลดทุนลงและขอให้เจ้าหนี้ผู้มีข้อคัดค้านอย่างหนึ่งอย่างใดในการลดทุนนั้น ส่งค าคัดค้าน
ไปภายในสามสิบวันนับแต่วันที่บอกกล่าวนั้น 

ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านภายในก าหนดเวลาสามสิบวัน ก็ให้พึงถือว่าไม่มีการคัดค้าน 
ถ้าหากมีเจ้าหนี้คัดค้าน บริษัทจะจัดการลดทุนลงไม่ได้ จนกว่าจะได้ใช้หนี้หรือให้ประกันเพ่ือหนี้

รายนั้นแล้ว 

มาตรา ๑๒๒๗  ถ้ามีเจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดละเลยเสียมิได้คัดค้านในการที่บริษัทจะลดทุนลง เพราะ
เหตุว่าตนไม่ทราบความ และเหตุที่ไม่ทราบนั้นมิได้เป็นเพราะความผิดของเจ้าหนี้คนนั้นแต่อย่างใดไซร้  ท่านว่า
ผู้ถือหุ้นทั้งหลายบรรดาที่ได้รับเงินคืนไปตามส่วนที่ลดหุ้นลงนั้น ยังคงจะต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้เช่นนั้นเพียงจ านวนที่
ได้รับทุนคืนไปชั่วเวลาสองปี นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนการลดทุนนั้น 

มาตรา ๑๒๒๘  มติพิเศษซึ่งอนุญาตให้เพ่ิมทุนหรือลดทุนนั้น บริษัทต้องจดทะเบียนภายในสิบสี่วัน
นับแต่วันที่ได้ลงมตินั้น  

ส่วนที่ ๗ 
หุ้นกู้ 

    

มาตรา ๑๒๒๙๓ ๙  บริษัทจะออกหุ้นกู้ไม่ได้ 

มาตรา ๑๒๓๐๔ ๐  (ยกเลิก) 
                                                           
๓ ๖ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๓ ๗ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๓ ๘ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓ ๙ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๔ ๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
* เดิม คือ เสนาบดี ถูกเปลี่ยนเป็น รัฐมนตรี โดยพระราชบัญญตัิเทียบต าแหน่งรัฐมนตรีกับต าแหน่งเสนาบดีแต่ก่อนพุทธศักราช 2475 



- ๒๘ - 
 

มาตรา ๑๒๓๑๔ ๑ (ยกเลิก) 

มาตรา ๑๒๓๒๔ ๒ (ยกเลิก) 

มาตรา ๑๒๓๓๔ ๓ (ยกเลิก) 

มาตรา ๑๒๓๔๔ ๔ (ยกเลิก) 

มาตรา ๑๒๓๕๔ ๕ (ยกเลิก)  

ส่วนที่ ๘ 
เลิกบริษัทจ ากัด 

     

มาตรา ๑๒๓๖  อันบริษัทจ ากัดย่อมเลิกกันด้วยเหตุดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 
(๑) ถ้าในข้อบังคับของบริษัทมีก าหนดกรณีอันใดเป็นเหตุที่จะเลิกกัน เมื่อมีกรณีนั้น 
(๒) ถ้าบริษัทได้ตั้งขึ้นไว้เฉพาะก าหนดกาลใด เมื่อสิ้นก าหนดกาลนั้น 
(๓) ถ้าบริษัทได้ตั้งขึ้นเฉพาะเพ่ือท ากิจการอย่างหนึ่งอย่างใดแต่อย่างเดียว เมื่อเสร็จการนั้น 
 
(๔) เมื่อมีมติพิเศษให้เลิก 
(๕) เมื่อบริษัทล้มละลาย 

มาตรา ๑๒๓๗  นอกจากนี้ศาลอาจสั่งให้เลิกบริษัทจ ากัดด้วยเหตุต่อไปนี้ คือ 
(๑) ถ้าท าผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท หรือท าผิดในการประชุมตั้งบริษัท 
(๒) ถ้าบริษัทไม่เริ่มท าการภายในปีหนึ่งนับแต่วันจดทะเบียน หรือหยุดท าการถึงปีหนึ่งเต็ม 
(๓) ถ้าการค้าของบริษัทท าไปก็มีแต่ขาดทุนอย่างเดียว และไม่มีทางหวังว่าจะกลับฟ้ืนตัวได้ 
(๔) ถ้าจ านวนผู้ถือหุ้นลดน้อยลงจนเหลือเพียงคนเดียว๔ ๖ 
(๕) เมื่อมีเหตุอ่ืนใดท าให้บริษัทนั้นไม่สามารถที่จะด ารงคงอยู่ต่อไปได้๔ ๗ 
แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีท าผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท หรือท าผิดในการประชุมตั้งบริษัท 

