
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ร่าง 

พระราชบัญญัติ 
ก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
 

“วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน” 
 

            อ.พ. ๑๑/๒๕๖๕ 



ค ำน ำ 

 
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ 

และน าเสนอข้อมูลส าคัญที่จ าเป็นต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน 
จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร 
ได้ลงมติเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพ่ือใช้ในราชการวงงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา โดยมุ่งเน้น
สารประโยชน์ในเชิงอ้างอิงเบื้องต้น ส าหรับประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา 
 

ส ำนักกฎหมำย 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

มิถุนำยน  ๒๕๖๕ 
 

 

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 

จัดท ำโดย 

 นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒสิภา 
 นายทศพร  แย้มวงษ ์ รองเลขาธิการวุฒสิภา 
 นายบุญสงค์  ทองอินทร์ ผู้บังคับบัญชากลุม่งานกฎหมาย ๑ 
 นางสาวศิวณัฐภรณ์  นันทะมา   นิติกรปฏิบตัิการ 
 นายทศวิณหุ์  เกียรติทัตต ์ วิทยากรช านาญการพเิศษ 
 นางพวงผกา  วรศิลป ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
 นางสาวอลงกรณ์  ตันเบ็ต เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
 นางสาวบุษบา  เสือแป้น เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 นางภสพร  อัครนาวิน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

กลุ่มงานกฎหมาย ๑  ส านักกฎหมาย  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๘๘ 
ผลิตโดย 

กลุ่มงานการพิมพ์  ส านักการพิมพ์  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๖๖  
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

 
 

          ท่ำนสมำชิกวุฒิสภำ และผู้สนใจที่มีควำมประสงค์หรือต้องกำรที่จะศึกษำเอกสำรประกอบ 
กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมวุฒิสภำ สำมำรถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติได้จำกเว็บไซต์วุฒิสภำ www.senate.go.th 
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สารบัญ 

หน้า 

ส่วนที่ ๑ สาระส าคัญ และบทวเิคราะห์ 
ร่างพระราชบัญญัตกิ าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นสว่นจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บริษัทจ ากัด สมาคม และมลูนิธิ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว)  

 ๑. สาระส าคัญของรา่งพระราชบัญญตัิก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นสว่นจดทะเบียน  
ห้างหุ้นสว่นจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธ ิ(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  ..............................  ๑ 

 ๒. บทวิเคราะห์รา่งพระราชบญัญตัิก าหนดความผดิเกี่ยวกับห้างหุน้ส่วนจดทะเบียน  
ห้างหุ้นสว่นจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธ ิ(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  ..............................  ๓ 

 ๓. ตารางเปรียบเทียบ 
พระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกบัห้างหุน้ส่วนจดทะเบียน หา้งหุน้สว่นจ ากัด  
บริษัทจ ากดั สมาคม และมลูนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ (เฉพาะสว่นที่เกี่ยวข้องกบัที่มีการแก้ไข)  
กับร่างพระราชบญัญตัิก าหนดความผิดเกี่ยวกบัหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน  
ห้างหุ้นสว่นจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธ ิ(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมตเิหน็ชอบแล้ว)  ................................................................................  ๙ 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัตกิ าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นสว่นจดทะเบียน  
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บริษัทจ ากดั สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 ๑. การด าเนนิการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  .........................  - ๑ - 

 ๒. บทวิเคราะหข์้อดแีละข้อสังเกตของร่างพระราชบญัญตัิก าหนดความผดิ 
เกี่ยวกบัห้างหุน้ส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นสว่นจ ากัด บรษิัทจ ากัด สมาคม  
และมูลนิธ ิ(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ........................................................................................  - ๓ - 

 ๓. ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)  ..................................  - ๕ - 

 

 

 

 



สารบัญ (ตอ่) 

หน้า 

ภาคผนวก 

 : ส าเนาหนงัสือสภาผู้แทนราษฎร  
ที่ สผ ๐๐๑๔/๕๕๘๓ ลงวนัที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
เรื่อง ร่างพระราชบญัญตัิก าหนดความผดิเกี่ยวกับห้างหุน้ส่วนจดทะเบียน  
ห้างหุ้นสว่นจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธ ิ(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
กราบเรียน ประธานวุฒิสภา ................................................................................................  (๑) 

