
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่าง 
พระราชบญัญตั ิ

แก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
(ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว้) 
 
 

เพื่อเป็นข้อมูลสําหรบัประกอบการพิจารณา 
ของวุฒิสภา  

 
 
              อ.พ. ๑๐/๒๕๖๕ 



คํานํา 
 
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ 

และนําเสนอข้อมูลสําคัญที่จําเป็นต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบแล้ว ในคราวการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ คร้ังที่ ๑ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่หนึ่ง) เม่ือวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕  

ทั้งนี้ เพื่อใช้ในราชการวงงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา โดยมุ่งเน้นสารประโยชน์ในเชิงอ้างอิง
เบ้ืองต้น สําหรับเพื่อประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา 

 
 

สํานักกฎหมาย 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

มิถุนายน ๒๕๖๕ 
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              ท่านสมาชิกวุฒิสภา และผู้สนใจท่ีมีความประสงค์หรือต้องการท่ีจะศึกษา 
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมวุฒิสภา 
  สามารถสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
  ได้จากเว็บไซต์วุฒิสภา www.senate.go.th  



สารบัญ 
หน้า 

 
ส่วนที่ ๑ สาระสําคัญ บทวิเคราะห์ และตารางเปรียบเทียบ 
 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)  
 ๑. สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง 
     และพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
     (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) ..................................................................... ๑ 
 ๒. บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง 
     และพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
     (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) ....................................................................... ๘ 
 ๓. ตารางเปรียบเทียบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
     (เฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับที่มีการแก้ไข) 
     กับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง 
     และพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
     (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) ....................................................................... ๓๗ 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
 แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
      (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 ๑. การดําเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ..................... - ๑ - 
 ๒. บทวิเคราะห์ข้อดีและข้อสังเกตของร่างพระราชบัญญัติ 
  แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ...................... - ๕ - 
 ๓. บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติ 
  แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ..................... - ๖ - 
 ๔. การควบรวมกิจการตามกฎหมายไทยและกฎหมายตา่งประเทศ ............................. - ๑๑ - 

ภาคผนวก 
 : สําเนาหนังสือสภาผู้แทนราษฎร ที่ สผ ๐๐๑๔/๕๕๘๓ 
   ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม 
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... .............................................  (๑) 
 : ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) .........................................  (๓) 
 
 
 
 



สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

 
 : บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) และรายงานการวิเคราะห์ 
  ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย พร้อมสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ................................................................................................... (๑๓) 
 : แผนการจัดทํากฎหมายลําดับรอง ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติ 
  แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ........................ (๓๑) 
 
 
 
 





 
 

 

สาระสําคญั 
ของร่างพระราชบัญญัต ิ

แก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. …. 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 
  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ในคราวการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๙ (สมัยสามัญ
ประจําปีคร้ังที่หนึ่ง) เม่ือวันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติรับหลักการ 
แห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหน่ึงเพื่อพิจารณา  
เม่ือกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว จึงได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร 
  ในคราวการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ คร้ังที่ ๑ (สมัยสามัญประจําปี
คร้ังที่หนึ่ง) เม่ือวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง แล้วลงมติ 
ในวาระที่สามเห็นชอบด้วยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และให้เสนอต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไป  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว มีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
  หลักการ 

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) แก้ไขเพิ่มเติมให้การย่ืนขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทสามารถยื่น  
ณ สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่สํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่หรือตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๐๑๖ และมาตรา ๑๐๑๗)  
 (๒) กําหนดให้รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนด ลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 
การขอตรวจเอกสาร การขอสําเนาเอกสารพร้อมคํารับรอง และค่าธรรมอื่นที่เก่ียวกับห้างหุ้นส่วน 
และบริษัท หรือกําหนดค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกันก็ได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๐๒๐/๑) 
 (๓) แก้ไขเพิ่มเติมให้บุคคลใด ๆ ตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะเร่ิมก่อการและตั้งเป็นบริษัท
จํากัดก็ได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๐๙๗)  
 (๔) แก้ไขเพิ่มเติมให้หนังสือบริคณห์สนธิที่จดทะเบียนไว้สิ้นผลลง หากมิได้ดําเนินการ
จดทะเบียนบริษัทภายในสามปี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๐๙๙)  
 (๕) แก้ไขเพิ่มเติมให้ที่ประชุมตั้งบริษัทอาจกําหนดวิธีการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดแย้ง 
ที่ไม่สามารถหาข้อยุติหรือไม่สามารถลงมติระหว่างกรรมการหรือผู้ถือหุ้นไว้ในข้อบังคับของบริษัท 
ด้วยก็ได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๐๘ (๑)) 
 



๒ 
 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 

    

 (๖) แก้ไขเพิ่มเติมให้บริษัทที่มีตราประทับต้องประทับตราลงในใบหุ้นด้วย (แก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา ๑๑๒๘ วรรคหน่ึง) 
 (๗) กําหนดให้นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการประชุมกรรมการได้ (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๑๑๕๘ และเพิ่มมาตรา ๑๑๖๒/๑) 
 (๘ )  แ ก้ ไ ข เพิ่ ม เ ติ ม วิ ธี ก า รบอกกล่ า ว เ รี ย กประชุ ม ให ญ่ผู้ ถื อหุ้ น โ ดย ให้ ส่ ง 
ทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้น เว้นแต่บริษัทมีหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือที่ต้องโฆษณาในหนังสือพิมพ์ 
แห่งท้องที่ด้วย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๗๕ วรรคหน่ึง) 
 (๙) แก้ไขเพิ่มเติมให้การประชุมใหญ่ต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
อย่างน้อยสองคนมาเข้าประชุม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๗๘) 
 (๑๐) แก้ไขเพิ่มเติมให้จ่ายเงินปันผลให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที ่
ที่ประชุมใหญ่หรือกรรมการลงมติ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒๐๑ วรรคสี่)  
 (๑๑) แก้ไขเพิ่มเติมให้ศาลอาจสั่งให้เลิกบริษัทจํากัดด้วยเหตุว่าจํานวนผู้ถือหุ้น 
ลดน้อยลงจนเหลือเพียงคนเดียวหรือมีเหตุอื่นใดทําให้บริษัทนั้นไม่สามารถที่จะดํารงอยู่ต่อไปได้  
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒๓๗ (๔) และ (๕)) 
 (๑๒) แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ ๙ การควบบริษัทจํากัดเข้ากัน โดยกําหนดให้บริษัทสามารถ
รวมกันได้ในสองลักษณะ คือ การควบบริษัทและการผนวกบริษัท (แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ ๙ การควบ
บริษัทจํากัดเข้ากัน) 
 (๑๓) แก้ไขเพิ่มเติมให้การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด 
เป็นบริษัทจํากัดสอดคล้องกับการตั้งบริษัทจํากัด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒๔๖/๑) 
 เหตุผล 
 โดยที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท  
มีบทบัญญัติบางมาตราไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากไม่เอื้อต่อการนําเทคโนโลยีมาใช้
ในการปฏิบัติงาน และสร้างภาระโดยไม่จําเป็นแก่ประชาชน นอกจากนี้ ยังเป็นอุปสรรคต่อการ
เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะการกําหนดจํานวนข้ันต่ําของผู้เร่ิมก่อการ 
และตั้งบริษัทจํากัดไว้สามคน และการไม่กําหนดระยะเวลาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจํากัด สมควร
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อขจัดอุปสรรคดังกล่าว รวมทั้งเพิ่มความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ 
โดยเพิ่มหลักการรวมบริษัทซึ่งเดิมมีแต่การควบบริษัทให้มีการผนวกบริษัท จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 



๓ 
 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 

    

 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. …. ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว มีเนื้อหารวมจํานวน ๒๑ มาตรา มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 ๑.  วันใช้บังคับ  
  กําหนดให้พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนด ๙๐ วันนับแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒) 
 ๒.  การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
  กําหนดให้การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท การแก้ไขข้อความที่ ได้ 
จดทะเบียนไว้ในภายหลัง และการจดทะเบียนอย่างอื่นตามลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท ที่กําหนดให้ 
จดทะเบียน ให้จดทะเบียน ณ สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่สํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่หรือตามที่
รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงประกาศกําหนด (ร่างมาตรา ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๐๑๖) 
 ๓ .  การนับระยะเวลาสําหรับการจดทะเบียนหรือประกาศโฆษณาที่ เกิดข้ึน 
ในต่างประเทศ  
  กําหนดให้ข้อความหรือข้อมูลที่จะใช้ในการจดทะเบียนหรือประกาศโฆษณาเกิดขึ้น
ในต่างประเทศ ให้เร่ิมนับระยะเวลาสําหรับการจดทะเบียนหรือประกาศโฆษณา ตั้งแต่เม่ือข้อความหรือ
ข้อมูลนั้นมาถึงสํานักงานแห่งใหญ่ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท (ร่างมาตรา ๔ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 
๑๐๑๗) 
 ๔.  จํานวนของบุคคลผู้เร่ิมก่อการ 
  กําหนดให้บุคคลใด ๆ ตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไปจะเร่ิมก่อการและตั้งเป็นบริษัทจํากัดก็ได้ 
โดยเข้าชื่อกันทําหนังสือบริคณห์สนธิ และกระทําการอย่างอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายน้ี
(ร่างมาตรา ๖ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๐๙๗) 
 ๕.  การจดทะเบียนและอายุของหนังสือบริคณห์สนธิ 
  กําหนดให้หนังสือบริคณห์สนธินั้น ให้ทําเป็นต้นฉบับไว้ไม่น้อยกว่า ๒ ฉบับ และให้
ลงลายมือชื่อของบรรดาผู้ เ ร่ิมก่อการ โดยมีพยานลงชื่อรับรองด้วย ๒ คน และให้นําฉบับหนึ่ง 
ไปจดทะเบียน ถ้าการจดทะเบียนบริษัทมิได้ทําภายใน ๓ ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน
หนังสือบริคณห์สนธิ ให้หนังสือบริคณห์สนธินั้นสิ้นผล (ร่างมาตรา ๗ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๐๙๙)  
 ๖.  การกําหนดวิธีการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดแย้งที่ไม่สามารถหาข้อยุติ 
  กําหนดให้การทําความตกลงตั้งข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท ควรกําหนดวิธีการ 
แก้ไขปัญหาหรือข้อขัดแย้งที่ไม่สามารถหาข้อยุติหรือไม่สามารถลงมติระหว่างกรรมการหรือผู้ถือหุ้น 
ไว้ด้วย (ร่างมาตรา ๘ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๑๐๘ (๑)) 
 
 
 
 



๔ 
 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 

    

 ๗.  การประทับตราของบริษัทลงในใบหุ้น  
 กําหนดให้ในใบหุ้นทุก ๆ ใบต้องมีกรรมการอย่างน้อย ๑ คน ลงลายมือชื่อ 
และประทับตราของบริษัทถ้ามี (ร่างมาตรา ๙ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๑๒๘ วรรคหนึ่ง) 
 ๘.  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการประชุมกรรมการ 
  กําหนดให้การประชุมกรรมการอาจดําเนินการโดยการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยี
อย่างหน่ึงอย่างใดตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ข้อบังคับของบริษัท 
จะกําหนดห้ามไว้ และให้ถือว่ากรรมการซึ่งใช้การติดต่อสื่อสารดังกล่าวได้เข้าร่วมประชุม และให้นับเป็น
องค์ประชุมรวมทั้งมีสิทธิออกเสียงในการประชุมด้วย (ร่างมาตรา ๑๐ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๑๕๘ 
และร่างมาตรา ๑๑ เพ่ิมมาตรา ๑๑๖๒/๑) 
 ๙.  การส่งคําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 
  กําหนดให้การส่งคําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยัง 
ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า ๗ วัน แต่ในกรณีที่บริษัทมีหุ้น
ชนิดที่ มีใบหุ้นออกให้แก่ผู้ถือ ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อย ๑ คร้ังหรือในส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า ๗ วันด้วย 
หากเป็นคําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษให้กระทําการดังกล่าว ก่อนวันนัดประชุม 
ไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน (ร่างมาตรา ๑๒ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๑๗๕ วรรคหนึ่ง) 
 ๑๐.  การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 
  กําหนดให้การประชุมใหญ่ต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมกันไม่น้อยกว่า ๒ คนและมีจํานวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ แห่งทุนของบริษัท 
จึงจะสามารถลงมติในเรื่องใด ๆ ได้ (ร่างมาตรา ๑๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๑๗๘) 
 ๑๑.  การจ่ายเงินปันผล 
  กําหนดให้การจ่ายเงินปันผลให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่
หรือกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี (ร่างมาตรา ๑๔ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๒๐๑ วรรคสี่) 
 ๑๒.  การเลิกบริษัทจํากัดเพราะจํานวนผู้ถือหุ้นลดน้อยลง 
  กําหนดให้ศาลอาจสั่งให้เลิกบริษัทจํากัด ถ้าจํานวนผู้ถือหุ้นลดน้อยลงจนเหลือ
เพียงคนเดียว หรือเม่ือมีเหตุอื่นใดทําให้บริษัทนั้นไม่สามารถท่ีจะดํารงคงอยู่ต่อไปได้ (ร่างมาตรา ๑๕ 
แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๒๓๗ (๔) และร่างมาตรา ๑๖ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๒๓๗ (๕)) 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 

    

 ๑๓.  การควบบริษัทจํากัด 
  ๑๓.๑ กําหนดให้บริษัทจํากัดจะควบรวมกันได้ โดยใช้มติพิเศษ และการควบรวม
สามารถรวมกันได้ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังต่อไปนี้ 
   (๑) ควบรวมกันโดยเป็นบริษัทขึ้นใหม่ และบริษัทที่มาควบรวมกัน 
ต่างหมดสภาพการเป็นนิติบุคคล 
   (๒) ควบรวมกันโดยบริษัทหนึ่งบริษัทใดยังคงมีสภาพเป็นนิติบุคคล และ
บริษัทอื่นที่ควบรวมกันหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล 
(ร่างมาตรา ๑๗ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๒๓๘) 
  ๑๓.๒ มติพิเศษซึ่งวินิจฉัยให้ควบรวมบริษัทจํากัด บริษัทต้องนําไปจดทะเบียน
ภายใน ๑๔ วันนับตั้งแต่วันลงมติ (ร่างมาตรา ๑๗ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๒๓๙) 
  ๑๓.๓ เม่ือมีมติพิเศษให้ควบรวมบริษัทแล้ว แต่มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมคัดค้าน 
การควบรวมบริษัท บริษัทต้องจัดให้มีผู้ซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในราคาที่ตกลงกัน หรือในกรณีที่ 
ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ราคาตามที่ผู้ประเมินราคาเป็นผู้กําหนด ถ้าผู้ถือหุ้นนั้นไม่ยอมขายภายใน  
๑๔ วันนับแต่วันที่ได้รับคําเสนอขอซื้อ ให้บริษัทดําเนินการควบรวมบริษัทต่อไปได้ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้น
ดังกล่าวนั้นเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ควบรวม (ร่างมาตรา ๑๗ เพ่ิมมาตรา ๑๒๓๙/๑) 
  ๑๓.๔ เม่ือมีมติพิเศษให้ควบรวมบริษัทแล้ว บริษัทต้องมีหนังสือบอกกล่าวมติ
ดังกล่าวภายใน ๑๔ วันนับแต่วันที่ได้มีมติไปยังเจ้าหนี้ของบริษัทตามรายชื่อที่ปรากฏในบัญชีของบริษัท 
ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ควบรวมบริษัทโดยกําหนดเวลาให้ส่งคําคัดค้านภายใน ๑ เดือนนับแต่ 
วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวมตินั้น และให้บริษัทโฆษณามตินั้นทางหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลาย
ภายในกําหนดเวลา ๑๔ วันนั้นด้วย ทั้งนี้ ถ้ามีการคัดค้าน บริษัทจะควบรวมมิได้จนกว่าจะได้ชําระหน้ี
หรือได้ให้ประกันเพื่อหนี้นั้นแล้ว (ร่างมาตรา ๑๗ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๒๔๐) 
  ๑๓.๕ เม่ือได้ดําเนินการตามมาตรา ๑๒๓๙ และมาตรา ๑๒๔๐ แล้ว ให้กรรมการ
บริษัทที่จะควบรวมเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น ๆ ให้มาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาในเร่ือง
ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ชื่อของบริษัทที่ควบรวม โดยจะใช้ชื่อใหม่หรือจะใช้ชื่อเดิมของบริษัทใด 
บริษัทหนึ่งที่จะควบรวมก็ได้ 
   (๒) วัตถุประสงค์ของบริษัทที่ควบรวม 
   (๓) ทุนเรือนหุ้นของบริษัทที่ควบรวม โดยจะต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 
ทุนเรือนหุ้นของบริษัทเดิมอันมาควบรวม  
   (๔) จัดสรรหุ้นของบริษัทที่ควบรวมให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มิให้นํามาตรา 
๑๒๒๒ มาใช้บังคับ 
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ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 