ศาลจะสั่งให้ยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท หรือให้มีการประชุมตั้งบริษัทแทนสั่งให้เลิกบริษัทก็ได้ แล้วแต่จะเห็นควร  

ส่วนที่ ๙ 
การควบบริษัทจ ากัดเข้ากัน๔ ๘ 

     

                                                           
๔ ๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๔ ๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๔ ๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๔ ๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๔ ๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๔ ๖ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๔ ๗ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๔ ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 



- ๒๙ - 
 

มาตรา ๑๒๓๘๔ ๙ บริษัทจ ากัดจะควบรวมกันได้ โดยใช้มติพิเศษ  
บริษัทตั้งแต่สองบริษัทขึน้ไป จะควบรวมในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบรวมกันโดยเป็นบริษัทข้ึนใหม่ และบริษัทที่มาควบรวมกันต่างหมดสภาพการเป็นนิติบุคคล  
(๒) ควบรวมกันโดยบริษัทหนึ่งบริษัทใดยังคงมีสภาพเป็นนิติบุคคล และบริษัทอ่ืนที่ควบรวมกัน

หมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล 

มาตรา ๑๒๓๙๕ ๐ มติพิเศษซึ่งวินิจฉัยให้ควบรวมบริษัทจ ากัด บริษัทต้องน าไปจดทะเบียน ภายใน
สิบสี่วันนับตั้งแต่วันลงมต ิ

มาตรา ๑๒๓๙/๑๕ ๑ เมื่อมีมติพิเศษให้ควบรวมบริษัทแล้ว แต่มีผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมคัดค้าน 
การควบรวมบริษัท บริษัทต้องจัดให้มีผู้ซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในราคาที่ตกลงกัน หรือในกรณีที่ ไม่สามารถ
ตกลงกันได้ให้ใช้ราคาตามที่ผู้ประเมินราคาเป็นผู้ก าหนด ถ้าผู้ถือหุ้นนั้นไม่ยอมขายภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้
รับค าเสนอขอซื้อให้บริษัทด าเนินการควบรวมบริษัทต่อไปได้ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวนั้นเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัททีค่วบรวม 

การแต่งตั้งผู้ประเมินราคาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๒๔๐๕ ๒ เมื่อมีมติพิเศษให้ควบรวมบริษัทแล้ว บริษัทต้องมีหนังสือบอกกล่าวมติดังกล่าว
ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้มีมติไปยังเจ้าหนี้ของบริษัทตามรายชื่อที่ปรากฏในบัญชีของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นลงมติให้ควบรวมบริษัทโดยก าหนดเวลาให้ส่งค าคัดค้านภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าว
มตินั้น และให้บริษัทโฆษณามตินั้นทางหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายภายใน ก าหนดเวลาสิบสี่วันนั้นด้วย 

ถ้ามีการคัดค้าน  บริษัทจะควบรวมมิได้จนกว่าจะได้ช าระหนี้หรือได้ให้ประกันเพ่ือหนี้นั้นแล้ว 

มาตรา ๑๒๔๐/๑๕ ๓ เมื่อได้ด าเนินการตามมาตรา ๑๒๓๙ และมาตรา ๑๒๔๐ แล้ว ให้กรรมการ
บริษัททีจ่ะควบรวมเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น ๆ ให้มาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณา ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อของบริษัทที่ควบรวม โดยจะใช้ชื่อใหม่หรือจะใช้ชื่อเดิมของบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่จะควบ
รวมก็ได ้ 

(๒) วัตถุประสงค์ของบริษัทท่ีควบรวม 
(๓) ทุนเรือนหุ้นของบริษัทที่ควบรวม  โดยจะต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าทุนเรือนหุ้น ของบริษัท

เดิมอันมาควบรวม 
(๔) จัดสรรหุ้นของบริษัทที่ควบรวมให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มิให้น ามาตรา ๑๒๒๒ มาใช้บังคับ  
(๕) หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทท่ีควบรวม  
(๖) ข้อบังคับของบริษัทท่ีควบรวม  
(๗) เลือกตั้งกรรมการบริษัทท่ีควบรวม  
(๘) เลือกตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทที่ควบรวม  

                                                           
๔ ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๕ ๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๕ ๑
 เพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๕ ๒
 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๕ ๓ เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตแิก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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(๙) เรื่องอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการควบรวมบริษัท ถ้าหากมี    
ทั้งนี้ต้องด าเนินการประชุมให้เสร็จสิ้นภายในหกเดือนนับแต่วันที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งได้ลงมติให้

ควบรวมเป็นรายหลังสุด เว้นแต่ที่ประชุมตามมาตรานี้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปแต่เมื่อรวมเวลา ทั้งหมดแล้วต้อง
ไม่เกินหนึง่ป ี