 : ร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผดิเกี่ยวกบัห้างหุน้ส่วนจดทะเบียน  
ห้างหุ้นสว่นจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธ ิ(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมตเิหน็ชอบแล้ว)  ...............................................................................  (๓) 

 : บันทึกวิเคราะห์สรปุสาระส าคัญ 
ของรา่งพระราชบัญญตัิก าหนดความผิดเกี่ยวกบัหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน  
ห้างหุ้นสว่นจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธ ิ(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
(คณะรฐัมนตร ี เป็นผูเ้สนอ)  ...............................................................................................  (๖) 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ ๑ 

สาระส าคัญ บทวิเคราะห์ และตารางเปรียบเทียบ 
ร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 



๑ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิก าหนดความผิดเกีย่วกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

สาระส าคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับหา้งหุ้นส่วนจดทะเบียน  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธ ิ(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

ร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ ในคราวประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  
และตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณา เมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  
จึงได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร 

ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่  ๔ ครั้งที่  ๑ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง แล้วลงมติในวาระที่สาม
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และให้เสนอต่อวุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  

  ร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

  หลักการ 
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ เพ่ือให้การก าหนดความผิดและ 
บทก าหนดโทษสอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๙ และ 
มาตรา ๒๔ และเพิ่มมาตรา ๒๘ (๔)) 

เหตุผล 
โดยที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนบริษัท ของบรรพ ๓  

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในส่วนของการจ่ายเงินปันผลและการควบบริษัทจ ากัดเข้ากัน  
สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ เพ่ือให้การก าหนดความผิดและบทก าหนดโทษ 



๒ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิก าหนดความผิดเกีย่วกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

ในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

 ร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีเน้ือหารวมจ านวน ๕ มาตรา สรุปสาระส าคัญได้
ดังน้ี 
 ๑. ก าหนดชื่อพระราชบัญญัติ โดยพระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติ 
ก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ร่างมาตรา ๑) 
 ๒. ก าหนดวันใช้บังคับ โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒) 
 ๓. ก าหนดให้บริษัทจ ากัดท่ีจ่ายเงินปันผลโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๐๑ วรรคหนึ่ง และ 
วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือไม่จ่ายเงินปันผลภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
ในมาตรา ๑๒๐๑ วรรคสี่ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือแจกเงินปันผลโดยฝ่าฝืน 
มาตรา ๑๒๐๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  ๒๐,๐๐๐ บาท  
(ร่างมาตรา ๓) 
 ๔. ก าหนดให้บริษัทจ ากัดที่ ไม่ส่งหนังสือบอกกล่าวมติพิเศษให้ควบรวมบริษัท 
หรือไม่โฆษณาให้ทราบความประสงค์ที่จะควบรวมบริษัทตามมาตรา ๑๒๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือจัดการควบรวมบริษัทโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๔๐ วรรคสอง แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๔) 
 ๕. เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๔) ของวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติก าหนด
ความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ   
พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  “(๔) ไม่ส่งมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชี เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ  ตามมาตรา ๑๒๔๐/๓ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือไม่จดทะเบียนการควบรวมบริษัทตามมาตรา ๑๒๔๑  
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์” 
 (ร่างมาตรา ๕) 

________________ 



๓ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิก าหนดความผิดเกีย่วกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

บทวิเคราะห์ 
ร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุน้ส่วนจดทะเบียน ห้างหุน้ส่วนจ ากัด  

บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 

๑. เหตุผลที่จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
โดยที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนบริษัท ของบรรพ ๓  

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในส่วนของการจ่ายเงินปันผลและการควบบริษัทจ ากัดเข้ากัน  
สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ เพ่ือให้การก าหนดความผิดและบทก าหนดโทษ 
ในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

๒. ประเด็นส าคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึงและวาระท่ีสอง 

 ๒.๑. วาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ๑ 

  ๒.๑.๑ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ 

   ร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภา
ผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 

 

 

                                        
 ๑ สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา และบันทึกการประชุมในวาระที่หนึ่ง  
ขั้นรับหลักการ ได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
https://library2.parliament.go.th/library/home.html ห รื อ ส แ ก น ข้ อ มู ล ผ่ าน  QR CODE  ห ม าย เล ข  ๑  ถึ ง  ๔  
ในหน้าท่ี ๕ 