    

   (๕) หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ควบรวม 
   (๖) ข้อบังคับของบริษัทที่ควบรวม 
   (๗) เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ควบรวม 
   (๘) เลือกตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทที่ควบรวม 
   (๙) เร่ืองอื่น ๆ ที่จําเป็นในการควบรวมบริษัท ถ้าหากมี 
(ร่างมาตรา ๑๗ เพ่ิมมาตรา ๑๒๔๐/๑) 
  ๑๓.๖ ในการประชุมเพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ร่วมกันตามมาตรา ๑๒๔๐/๑  
ให้ประชุมในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่จะควบรวมเข้ากัน  
หรือในจังหวัดที่ใกล้เคียงที่ตั้งของสํานักงานแห่งใหญ่ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่จะควบรวมเข้ากัน โดยมี
หลักเกณฑ์และวิธีการ ดงันี้ 
   (๑) ต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนหุ้น
ทั้งหมดของแต่ละบริษัทที่จะควบรวมเข้ากันมาประชุมจึงจะเป็นองค์ประชุม 
   (๒) ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธาน 
   (๓) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น 
ซึ่งมาประชุมตาม (๑) เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น 
(ร่างมาตรา ๑๗ เพ่ิมมาตรา ๑๒๔๐/๒) 
  ๑๓.๗ กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทเดิมต้องส่งมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชี 
เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ของบริษัทให้แก่คณะกรรมการบริษัทที่ควบรวมแล้วภายใน ๗ วัน 
นับแต่วันที่ เสร็จสิ้นการประชุมตามมาตรา ๑๒๔๐/๑ และคณะกรรมการบริษัทที่ควบรวม 
ต้องขอจดทะเบียนการควบรวมบริษัทต่อนายทะเบียนภายใน ๑๔ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการประชุม 
ตามมาตรา ๑๒๔๐/๑ (ร่างมาตรา ๑๗ เพ่ิมมาตรา ๑๒๔๐/๓ และแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๒๔๑) 
  ๑๓.๘ เม่ือนายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบรวมบริษัทแล้ว ให้นายทะเบียน
หมายเหตุไว้ในทะเบียน ดังนี้ 
   (๑) ในกรณีที่ควบรวมกันเป็นบริษัทขึ้นใหม่ ให้หมายเหตุว่าบริษัทเดิม 
ที่ควบรวมกันนั้นหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล 
   (๒ )  ในกรณีที่ควบรวมกันโดยมีบริษัทใดบริษัทหนึ่ ง ยังคงมีสภาพ 
เป็นนิติบุคคล ให้หมายเหตวุ่าบริษัทอื่นที่เหลือนั้นหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล 
  บริษัทที่ควบรวมนี้ย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ
บรรดามีอยู่แก่บริษัทเดิมอันได้มาควบรวมนั้นทั้งสิ้น 
(ร่างมาตรา ๑๗ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๒๔๒ และมาตรา ๑๒๔๓) 
 
 
 



๗ 
 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 

    

 
 ๑๔. การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด 
  กําหนดให้ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจํากัดอาจแปรสภาพเป็นบริษัท
จํากัดได้ โดยความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนและดําเนินการดังต่อไปนี้ 
  (๑) แจ้งความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนที่จะให้แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท
จํากัดเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนภายใน ๑๔ วันนับแต่วันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนให้ความยินยอม 
  (๒) ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหน่ึงคราว และมีหนังสือ
บอกกล่าวไปยังบรรดาผู้ซึ่งรู้ว่าเป็นเจ้าหนี้ของห้างหุ้นส่วนบอกให้ทราบรายการที่ประสงค์จะแปรสภาพ
ห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท และขอให้เจ้าหนี้ผู้มีข้อคัดค้านอย่างหนึ่งอย่างใดในการแปรสภาพเป็นบริษัท
จํากัดนั้น ส่งคําคัดค้านไปภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่บอกกล่าวนั้น 
  ถ้ามีการคัดค้าน ห้างหุ้นส่วนนั้นจะแปรสภาพมิได้จนกว่าจะได้ชําระหนี้ 
หรือให้ประกันเพื่อหนี้นั้นแล้ว (ร่างมาตรา ๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๒๔๖/๑) 
 ๑๕. บทเฉพาะกาล 
  กําหนดให้การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ แต่ยังมิได้จดทะเบียนบริษัท ให้สามารถดําเนินการจดทะเบียนบริษัทได้ภายใน ๑๘๐ วัน 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และมิให้นํามาตรา ๑๐๙๙ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับกับการจดทะเบียนบริษัทภายใน 
 ๑๘๐ วันดังกล่าว (ร่างมาตรา ๑๙) และกําหนดให้ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ควบบริษัท 
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ จะดําเนินการควบบริษัทต่อไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับก็ได้ (ร่างมาตรา ๒๐) 
 ๑๖.  บทรักษาการ  
  กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
(ร่างมาตรา ๒๑) 
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ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 

    

บทวิเคราะห์ 
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

๑. เหตุผลที่จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ 
โดยที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท มีบทบัญญัติ 

บางมาตราไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากไม่เอื้อต่อการนําเทคโนโลยีมาใช้ 
ในการปฏิบัติงาน และสร้างภาระโดยไม่จําเป็นแก่ประชาชน นอกจากนี้ ยังเป็นอุปสรรคต่อการ
เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะการกําหนดจํานวนข้ันต่ําของผู้เร่ิมก่อการ 
และตั้งบริษัทจํากัดไว้สามคน และการไม่กําหนดระยะเวลาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจํากัด สมควร
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อขจัดอุปสรรคดังกล่าว รวมทั้งเพิ่มความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ 
โดยเพิ่มหลักการรวมบริษัทซึ่งเดิมมีแต่การควบบริษัทให้มีการผนวกบริษัท จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
๒. ประเด็นสําคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระท่ีหนึ่งและวาระท่ีสอง 
 ๒.๑ วาระที่หนึ่ง ข้ันรับหลักการ๑ 
  ๒.๑.๑ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
           ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เม่ือวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
และได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๙ (สมัยสามัญประจําปี
คร้ังที่หนึ่ง) เม่ือวันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
  ๒.๑.๒ สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสินิตย์ เลิศไกร) ได้แถลงหลักการ
และเหตุผลพร้อมทั้งกล่าวถึงสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
   หลักการ คือ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) แก้ไขเพิ่มเติมให้การย่ืนขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทสามารถย่ืน  
ณ สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่สํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่หรือตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๐๑๖ และมาตรา ๑๐๑๗)  

                                         
๑ สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา บันทึกการประชุมในวาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการและ

บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร https://library.parliament.go.th/index.php/th/ หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๑ ถึง ๔ ในหน้า ๑๕-๑๖ 
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ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 

    

   (๒) กําหนดให้ รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนด ลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียม 
การจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสําเนาเอกสารพร้อมคํารับรอง และค่าธรรมอื่นที่เก่ียวกับ 
ห้างหุ้นส่วนและบริษัท หรือกําหนดค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกันก็ได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๐๒๐/๑) 
   (๓) แก้ไขเพิ่มเติมให้บุคคลใด ๆ ตั้งแต่สองคนข้ึนไปจะเร่ิมก่อการและตั้งเป็น
บริษัทจํากัดก็ได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๐๙๗) 
   (๔) แก้ไขเพิ่มเติมให้หนังสือบริคณห์สนธิที่จดทะเบียนไว้สิ้นผลลง หากมิได้
ดําเนินการจดทะเบียนบริษัทภายในสามปี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๐๙๙)  
   (๕) แก้ไขเพิ่มเติมให้ที่ประชุมตั้งบริษัทอาจกําหนดวิธีการแก้ไขปัญหาหรือ 
ข้อขัดแย้งที่ไม่สามารถหาข้อยุติหรือไม่สามารถลงมติระหว่างกรรมการหรือผู้ถือหุ้นไว้ในข้อบังคับ 
ของบริษัทด้วยก็ได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๐๘ (๑)) 
   (๖) แก้ไขเพิ่มเติมให้บริษัทที่มีตราประทับต้องประทับตราลงในใบหุ้นด้วย 
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๒๘ วรรคหน่ึง) 
   (๗) กําหนดให้นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการประชุมกรรมการได้ (แก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา ๑๑๕๘ และเพิ่มมาตรา ๑๑๖๒/๑) 
   (๘) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นโดยให้ส่งทาง
ไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้น เว้นแต่บริษัทมีหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือที่ต้องโฆษณาในหนังสือพิมพ์ 
แห่งท้องที่ด้วย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๗๕ วรรคหน่ึง) 
   (๙) แก้ไขเพิ่มเติมให้การประชุมใหญ่ต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจาก 
ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสองคนมาเข้าประชุม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๗๘) 
   (๑๐) แก้ไขเพิ่มเติมให้จ่ายเงินปันผลให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงเดือนนับแต่วันที ่
ที่ประชุมใหญ่หรือกรรมการลงมติ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒๐๑ วรรคสี่)  
   (๑๑) แก้ไขเพิ่มเติมให้ศาลอาจสั่งให้เลิกบริษัทจํากัดด้วยเหตุว่าจํานวนผู้ถือหุ้น
ลดน้อยลงจนเหลือเพียงคนเดียวหรือมีเหตุอื่นใดทําให้บริษัทนั้นไม่สามารถที่จะดํารงอยู่ต่อไปได้  
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒๓๗ (๔) และ (๕)) 
   (๑๒) แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ ๙ การควบบริษัทจํากัดเข้ากัน โดยกําหนดให้บริษัท
สามารถรวมกันได้ในสองลักษณะ คือ การควบบริษัทและการผนวกบริษัท (แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ ๙  
การควบบริษัทจํากัดเข้ากัน) 
   (๑๓) แก้ไขเพิ่มเติมให้การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วน
จํากัดเป็นบริษัทจํากัดสอดคล้องกับการตั้งบริษัทจํากัด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒๔๖/๑) 
 
 
 



๑๐ 
 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 

    

   สําหรับเหตุผลความจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ คือ โดยที่ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท มีบทบัญญัติบางมาตราไม่เหมาะสม
กับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากไม่เอื้อต่อการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน และสร้างภาระ
โดยไม่จําเป็นแก่ประชาชน นอกจากนี้ ยังเป็นอุปสรรคต่อการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ของประเทศ โดยเฉพาะการกําหนดจํานวนขั้นต่ําของผู้เร่ิมก่อการและตั้งบริษัทจํากัดไว้สามคน และการ
ไม่กําหนดระยะเวลาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจํากัด สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อขจัด
อุปสรรคดังกล่าว รวมทั้งเพิ่มความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจโดยเพิ่มหลักการรวมบริษัทซึ่งเดิมมีแต่
การควบบริษัทให้มีการผนวกบริษัท จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
   ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. …. มีสาระสําคัญ ดังต่อไปนี้ 
   ๑. แก้ไขเพิ่มเติมให้การย่ืนขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทสามารถยื่น  
ณ สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่สํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่หรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ประกาศกําหนด (ร่างมาตรา ๓ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๐๑๖) และถ้าข้อความที่จะจดทะเบียน
หรือประกาศโฆษณาเกิดขึ้นในต่างประเทศ ให้นับกําหนดเวลาสําหรับการจดทะเบียนหรือประกาศ
โฆษณาข้อความนั้นตั้งแต่เวลาเม่ือคําบอกกล่าวการน้ันมาถึงสํานักงานแห่งใหญ่ตามที่ได้จดทะเบียน 
ไว้นั้น (ร่างมาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๐๑๗) 
   ๒. กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนด ลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสําเนาเอกสาร 
พร้อมคํารับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เก่ียวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัท หรือกําหนดค่าธรรมเนียม 
ให้แตกต่างกันก็ได้ (ร่างมาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๐๒๐/๑) 
   ๓. แก้ไขเพิ่มเติมให้บุคคลใด ๆ ตั้งแต่สองคนข้ึนไปจะเร่ิมก่อการและตั้งเป็น
บริษัทจํากัดก็ได้ (ร่างมาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๐๙๗) 
   ๔. แก้ไขเพิ่มเติมให้หนังสือบริคณห์สนธิสิ้นผลลง หากมิได้นําไปจดทะเบียน
บริษัทภายในสามปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ (ร่างมาตรา ๗ แก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา ๑๐๙๙)  
   ๕. แก้ไขเพิ่มเติมให้ที่ประชุมตั้งบริษัทอาจกําหนดวิธีการแก้ไขปัญหาหรือ 
ข้อขัดแย้งที่ไม่สามารถหาข้อยุติหรือไม่สามารถลงมติระหว่างกรรมการหรือผู้ถือหุ้นไว้ในข้อบังคับ 
ของบริษัทด้วยก็ได้ (ร่างมาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๐๘ (๑)) 
   ๖ .  แก้ไขเพิ่มเติมให้บริษัทที่ มีตราประทับต้องประทับตราลงในใบหุ้น  
(ร่างมาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๒๘ วรรคหน่ึง)  
 
 



๑๑ 
 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 

    

   ๗. กําหนดให้นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการประชุมกรรมการได้  
(ร่างมาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๕๘ และร่างมาตรา ๑๑ เพิ่มมาตรา ๑๑๖๒/๑) 
   ๘. แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นโดยให้ส่งทาง
ไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้น เว้นแต่บริษัทมีหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ ให้โฆษณาคําบอกกล่าวเรียก
ประชุมใหญ่ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ด้วย (ร่างมาตรา ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๗๕ วรรคหน่ึง) 
   ๙. แก้ไขเพิ่มเติมให้การประชุมใหญ่ต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
อย่างน้อยสองคนมาเข้าประชุมรวมกันแทนหุ้นได้ถึงจํานวนหน่ึงในส่ีแห่งทุนของบริษัทเป็นอย่างน้อย 
(ร่างมาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๗๘) 
   ๑๐. แก้ไขเพิ่มเติมให้จ่ายเงินปันผลให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงเดือนนับแต่วันที ่
ที่ประชุมใหญ่หรือกรรมการลงมติ (ร่างมาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒๐๑ วรรคสี่) 
   ๑๑. แก้ไขเพิ่มเติมให้ศาลอาจสั่งให้เลิกบริษัทจํากัดด้วยเหตุว่าจํานวนผู้ถือหุ้น
ลดน้อยลงจนเหลือเพียงคนเดียวหรือมีเหตุอื่นใดทําให้บริษัทนั้นไม่สามารถที่จะดํารงคงอยู่ต่อไปได้  
(ร่างมาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒๓๗ (๔) และร่างมาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒๓๗ (๕)) 
   ๑๒. แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ ๙ การควบบริษัทจํากัดเข้ากัน เป็นการรวมบริษัท
จํากัดเข้ากัน โดยกําหนดให้บริษัทสามารถรวมกันได้ใน ๒ ลักษณะ ดังนี้ 
         ๑๒.๑ “การควบบริษัท” โดยเกิดบริษัทขึ้นใหม่ และบริษัทที่ควบกัน 
หมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล 
                  ๑๒.๒ “การผนวกบริษัท” โดยบริษัทหนึ่งบริษัทใดที่มาผนวกกันนั้น  
ยังคงมีสภาพเป็นนิติบุคคล และบริษัทอื่นที่ผนวกกันหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล  
(ร่างมาตรา ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ ๙ การควบบริษัทจํากัดเข้ากัน และมาตรา ๑๒๓๘ มาตรา ๑๒๓๙ 
มาตรา ๑๒๔๐ มาตรา ๑๒๔๑ มาตรา ๑๒๔๒ และมาตรา ๑๒๔๓) 
   ๑๓. แก้ไขเพิ่มเติมให้การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วน
จํากัดเป็นบริษัทจํากัดสอดคล้องกับการตั้งบริษัทจํากัด (ร่างมาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒๔๖/๑) 
   ๑๔. เพิ่มบทเฉพาะกาล เพื่อกําหนดให้ในกรณีที่มีการจดทะเบียนหนังสือ
บริคณห์สนธิไว้แล้วเกินกว่าสามปีก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังมิได้จดทะเบียนบริษัท  
ให้สามารถดําเนินการจดทะเบียนบริษัทได้ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ (ร่างมาตรา ๑๙) และกําหนดให้ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ควบบริษัทก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการควบบริษัทต่อไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๒๐) 
   ๑๕. เพิ่มมาตรารักษาการ โดยกําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
รักษาการตามพระราชบัญญัตนิี้ เนื่องจากมีการเพิ่มบทเฉพาะกาลดังกล่าว (ร่างมาตรา ๒๑) 
 