มาตรา ๑๒๔๐/๒๕ ๔ ในการประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ร่วมกันตามมาตรา ๑๒๔๐/๑ ให้
ประชุมในท้องที่อันเป็นที่ต้ังส านักงานแห่งใหญ่ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่จะควบรวม หรือในจังหวัด ที่ใกล้เคียง
ทีต้ั่งของส านักงานแห่งใหญ่ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งทีจ่ะควบรวม โดย 

(๑) ต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นทั้งหมดของแต่ละบริษัทที่
จะควบรวมมาประชุมจึงจะเป็นองค์ประชุม 

(๒) ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธาน 
(๓) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตาม (๑) เว้นแต่

จะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 

มาตรา ๑๒๔๐/๓๕ ๕ คณะกรรมการบริษัทเดิมต้องส่งมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชี เอกสาร และ
หลักฐานต่าง ๆ ของบริษัทให้แก่คณะกรรมการบริษัทที่ควบรวมแล้วภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้น การประชุม
ตามมาตรา ๑๒๔๐/๑ 

มาตรา ๑๒๔๑๕ ๖ คณะกรรมการบริษัทที่ควบรวมต้องขอจดทะเบียนการควบรวมบริษัทพร้อมกับ
ยื ่นหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับที ่ที ่ประชุมตามมาตรา ๑๒๔๐/๑ ได้อนุมัติแล้วต่อนายทะเบียน 
ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการประชุมตามมาตรา ๑๒๔๐/๑ 

มาตรา ๑๒๔๒๕ ๗ เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบรวมบริษัทแล้ว  ให้นายทะเบียน หมาย
เหตุไว้ในทะเบียน ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่ควบรวมกันเป็นบริษัทข้ึนใหม่ ให้หมายเหตุว่าบริษัทเดิมที่ควบรวมกันนั้น หมดสภาพ
จากการเป็นนิติบุคคล 

(๒) ในกรณีที่ควบรวมกันโดยมีบริษัทใดบริษัทหนึ่งยังคงมีสภาพเป็นนิติบุคคล ให้หมายเหตุว่า 
บริษัทอ่ืนทีเ่หลือนั้นหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล 

มาตรา ๑๒๔๓๕ ๘ บริษัททีค่วบรวมนี้ย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ 
บรรดามีอยู่แก่บริษัทเดิมอันได้มาควบรวมนั้นทัง้สิ้น 

ส่วนที่ ๑๐ 
หนังสือบอกกล่าว 
    

                                                           
๕ ๔ เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตแิก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๕ ๕ เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตแิก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๕ ๖ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๕ ๗ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๕ ๘ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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 มาตรา ๑๒๔๔  อันหนังสือบอกกล่าวซึ่งบริษัทจะพึงส่งถึงผู้ถือหุ้นนั้น ถ้าว่าได้ส่งมอบให้แล้วถึงตัวก็ดี 
หรือส่งไปโดยทางไปรษณีย์สลักหลังถึงส านักอาศัยของผู้ถือหุ้นดังที่ปรากฏในทะเบียนของบริษัทแล้วก็ดี ท่านให้
ถือว่าเป็นอันได้ส่งชอบแล้ว 

มาตรา ๑๒๔๕  หนังสือบอกกล่าวใด ๆ เมื่อได้ส่งโดยทางไปรษณีย์สลักหลังถูกต้องแล้ว ท่านให้ถือว่า
เป็นอันได้ส่งถึงมือผู้รับในเวลาที่หนังสือเช่นนั้นจะควรไปถึงได้ตามทางการปกติแห่งไปรษณีย์ 

ส่วนที่ ๑๑ 
การถอนทะเบียนบริษัทร้าง๕ ๙ 

    

มาตรา ๑๒๔๖  (ยกเลิก)   

ส่วนที่ ๑๒ 
การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

เป็นบริษัทจ ากัด๖ ๐ 
    

  
มาตรา ๑๒๔๖/๑๖ ๑ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดอาจแปรสภาพเป็นบริษัทจ ากัดได้ 

โดยความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนและด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) แจ้งความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนที่จะให้แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจ ากัด เป็นหนังสือ

ต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนให้ความยินยอม 
(๒) ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราว และมีหนังสือบอกกล่าว ไปยัง

บรรดาผู้ซึ่งรู้ว่าเป็นเจ้าหนี้ของห้างหุ้นส่วนบอกให้ทราบรายการที่ประสงค์จะแปรสภาพห้างหุ้นส่วน เป็นบริษัท  
และขอให้เจ้าหนี้ผู้มีข้อคัดค้านอย่างหนึ่งอย่างใดในการแปรสภาพเป็นบริษัทจ ากัดนั้น ส่งค าคัดค้านไปภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่บอกกล่าวนั้น 