๔ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิก าหนดความผิดเกีย่วกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  ๒.๑.๒ สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสินิตย์ เลิศไกร) ได้แถลงถึงความเป็นมา
และเหตุผลความจ าเป็นของร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยสรุปได้ ดังนี้ 
   (๑) เหตุผลและความจ าเป็น โดยที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนบริษัท ในส่วนของการจ่ายเงินปันผลและการควบบริษัทจ ากัด
เข้ากัน จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิเพ่ือให้การก าหนดความผิดและบทก าหนดโทษ 
ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   (๒) สาระส าคัญแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน 
จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ เพื่อให้การก าหนดความผิด
และบทก าหนดโทษสอดคล้องกับการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น กรณีบริษัทไม่
จ่ายเงินปันผลตามที่ก าหนด เป็นต้น ทั้งนี้  กระทรวงพาณิชย์ได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นจาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ ผ่านทางเว็บไซต์ (Website) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นได้เห็นด้วยกับหลักการในการแก้ไขกฎหมาย 
    ส าหรับข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม กระทรวงพาณิชย์ได้น ามาพิจารณาปรับปรุง 
ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้ว ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการแก้ไขเ พ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วย
ก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด  สมาคม และมูลนิธิ  
เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ  

  ๒.๑.๓ การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

    ไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ 
ก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

 

 

 



๕ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิก าหนดความผิดเกีย่วกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  ๒.๑.๔ ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ 

   มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
ก าหนดความผิดเกี่ยวกับหา้งหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียง ๒๕๖ เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง ไม่ลงคะแนน ๓ เสียง และมีมติให้ใช้
คณะกรรมาธิการชุดเดียวกันกับคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จ านวน ๒๕ คน เพื่อพิจารณาในวาระที่สองขั้น
คณะกรรมาธิการ มีก าหนดแปรญัตติภายใน ๗ วัน 
 

๑. ร่างพระราชบญัญตัิก าหนดความผิดเกี่ยวกบัหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน  
ห้างหุ้นสว่นจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธ ิ(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระ  
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที ่๓ ครัง้ที ่๕  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) วันพธุที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔  
http://edoc.parliament.go.th/Meeting/MeetingViewer.aspx?id=705 

 

๒. เอกสารประกอบการพิจารณา ในคราวประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที ่๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึง่)  
วันพุธที ่๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/580229  

๓. บนัทึกการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที ่๒๕ ปีที ่๓ ครัง้ที่ ๙  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) วันพธุที่ ๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/mai
n_warehouse_dll_x.php?aid=9996&mid=4328  

๔. บนัทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  
ในการประชมุสภาผู้แทนราษฎร ชดุที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๙  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) วันพธุที่ ๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_w
arehouse_dll_x.php?aid=9995&mid=4328 

 

  



๖ 

ร่างพระราชบญัญตัิก าหนดความผิดเกีย่วกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

๒.๒ วาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงตามล าดับมาตรา 
 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในวาระที่สอง เรียง

ตามล าดับมาตรา และได้พิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่ง โดยมีการพิจารณาและอภิปราย
ตามล าดับมาตรา สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

 (๑) มาตรา ๔ แก้ไขมาตรา ๒๔ ได้มีกรรมาธิการผู้สงวนความเห็น จ านวน ๑ คน คือ 
นายจินตพันธ์  ทังสุบุตร แต่นายจินตพันธ์  ทังสุบุตร ได้ขอถอนข้อสงวนความเห็นโดยมีข้อสังเกตว่า 
หากใช้ค าว่า “หนังสือแจ้งมติพิเศษ” อาจไม่สอดคล้องกับมาตรา ๑๒๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ที่ใช้ค าว่า “หนังสือบอกกล่าวมติพิเศษ”  