 



๑๒ 
 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 

    

   ๒.๑.๓ การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
             ภายหลังจากที่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสินิตย์  
เลิศไกร) ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้  
    (๑) การกําหนดให้บริษัทตั้งแต่ ๒ บริษัทขึ้นไปสามารถรวมเข้ากันได้ 
ใน ๒ ลักษณะ คือ (๑) ควบบริษัทโดยเกิดบริษัทขึ้นใหม่ ซึ่งกรณีนี้บริษัทเดิมจะหมดสภาพจากการ 
เป็นนิติบุคคล เรียกว่า “ควบบริษัท” และการผนวกบริษัทโดยบริษัทหนึ่งบริษัทใดยังคงมีสภาพ 
เป็นนิติบุคคล และบริษัทอื่นที่ผนวกกันหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล เรียกว่า “ผนวกบริษัท”  
(ร่างมาตรา ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒๓๘) นั้น ปัจจุบันภาคเอกชนได้มีการบริหารจัดการในเร่ือง
ดังกล่าวด้วยวิธีการที่เรียกว่าการรวมกิจการ (Merger) และการซื้อกิจการ (Acquisition) ซึ่งแสดงให้ 
เห็นว่าภาคเอกชนได้มีการพัฒนาการรวมกิจการที่ก้าวหน้าไปกว่าบทบัญญัติของกฎหมายแล้ว  
แต่อย่างไรก็ดี การแก้ไขบทบัญญัติว่าด้วยการรวมบริษัทเข้ากันดังกล่าว จะช่วยเพิ่มความคล่องตัว 
ของการประกอบธุรกิจ โดยมีเหตุผลและมีข้อสังเกต ดังนี้  
   (๑.๑) เหตุผลที่ต้องมีการรวมบริษัทเข้ากัน 
         ๑) การรวมบริษัทจะทําให้บริษัทมีทรัพยากรมากขึ้นและมี
ขนาดกิจการที่ใหญ่ขึ้น 
         ๒) การรวมบริษัทจะทําให้ผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์เพราะผู้ถือหุ้น 
ของบริษัทเดิมจะได้รับหุ้นในบริษัทใหม่หลังจากมีการรวมบริษัทแล้ว 
         ๓) การรวมบริษัทจะช่วยกระจายผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
ที่หลากหลาย โดยบริษัทสามารถเข้าสู่ตลาดใหม่หรือกระจายการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของตน  
ซึ่งจะส่งผลทําให้ได้รับกําไรมากขึ้น 
         ๔) การรวมบริษัทจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจ 
เพราะบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คล้ายกัน อาจรวมกันเพื่อสร้างโอกาสและช่วยลดต้นทุนในการ
ดําเนินธุรกิจลงได้ 
    ๕) การรวมบริษัทจะช่วยขจัดการแข่งขันระหว่างกัน  
ซึ่งจะทําให้ราคาการโฆษณาของผลิตภัณฑ์ลดลงด้วย 
    ๖) การรวมบริษัทจะส่งผลให้มีการวางแผนและการใช้
ทรัพยากรทางการเงินที่ดีขึ้น เช่น การลดราคาผลิตภัณฑ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและช่วยเพิ่ม
ยอดขายให้ผู้ประกอบการในที่สุด 
 
 



๑๓ 
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    ๗) เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด เพราะเม่ือมีการควบรวมกิจการ 
บริษัทใหม่จะได้รับส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ขึ้นและเป็นผู้นําในการแข่งขัน 
    ๘) สามารถลดต้นทุนที่ใช้ในการดําเนินงาน เช่น การซื้อ
วัตถุดิบจํานวนมากซึ่งจะส่งผลให้ลดต้นทุนได้ ขณะที่การลงทุนในทรัพย์สินขยายออกไปเป็นผลผลิต 
ที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งจะนําไปสู่เศรษฐกิจเชิงเทคนิค 
    ๙ ) สามารถหลีกเลี่ยงการทําซ้ํ าได้  เพราะบางบริษัท 
ที่มีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันอาจรวมบริษัทเพื่อหลีกเลี่ยงการทําซ้ําและขจัดการแข่งขันลงได้ 
    ๑๐) บริษัทที่ต้องการขยายธุรกิจไปในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
ใหม่ ๆ อาจควบรวมกิจการกับบริษัทอื่นที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งดําเนินงานในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อเร่ิมต้นธุรกิจใหม่ 
    ๑๑) สามารถช่วยบริษัทขนาดเล็กหรือบริษัทที่ไม่มีกําไร 
ให้ไม่ต้องปิดกิจการ หรือถูกฟ้องล้มละลาย เพราะสามารถเพิ่มทุนโดยการรวมบริษัทได้ 
    (๑.๒) ข้อสังเกตของการรวมบริษัท 
                ๑) การรวมบริษัทอาจทําให้เกิดการขึ้นราคาสินค้าหรือ
บริการ เพราะเม่ือรวมบริษัทแล้วจะส่งผลให้การแข่งขันลดลง ดังนั้นบริษัทใหม่จึงสามารถผูกขาด 
และเพิ่มราคาสินค้าและบริการได้ 
                ๒ )  การรวมบ ริษั ทอาจ เกิ ดช่ อ ง ว่ า ง ในการสื่ อ ส า ร  
เพราะแต่ละบริษัทอาจมีวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน ซึ่งเม่ือเกิดช่องว่างในการสื่อสารแล้ว  
จะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัท 
         ๓) การรวมบริษัท อาจทําให้บริษัทต้องเลือกที่จะกําจัด
สินทรัพย์หรือลดจํานวนบุคลากรที่ด้อยคุณภาพ ซึ่งอาจจะทําให้พนักงานตกงานได้ 
         ๔ )  การรวมบริษัทอาจสร้างปัญหาในการปฏิ บัติงาน  
เพราะเป็นเร่ืองยากที่จะทําให้พนักงานที่เคยอยู่ต่างบริษัทกันปฏิบัติงานกับพนักงานอีกบริษัทหนึ่ง 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
     นอกจากนี้ แม้ว่าการรวมบริษัทจะส่งผลดีที่ทําให้การประกอบ
ธุรกิจมีความคล่องตัว แต่มีสิ่งที่ต้องคํานึงถึงเป็นพิเศษ คือ บริษัทที่มีทุนจํานวนมากอาจถือโอกาสนี้ 
รวมบริษัทกับบริษัทที่มีทุนน้อยกว่า หรือบริษัทที่กําลังประสบปัญหาเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจ เช่น 
ประสบกับปัญหาการขาดทุนต่อเนื่อง จึงอาจเข้าข่ายเป็นการแก้ไขกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุน
หรือบริษัทขนาดใหญ่ให้สามารถเข้ามายึดกิจการของกลุ่มทุนหรือบริษัทขนาดเล็กได้ 
     (๒) การปรับลดจํานวนบุคคลในการก่อตั้งบริษัท จากเดิมจํานวนตั้งแต่ 
๓ คน มาเป็นจํานวนตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไป ให้สามารถเร่ิมก่อการและตั้งเป็นบริษัทจํากัดได้ (ร่างมาตรา ๖ 
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๐๙๗) จะส่งผลทําให้การจดทะเบียนก่อตั้งบริษัททําได้ง่ายขึ้น และเป็นการ
ส่งเสริมให้มีการประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัทมากขึ้น แต่ปัจจุบันมีหลายประเทศกําหนดให้บุคคล 
เพียงคนเดียวก็สามารถจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทได้ โดยดัชนี Doing Business ของธนาคารโลก ซึ่งเป็น
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การจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ได้กําหนดตัวชี้วัด 
หนึ่งในสิบสองปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา คือ ความสะดวกในการจัดตั้งธุรกิจ ซึ่งปรากฏข้อมูลว่า 
ประเทศที่มี Doing Business อยู่ในสิบอันดับแรกของโลกเกือบทุกประเทศ มีการอนุญาตให้จัดตั้งบริษัท
จํากัดโดยบุคคลเพียงคนเดียวได้ ประกอบกับการสํารวจข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ก็ปรากฏข้อมูลว่า บริษัทที่มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากว่า ๔๐๐,๐๐๐ บริษัท 
ซึ่งคิดเป็นจํานวนร้อยละ ๘๐ ของจํานวนบริษัทที่มีการจดทะเบียนทั้งหมดนั้นมีผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียว 
ที่ถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าร้อยละ ๙๐ ของจํานวนหุ้นทั้งหมด จากสถิติดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่า
ปัจจุบันบุคคลที่ต้องการจัดตั้งบริษัทร่วมกับบุคคลอื่นนั้นมีน้อยลงและต้องการที่จะตั้งบริษัทโดยบุคคล
เพียงคนเดียวมากข้ึน ดังนั้น การกําหนดให้บุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป สามารถเริ่มก่อการและต้ังเป็นบริษัท
จํากัด จึงอาจจะยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจและไม่สอดรับกับตัวชี้วัดของ
ธนาคารโลก Doing Business ด้วย (ร่างมาตรา ๖) 
     (๓) การกําหนดให้การส่งคําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่โดยการส่งทาง
ไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า ๗ วัน  
แต่ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นชนิดที่มีใบหุ้นออกให้แก่ผู้ถือ ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อย 
หนึ่งคราว (ร่างมาตรา ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๗๕) ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการบอกกล่าวเรียก
ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นให้มีความคล่องตัวมากย่ิงขึ้น นอกจากนี้ การกําหนดให้การประชุมกรรมการบริษัท 
อาจดําเนินการโดยการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอย่างหน่ึงอย่างใด ซึ่งทําให้กรรมการบริษัท 
ไม่จําเป็นต้องปรากฏตัวในที่ประชุม (ร่างมาตรา ๑๑ เพิ่มมาตรา ๑๑๖๒/๑) ยังมีความสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบันที่เป็นยุคของเทคโนโลยีแบบดิจิทัล อีกทั้งสอดคล้องกับพระราชกําหนดว่าด้วย 
การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓๒ แต่หากยังมีความกังวลในด้านความปลอดภัย 
และผลในทางกฎหมายเ ก่ียว กับลายมือชื่ ออิ เล็ กทรอนิกส์  ก็ เ ป็น เ ร่ืองที่ จะต้องพิจารณา 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์ พ .ศ . ๒๕๔๔๓ ที่ มีการแบ่งลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ์
ที่เชื่อถือได้ และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้และมีใบรับรองที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรอง  
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้อาจพิจารณาถึงความเหมาะสมของลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภทดังกล่าวว่าจะสมควรนํามาใช้กับการประชุมกรรมการบริษัทหรือไม่ เพียงใด 
(ร่างมาตรา ๑๒) 
 
 

                                         
๒ พระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
๓ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวด ๒ มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๑ 
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      รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (นางสาวปัทมาวดี 
บุญโญภาส) ได้ตอบช้ีแจง สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
    ๑. การแก้ไขจํานวนผู้เร่ิมก่อการตั้งบริษัทจากเดิม ๓ คน เป็น ๒ คน 
ดังกล่าวนั้น เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ อยู่ภายใต้หลักการแห่งการทําสัญญา 
ดังนั้น จํานวนผู้เร่ิมก่อการตั้งบริษัทจึงจําเป็นต้องมีบุคคลจํานวนอย่างน้อย ๒ คน เข้าทําสัญญา 
ระหว่างกัน อย่างไรก็ดี การกําหนดให้บุคคลเพียงคนเดียวสามารถเป็นผู้เร่ิมก่อการจัดตั้งบริษัทได้นั้น 
ขณะนี้ได้มีการยกร่างกฎหมาย ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติบริษัทจํากัดคนเดียว พ.ศ. ….๔ ซึ่งอยู่ระหว่าง 
การเปิดรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ และเหตุผลที่ต้อง 
มีการยกร่างกฎหมายแยกต่างหากนั้น เนื่องจากมีกลไกบางอย่างที่อาจจะแตกต่างจากประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ซึ่งจะทําให้ภาคธุรกิจมีความคล่องตัวมากย่ิงขึ้นด้วย 
    ๒. การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์นั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้นําหลักการเร่ืองการลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้กับกรณีต่าง ๆ บ้างอยู่แล้ว แต่สําหรับการส่งคําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ 
ผู้ถือหุ้นบริษัทถือเป็นเร่ืองเฉพาะ ซึ่งร่างพระราชบัญญัตินี้ ยังไม่ได้มีข้อกําหนดในเรื่องดังกล่าว  
แต่อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติบริษัทต่าง ๆ อาจออกข้อกําหนดหรือข้อบังคับของบริษัทให้สามารถ 
นําลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น ๆ ได้ในบางเร่ือง 
  ๒.๑.๔ ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่ง ข้ันรับหลักการ 
             มติ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๙ (สมัย
สามัญประจําปีคร้ังที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่
หนึ่ง รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียง ๒๕๖ เสียง ไม่รับหลักการ ไม่มี งดออกเสียง ๔ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง 
๒ เสียง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๒๕ คน เพื่อพิจารณา กําหนดการแปรญัตติ 
ภายใน ๗ วัน 
 
 ๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระ  
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๙ (สมัยสามัญประจําปี 
คร้ังที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
http://edoc.parliament.go.th/getfile.aspx?id=740342&file=Y4488+%E0%
B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A
5%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0

 

                                         
๔ ร่างพระราชบัญญัติบริษัทจํากัดคนเดยีว พ.ศ. …. 
 