ถ้ามีการคัดค้าน ห้างหุ้นส่วนนั้นจะแปรสภาพมิได้จนกว่าจะได้ช าระหนี้หรือให้ประกัน เพ่ือหนี้นั้นแล้ว 

มาตรา ๑๒๔๖/๒๖ ๒  ในกรณีไม่มีการคัดค้านหรือมีการคัดค้านแต่ห้างหุ้นส่วนได้ช าระหนี้หรือให้
ประกันเพื่อหนี้นั้นแล้ว ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องประชุมเพ่ือให้ความยินยอมและด าเนินการในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท าหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท (ถ้ามี) 
(๒) ก าหนดจ านวนทุนเรือนหุ้นของบริษัท ซึ่งต้องเท่ากับส่วนลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนในห้าง

หุ้นส่วน และก าหนดจ านวนหุ้นของบริษัทท่ีจะตกได้แก่หุ้นส่วนแต่ละคน 
(๓) ก าหนดจ านวนเงินที่ได้ใช้แล้วในแต่ละหุ้น ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าแห่งมูลค่าของหุ้น

แต่ละหุ้นที่ตั้งไว้ 

                                                           
๕ ๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖ ๐ เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตแิก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖ ๑ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๖ ๒ เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตแิก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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(๔) ก าหนดจ านวนหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งก าหนดสภาพและบุริมสิทธิของหุ้นซึ่งจะออก
และจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน 

(๕) แต่งตั้งกรรมการและก าหนดอ านาจของกรรมการ 
(๖) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
(๗) ด าเนินการในเรื่องอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการแปรสภาพ 
ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับบริษัทจ ากัดว่าด้วยการนั้น ๆ มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒๔๖/๓๖ ๓  หุ้นส่วนผู้จัดการเดิมต้องส่งมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชีเอกสารและหลักฐาน
ต่าง ๆ ของห้างหุ้นส่วนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนได้ให้ความยินยอมและ
ด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามมาตรา ๑๒๔๖/๒ เสร็จสิ้นแล้ว 

ในกรณีท่ีผู้เป็นหุ้นส่วนยังไม่ได้ช าระเงินค่าหุ้นหรือช าระเงินค่าหุ้นไม่ครบร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าหุ้น 
หรือยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน หรือท าเอกสารหลักฐานการใช้สิทธิต่าง ๆ  ให้แก่คณะกรรมการ ให้
คณะกรรมการบริษัทมีหนังสือแจ้งให้ผู้เป็นหุ้นส่วนช าระเงินค่าหุ้น โอนกรรมสิทธิ์หรือท าเอกสารหลักฐานการใช้
สิทธิต่าง ๆ แล้วแต่กรณี ให้แก่คณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

มาตรา ๑๒๔๖/๔๖ ๔  คณะกรรมการบริษัทต้องขอจดทะเบียนการแปรสภาพเป็นบริษัทจ ากัดต่อ
นายทะเบียน ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการตามมาตรา ๑๒๔๖/๓ ครบถ้วนแล้ว 

ในการขอจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจ ากัด คณะกรรมการต้องยื่นรายงานการประชุมที่ผู้เป็น
หุ้นส่วนได้ร่วมกันพิจารณาให้ความยินยอมและด าเนินการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจ ากัดตามมาตรา  
๑๒๔๖/๒ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น พร้อมกับการขอจดทะเบียนด้วย 

มาตรา ๑๒๔๖/๕๖ ๕  เมื่อนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเป็นบริษัทจ ากัดแล้ว ให้ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดเดิมหมดสภาพการเป็น
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และให้นายทะเบียนหมาย
เหตุไว้ในทะเบียน 

มาตรา ๑๒๔๖/๖๖ ๖  เมื่อห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดได้จดทะเบียนแปรสภาพ
เป็นบริษัทจ ากัดแล้ว บริษัทย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และความรับผิดของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้าง
หุ้นส่วนจ ากัดเดิมท้ังหมด 

มาตรา ๑๒๔๖/๗๖ ๗  เมื่อจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจ ากัดแล้ว หากบริษัทไม่สามารถช าระ
หนี้ที่รับมาจากห้างหุ้นส่วนที่แปรสภาพได้ ให้เจ้าหนี้บังคับช าระหนี้เอาจากผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนที่แปร
สภาพได้ตามท่ีผู้เป็นหุ้นส่วนจะต้องรับผิดในหนี้ของห้างหุ้นส่วน  

 

                                                           
๖ ๓ เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตแิก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖ ๔ เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตแิก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖ ๕ เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตแิก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖ ๖ เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตแิก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๖ ๗ เพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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หมวด ๕ 
การช าระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และบริษัทจ ากัด 

    
  