 จากนั้น พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้อภิปราย 
โดยมีข้อสังเกตว่า ค าว่า “มติพิเศษ” มีความหมายครอบคลุมถึงเรื่องใดบ้าง ส่วนค าว่า “โฆษณา” และ 
“จัดการ” มีความหมายครอบคลุมเรื่องใดบ้าง เช่น ครอบคลุมเรื่องการประกันหนี้ หรือการด าเนินคดี  
ที่ยังไม่เป็นที่สิ้นสุด หรือไม่ และบุคคลใดเป็นผู้มีหน้าที่ด าเนินการโฆษณาหรือจัดการ นอกจากนั้น 
ระวางโทษปรับท่ีก าหนดไว้ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทนั้น เห็นว่าเป็นอัตราที่ก าหนดเป็นเงินจ านวนน้อยมาก
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  

นอกจากนั้น นายพิเชษฐ  เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้อภิปราย 
โดยมีข้อสังเกตว่า ระวางโทษปรับที่กําหนดไว้ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทนั้น ไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ 

ในปัจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาทุนจดทะเบียนของบริษัทที่มีการควบรวมที่มีมูลค่าสูงแลว้ ยังไม 

สอดคล้องกับบริบทที่เปน็อยู่ในปัจจุบัน 

 (๒) มาตรา ๕ เพ่ิมเติม (๔) ของมาตรา ๒๘ ได้มีกรรมาธิการผู้สงวนความเห็น จ านวน ๑ คน 
คือ นายจินตพันธ์  ทังสุบุตร แต่นายจินตพันธ์  ทังสุบุตร ได้ขอถอนข้อสงวนความเห็น 

 จากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาลงมติเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมาธิการ 
ที่ไม่มีการแก้ไขและให้พิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งโดยไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใด 
ขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค า จึงเป็นอันจบการพิจารณาในวาระที่สอง ต่อจากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ได้พิจารณาต่อไปในวาระที่สาม 



๗ 

ร่างพระราชบญัญตัิก าหนดความผิดเกีย่วกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

๕. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัตแิก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร 
ซึ่งบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที ่๑ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) วันพธุที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
https://pis.parliament.go.th/PARWeb/doc/meeting-
agenda/MeetingAgendaDetailForQRCode?meetingId=XoWrSTNoGKRq
MelS_UI 

๖. บนัทึกการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที ่๒๕ ปีที ่๔ ครัง้ที่ ๑  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) วันพธุที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/mai
n_warehouse_dll_x.php?aid=10283&mid=4386 

๗. บนัทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  
ในการประชมุสภาผู้แทนราษฎร ชุดที ่๒๕ ปีที ่๔ ครัง้ที ่๑  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) วันพธุที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/mai
n_warehouse_dll_x.php?aid=10284&mid=4386 

๓. ผลการพิจารณาของสภาผูแ้ทนราษฎรในวาระที่สาม 

       มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้  โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๓๐๗ เสียง ไม่เห็นชอบ (ไม่มี ) งดออกเสียง (ไม่มี )  
และไม่ลงคะแนนเสียง ๗ เสียง 

___________________ 



 
 

๙ 

ตารางเปรียบเทยีบ 
พระราชบัญญัตกิ าหนดความผิดเกีย่วกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากดั สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙  

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 
กับ 

ร่างพระราชบัญญัตกิ าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นสว่นจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

พระราชบัญญัตกิ าหนดความผิดเกีย่วกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บริษัทจ ากดั สมาคม และมูลนิธิ  

พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัตกิ าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นสว่นจดทะเบียน  
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บริษัทจ ากดั สมาคม และมูลนิธิ  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 
พระราชบัญญัต ิ

ก าหนดความผิดเกี่ยวกบัหา้งหุ้นสว่นจดทะเบียน 
ห้างหุ้นสว่นจ ากัด บริษัทจ ากดั สมาคม และมูลนิธ ิ

พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว ้ณ วันที ่๑๓ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๙๙ 

เป็นปทีี่ ๑๑ ในรัชกาลปัจจบุัน 

ร่าง 
พระราชบัญญัต ิ

ก าหนดความผิดเกี่ยวกบัหา้งหุ้นสว่นจดทะเบียน 
ห้างหุ้นสว่นจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคมและมูลนธิิ (ฉบบัที่ ..) 

พ.ศ. .... 
 