๑๖ 
 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 

    

%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%
81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E
0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C+(%E0%B8%84%E0%
B8%A3%E0%B8%A1).pdf&download=1 
 
 ๒. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสํานักวิชาการ  
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕  
ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๙ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
(อ.พ. ๕/๒๕๖๔)  
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/578936 
 

 

 ๓. บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๙  
(สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_
warehouse_dll_x.php?aid=9996&mid=4328 
 

 

 ๔. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๙ (สมัยสามัญประจําปี 
คร้ังที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_
warehouse_dll_x.php?aid=9995&mid=4328 
 

 

 ๕. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=567410&ext=pdf 
 
 

 

        
    
 
 
 
 



๑๗ 
 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 

    

 ๒.๒ วาระที่สอง ข้ันพิจารณาเรียงลําดับมาตรา๕ 
        ก่อนที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในวาระที่สอง 
ขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้นางสาวสิริกาญจน์ สุวรรณจริตกุล  
และนายอภิชน จันทรเสน ผู้แทนจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นางรชนีกร ดําเด่นงาม  
นายธีระศักดิ์ สีนา และนางสาวสุชาดา เหล่าพูลสุข ผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๔ วรรคสอง๖ 
  ต่อมา ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในวาระที่สอง 
ขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร (นายสันติ  
กีระนันทน์) ได้เสนอรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า ตามที่ที่ประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ คร้ังที่ ๙ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ ได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) และตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง
เพื่อพิจารณา กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน นั้น บัดนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ดําเนินการ 
เสร็จแล้ว โดยในการพิจารณากรรมาธิการได้นําผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ 
ประกอบการพิจารณาอย่างรอบด้าน โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีการแก้ไขและมีข้อสังเกต  
มีกรรมาธิการสงวนความเห็นและไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสงวนคําแปรญัตติ ซึ่งปรากฏผลตาม
รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  จากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้เรียงลําดับมาตรา 
เร่ิมต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วพิจารณาเรียงลําดับมาตราจนจบร่าง โดยมีการพิจารณาและอภิปราย
สรุปสาระสําคัญได้ตามลําดับ ดังนี้  
 
 
                                         

๕ สามารถสืบค้นเอกสารรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี . .) พ .ศ . . . . . สภาผู้แทนราษฎร บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และบันทึกการออกเสียงลงคะแนน 
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
https://pis.parliament.go.th/PARFileDownloadProxy/download?s=_5U7cR7_6o6hiialW62qB0caHk15g7KRtiiWpo2Gdc6IaJsf6u4N
RlRBrELwx6uqtftMJ1Lh9pNEXWlmj866nieI0KrtIHRTfbLG3kdKclOCbfhMb8joktT8oAqPtuYHDcc81NLhkSw57KqkUyXrru8FSUhR7B
YQ==&ref=1513811&n=1 หรือแสกน QR CODE หมายเลข ๖ ถึงหมายเลข ๘ หน้า ๓๕ 

๖ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๔ กําหนดไว้ ดังนี้ 
   “ข้อ ๑๐๔ เม่ือคณะกรรมาธิการได้กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ ตามหน้าที่และอํานาจหรือ

ตามที่สภามอบหมายเสร็จแล้วให้รายงานต่อสภาตามระยะเวลาที่สภากําหนด 
           ในท่ีประชุมสภา คณะกรรมาธิการมีสิทธิแถลง ชี้แจง หรือแก้ไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับการกระทําดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ในการนี้ 

คณะกรรมาธิการอาจมอบหมายให้บุคคลใดแถลงหรือชี้แจงแทนก็ได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากประธาน” 



๑๘ 
 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 

    

  ร่างมาตรา ๒      มีการแก้ไข 
  คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
  “มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป” 
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปราย  สรุปสาระสํา คัญได้ ว่า  กรรมาธิการแก้ไข 
โดยเพิ่มข้อความ “เม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวัน” ขอทราบว่าเหตุใดต้องขยายเวลาการมีผลใช้บังคับ เพราะ
การประสานงานหรือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ก็สามารถดําเนินการในระหว่างการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ จึงไม่ควรขยายเวลาการมีผลบังคับใช้บังคับออกไปอีก ๙๐ วัน  
  คณะกรรมาธิการวิสามัญตอบช้ีแจง สรุปสาระสําคัญได้ว่า ยืนยันว่ามีความจําเป็นต้อง
กําหนดให้กฎหมายมีผลบังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เพราะร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นประมวลกฎหมายมีความเก่ียวพันกับมาตราอื่น ๆ จึงมีความจําเป็น 
ต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหลายหน่วยงาน 
  มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 
  ร่างมาตรา ๓      มีการแก้ไข 
  คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
  “มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐๑๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๑๐๑๖ การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท การแก้ไขข้อความที่ได้จดทะเบียน
ไว้ในภายหลัง และการจดทะเบียนอย่างอื่นตามที่ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท ที่กําหนดให ้
จดทะเบียน ให้จดทะเบียนต่อนายทะเบียน ณ สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่สํานักงานแห่งใหญ่
ตั้งอยู่หรือตามที่รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงประกาศกําหนด”” 
  มีกรรมาธิการวิสามัญขอสงวนความเห็น คือ นายจินตพันธ์ ทังสุบุตร นายดิเรก บุญแท้  
และนายจิตรกร ว่องเขตกร ขอสงวนความเห็น โดยขอให้คงไว้ตามร่างเดิม 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 

    

  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปราย สรุปสาระสําคัญได้ว่า การจดทะเบียนต้องดําเนินการ
กับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นนายทะเบียนมิใช่ดําเนินการกับสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท สอดคล้องกับ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์๗มาตรา ๑๐๑๙ ซึ่งบัญญัติเก่ียวกับอํานาจของนายทะเบียนที่จะไม่รับ
จดทะเบียน และยังมีบทบัญญัติที่กําหนดหน้าที่และอํานาจของนายทะเบียนในมาตราอื่น ๆ เช่น มาตรา 
๑๒๔๖/๑ ที่บัญญัติให้แจ้งความยินยอมของหุ้นส่วนในการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจํากัด 
ต่อนายทะเบียน และมาตรา ๑๒๔๖/๔ ที่บัญญัติให้คณะกรรมการบริษัทต้องขอจดทะเบียนแปรสภาพ
ห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจํากัดต่อนายทะเบียน นอกจากนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ยังมีบทบัญญัติเร่ืองอื่นที่ บัญญัติให้นายทะเบียนเป็นผู้ มีหน้าที่และอํานาจในการรับจดทะเบียน  
ซึ่งมีลักษณะทํานองเดียวกัน เช่น การย่ืนจดทะเบียนสมาคมต่อนายทะเบียน ตามประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๑ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมต้องนําไปจดแจ้งต่อนายทะเบียน 
ตามมาตรา ๘๔ การจดทะเบียนตั้งมูลนิธิต้องย่ืนจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ตามมาตรา ๑๑๔ 
นอกจากนี้ แม้ว่าการย่ืนจดทะเบียนในปัจจุบันสามารถย่ืนจดทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้  
โดยผู้ขอจดทะเบียนไม่ต้องเดินทางมาย่ืนเอกสารเพื่อขอจดทะเบียน ณ ที่ตั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
แต่การรับจดทะเบียนยังคงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ เ ป็นนายทะเบียนเท่านั้น ดังนั้น การที่
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แก้ไขโดยการตัดคําว่า “ต่อนายทะเบียน” คงเหลือข้อความว่า  
“ให้จดทะเบียน ณ สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่สํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่...” โดยไม่บังคับว่า 
ผู้ที่รับจดทะเบียนนั้นจะเป็นนายทะเบียนหรือไม่ อาจจะทําให้ประชาชนเกิดความสับสนได้ 
  คณะกรรมาธิการวิสามัญตอบช้ีแจง สรุปสาระสําคัญได้ว่า การแก้ไขโดยการตัดข้อความ
ว่า “ต่อนายทะเบียน” นั้น เพราะเห็นว่าปัจจุบันมีการนําระบบออนไลน์มาใช้ในการรับจดทะเบียน  
การ กําหนดว่ าต้ องจดทะเ บียนต่อนายทะเ บียนจะเ ป็นข้ อจํ า กัดของผู้ ย่ื นขอจดทะเ บียน  
แต่ถ้ามีการตัดข้อความดังกล่าวออก จะทําให้เปิดกว้างและสามารถย่ืนผ่านระบบออนไลน์ได้  
และเห็นด้วยว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีบทบัญญัติอีกหลายมาตราที่ กําหนดให้ 
ย่ืนจดทะเบียนต่อนายทะเบียน แต่ด้วยข้อจํากัดของคณะกรรมาธิการที่ไม่สามารถแก้ไขเกินหลักการได้ 
จึงทําให้ไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในเร่ืองอื่น ๆ ให้มีความสอดคล้องกันได้ 
   มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 
 
 
 
 

                                         
๗ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 
 



๒๐ 
 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 

    

  ร่างมาตรา ๔      มีการแก้ไข 
  คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
  “มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐๑๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๑๐๑๗ ถ้าข้อความหรือข้อมูลที่จะใช้ในการจดทะเบียนหรือประกาศโฆษณา
เกิดขึ้นในต่างประเทศ ให้เร่ิมนับกําหนดระยะเวลาสําหรับการจดทะเบียนหรือประกาศโฆษณาข้อความ
นั้น ตั้งแต่เวลาเม่ือคําบอกกล่าวการข้อความหรือข้อมูลนั้นมาถึงสํานักงานแห่งใหญ่ของห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทตามที่ได้จดทะเบียนไว้นั้นเป็นต้นไป””  
  มีกรรมาธิการวิสามัญขอสงวนความเห็น คือ นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร ขอสงวนความเห็น 
โดยขอให้คงไว้ตามร่างเดิม 
  ก ร รม า ธิ ก า ร วิ ส ามัญที่ ส ง วนคว าม เ ห็ น อ ภิป ร า ย  ส รุ ปส า ร ะสํ า คัญ ได้ ว่ า  
การที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แก้ไขการนับระยะเวลาจดทะเบียนหรือประกาศโฆษณาที่เกิดขึ้น 
ในต่างประเทศ โดยให้เร่ิมนับระยะเวลาการจดทะเบียนหรือประกาศโฆษณาต้ังแต่ข้อความหรือข้อมูล
นั้นมาถึงสํานักงานแห่งใหญ่ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท จะมีความแตกต่างกับประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓ วรรคสอง ที่บัญญัติไว้ว่า “ถ้ากําหนดระยะเวลาเป็นวัน สัปดาห์ เดือน 
หรือปี มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยกัน เว้นแต่จะเริ่มการในวันนั้นเองต้ังแต่เวลาที่ถือได้
ว่าเป็นเวลาเริ่มต้นทําการงานกันตามประเพณี” ดังนั้น การแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  
จะสร้างความสับสนให้ผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย จึงเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม 
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปราย สรุปสาระสําคัญได้ว่า การที่คณะกรรมาธิการ 
วิสามัญฯ แก้ไข โดยเพิ่มข้อความว่า “หรือข้อมูลที่จะใช้ในการจดทะเบียนหรือประกาศโฆษณาเกิดขึ้น 
ในต่างประเทศ” นั้น ขอให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชี้แจงว่าข้อมูลที่ต้องนํามาเปิดเผยดังกล่าวมีข้อมูล
ใดบ้าง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเปิดเผยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  คณะกรรมาธิการวิสามัญตอบช้ีแจง สรุปสาระสําคัญได้ว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  
แก้ไขโดยเพิ่มคําว่า “ข้อมูล” เพราะเห็นว่ามีความหมายที่ครอบคลุมมากข้ึนกว่าเดิมที่มีเพียงคําว่า 
“ข้อความ” ซึ่งเม่ือแปลกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษแล้วจะทําให้มีความหมายแคบเกินไป ไม่ตรงตาม
เจตนารมณ์ และการแก้ไขดังกล่าวจะทําให้กฎหมายฉบับนี้มีความเป็นสากลมากข้ึน ส่วนข้อมูลที่ต้อง
นํามาประกาศจะประกอบด้วยข้อมูลใดบ้างนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเป็นผู้ประกาศ
กําหนดต่อไป สําหรับการนับระยะเวลานั้น ในแต่ละข้อมูลที่ส่งมาจะมีการกําหนดกรอบระยะเวลา 
ซึ่งเป็นรายละเอียด 
  มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 
 
 



๒๑ 
 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 

    

  ร่างมาตรา ๕     มีการแก้ไข 
  คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
  “มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐๒๐/๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๑๐๒๐/๑ ให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด ลด หรือ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ออกตามมาตรา ๑๐๑๘ และมาตรา ๑๐๒๐ 
  กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึง จะกําหนดค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกันตามรูปแบบการ 
ทําธุรกรรมก็ได้”” 
  มีคณะกรรมาธิการวิสามัญขอสงวนความเห็น คือ นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร นายดิเรก  
บุญแท้ และนายจิตรกร ว่องเขตกร ขอสงวนความเห็น โดยขอให้คงไว้ตามร่างเดิม 
  กรรมาธิการวิสามัญที่สงวนความเห็นอภิปราย สรุปสาระสําคัญได้ว่า การยกเลิกมาตรา 
๑๐๒๐/๑ จะทําให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่มีอํานาจในการลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียม 
การจดทะเบียนที่ออกตามมาตรา ๑๐๑๘ และมาตรา ๑๐๒๐ ได้ เพราะอํานาจในการลดหรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียม จําเป็นต้องมีกฎหมายบัญญัติให้อํานาจไว้โดยชัดแจ้งเท่านั้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบคือ 
ปัจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดําเนินการให้มีการออกกฎกระทรวงลดและยกเว้นค่าธรรมเนียม 
โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๐๒๐/๑ จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้  
  (๑) กฎกระทรวง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม ลดอัตราค่าธรรมเนียม และยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสําเนาเอกสารพร้อมคํารับรอง  
และค่าธรรมเนียมอื่นเก่ียวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งความในข้อ ๔ กําหนดว่า 
“ให้ลดอัตราค่าธรรมเนียมตามข้อ ๓ (๑) (การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน) (๒) (การจดทะเบียนหนังสือ
บริคณห์สนธิบริษัทจํากัด) (๓) (การจดทะเบียนบริษัทจํากัด) (๔) (การจดทะเบียนควบ) (๕) (การจด
ทะเบียนการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจํากัดเป็นบริษัทจํากัด) และ  
(๖) (การจดทะเบียนดังต่อไปนี้ รายการใดรายการหน่ึง หรือหลายรายการ ได้แก่ จดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงผู้เป็นหุ้นส่วนหรือเปลี่ยนแปลงการลงทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิก่อนหรือหลังจดทะเบียนบริษัทจํากัด การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
ของบริษัทจํากัด การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการ การจดทะเบียนเพิ่มทุนหรือลดทุนบริษัทจํากัด  
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 

    

การจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจํากัดหรือการจดทะเบียนเรื่องอื่น ๆ) ลงร้อยละ ๕๐  
แก่ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัดที่ย่ืนคําขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖” และข้อ ๕ กําหนดว่า 
“ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามข้อ ๓ (๘) (การตรวจเอกสาร) (๙) (การขอสําเนาหรือขอให้ถ่ายเอกสาร
พร้อมทั้งคํารับรอง รวมทั้งสําเนาเอกสารพร้อมทั้งคํารับรองที่ออกตามหมายเรียกของศาล )  
(๑๐) (การขอหนังสือรับรองข้อความในทะเบียน รวมทั้งหนังสือรับรองที่ออกตามหมายเรียกของศาล) 
(๑๑) (การถ่ายข้อมูลที่ได้จัดทําจากระบบคอมพิวเตอร์ค่าบริการ ค่าบันทึกข้อมูลซึ่งมีความยาว 
ของระเบียนไม่เกินสองร้อยอักขระ และในกรณีที่ระเบียนมีความยาวมากกว่าสองร้อยอักขระ)  
และ (๑๒) (การเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปยัง 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ขอข้อมูล) แก่หน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
ซึ่ ง ปัจจุ บันนี้ มีหน่วยงานของรัฐเชื่ อมโยงข้อ มูลจากกรมพัฒนาธุ ร กิจการค้า  จํานวนทั้ งสิ้ น  
๑๕๑ หน่วยงาน ซึ่งมีความสําคัญมาก ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
เห็นชอบมาตรการอํานวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนโดยไม่เรียกสําเนาเอกสาร 
ที่ทางราชการออกให้แก่ประชาชน ดังนั้น หากกระทรวงพาณิชย์ไม่สามารถยกเว้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ดังกล่าวจะเกิดความยุ่งยากและไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานในการเชื่อมโยงข้อมูลส่งผลให้ประชาชน
ไม่ได้รับความสะดวกและย้อนกลับไปสร้างภาระที่ไม่จําเป็นในการเรียกสําเนาเอกสารที่หน่วยงาน
ราชการออกให้แก่ประชาชนด้วย 
  (๒) กฎกระทรวงลดอัตราค่าธรรมเนียมสําหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัดในพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒ กําหนดว่า “ให้ลดอัตราค่าธรรมเนียมในกฎกระทรวงกําหนด
อัตราค่าธรรมเนียม ลดอัตราค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจ
เอกสาร การขอสําเนาเอกสารพร้อมคํารับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นเก่ียวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัท
จํากัด พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงก่ึงหนึ่ง สําหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัดที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัด
นราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลาเฉพาะในท้องที่อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอ
นาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย และจังหวัดสตูล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ 
ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖” เพื่อดึงดูดให้มีการลงทุน และมีการจดทะเบียนในพื้นที่ดังกล่าว หากมีการยกเลิก 
มาตรา ๑๐๒๑/๑ จะมีผลผลกระทบในเรื่องนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 

    