มาตรา ๑๒๔๗๖ ๘  การช าระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดหรือบริษัทจ ากัด
ซึ่งล้มละลายนั้น ให้จัดท าไปตามบทกฎหมายลักษณะล้มละลายที่คงใช้อยู่ตามแต่จะท าได้ 

รัฐมนตรีเจ้าหน้าที่จะออกกฎกระทรวงว่าด้วยการช าระบัญชีห้างหุ้นส่วนและบริษัท และก าหนด
อัตราค่าฤชาธรรมเนียมก็ออกได้ 

 มาตรา ๑๒๔๘  เมื่อกล่าวถึงประชุมใหญ่ในหมวดนี้ ท่านหมายความดังต่อไปนี้ คือ 
(๑) ถ้าเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก็คือการประชุมหุ้นส่วนทั้งปวงซึ่ง

อาศัยคะแนนเสียงข้างมากเป็นใหญ่ในการวินิจฉัย 
(๒) ถ้าเก่ียวกับบริษัทจ ากัด ก็คือการประชุมใหญ่ตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๑๗๑ 

มาตรา ๑๒๔๙  ห้างหุ้นส่วนก็ดี บริษัทก็ดี แม้จะได้เลิกกันแล้ว ก็ให้พึงถือว่ายังคงตั้งอยู่ตราบเท่า
เวลาที่จ าเป็นเพ่ือการช าระบัญชี 

มาตรา ๑๒๕๐  หน้าที่ของผู้ช าระบัญชี คือช าระสะสางการงานของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นให้
เสร็จไป กับจัดการใช้หนี้เงินและแจกจ าหน่ายสินทรัพย์ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น 

มาตรา ๑๒๕๑  ห้างหุ้นส่วนก็ดี บริษัทก็ดี ในเมื่อเลิกกันเพราะเหตุอ่ืนนอกจากล้มละลาย หุ้นส่วน
ผู้จัดการห้าง หรือกรรมการของบริษัทย่อมเข้าเป็นผู้ช าระบัญชี เว้นไว้แต่ข้อสัญญาของห้างหรือข้อบังคับของ
บริษัทจะมีก าหนดไว้เป็นสถานอื่น 

ถ้าไม่มีผู้ช าระบัญชีดังว่ามานี้ และเมื่อพนักงานอัยการหรือบุคคลอ่ืนผู้มีส่วนได้เสียในการนี้ร้องขอ 
ท่านให้ศาลตั้งผู้ช าระบัญชี 

มาตรา ๑๒๕๒  หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือกรรมการบริษัทมีอ านาจโดยต าแหน่งเดิมฉันใด เมื่อเป็นผู้ช าระ
บัญชีก็ยังคงมีอ านาจอยู่ฉันนั้น 

มาตรา ๑๒๕๓  ภายในสิบสี่วันนับแต่ได้เลิกห้างเลิกบริษัท หรือถ้าศาลได้ตั้งผู้ช าระบัญชีนับแต่วันที่
ศาลตั้ง ผู้ช าระบัญชีต้องกระท าดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 

(๑)๖ ๙ บอกกล่าวแก่ประชาชนโดยประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวว่า
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นได้เลิกกันแล้วและให้ผู้เป็นเจ้าหนี้ทั้งหลายยื่นค าทวงหนี้แก่ผู้ช าระบัญชี 

(๒) ส่งค าบอกกล่าวอย่างเดียวกันเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังเจ้าหนี้ทั้งหลายทุก ๆ คน 
บรรดามีชื่อปรากฏในสมุด บัญชีหรือเอกสารของห้างหรือบริษัทนั้น 

มาตรา ๑๒๕๔  การเลิกหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น ผู้ช าระบัญชีต้องน าบอกให้จดทะเบียนภายในสิบสี่วัน
นับแต่วันที่เลิกกัน และในการนี้ต้องระบุชื่อผู้ช าระบัญชีทุก ๆ คนให้จดลงทะเบียนไว้ด้วย 

                                                           
๖ ๘ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช ๒๔๗๙  
๖ ๙ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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มาตรา ๑๒๕๕  ผู้ช าระบัญชีต้องท างบดุลขึ้นโดยเร็วที่สุดที่เป็นวิสัยจะท าได้ ส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
ลงส าคัญว่าถูกต้อง แล้วต้องเรียกประชุมใหญ่ 

มาตรา ๑๒๕๖  ธุรการอันที่ประชุมใหญ่จะพึงท านั้น คือ 
(๑) รับรองให้หุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการบริษัทคงเป็นผู้ช าระบัญชีต่อไป หรือเลือกตั้งผู้ช าระ

บัญชีใหม่ข้ึนแทนที่ และ 
(๒) อนุมัติบัญชีงบดุล 
อนึ่ง ที่ประชุมใหญ่จะสั่งให้ผู้ช าระบัญชีท าบัญชีตีราคาทรัพย์สิน หรือให้ท าการใด ๆ ก็ได้สุดแต่

ที่ประชุมจะเห็นสมควร เพ่ือช าระสะสางกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทให้เสร็จไป 

มาตรา ๑๒๕๗  ผู้ช าระบัญชีซึ่งมิใช่เป็นขึ้นเพราะศาลตั้งนั้น ท่านว่าจะถอนเสียจากต าแหน่งและตั้ง
ผู้อื่นแทนที่ก็ได้ ในเมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหลายออกเสียงเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน หรือที่ประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้นได้ลงมติ
ดังนั้น แต่ศาลย่อมสั่งถอนผู้ช าระบัญชีจากต าแหน่งและตั้งผู้อ่ืนแทนที่ได้ ไม่เลือกว่าจะเป็นผู้ช าระบัญชีซึ่งศาลตั้ง
หรือมิใช่ศาลตั้ง ในเมื่อมีค าร้องขอของผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างคนใดคนหนึ่งหรือของผู้ถือหุ้นในบริษัทมีหุ้นรวมกันนับได้
ถึงหนึ่งในยี่สิบแห่งทุนของบริษัท โดยจ านวนที่ส่งใช้เงินเข้าทุนแล้วนั้น 

มาตรา ๑๒๕๘  เมื่อมีการเปลี่ยนตัวผู้ช าระบัญชีใหม่ครั้งใด ผู้ช าระบัญชีต้องน าความจดทะเบียน
ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้เปลี่ยนตัวกันนั้น 

มาตรา ๑๒๕๙  ผู้ช าระบัญชีทั้งหลายย่อมมีอ านาจดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 
(๑) แก้ต่างว่าต่างในนามของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทในอรรถคดีพิพาทอันเป็นแพ่งหรืออาชญาทั้งปวง 

และท าประนีประนอมยอมความ 
(๒) ด าเนินกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามแต่จ าเป็น เพ่ือการช าระสะสางกิจการให้เสร็จไปด้วยดี 
(๓) ขายทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
(๔) ท าการอย่างอ่ืน ๆ ตามแต่จ าเป็น เพ่ือช าระบัญชีให้เสร็จไปด้วยดี 

มาตรา ๑๒๖๐  ข้อจ ากัดอ านาจของผู้ช าระบัญชีอย่างใด ๆ จะอ้างเป็นสมบูรณ์ต่อบุคคลภายนอกหาได้ไม่ 

มาตรา ๑๒๖๑  ถ้ามีผู้ช าระบัญชีหลายคน การใด ๆ ที่ผู้ช าระบัญชีกระท าย่อมไม่เป็นอันสมบูรณ์
นอกจากผู้ช าระบัญชีทั้งหลายจะได้ท าร่วมกัน เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่หรือศาลจะได้ก าหนดอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน
ในเวลาตั้งผู้ช าระบัญชี 

มาตรา ๑๒๖๒  ถ้ามีมติของที่ประชุมใหญ่หรือค าบังคับของศาลให้อ านาจผู้ช าระบัญชีให้ท าการ
แยกกันได้ ทา่นว่าต้องน าความจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันลงมติหรือออกค าบังคับนั้น 

มาตรา ๑๒๖๓  ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน และค่าใช้จ่ายซึ่งต้องเสียโดยควรในการช าระบัญชี
นั้น ท่านว่าผู้ช าระบัญชีต้องจัดการใช้ก่อนหนี้เงินรายอื่น ๆ 

มาตรา ๑๒๖๔  ถ้าเจ้าหนี้คนใดมิได้มาทวงถามให้ใช้หนี้ ผู้ช าระบัญชีต้องวางเงินเท่าจ านวนหนี้นั้น 
ตามบทแห่งประมวลกฎหมายนี้ ว่าด้วยวางทรัพย์สินแทนช าระหนี้ 

มาตรา ๑๒๖๕  ผู้ช าระบัญชีจะเรียกให้ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นส่งใช้เงินลงหุ้นอันเป็นส่วนยังค้าง
ช าระอยู่นั้นก็ได้ และเงินที่ค้างช าระนี้ ถึงแม้จะได้ตกลงกันไว้ก่อนโดยสัญญาเข้าหุ้นส่วน หรือโดยข้อบังคับของ
บริษัทว่าจะได้เรียกต่อภายหลังก็ตาม เมื่อเรียกเช่นนี้แล้ว ท่านว่าต้องส่งใช้ทันที 
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มาตรา ๑๒๖๖  ถ้าผู้ช าระบัญชีมาพิจารณาเห็นว่า เมื่อเงินลงทุนหรือเงินค่าหุ้นได้ใช้เสร็จหมดแล้ว สินทรัพย์
ก็ยังไม่พอกับหนี้สินไซร้ ผู้ช าระบัญชีต้องร้องขอต่อศาลทันที เพ่ือให้ออกค าสั่งว่าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นล้มละลาย 