  ดังนั้น เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีอํานาจในการลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว จึงควรคงไว้ตามร่างเดิม 
  คณะกรรมาธิการวิสามัญตอบช้ีแจง สรุปสาระสําคัญได้ว่า เดิม ประมวลกฎหมาย 
แพ่งพาณิชย์ มาตรา ๑๐๑๘ และมาตรา ๑๐๒๐ ได้ให้อํานาจรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงหรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์สามารถกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม รวมถึงการลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมได้อยู่แล้ว 
แต่ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคําสั่งที่ ๒๑/๒๕๖๐ เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยกําหนดให้มีมาตรา 
๑๐๒๐/๑ เพิ่มเติมขึ้นมา จึงเป็นสร้างกลไกซ้อนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง ดังนั้น จึงไม่มีความจําเป็นที่ต้องคง
มาตรา ๑๐๒๐/๑ และการยกเลิกมาตราดังกล่าว ไม่กระทบอํานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
ในการกําหนด การยกเว้นหรือการลดค่าธรรมเนียม ตามที่ บัญญัติไว้ ในมาตรา ๑๐๑๘ และ 
มาตรา ๑๐๒๐ แต่อย่างใด   
  มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 
  ร่างมาตรา ๘      มีการแก้ไข 
  คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
  “มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๑๑๐๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐  
เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “(๑) ทําความตกลงตั้งข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ อาจควรกําหนดวิธีการแก้ไขปัญหา
หรือข้อขัดแย้งที่ไม่สามารถหาข้อยุติหรือไม่สามารถลงมติระหว่างกรรมการหรือผู้ถือหุ้นไว้ด้วย 
ก็ได้”” 
   มีกรรมาธิการวิสามัญขอสงวนความเห็น คือ นายธิติพงษ์ ศรีแสน ขอสงวนความเห็น 
โดยขอให้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๘ เป็นดังนี้ 
  “มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๑๑๐๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เร่ือง  
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “(๑) ทําความตกลงตั้งข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ อาจให้กําหนดวิธีการแก้ไขปัญหา
หรือข้อขัดแย้งที่ไม่สามารถหาข้อยุติหรือไม่สามารถลงมติระหว่างกรรมการหรือผู้ถือหุ้นไว้ด้วย 
ก็ได้”” 
 



๒๔ 
 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 

    

  กรรมาธิการวิสามัญที่สงวนความเห็นอภิปราย สรุปสาระสําคัญได้ว่า เดิม ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๑๐๘ บัญญัติไว้ว่า “กิจการอันจะพึงทําในที่ประชุมตั้งบริษัทนั้นคือ 
  (๑) ทําความตกลงตั้งข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ อาจกําหนดวิธีการแก้ไขปัญหา 
หรือข้อขัดแย้งที่ไม่สามารถหาขอยุติระหว่างกรรมการหรือผู้ถือหุ้นไว้ด้วยก็ได้  
  ฯลฯ     ฯลฯ” 
  จากบทบัญญัติดังกล่าว หมายความว่า บริษัทจะทําหรือไม่ทําก็ได้ เพราะกฎหมายใช้คําว่า 
“พึง” ซึ่งหากบริษัทไม่ทําความตกลงเร่ืองข้อบังคับไว้ก็สามารถนําประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาใช้บังคับแทนได้ แต่ในกรณีที่บริษัทมีการทําความตกลงตั้งข้อบังคับในเร่ืองดังกล่าว จะส่งผล 
ผูกพันบริษัทซึ่งเป็นนิติบุคคลนั้นตลอดไป และข้อบังคับของบริษัทนั้นอาจมีรายละเอียดเป็นการยกเว้น
บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ได้ เช่น การออกเสียงในที่ประชุม ซึ่งอาจเกิดปัญหา 
ที่ทําให้บริษัทไม่สามารถหาเสียงข้างมากได้ ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดปัญหาในอนาคตอันจะทําให้บริษัท 
ไม่สามารถดําเนินกิจการได้ จึงต้องระบุให้ชัดเจนว่าให้บริษัทกําหนดวิธีการแก้ไขปัญหาหรือ 
ข้อขัดแย้งที่ไม่สามารถหาข้อยุติหรือไม่สามารถลงมติระหว่างกรรมการหรือผู้ถือหุ้นไว้ด้วย 
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปราย สรุปสาระสําคัญได้ว่า การที่คณะกรรมาธิการวิสามัญ
แก้ไข โดยตัดคําว่า “อาจ” และเพิ่มคําว่า “ควร” แทนนั้น ไม่ทําให้กฎหมายมีความชัดเจนข้ึน เพราะ
บริษัทสามารถใช้ดุลพินิจว่าจะทําหรือไม่ก็ได้   
  คณะกรรมาธิการวิสามัญตอบช้ีแจง สรุปสาระสําคัญได้ว่า ในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ  
ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับหลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยเฉพาะหลักการข้อ ๕  
ที่กําหนดไว้ว่า “(๕) แก้ไขเพิ่มเติมให้ที่ประชุมตั้งบริษัทอาจกําหนดวิธีการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดแย้ง 
ที่ไม่สามารถหาข้อยุติหรือไม่สามารถลงมติระหว่างกรรมการหรือผู้ถือหุ้นไว้ในข้อบังคับของบริษัทด้วยก็ได้” 
จากหลักการดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เป็นการกําหนดให้บริษัทใช้ดุลพินิจ ไม่ใช่บังคับให้ต้องกระทํา ดังนั้น 
การแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญจึงเป็นไปตามหลักการดังกล่าว ส่วนการตัดคําว่า “อาจ” และเพิ่มคําว่า  
“ควร” นั้น เพราะต้องการเพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายและเป็นการแนะนําบริษัทต่าง ๆ ว่า  
หากมีการทําความตกลงตั้งข้อบังคับก็ควรกําหนดวิธีการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดแย้งที่ไม่สามารถ 
หาข้อยุติหรือไม่สามารถลงมติไว้ด้วย  
  มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 
  ร่างมาตรา ๙      มีการแก้ไข 
  คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
  “มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๑๒๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เ ร่ือง  
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



๒๕ 
 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 

    

  “มาตรา ๑๑๒๘ ในใบหุ้นทุก ๆ ใบให้กรรมการอย่างน้อยหนึ่ งคนลงลายมือชื่อ 
เป็นสําคัญและประทับตราของบริษัทถ้าหากมี”” 
  มีกรรมาธิการวิสามัญขอสงวนความเห็น คือ นายจํานงค์ ไชยมงคล ขอสงวนความเห็น 
โดยขอให้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๙ เป็นดังนี้ 
  “มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๑๒๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เ ร่ือง  
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๑๑๒๘ ในใบหุ้นทุก ๆ ใบให้กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อ
เป็นสําคัญและประทับตราของบริษัทถ้าหากมี”” 
  กรรมาธิการวิสามัญที่สงวนความเห็นอภิปราย สรุปสาระสําคัญได้ว่า ปกติตามข้อบังคับ
ของบริษัทจะมีการกําหนดกรรมการมีผู้อํานาจไว้ กรรมการทุกคนในบริษัทอาจมีอํานาจไม่เหมือนกัน  
แต่ร่างพระราชบัญญัตินี้กําหนดให้กรรมการคนหนึ่งซึ่งจะเป็นกรรมการที่มีอํานาจลงลายมือชื่อหรือ 
ไม่มีอํานาจก็ได้สามารถลงลายมือชื่อในใบหุ้นและมีอํานาจประทับตราบริษัทด้วย ซึ่งจะส่งผลทําให ้
การกระทําดังกล่าวผูกพันบริษัทและขัดต่อหลักการสําคัญที่ผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 
ต้องเปน็กรรมการผู้มีอํานาจทําการแทนบริษัทเท่านั้น มิใช่กรรมการคนใดก็ได้ 
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปราย สรุปสาระสําคัญได้ว่า ใบหุ้นมีมูลค่าในตัวเอง 
จึงเป็นเอกสารที่สําคัญและจําเป็นต้องมีการลงลายมือชื่อกํากับ การที่คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข 
โดยตัด ข้อความว่า “เป็นสําคัญ” จึงขอให้ชี้แจงว่ามีเหตุผลอย่างไร และเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม
เพราะชัดเจนดีอยู่แล้ว 
  คณะกรรมาธิการวิสามัญตอบช้ีแจง สรุปสาระสําคัญได้ว่า ใบหุ้นนั้นแสดงถึงสิทธิความ
เป็นเจ้าของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นถือเป็นบุคคลภายในของบริษัทและเป็นผู้มีอํานาจสูงสุดในบริษัทด้วย 
ดังนั้น การลงลายมือชื่อในใบหุ้นของกรรมการที่มีอํานาจหรือไม่มีอํานาจก็ตามย่อมไม่ได้แตกต่างกัน  
และการที่กรรมการลงลายมือชื่อในใบหุ้นไม่ใช่การกระทําที่มีผลเป็นการผูกพันต่อบุคคลภายนอกอันจะต้อง
กระทําโดยกรรมการผู้มีอํานาจเท่านั้น ประกอบกับการประทับตราจะต้องใช้ตราประทับซึ่งได้จดทะเบียน 
ไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่แล้ว ส่วนการตัดข้อความว่า “เป็นสําคัญ” ออกนั้น ไม่มีผลกระทบกับ
สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัตินี้ และมีความเห็นว่าการลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ ก็ตาม 
ย่อมมีความสําคัญทั้งสิ้น การคงข้อความดังกล่าวไว้จะทําให้เกิดการตีความว่าการลงลายมือชื่อ 
ในเอกสารในกรณีอื่น ๆ ไม่สําคัญ ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาการตีความ คณะกรรมาธิการวิสามัญ 
จึงมีมติให้ตัดข้อความดังกล่าว 
  มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 
 



๒๖ 
 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 

    

  ร่างมาตรา ๑๐    มีการแก้ไข 
  คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
  “มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑๕๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๑๑๕๘ นอกจากจะมีข้อบังคับของบริษัทไว้เป็นอย่างอื่น กรรมการมีอํานาจ 
ดังพรรณนาตามบทบัญญัติไว้ในเจ็ดมาตราต่อไปนี้”” 
  มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 
  ร่างมาตรา ๑๑    มีการแก้ไข 
  คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
  “มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๑๑๖๒/๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 
  “มาตรา  ๑๑๖๒/๑  การประชุมกรรมการอาจดําเนินการโดยการติดต่อสื่อสาร 
ด้วยเทคโนโลยีอย่างหน่ึงอย่างใด ซึ่งทําให้โดยกรรมการไม่จําเป็นต้องปรากฏตัวในที่ประชุมก็ได้ เว้นแต่
ข้อบังคับของบริษัทจะกําหนดห้ามไว้ 
  การประชุมกรรมการโดยการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ กําหนดในกฎกระทรวงกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  ให้ถือว่ากรรมการซึ่งใช้การติดต่อสื่อสารตามวรรคหน่ึงได้เข้าร่วมประชุมกรรมการ  
และให้นับเป็นองค์ประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมด้วย”” 
  มีกรรมาธิการวิสามัญของสงวนความเห็น คือ นายทิวา ลี้จากภัย ขอสงวนความเห็น 
โดยขอให้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๑๑ เป็นดังนี้ 
  “มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑๖๒/๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ 
  “มาตรา  ๑๑๖๒/๑  การประชุมกรรมการอาจดําเนินการโดยการติดต่อสื่อสาร 
ด้วยเทคโนโลยีอย่างหน่ึงอย่างใด ซึ่งทําให้กรรมการไม่จําเป็นต้องปรากฏตัวในที่ประชุมก็ได้ เว้นแต่
ข้อบังคับของบริษัทจะกําหนดห้ามไว้ 
  การประชุมกรรมการโดยการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  ให้ถือว่ากรรมการซึ่งใช้การติดต่อสื่อสารตามวรรคหน่ึงได้เข้าร่วมประชุมกรรมการ  
และให้นับเป็นองค์ประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมด้วย”” 
  มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 



๒๗ 
 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 

    

   ร่างมาตรา ๑๒     มีการแก้ไข 
   คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
   “มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๑๗๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
(ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “มาตรา ๑๑๗๕ คําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้น
ทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นชนิด 
ที่มีใบหุ้นออกให้แก่ผู้ถือ ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวคร้ัง ก่อนวันนัดประชุม 
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันด้วย หากเป็นคําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษให้กระทําการดังว่านั้น
กล่าว ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน”” 
   มีคณะกรรมาธิการวิสามัญขอสงวนความเห็น ดังนี้  
   (๑ )  นายเกียรติ  สิทธิอมร  ขอสงวนความเห็น  โดยขอให้แก้ไขเพิ่มเติมความ 
ในมาตรา ๑๒ เป็นดังนี้ 
   “มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๑๗๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
(ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “มาตรา ๑๑๗๕ คําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้น
ทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นชนิด 
ที่มีใบหุ้นออกให้แก่ผู้ถือ ให้โฆษณาให้หนังสือพิมพ์แห่งท้องที่และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่ได้ตกลง
กันไว้อย่างน้อยหนึ่งคราวคร้ัง ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวันด้วย หากเป็นคําบอกกล่าวเรียก
ประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษให้กระทําการดังว่านั้นกล่าว ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน”” 
   (๒ )  นายปรีติ  เจ ริญศิลป์  ขอสงวนความเห็น  โดยขอให้แ ก้ไขเพิ่ม เติมความ 
ในมาตรา ๑๒ เป็นดังนี้ 
   “มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๑๗๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
(ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “มาตรา ๑๑๗๕ คําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้น
ทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นชนิด 
ที่มีใบหุ้นออกให้แก่ผู้ถือ ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวคร้ังหรือในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวันด้วย 
หากเป็นคําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษให้กระทําการดังว่านั้นกล่าว ก่อนวันนัดประชุม 
ไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน”” 



๒๘ 
 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 

    

  (๓) นายจํานงค์ ไชยมงคล ขอสงวนความเห็น โดยขอให้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๑๒ 
เป็นดังนี้ 
  “มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๑๗๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
(ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๑๑๗๕ คําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้น 
ทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นชนิด 
ที่มีใบหุ้นออกให้แก่ผู้ถือ ให้โฆษณาให้หนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวคร้ัง ก่อนวันนัดประชุม
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันด้วย หากเป็นคําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษให้กระทําการดังว่านั้น
กล่าว ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน”” 
  กรรมาธิการวิสามัญที่สงวนความเห็นอภิปราย สรุปสาระสําคัญได้ว่า การกําหนดวิธีการ
ส่ ง คํ าบอกกล่ า ว เ รี ยกประชุ ม ให ญ่ ให้ ส่ งทาง ไปรษณี ย์ ตอบรั บ เท่ านั้ น  ทํ า ให้ ไ ม่ ส ามารถ 
ส่งคําบอกกล่าวโดยวิธีอื่น ๆ ได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ดังนั้น การกําหนดวิธีการ 
ส่งคําบอกกล่าวจึงควรกําหนดไว้ในกฎหมายลําดับรอง  
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปราย สรุปสาระสําคัญได้ว่า ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยี 
มีความก้าวหน้า การกําหนดให้มีการส่งคําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ  
ทําให้กฎหมายไม่มีความทันสมัย  ใช้ บัง คับไม่ได้  มี ปัญหาในทางปฏิบัติ เ กิดความไม่สะดวก  
และไม่เอื้ออํานวยในการประกอบธุรกิจ 
  คณะกรรมาธิการวิสามัญตอบช้ีแจง สรุปสาระสําคัญได้ว่า เดิม การส่งคําบอกกล่าวทุก
บริษัทต้องส่งคําบอกกล่าวทางไปรษณีย์ตอบรับ และบริษัทมีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือจะต้องโฆษณา 
ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ด้วย ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แก้ไขให้ทุกบริษัทสามารถส่งคําบอกกล่าว 
โดยทาง ไปรษณี ย์ ตอบรั บ  เ ว้ นแต่ บ ริษั ท มีหุ้ นชนิ ดที่ มี ใบหุ้ นออกให้ แ ก่ผู้ ถื อต้ อ ง โฆษณา 
ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ทั้งนี้ เพื่อลดข้ันตอนอันเป็นภาระของประชาชน นอกจากนี้ ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ ๒๒ มีบทบัญญัติอีกหลายมาตราที่บัญญัติเก่ียวกับวิธีการบอกกล่าวไว้  
ซึ่งเป็นบทบัญญัติลักษณะทํานองเดียวกันคือให้ส่งคําบอกกล่าวโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ ประกอบกับ
หลักการประกอบร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ข้อ (๘) กําหนดไว้ว่า “แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการบอกกล่าว 
เรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นโดยให้ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้น...” ทําให้คณะกรรมาธิการวิสามัญ
ไม่สามารถแก้ไขร่างมาตรา ๑๑๗๕ ให้ส่งคําบอกกล่าวโดยวิธีการอื่น ๆ  เพราะจะไม่เป็นไปตามหลักการ
ดังกล่าว  
  มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการสงวนความเห็นของกรรมาธิการวิสามัญ
เสียงข้างน้อย (นายปรีติ เจริญศิลป์ กรรมาธิการผู้สงวนความเห็น) 
 