มาตรา ๑๒๖๗  ผู้ช าระบัญชีต้องท ารายงานยื่นไว้ ณ หอทะเบียนทุกระยะสามเดือนครั้งหนึ่งว่าได้
จัดการไปอย่างใดบ้าง แสดงให้เห็นความเป็นไปของบัญชีที่ช าระอยู่นั้น และรายงานนี้ให้เปิดเผยแก่ผู้เป็นหุ้นส่วน
และผู้ถือหุ้น และเจ้าหนี้ทั้งหลายตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

มาตรา ๑๒๖๘  ถ้าการช าระบัญชีนั้นยังคงท าอยู่โดยกาลกว่าปีหนึ่งขึ้นไป ผู้ช าระบัญชีต้องเรียก
ประชุมใหญ่ในเวลาสิ้นปีทุกปีนับแต่เริ่มท าการช าระบัญชี และต้องท ารายงานยื่นที่ประชุมว่าได้จัดการไปอย่างไรบ้าง 
ทั้งแถลงให้ทราบความเป็นไปแห่งบัญชีโดยละเอียด 

มาตรา ๑๒๖๙  อันทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนหรือของบริษัทนั้น จะแบ่งคืนให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือ
ผู้ถือหุ้นได้แต่เพียงเท่าที่ไม่ต้องเอาไว้ใช้ในการช าระหนี้ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเท่านั้น 

มาตรา ๑๒๗๐  เมื่อการช าระบัญชีกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทส าเร็จลง ผู้ช าระบัญชี
ต้องท ารายงานการช าระบัญชีแสดงว่า การช าระบัญชีนั้นได้ด าเนินไปอย่างใด และได้จัดการทรัพย์สินของห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นไปประการใด แล้วให้เรียกประชุมใหญ่เพ่ือเสนอรายงานนั้น และชี้แจงกิจการต่อท่ีประชุม 

เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้ให้อนุมัติรายงานนั้นแล้ว ผู้ช าระบัญชีต้องน าข้อความที่ได้ประชุมกันนั้นไปจด
ทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันประชุม เมื่อได้จดทะเบียนแล้วดังนี้ให้ถือว่าเป็นที่สุดแห่งการช าระบัญชี 

มาตรา ๑๒๗๑  เมื่อเสร็จการช าระบัญชีแล้ว ท่านให้มอบบรรดาสมุดและบัญชี และเอกสารทั้งหลาย
ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทซึ่งได้ช าระบัญชีนั้นไว้แก่นายทะเบียนภายในก าหนดสิบสี่วันดังกล่าวไว้ในมาตราก่อน 
และให้นายทะเบียนรักษาสมุดและบัญชี และเอกสารเหล่านั้นไว้สิบปีนับแต่วันถึงท่ีสุดแห่งการช าระบัญชี 

สมุดและบัญชีและเอกสารเหล่านี้ ให้เปิดให้แก่บรรดาบุคคลผู้มีส่วนได้เสียตรวจดูได้โดยไม่เรียก
ค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่งอย่างใด 

มาตรา ๑๒๗๒  ในคดีฟ้องเรียกหนี้สินซึ่งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้น หรือ
ผู้ช าระบัญชีเป็นลูกหนี้อยู่ในฐานเช่นนั้น ท่านห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นก าหนดสองปีนับแต่วันถึงที่สุดแห่งการช าระบัญชี 

มาตรา ๑๒๗๓  บทบัญญัติแห่งมาตรา ๑๑๗๒ ถึงมาตรา ๑๑๙๓ กับมาตรา ๑๑๙๕ มาตรา ๑๒๐๗ 
เหล่านี้ ท่านให้ใช้บังคับแก่การประชุมใหญ่ซึ่งมีขึ้นในระหว่างช าระบัญชีด้วยโดยอนุโลม 

หมวด ๖ 
การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และบริษัทจ ากัดร้าง๗ ๐ 

    
  

มาตรา ๑๒๗๓/๑ เมื่อใดนายทะเบียนมีมูลเหตุอันควรเชื่อว่าห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัดใด มิได้ท าการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว ให้นายทะเบียนมีหนังสือส่งทาง
ไปรษณีย์ตอบรับไปยังห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท เพ่ือสอบถามว่ายังท าการค้าขายหรือประกอบการงานอยู่หรือไม่ 

                                                           
๗ ๐ หมวด ๖ การถอนทะเบียนห้างหุน้ส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจ ากัด และบริษัทจ ากัดรา้ง มาตรา ๑๒๗๓/๑ ถึงมาตรา 
๑๒๗๓/๔ เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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และแจ้งว่าหากมิได้รับค าตอบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ส่งหนังสือจะได้โฆษณาในหนังสือพิมพ์เพ่ือขีดชื่อห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นออกเสียจากทะเบียน 

ถ้านายทะเบียนได้รับค าตอบจากห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นว่า ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทมิได้ท า
การค้าขายหรือประกอบการงานแล้วหรือมิได้รับค าตอบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ส่งหนังสือ  ให้นายทะเบียน
โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวและส่งหนังสือบอกกล่าวทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัทว่า เมื่อพ้นเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ส่งหนังสือบอกกล่าวห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นจะถูกขีด
ชื่อออกจากทะเบียน เว้นแต่จะแสดงเหตุให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 

 มาตรา ๑๒๗๓/๒  ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเลิกกันแล้วและอยู่ระหว่างการช าระบัญชี
หากนายทะเบียนมีมูลเหตุอันควรเชื่อว่าไม่มีตัวผู้ช าระบัญชีท าการอยู่ หรือการงานของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทได้
ช าระสะสางตลอดแล้ว แต่ผู้ช าระบัญชีมิได้ท ารายงานการช าระบัญชี หรือมิได้ยื่นจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชี
ต่อนายทะเบียน ให้นายทะเบียนมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท และผู้ช าระบัญชี 
ณ สถานที่อันปรากฏเป็นส านักงานสุดท้าย แจ้งให้ด าเนินการเพ่ือให้มีตัวผู้ช าระบัญชี หรือยื่นรายงานการช าระ
บัญชี หรือจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชี แล้วแต่กรณี และแจ้งว่าหากมิได้ด าเนินการดังกล่าวภายในระยะเวลา
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ส่งหนังสือนั้นแล้ว จะได้โฆษณาในหนังสือพิมพ์เพ่ือขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น
ออกเสียจากทะเบียน 

ถ้าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือผู้ช าระบัญชีมิได้ด าเนินการภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้
นายทะเบียนโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราว และส่งหนังสือบอกกล่าวทางไปรษณีย์ตอบรับ
ไปยังห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทและผู้ช าระบัญชีว่าเมื่อพ้นก าหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ส่งหนังสือบอกกล่าว  
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นจะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน เว้นแต่จะแสดงเหตุให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 

มาตรา ๑๒๗๓/๓  เมื่อสิ้นก าหนดเวลาตามที่แจ้งในหนังสือบอกกล่าวตามมาตรา ๑๒๗๓/๑ หรือ
มาตรา ๑๒๗๓/๒ แล้ว และห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือผู้ช าระบัญชีมิได้แสดงเหตุให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน นายทะเบียน
จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นออกเสียจากทะเบียนก็ได้ ในการนี้ ให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นสิ้นสภาพ
นิติบุคคลตั้งแต่เมื่อนายทะเบียนขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทออกเสียจากทะเบียน แต่ความรับผิดของหุ้นส่วน
ผู้จัดการ ผู้เป็นหุ้นส่วน กรรมการ ผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นมีอยู่เท่าไรก็ให้คงมีอยู่อย่างนั้นและพึงเรียกบังคับได้
เสมือนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นยังมิได้สิ้นสภาพนิติบุคคล 

มาตรา ๑๒๗๓/๔  ถ้าห้างหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วน บริษัท ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ใด ๆ ของห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทนั้นรู้สึกว่าต้องเสียหายโดยไม่เป็นธรรมเพราะการที่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน 
เมื่อห้างหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วน บริษัท ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าหนี้ยื่นค าร้องต่อศาลและศาลพิจารณาได้ความเป็นที่พอใจว่า
ในขณะที่ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทออกจากทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทยังท าการค้าขายหรือยัง
ประกอบการงานอยู่ หรือเห็นเป็นการยุติธรรมในการที่จะให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทได้กลับคืนสู่ทะเบียนก็ดี ศาล
จะสั่งให้จดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทกลับคืนเข้าสู่ทะเบียนก็ได้ และให้ถือว่าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นยังคงอยู่
ตลอดมาเสมือนมิได้มีการขีดชื่อออกเลย โดยศาลจะสั่งและวางข้อก าหนดไว้เป็นประการใด ๆ ตามที่เห็นเป็นการ
ยุติธรรมด้วยก็ได้เพ่ือให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทและบรรดาบุคคลอ่ืน ๆ กลับคืนสู่ฐานะอันใกล้ที่สุดกั บฐานะเดิม
เสมือนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นมิได้ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนเลย 

การร้องขอให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทกลับคืนสู่ทะเบียน ห้ามมิให้ร้องขอเมื่อพ้นก าหนดสิบปีนับแต่
วันที่นายทะเบียนขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทออกจากทะเบียน 

 

       