 



๒๙ 
 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 

    

  ร่างมาตรา ๑๓     มีการแก้ไข 
  คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
  “มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑๗๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๑๑๗๘ ในการประชุมใหญ่ต้อง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
เข้าร่วมประชุมกันอย่างไม่น้อยกว่าสองคนมาเข้าประชุมรวมกันแทนหุ้นได้ถึงและมีจํานวนหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในส่ีแห่งทุนของบริษัทเป็นอย่างน้อยแล้ว ที่ประชุมอันนั้นจึงจะปรึกษากิจการอัน
สามารถลงมติในเรื่องใดหา ๆ ได้ไม่”” 
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปราย สรุปสาระสําคัญได้ว่า กรรมาธิการมีการแก้ไข 
การเข้าร่วมประชุมใหญ่ของบริษัท โดยกําหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมกันไม่น้อยกว่าสองคน ในกรณีที่บริษัทมีกรรมการผู้ถือหุ้นแค่คนเดียวจึงไม่สามารถมอบฉันทะ 
ให้ผู้ถือหุ้นคนอื่นเข้าร่วมประชุมได้ และอาจทําให้เกิดปัญหากับบริษัทเล็ก ๆ  
  คณะกรรมาธิการวิสามัญตอบช้ีแจง สรุปสาระสําคัญได้ว่า เดิมการประชุมใหญ่ ผู้ถือหุ้น 
ที่มีจํานวนหุ้นเกินกว่า ๑ ใน ๔ ก็จะใช้อํานาจกําหนดมติของที่ประชุมได้ ซึ่งสร้างความไม่ยุติธรรม 
ให้ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ จึงมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อมิให้มีการกําหนดแต่เพียงจํานวนหุ้น
หนึ่งในส่ีเท่านั้น และคณะกรรมาธิการวิสามัญก็ได้แก้ไของค์ประชุมใหญ่ให้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 
จากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมกันไม่น้อยกว่าสองคนด้วย ทั้งนี้ เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 
  มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 
  ร่างมาตรา ๑๗     มีการแก้ไข 
  คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
  “มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกชื่อส่วนที่ ๙ การควบบริษัทจํากัดข้ากัน และความในมาตรา ๑๒๓๘ 
มาตรา ๑๒๓๙ มาตรา ๑๒๔๐ มาตรา ๑๒๔๑ มาตรา ๑๒๔๒ และมาตรา ๑๒๔๓ ของหมวด ๔  
ในลักษณะ ๒๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 
      “ส่วนที่ ๙ 
     การควบรวมบริษัทจํากัดเข้ากัน 
          
 
  “มาตรา ๑๒๓๘ อันบริษัทจํากัดนั้นจะควบรวมเข้ากันมิได้ เว้นแต่จะเป็นไปโดยใช้มติพิเศษ  
 
 
 



๓๐ 
 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 

    

  บริษัทตั้งแต่สองบริษัทขึ้นไป จะควบรวมเข้ากันในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังต่อไปนี้ก็ได้ 
  (๑) ควบรวมกันโดยเกิดเป็นบริษัทขึ้นใหม่ และบริษัทที่มาควบรวมกันต่างหมดสภาพจาก
การเป็นนิติบุคคล เรียกว่า “ควบบริษัท” 
  (๒) ผนวกควบรวมกันโดยบริษัทหนึ่งบริษัทใดยังคงมีสภาพเป็นนิติบุคคล และบริษัทอื่น 
ที่ผนวกกันควบรวมกันหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล เรียกว่า “ผนวกบริษัท 
  มาตรา ๑๒๓๙ มติพิเศษซึ่งวินิจฉัยให้ควบรวมบริษัทจํากัดเข้ากันนั้น บริษัทต้องนําไป 
จดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับตั้งแต่วันลงมติ 
  มาตรา ๑๒๓๙/๑ เม่ือมีมติพิเศษให้ควบรวมบริษัทเข้ากันแล้ว แต่มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมคัดค้านการควบรวมบริษัทเข้ากัน บริษัทต้องจัดให้มีผู้ซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในราคาที่ตกลง
กัน หรือในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ราคาตามที่ผู้ประเมินราคาเป็นผู้กําหนด ถ้าผู้ถือหุ้นนั้น 
ไม่ยอมขายภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับคําเสนอขอซื้อ ให้บริษัทดําเนินการควบรวมบริษัทเข้ากัน
ต่อไปได้ และให้ถือว่าผู้ถอืหุ้นดังกล่าวนั้นเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ควบรวมเข้ากัน 
  การแต่งตั้งผู้ประเมินราคาตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา ๑๒๔๐ เม่ือมีมติพิเศษให้ควบรวมบริษัทเข้ากันแล้ว บริษัทต้องมีหนังสือแจ้ง 
บอกกล่าวมติดังกล่าวภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้มีมติไปยังเจ้าหนี้ของบริษัทตามรายชื่อที่ปรากฏ 
ในบัญชีของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ควบรวมบริษัทเข้ากันโดยกําหนดเวลาให้ส่ง 
คําคัดค้านภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งบอกกล่าวมตินั้น และให้บริษัทโฆษณามตินั้น
ทางหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายภายในกําหนดเวลาสิบสี่วันนั้นด้วย 
  ถ้ามีการคัดค้าน บริษัทจะควบรวมเข้ากันมิได้จนกว่าจะได้ชําระหนี้หรือได้ให้ประกัน 
เพื่อหนี้นั้นแล้ว 
  มาตรา ๑๒๔๐/๑ เม่ื อได้ ดํ าเนินการตามมาตรา ๑๒๓๙ และมาตรา ๑๒๔๐ แล้ ว  
ให้กรรมการบริษัทที่จะควบรวมเข้ากันเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น ๆ ให้มาประชุมร่วมกัน 
เพื่อพิจารณาในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
  (๑) ชื่อของบริษัทที่ควบรวมเข้ากัน โดยจะใช้ชื่อใหม่หรือจะใช้ชื่อเดิมของบริษัทใด 
บริษัทหนึ่งที่จะควบรวมเข้ากันก็ได้ 
  (๒) วัตถุประสงค์ของบริษัทที่ควบรวมเข้ากัน 
  (๓) ทุนเรือนหุ้นของบริษัทที่ควบรวมเข้ากัน โดยจะต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าทุน 
เรือนหุ้นของบริษัทเดิมอันมาควบรวมเข้ากัน 
  (๔) จัดสรรหุ้นของบริษัทที่ควบรวมเข้ากันให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มิให้นํามาตรา ๑๒๒๒  
มาใช้บังคับ 
 
 



๓๑ 
 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 

    

  (๕) หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ควบรวมเข้ากัน 
  (๖) ข้อบังคับของบริษัทที่ควบรวมเข้ากัน 
  (๗) เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ควบรวมเข้ากัน 
  (๘) เลือกตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทที่ควบรวมเข้ากัน 
  (๙) เร่ืองอื่น ๆ ที่จําเป็นในการควบรวมบริษัทเข้ากัน ถ้าหากมี 
  ทั้งนี้ต้องดําเนินการประชุมให้เสร็จสิ้นภายในหกเดือนนับแต่วันที่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง 
ได้ลงมติให้ควบรวมเข้ากันเป็นรายหลังสุด เว้นแต่ที่ประชุมตามมาตราน้ีลงมติให้ขยายเวลาออกไป 
แต่เม่ือรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหนึ่งปี 
  มาตรา ๑๒๔๐/๒ ในการประชุมเพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ร่วมกันตามมาตรา ๑๒๔๐/๑  
ให้ประชุมในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่จะควบรวมเข้ากัน  
หรือในจังหวัดที่ใกล้เคียงที่ตั้งของสํานักงานแห่งใหญ่ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่จะควบรวมเข้ากัน โดย 
  (๑) ต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนหุ้นทั้งหมด 
ของแต่ละบริษัทที่จะควบรวมเข้ากันมาประชุมจึงจะเป็นองค์ประชุม 
  (๒) ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธาน 
  (๓) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตาม (๑) 
เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น 
  มาตรา ๑๒๔๐/๓ คณะกรรมการบริษัทเดิมต้องส่งมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชี เอกสารและ
หลักฐานต่าง ๆ ของบริษัทให้แก่คณะกรรมการบริษัทที่ควบรวมเข้ากันแล้วภายในเจ็ดวันนับแต ่
วันที่เสร็จสิ้นการประชุมตามมาตรา ๑๒๔๐/๑  
  มาตรา ๑๒๔๑ คณะกรรมการบริษัทที่ควบรวมเข้ากันต้องขอจดทะเบียนการควบรวม
บริษัทเข้ากันพร้อมกับย่ืนหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับที่ที่ประชุมตามมาตรา ๑๒๔๐/๑ ได้อนุมัติ
แล้วต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการประชุมตามมาตรา ๑๒๔๐/๑ 
  มาตรา  ๑๒๔๒  เ ม่ือนายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบรวมบริษัท เข้ า กันแล้ว  
ให้นายทะเบียนหมายเหตุไว้ในทะเบียน ดังนี้ 
  (๑) ในกรณีที่ควบรวมกันเป็นบริษัทเข้ากันขึ้นใหม่ ให้หมายเหตุว่าบริษัทว่าบริษัทเดิม 
ที่ควบรวมกันนั้นหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล 
  (๒) ในกรณีที่ผนวกบริษัทเข้าควบรวมกันโดยมีบริษัทใดบริษัทหนึ่งยังคงมีสภาพ 
เป็นนิติบุคคล ให้หมายเหตุว่าบริษัทอื่นที่ถูกผนวกกันเหลือนั้นหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล 
  มาตรา ๑๒๔๓ บริษัทที่ควบรวมเข้ากันนี้ ย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ 
และความรับผิดชอบบรรดามีอยู่แก่บริษัทเดิมอันได้มาควบรวมเข้ากันนั้นทั้งสิ้น”” 
 
 
 



๓๒ 
 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 

    

  มีคณะกรรมาธิการวิสามัญขอสงวนความเห็น ดังนี้ 
  (๑) นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร ขอสงวนความเห็น โดยขอให้คงไว้ตามร่างเดิม 
  (๒) นายจํานงค์ ไชยมงคล ขอสงวนความเห็น โดยขอให้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา 
๑๒๔๐ เป็นดังนี้ 
  “มาตรา ๑๒๔๐ เม่ือมีมติพิเศษให้ควบรวมบริษัทเข้าด้วยกันแล้ว บริษัทต้องมีหนังสือแจ้ง
มติดังกล่าวไปยังเจ้าหนี้ของบริษัทภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้มีมติไปยังเจ้าหนี้ของบริษัทตามรายช่ือที่
ปรากฏในบัญชีของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ควบรวมบริษัทเข้ากันโดยกําหนดเวลาให้ส่ง
คําคัดค้านภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้บริษัทโฆษณามตินั้นทาง
หนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายภายในกําหนดเวลาสิบสี่ วันนั้นด้วย  หากเจ้าหนี้จะคัดค้าน 
ให้คัดค้านภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือหรือประกาศการแจ้งมตินั้น 
  ถ้ามีการเจ้าหนี้รายใดคัดค้าน บริษัทจะควบรวมเข้ากันมิได้จนกว่าจะได้ชําระหนี้หรือได้ให้
ประกันเพื่อหนี้รายนั้นแล้ว” 
  กรรมาธิการวิสามัญที่สงวนความเห็นอภิปราย สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
   (๑) การควบรวมบริษัทมี ๒ ลักษณะ คือ การควบรวมบริษัทที่ทําให้เกิดบริษัทใหม่  
กับการควบรวมบริษัทที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งยังคงมีสถานะเหลืออยู่เพียงบริษัทเดียว ซึ่งปัจจุบัน 
ในการประกอบธุรกิจมีการควบรวมบริษัทกันอยู่แล้ว ภาคเอกชนมีการดําเนินการกันมานานแล้ว  
การแก้ไขกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่ภาคเอกชนดําเนินการอยู่แล้วเท่านั้น โดยในร่าง
มาตรา ๑๒๓๘ เดิม ก่อนที่คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขใช้คําต่างกันคือ “ควบกัน” กับ “ผนวกกัน”  
เพื่อแยกลักษณะของการควบรวมบริษัททั้ง ๒ ลักษณะดังกล่าว แต่คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข 
โดยใช้คําว่า “ควบรวม” เพียงคําเดียว จึงอาจจะสร้างความสับสนให้แก่ภาคประชาชนได้  
  (๒) มาตรา ๑๒๔๐ กําหนดให้ก่อนการควบรวมบริษัทจะต้องมีการบอกกล่าวเจ้าหนี ้
เฉพาะเจ้าหนี้ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีของบริษัทเท่านั้น จะส่งผลทําให้เจ้าหนี้อื่นของบริษัทอาจไม่ทราบถึง
การควบรวมบริษัท เพราะตามปกติบัญชีเจ้าหนี้บริษัทเป็นเร่ืองภายในของบริษัทนั้น ๆ เจ้าหนี้ของบริษัท 
ไม่สามารถขอตรวจสอบจากบริษัทได้ ดังนั้น ร่างมาตรา ๑๒๔๐ จึงควรกําหนดให้บอกกล่าว  
“ไปยังเจ้าหนี้ของบริษัท” เท่านั้น  
  (๓) การคัดค้านการควบรวมบริษัท ตามร่างมาตรา ๑๒๔๐ ที่กําหนดให้บริษัทต้อง
กําหนดเวลาให้ เจ้ าหนี้ที่ ได้ รับหนั งสือบอกกล่ าวส่ ง คํา คัดค้านภายใน  ๑  เดือนนับแต่วันที่ 
ได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น แต่กรณีที่เจ้าหนี้รับทราบการควบรวมบริษัทผ่านการประกาศโฆษณา 
ทางหนังสือพิมพ์จะมีระยะเวลาการส่งคําคัดค้านอย่างไร จึงควรเพิ่มข้อความ “หากเจ้าหนี้จะคัดค้าน 
ให้คัดค้านภายใน ๑ เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือหรือประกาศการบอกกล่าวมตินั้น” เพื่อความชัดเจน  
 
 



๓๓ 
 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 

    

  (๔) ตามร่างมาตรา ๑๒๔๐ วรรคสอง ที่กําหนดไว้ว่า ถ้าเจ้าหนี้มีการคัดค้าน บริษัทจะควบรวม
มิได้.... นั้น ยังไม่ชัดเจนว่าจะต้องมีเจ้าหน้าที่คัดค้านจํานวนเท่าใด ดังนั้น จึงควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ 
ให้มีความชัดเจนว่า ถ้าเจ้าหนี้รายใดคัดค้าน ให้บริษัททําการชําระหนี้ให้เจ้าหนี้รายนั้นก่อนจึงจะสามารถ
ควบรวมบริษัทได้   
  คณะกรรมาธิการวิสามัญตอบช้ีแจง สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้  
  (๑) การเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็เพื่อกระตุ้นการลงทุน จึงพยายามแก้ไขเพิ่มเติม
เ ร่ืองต่าง ๆ ให้ มีความทันสมัยเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้ เข้ามาลงทุนในประเทศ ดังนั้น  
เ ม่ือ มีการประกาศใช้ บั ง คับ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เ ป็นกฎหมายแล้วจะต้องมีการแปล 
เป็นภาษาอังกฤษอย่างแน่นอน คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงแก้ไขเพิ่มเติมร่างมาตรา ๑๒๓๘  
ให้ใช้คําว่า “ควบรวม” เพียงคําเดียว เพราะเม่ือแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วจะไม่เกิดความสับสน  
นักลงทุนต่างชาติเข้าใจได้ ง่าย ประกอบกับการกําหนดให้ใช้ คําว่า “ควบรวม” ก็ไม่ทําให้ผล 
ในทางกฎหมายเสียไป และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งใช้คําว่า “ควบรวม” 
เช่นกัน  
  (๒) ส่วนประเด็นเร่ืองการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบการควบรวมบริษัทตามร่างมาตรา ๑๒๔๐ นั้น 
ตามปกติในทางปฏิบัติบริษัทต่าง ๆ จะต้องมีการตรวจสอบทางธุรกิจ คือ จะมีการตรวจบัญชีที่ปรากฏกัน 
ให้ชัดเจนเสียก่อน เจ้าหนี้ของบริษัทไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ทางด้านสินค้าหรือเจ้าหนี้ทางด้านการเงิน  
จึงย่อมปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อเจ้าหนี้ทั้งหมดอยู่แล้ว ดังนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงขอยืนยันว่า
เจ้าหนี้จะได้รับทราบการควบรวมบริษัททุกคน 
  มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 
  ร่างมาตรา ๑๙    มีการแก้ไข 
  คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
  “มาตรา ๑๙ ในกรณีที่มีการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิไว้ก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับและเม่ือนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่มีการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวถึงวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแล้ว มีระยะเวลาเกินสามปี แต่ยังมิได้จดทะเบียนบริษัท ให้สามารถดําเนินการ
จดทะเบียนบริษัทได้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และมิให้นํามาตรา 
๑๐๙๙ วรรคสองแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้
บังคับกับการจดทะเบียนบริษัทภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันดังกล่าว” 
 
 
 
 



๓๔ 
 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 

    

  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปราย สรุปสาระสําคัญได้ว่า การกําหนดให้หนังสือบริคณห์
สนธิมีอายุเพียง ๓ ปี แต่ผู้ที่ ย่ืนขอจดทะเบียนไว้แล้วก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้สามารถ
ดําเนินการจดทะเบียนบริษัทได้ภายใน ๑๘๐ วันนั้น มีความหมายอย่างไร  
  คณะกรรมาธิการวิสามัญตอบช้ีแจง สรุปสาระสําคัญได้ว่า ร่างมาตรา ๑๙ เป็นบทเฉพาะกาล 
เดิมหนังสือบริคณห์สนธิไม่มีอายุ เม่ือมีผู้ย่ืนขอจดทะเบียนไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีการจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทในภายหลัง ชื่อที่มาย่ืนขอจดทะเบียนไว้ก็ยังคงอยู่ในระบบทําให้ผู้อื่นไม่สามารถนําชื่อเหล่านั้น 
ไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้น ร่างมาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๐๙๙ จึงกําหนดให้หนังสือบริคณห์สนธิ 
มีอายุ ๓ ปี และคณะกรรมาธิการวิสามัญได้แก้ไขเพิ่มเติมความในร่างมาตรา ๑๙ กําหนดให้เฉพาะกรณี
หนังสือบริคณห์สนธิที่ย่ืนขอจดทะเบียนไว้แล้วก่อนที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ ให้สามารถดําเนินการ 
จดทะเบียนบริษัทได้ภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ซึ่งหมายความว่า จะไม่นํา
บทบัญญัติเก่ียวกับอายุของหนังสือบริคณห์สนธิที่กําหนดให้มีอายุ ๓ ปีมาใช้บังคับกับกรณีนี้ 
   มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 
   ร่างมาตรา ๒๐    มีการแก้ไข 
   คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังนี้ 
   “มาตรา ๒๐ ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ควบบริษัทก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับให้จะดําเนินการควบบริษัทต่อไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้บังคับ
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับก็ได้” 
   มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 
   เม่ือที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาในวาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา
จนจบร่างแล้ว ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกคร้ังหนึ่ง ตามข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๓๒๘ 
 

                                         
๘ ข้องคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๓๒ กําหนดไว้ ดังนี้ 
    “ข้อ ๑๓๒ เม่ือได้พิจารณาตามข้อ ๑๓๑ จนจบร่างแล้ว ให้สภาพิจารณาท้ังร่างเป็นการสรุปอีกคร้ังหนึ่ง

และในการพิจารณาคร้ังนี้สมาชิกอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคําได้ แต่จะขอแก้ไขเพิ่มเนื้อความใดไม่ได้ นอกจากเนื้อความ 
ท่ีเห็นว่ายังขัดแย้งกันอยู่” 



๓๕ 
 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 

    

 ๖. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ คร้ังที่ ๑ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่หนึ่ง) เม่ือวันพุธที่  
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
https://lis.parliament.go.th/attach/mod03/mod03_2022031 
5162336.pdf 
 

 

 ๗. บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ คร้ังที่ ๑  
(สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่หนึ่ง) เม่ือวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/ 
main_warehouse_dll_x.php?aid=10284&mid=4386 
 

 

    ๘. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ คร้ังที่ ๑ (สมัยสามัญประจําปี
คร้ังที่หนึ่ง) เม่ือวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/ 
main_warehouse_dll_x.php?aid=10220&mid=4384 
 

 

 
 
๓. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยมีมติ
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๓๒๖ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง ๓ เสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 

    

๔ .  ข้อสัง เกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ ไขเ พ่ิมเติม 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีข้อสังเกตท้ายรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อให้ 
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ดังนี้ 
 ๑. ขอให้คณะรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและกระทรวงพาณิชย์เร่งกระบวนการ
ปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ หุ้นส่วนและบริษัท เป็นลําดับแรก เพื่อรองรับ 
การดําเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ๖ เดือน เพื่อให้กฎหมายมีความ
ทันสมัยสอดคล้องกับการปรับปรุงแก้ไขโดยคณะกรรมาธิการในคร้ังนี้ 
 ๒. ขอให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ ๒๒ ในโอกาสแรก โดยแก้ไข 
คําว่า “สํานักงานแห่งใหญ่” เป็น “สํานักงานใหญ่” ให้ครบทุกมาตราที่เก่ียวข้อง เพื่อกฎหมายจะได้มี
ถ้อยคําที่สอดคล้องกันทั้งฉบับ 
 ๓. ในการออกกฎกระทรวงที่เก่ียวข้องให้หน่วยงานรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย 
อย่างรอบด้าน 
 ๔. ในการนําเสนอร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายไปยังสภาผู้แทนราษฎรนั้น กรรมาธิการมีความเห็น
ว่าหลักการที่เขียนไว้ในร่างกฎหมายมีข้อจํากัดเกินไป ทําให้กรรมาธิการไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติม 
ให้มีความสมบูรณ์และมีความทันสมัยได้ 
 ๕. ควรกําหนดให้บุคคลคนเดียวสามารถก่อการและตั้งเป็นบริษัทจํากัดได้ เช่นเดียวกันกับ 
แนวทางการดําเนินธุรกิจในปัจจุบันที่เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ และขณะนี้มีร่างพระราชบัญญัติ
บริษัทจํากัดคนเดียว พ.ศ. .... อยู่ในชั้นพิจารณาของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
ซึ่งแยกออกไปจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงควรเร่งดําเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
 ๖. ตราประทับตามมาตรา ๑๑๒๘ หมายถึง ตราประทับที่จดทะเบียนรับรองความถูกต้อง 
ของตราประทับไว้ 
 ๗. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าควรจัดทําตัวอย่างข้อบังคับที่มีกลไกในการแก้ปัญหาข้อพิพาทให้ผู้มา
จดทะเบียนสามารถเลือกใช้ได้ ในการจัดทําตัวอย่างข้อบังคับนี้ ควรมีการหารือกับผู้มีประสบการณ ์
ในคดีพิพาทและควรมีข้อแนะนําเบ้ืองต้นว่าข้อบังคับควรมีเง่ือนไขการแก้ปัญหาข้อพิพาทอย่างไรบ้าง 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๓๑๖ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง และไม่ลงคะแนน ๓ เสียง 
 
 
 

       



 

๓๗ 

ตารางเปรียบเทียบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข)  
กับ 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   

.......................................... 
........................................... 
........................................... 

 
                      ............................................................................................. 
.......................................... 
 
                      โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ 
                      พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๔๐  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 



 

๓๘ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               มาตรา ๑๐๑๖ การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท การแก้ไข
ข้อความที่ได้จดทะเบียนไว้ในภายหลัง และการจดทะเบียนอย่างอื่นตามที่
ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท กําหนดให้จดทะเบียน ให้จดทะเบียนต่อ 
 

                       เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อลดอุปสรรคในการประกอบอาชีพ 
และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 
                        ........................................................................................ 
.......................................... 
                        มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 
 
                        มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด
เก้าสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
                        มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐๑๖ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
                       “มาตรา ๑๐๑๖  การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
การแก้ไขข้อความที่ได้จดทะเบียนไว้ในภายหลัง และการจดทะเบียนอย่างอื่น
ตามลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท ที่กําหนดให้จดทะเบียน ให้จดทะเบียน  
 



 

๓๙ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
นายทะเบียน ณ สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทตามที่รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง
ประกาศกําหนด 
 
 
 
               มาตรา ๑๐๑๗  ถ้าข้อความที่จะจดทะเบียน หรือประกาศ
โฆษณาเกิดขึ้นในต่างประเทศไซร้ ท่านให้นับกําหนดเวลาสําหรับ 
การจดทะเบียนหรือประกาศโฆษณาข้อความนั้น ตั้งแต่เวลาเมื่อคําบอกกล่าว
การนั้นมาถึงตําบลที่จดทะเบียนหรือตําบลที่จะประกาศโฆษณานั้นเป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 
                 มาตรา ๑๐๒๐/๑ ให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงมีอํานาจออก
กฎกระทรวงลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ออกตามมาตรา ๑๐๑๘ และ
มาตรา ๑๐๒๐ 
 
 
 
 
 

ณ สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่สํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่หรือตามที่
รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงประกาศกําหนด” 
 
                       มาตรา ๔  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐๑๗ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
                       “มาตรา ๑๐๑๗  ถ้าข้อความหรือข้อมูลที่จะใช้ในการ 
จดทะเบียนหรือประกาศโฆษณาเกิดขึ้นในต่างประเทศ ให้เริ่มนับระยะเวลา
สําหรับการจดทะเบียนหรือประกาศโฆษณา ตั้งแต่เมื่อข้อความหรือข้อมูลนั้น
มาถึงสํานักงานแห่งใหญ่ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท” 
 
                        มาตรา ๕  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐๒๐/๑  
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม 
กฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๐ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 
 
 
 
                 มาตรา ๑๐๙๗ บุคคลใด ๆ ตั้งแต่สามคนขึ้นไปจะเริ่มก่อการ 
และตั้งเป็นบริษัทจํากัดก็ได้ โดยเข้าชื่อกันทําหนังสือบริคณห์สนธิ และกระทําการ
อย่างอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ 
 
 
 
                 มาตรา ๑๐๙๙  หนังสือบริคณห์สนธินั้น ท่านให้ทําเป็นต้นฉบับ
ไว้ไม่น้อยกว่าสองฉบับ และให้ลงลายมือชื่อของบรรดาผู้เริ่มก่อการ และ
ลายมือชื่อทั้งปวงนั้นให้มีพยานลงชื่อรับรองด้วยสองคน 
               หนังสือบริคณห์สนธิซึ่งได้ทํานั้น ท่านบังคับให้นําฉบับหนึ่ง 
ไปจดทะเบียนและมอบไว้ ณ หอทะเบียนในส่วนพระราชอาณาเขตซึ่งบ่งไว้ว่า
จะบอกทะเบียนตั้งสํานักงานของบริษัทนั้น 
 
 
 
 
 
 
 

                         มาตรา ๖  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐๙๗ แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
                        “มาตรา ๑๐๙๗ บุคคลใด ๆ ตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะเริ่ม 
ก่อการและตั้งเป็นบริษัทจํากัดก็ได้ โดยเข้าชื่อกันทําหนังสือบริคณห์สนธิ  
และกระทําการอย่างอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้” 
 
                         มาตรา ๗  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐๙๙ แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
                         “มาตรา ๑๐๙๙  หนังสือบริคณห์สนธินั้น ให้ทําเป็น
ต้นฉบับไว้ไม่น้อยกว่าสองฉบับ และให้ลงลายมือชื่อของบรรดาผู้เริ่มก่อการ 
โดยมีพยานลงชื่อรับรองด้วยสองคน และให้นําฉบับหนึ่งไปจดทะเบียน 
                          ถ้าการจดทะเบียนบริษัทมิได้ทําภายในสามปีนับแต่ 
วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ให้หนังสือบริคณห์สนธิ
นั้นสิ้นผล” 
 
 
 
 
 
 



 

๔๑ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 
 
 
 
               มาตรา ๑๑๐๘  กิจการอันจะพึงทําในที่ประชุมตั้งบริษัทนั้น คือ 
               (๑) ทําความตกลงตั้งข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท  ทั้งนี้ อาจกําหนด 
วิธีการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดแย้งที่ไม่สามารถหาข้อยุติระหว่างกรรมการ 
หรือผู้ถือหุ้นไว้ด้วยก็ได้ 
 
 
 
 
 
 
                มาตรา ๑๑๒๘  ในใบหุ้นทุก ๆ ใบให้กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคน
ลงลายมือชื่อเป็นสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 

                        มาตรา ๘  ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๑๑๐๘ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 
                       “(๑) ทําความตกลงตั้งข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท  ทั้งนี้ 
ควรกําหนดวิธีการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดแย้งที่ไม่สามารถหาข้อยุติหรือไม่
สามารถลงมติระหว่างกรรมการหรือผู้ถือหุ้นไว้ด้วย” 
 
                       มาตรา ๙  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๑๒๘ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
                         “มาตรา ๑๑๒๘ ในใบหุ้นทุก ๆ ใบให้กรรมการอย่างน้อย
หนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทถ้ามี” 
 
 
 
 
 



 

๔๒ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 
                มาตรา ๑๑๕๘  นอกจากจะมีข้อบังคับของบริษัทไว้เป็นอย่างอื่น 
ท่านว่ากรรมการมีอํานาจดังพรรณนาไว้ในหกมาตราต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         มาตรา ๑๐  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑๕๘  
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
                         “มาตรา ๑๑๕๘ นอกจากจะมีข้อบังคับของบริษัทไว้เป็น
อย่างอื่น กรรมการมีอํานาจตามบทบัญญัติในเจ็ดมาตราต่อไปนี้” 
 
 
                          มาตรา ๑๑  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑๖๒/๑ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
                          “มาตรา ๑๑๖๒/๑  การประชุมกรรมการอาจดําเนินการ 
โดยการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอย่างหนึ่งอย่างใด โดยกรรมการไม่จําเป็น 
ต้องปรากฏตัวในที่ประชุมก็ได้ เว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทจะกําหนดห้ามไว้ 
                         การประชุมกรรมการโดยการติดต่อสื่อสารด้วย
เทคโนโลยีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประชุม 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
                          ให้ถือว่ากรรมการซึ่งใช้การติดต่อสื่อสารตามวรรคหนึ่ง
ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการ และให้นับเป็นองค์ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ในการประชุมด้วย” 
 
 
 
 
 



 

๔๓ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 
 
 
                มาตรา ๑๑๗๕ คําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ลงพิมพ์โฆษณา
ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า
เจ็ดวัน และส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในทะเบียน 
ของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นคําบอกกล่าว 
เรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษ ให้กระทําการดังว่านั้นก่อนวันนัดประชุม 
ไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน 
 
 
 
 
                 มาตรา ๑๑๗๘  ในการประชุมใหญ่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นมาเข้า
ประชุมรวมกันแทนหุ้นได้ถึงจํานวนหนึ่งในสี่แห่งทุนของบริษัทเป็นอย่างน้อย
แล้ว ท่านว่าที่ประชุมอันนั้นจะปรึกษากิจการอันใดหาได้ไม่ 
 
 
 
 
 
 
 

                          มาตรา ๑๒  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ 
มาตรา ๑๑๗๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
(ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
                          “มาตรา ๑๑๗๕ คําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ส่ง 
ทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัท 
ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นชนิดทีม่ีใบหุ้น
ออกให้แก่ผู้ถือ ให้โฆษณาให้หนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งครั้งหรือ 
ในสื่ออเิล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ก่อนวัน
นัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวันด้วย หากเป็นคําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ 
เพื่อลงมติพิเศษให้กระทําการดังกล่าว ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน” 
 
                       มาตรา ๑๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑๗๘ แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
                       “มาตรา ๑๑๗๘ การประชุมใหญ่ต้องมีผู้ถือหุ้นหรือ 
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมกันไม่น้อยกว่าสองคนและมีจํานวน
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่แห่งทุนของบริษัทจึงจะสามารถลงมติ 
ในเรื่องใด ๆ ได้” 
 
 
 
 



 

๔๔ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 
 
 
 
                  มาตรา ๑๒๐๑  ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจาก
โดยมติของที่ประชุมใหญ่ 
                  กรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็น
ครั้งเป็นคราว ในเมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกําไรสมควรพอที่จะทํา
เช่นนั้น 
                 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร  
ถ้าหากบริษัทขาดทุน ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจนกว่าจะได้แก้ไขให้หายขาดทุน
เช่นนั้น 
                 การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทําภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที ่
ที่ประชุมใหญ่หรือกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        มาตรา ๑๔  ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๑๒๐๑ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         “การจ่ายเงินปันผลนั้นให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่หรือกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี” 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๕ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 
 
 
                 มาตรา ๑๒๓๗  นอกจากนี้ศาลอาจสั่งให้เลิกบริษัทจํากัด 
ด้วยเหตุต่อไปนี้ คือ 
                 (๑) ถ้าทําผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท หรือทําผิด 
ในการประชุมตั้งบริษัท 
                 (๒) ถ้าบริษัทไม่เริ่มทําการภายในปีหนึ่งนับแต่วันจดทะเบียน 
หรือหยุดทําการถึงปีหนึ่งเต็ม 
                 (๓) ถ้าการค้าของบริษัททําไปก็มีแต่ขาดทุนอย่างเดียว และไม่มี
ทางหวังว่าจะกลับฟื้นตัวได้ 
                 (๔) ถ้าจํานวนผู้ถือหุ้นลดนอ้ยลงจนเหลือไม่ถึงสามคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          มาตรา ๑๕  ให้ยกเลิกความใน (๔) ของมาตรา ๑๒๓๗ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         “(๔) ถา้จํานวนผู้ถือหุ้นลดนอ้ยลงจนเหลือเพียงคนเดยีว” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๖ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 
 
 
 
                 (๕) เมื่อมีเหตุอื่นใดทําให้บริษัทนั้นเหลือวิสัยที่จะดํารงคงอยู่
ต่อไปได้ 
 
                 แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีทําผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท 
หรือทําผิดในการประชุมตั้งบริษัท ศาลจะสั่งให้ยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท 
หรือให้มีการประชุมตั้งบริษัทแทนสั่งให้เลิกบริษัทก็ได้ แล้วแต่จะเห็นควร 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๙ 
การควบบริษัทจํากัดเข้ากัน 

 
 
                  มาตรา ๑๒๓๘  อันบริษัทจํากัดนั้นจะควบเข้ากันมิได้ เว้นแต่
จะเป็นไปโดยมติพิเศษ 
 
 

                         มาตรา ๑๖  ให้ยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๑๒๓๗ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
                         “(๕) เมื่อมีเหตุอื่นใดทําให้บริษัทนั้นไม่สามารถที่จะดํารง
คงอยู่ต่อไปได้” 
 
 
 
 
                          มาตรา ๑๗  ให้ยกเลิกชื่อส่วนที่ ๙  การควบบริษัท
จํากัดเข้ากัน และความในมาตรา ๑๒๓๘ มาตรา ๑๒๓๙ มาตรา ๑๒๔๐ 
มาตรา ๑๒๔๑ มาตรา ๑๒๔๒ และมาตรา ๑๒๔๓ ของหมวด ๔ ในลักษณะ 
๒๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 

“ส่วนที่ ๙ 
การควบรวมบริษัทจํากัด 

 
                
                          มาตรา ๑๒๓๘  บริษัทจํากัดจะควบรวมกันได้  
โดยใช้มติพิเศษ 



 

๔๗ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 
 
 
 
 
 
                  มาตรา ๑๒๓๙  มติพิเศษซึง่วินิจฉัยให้ควบบริษัทจํากัดเข้ากันนั้น 
บริษัทต้องนําไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับตั้งแตว่ันลงมต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  มาตรา ๑๒๔๐  บริษัทต้องโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่
อย่างน้อยหนึ่งคราว และส่งคําบอกกล่าวไปยังบรรดาผู้ซึ่งบริษัทรู้ว่าเป็น

                          บริษัทตั้งแต่สองบริษัทขึ้นไป จะควบรวมในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
                          (๑) ควบรวมกันโดยเป็นบริษัทขึ้นใหม่ และบริษัท 
ที่มาควบรวมกันต่างหมดสภาพการเป็นนิติบุคคล  
                          (๒) ควบรวมกันโดยบริษัทหนึ่งบริษัทใดยังคงมีสภาพ
เป็นนิติบุคคล และบริษัทอื่นที่ควบรวมกันหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล  
 
                          มาตรา ๑๒๓๙  มติพิเศษซึ่งวินิจฉัยให้ควบรวมบริษัท
จํากัด บริษัทต้องนําไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับตั้งแต่วันลงมติ 
                        มาตรา ๑๒๓๙/๑  เมื่อมีมติพิเศษให้ควบรวมบริษัทแล้ว 
แต่มีผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าร่วมประชุมคัดค้านการควบรวมบริษัท บริษัทต้องจัดให้ 
มีผู้ซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในราคาที่ตกลงกัน หรือในกรณีที่ไม่สามารถ 
ตกลงกันได้ให้ใช้ราคาตามที่ผู้ประเมินราคาเป็นผู้กําหนด ถ้าผู้ถือหุ้นนั้น 
ไม่ยอมขายภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ไดร้ับคําเสนอขอซื้อ ให้บริษัทดําเนินการ
ควบรวมบริษัทต่อไปได้ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวนั้นเป็นผู้ถือหุ้น 
ของบริษัทที่ควบรวม 
                         การแต่งตั้งผู้ประเมินราคาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
 
 
 



 

๔๘ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
เจ้าหนี้ของบริษัท บอกให้ทราบรายการที่ประสงค์จะควบบริษัทเข้ากัน  
และขอให้เจ้าหนี้ผู้มีข้อคัดค้านอย่างหนึ่งอย่างใดในการควบบริษัทเข้ากันนั้น
ส่งคําคัดค้านไปภายในหกสิบวันนับแต่วันที่บอกกล่าว 
 
                  ถ้าไม่มีใครคัดค้านภายในกําหนดเวลาเช่นว่านั้น ก็ให้พึงถือว่า
ไม่มีคัดค้าน 
 
 
                 ถ้าหากมีเจ้าหนี้คัดค้าน บริษัทจะจัดการควบเข้ากันมิได้  
จนกว่าจะได้ใช้หนี้หรือได้ให้ประกันเพื่อหนี้รายนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         มาตรา ๑๒๔๐  เมื่อมีมติพิเศษให้ควบรวมบริษัทแล้ว 
บริษัทต้องมีหนังสือบอกกล่าวมติดังกล่าวภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้มีมติ 
ไปยังเจ้าหนี้ของบริษัทตามรายชื่อที่ปรากฏในบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ควบรวมบริษัทโดยกําหนดเวลาให้ส่งคําคัดค้าน
ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันทีไ่ด้รับหนังสือบอกกล่าวมตินั้น และให้บริษัท
โฆษณามตินั้นทางหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายภายในกําหนดเวลาสิบสี่วัน
นั้นด้วย 
                         ถ้ามีการคัดค้าน บริษัทจะควบรวมมิได้จนกว่าจะได้ชําระ
หนี้หรือได้ให้ประกันเพื่อหนี้นั้นแล้ว 
 
 
 
 
 
                         มาตรา ๑๒๔๐/๑ เมื่อได้ดําเนินการตามมาตรา ๑๒๓๙ 
และมาตรา ๑๒๔๐ แล้ว ให้กรรมการบริษัทที่จะควบรวมเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทนั้น ๆ ให้มาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้ 
                         (๑) ชือ่ของบริษัทที่ควบรวม โดยจะใช้ชื่อใหม่หรือ 
จะใช้ชื่อเดิมของบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่จะควบรวมก็ได้ 
                          (๒) วัตถุประสงค์ของบริษัทที่ควบรวม 
                          (๓) ทุนเรือนหุ้นของบริษัทที่ควบรวม โดยจะต้องมีทุน
เรือนหุ้นไม่น้อยกว่าทุนเรือนหุ้นของบริษัทเดิมอันมาควบรวม  



 

๔๙ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         (๔) จัดสรรหุ้นของบริษัทที่ควบรวมให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้  
มิให้นํามาตรา ๑๒๒๒ มาใช้บังคับ 
                         (๕) หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ควบรวม 
                         (๖) ข้อบังคับของบริษัทที่ควบรวม 
                         (๗) เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ควบรวม 
                         (๘) เลือกตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทที่ควบรวม 
                         (๙) เรื่องอื่น ๆ ที่จาํเป็นในการควบรวมบริษัท ถ้าหากมี  
                         ทั้งนี้ต้องดําเนินการประชุมให้เสร็จสิ้นภายในหกเดือน 
นับแต่วันที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งได้ลงมติให้ควบรวมเป็นรายหลังสุด เว้นแต่ 
ที่ประชุมตามมาตรานี้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปแต่เมื่อรวมเวลาทั้งหมดแล้ว
ต้องไม่เกินหนึ่งปี 
 
                         มาตรา ๑๒๔๐/๒  ในการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ 
ร่วมกันตามมาตรา ๑๒๔๐/๑  ให้ประชุมในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสํานักงาน 
แห่งใหญ่ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่จะควบรวมเข้ากัน หรือในจังหวัด 
ที่ใกล้เคียงที่ตั้งของสํานักงานแห่งใหญ่ของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง 
ที่จะควบรวมเข้ากัน โดย 
                        (๑) ต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหุ้นทั้งหมดของแต่ละบริษัทที่จะควบรวมเข้ากันมาประชุม 
จึงจะเป็นองค์ประชุม 
                         (๒) ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง 
เป็นประธาน 



 

๕๐ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 
 
 
 
                  มาตรา ๑๒๔๑  บริษัทได้ควบเข้ากันแล้วเมื่อใด ต่างบริษัท 
ต้องนําความไปจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ควบเข้ากัน  
และบริษัทจํากัดอันได้ตั้งขึ้นใหม่ด้วยควบเข้ากันนั้น ก็ต้องจดทะเบียน 
เป็นบริษัทใหม่ 
                  มาตรา ๑๒๔๒  จํานวนทุนเรือนหุ้นของบริษัทใหม่นั้น  
ต้องเท่ากับยอดรวมจํานวนทุนเรือนหุ้นของบริษัทเดิมอันมาควบเข้ากัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  มาตรา ๑๒๔๓  บริษัทใหม่นี้ย่อมได้ไปทั้งสิทธิและความรับผิด
บรรดามีอยู่แก่บริษัทเดิมอันได้มาควบเข้ากันนั้นทั้งสิ้น 
 

                         (๓) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมตาม (๑) เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น 
                         มาตรา ๑๒๔๐/๓  คณะกรรมการบริษัทเดิมต้องส่งมอบ
กิจการ ทรัพย์สิน บัญชี เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ของบริษัทให้แก่
คณะกรรมการบริษัทที่ควบรวมแล้วภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้น 
การประชุมตามมาตรา ๑๒๔๐/๑ 
                         มาตรา ๑๒๔๑  คณะกรรมการบริษัทที่ควบรวมต้อง 
ขอจดทะเบียนการควบรวมบริษัทพร้อมกับยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ  
และข้อบังคับที่ที่ประชุมตามมาตรา ๑๒๔๐/๑ ได้อนุมัติแล้วต่อนายทะเบียน
ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการประชุมตามมาตรา ๑๒๔๐/๑ 
                          มาตรา ๑๒๔๒  เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียน 
การควบรวมบริษัทแล้ว ให้นายทะเบียนหมายเหตุไว้ในทะเบียน ดังนี้ 
                          (๑) ในกรณีที่ควบรวมกันเป็นบริษัทขึ้นใหม่  
ให้หมายเหตุว่าบริษัทเดิมที่ควบรวมกันนั้นหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล 
                          (๒) ในกรณีที่ควบรวมกันโดยมีบริษัทใดบริษัทหนึ่ง 
ยังคงมีสภาพเป็นนิติบุคคล ให้หมายเหตุว่าบริษัทอื่นที่เหลือนั้นหมดสภาพ 
จากการเป็นนิติบุคคล 
 
 
 
 
 



 

๕๑ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 
 
 
 
 
                  มาตรา ๑๒๔๖/๑ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วน
จํากัดที่มีผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่สามคนขึ้นไปอาจแปรสภาพเป็นบริษัทจํากัดได้ 
โดยความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนและดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 
                 (๑) แจ้งความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนที่จะให้แปรสภาพ 
ห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจํากัดเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่
วันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนให้ความยินยอม 
                  (๒) ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แหง่ท้องที่อย่างน้อย 
หนึ่งคราว และมีหนังสือบอกกล่าวไปยังบรรดาผู้ซึ่งรู้ว่าเป็นเจ้าหนี้ 
ของห้างหุ้นส่วนบอกให้ทราบรายการที่ประสงค์จะแปรสภาพห้างหุ้นส่วน 
เป็นบริษัท และขอให้เจ้าหนี้ผู้มีข้อคัดค้านอย่างหนึ่งอย่างใดในการแปรสภาพ
เป็นบริษัทจํากัดนั้น ส่งคําคัดค้านไปภายในสามสิบวันนับแต่วันที่บอกกล่าวนั้น
                  ถ้ามีการคัดค้าน ห้างหุ้นส่วนนั้นจะแปรสภาพมิได้จนกว่าจะได้
ชําระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้นั้นแล้ว 

                          มาตรา ๑๒๔๓  บริษัทที่ควบรวมนี้ย่อมได้ไป 
ทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบบรรดามีอยู่แก่บริษัทเดิม 
อันได้มาควบรวมนั้นทั้งสิ้น 
 
                         มาตรา ๑๘  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒๔๖/๑  
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
                        “มาตรา ๑๒๔๖/๑  ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือ 
ห้างหุ้นส่วนจํากัดอาจแปรสภาพเป็นบริษัทจํากัดได้ โดยความยินยอม 
ของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนและดําเนินการดังต่อไปนี้ 
                         (๑) แจ้งความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนที่จะให้ 
แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจํากัดเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนภายใน 
สิบสี่วันนับแต่วันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนให้ความยินยอม 
                         (๒) ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อย
หนึ่งคราว และมีหนังสือบอกกล่าวไปยังบรรดาผู้ซึ่งรู้ว่าเป็นเจ้าหนี้ของ 
ห้างหุ้นส่วนบอกให้ทราบรายการที่ประสงค์จะแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็น
บริษัท และขอให้เจ้าหนี้ผู้มีข้อคัดค้านอย่างหนึ่งอย่างใดในการแปรสภาพ 
เป็นบริษัทจํากัดนั้น ส่งคําคัดค้านไปภายในสามสิบวันนับแต่วันที่บอกกล่าวนั้น 
                         ถ้ามีการคัดค้าน ห้างหุ้นส่วนนั้นจะแปรสภาพมิได้จนกว่า
จะได้ชําระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้นั้นแล้ว” 
 



 

๕๒ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
                         มาตรา ๑๙  ในกรณีที่มีการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์
สนธิไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แต่ยังมิได้จดทะเบียนบริษัท  
ให้สามารถดําเนินการจดทะเบียนบริษัทได้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และมิให้นํามาตรา ๑๐๙๙ วรรคสอง 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาใช้บังคับกับการจดทะเบียนบริษทัภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันดังกล่าว 
 
                         มาตรา ๒๐  ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ควบบริษัท 
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ จะดําเนินการควบบริษัทต่อไปตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับก็ได้ 
 
                         มาตรา ๒๑  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
................................. 
        .................................. 
 
 
 
 

 










































































