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

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

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



 
 

๑๐ 

พระราชบัญญัตกิ าหนดความผิดเกีย่วกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บริษัทจ ากดั สมาคม และมูลนิธิ  

พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัตกิ าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นสว่นจดทะเบียน  
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บริษัทจ ากดั สมาคม และมูลนิธิ  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรม 
ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

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

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ 
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ
เสียใหม่ 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการก าหนด
ความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด 
สมาคม และมูลนิธิ 

 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย 

 เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือให้การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจในลักษณะ 
ของหุ้นส่วน บริษัท เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ ขึ้น ไว้ 
โดยค าแนะน าและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้ 

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



 
 

๑๑ 

พระราชบัญญัตกิ าหนดความผิดเกีย่วกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บริษัทจ ากดั สมาคม และมูลนิธิ  

พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัตกิ าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นสว่นจดทะเบียน  
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บริษัทจ ากดั สมาคม และมูลนิธิ  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติก าหนดความผิด
เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และ
มูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวัน 
นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
 
 
 
 
มาตรา ๑๙ บริษัทจ ากัดใดจ่ายเงินปันผลโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๐๑ 

แห่งประมวลกฎหมายแห่งและพาณิชย์ หรือแจกเงินปันผลโดยฝ่าฝืน 
มาตรา ๑๒๐๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องระวางโทษ 
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด 
สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติก าหนด
ความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม 
และมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๙ บริษัทจ ากัดใดจ่ายเงินปันผลโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๐๑  
วรรคหนึ่ง และวรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือไม่จ่าย 
เงินปันผลภายในระยะเวลาที่ก าหนดในมาตรา ๑๒๐๑ วรรคสี่ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ หรือแจกเงินปันผลโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๐๒ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท” 



 
 

๑๒ 

พระราชบัญญัตกิ าหนดความผิดเกีย่วกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บริษัทจ ากดั สมาคม และมูลนิธิ  

พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัตกิ าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นสว่นจดทะเบียน  
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บริษัทจ ากดั สมาคม และมูลนิธิ  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 
 
 
 
 
มาตรา ๒๔ บริษัทจ ากัดใดไม่โฆษณาหรือไม่ส่งค าบอกกล่าวให้ทราบ

รายการที่ประสงค์จะควบบริษัทเข้ากันตามมาตรา ๑๒๔๐ วรรคหนึ่ง  
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือจัดการควบบริษัทเข้าด้วยกัน 
โดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๔๐ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแห่งและพาณิชย์ 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติก าหนด
ความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด 
สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติก าหนด
ความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด 
สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๔ บริษัทจ ากัดใดไม่ส่งหนังสือบอกกล่าวมติพิเศษ 
ให้ควบรวมบริษัทหรือไม่โฆษณาให้ทราบความประสงค์ที่จะควบรวมบริษัท
ตามมาตรา ๑๒๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือ
จัดการควบรวมบริษัทโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๔๐ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท” 

 มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๔) ของวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๘ 
แห่งพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
ห้า งหุ้ นส่ วนจ ากั ด  บริษัทจ ากั ด  สมาคม และมูลนิ ธิ  พ .ศ .  ๒๔๙๙  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน 
จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 



 
 

๑๓ 

พระราชบัญญัตกิ าหนดความผิดเกีย่วกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บริษัทจ ากดั สมาคม และมูลนิธิ  

พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัตกิ าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นสว่นจดทะเบียน  
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บริษัทจ ากดั สมาคม และมูลนิธิ  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

มาตรา ๒๘ กรรมการใดของบริษัทจ ากัด 
(๑) ไม่ส่งส าเนางบดุลตามมาตรา ๑๑๙๙ วรรคสอง แห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(๒) ไม่จัดให้ถือบัญชีตามมาตรา ๑๒๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ หรือ 
(๓) ไม่จัดให้จดบันทึก หรือไม่เก็บรักษาสมุดตามมาตรา ๑๒๐๗  

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 
 
 
 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
“(๔) ไม่ส่งมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชี เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ 

ตามมาตรา ๑๒๔๐/๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  หรือ 
ไม่จดทะเบียนการควบรวมบริษัทตามมาตรา ๑๒๔๑ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์” 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  
 

   จอมพล ป. พิบลูสงคราม  
         นายกรัฐมนตร ี

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 

.............................................. 
          นายกรัฐมนตรี 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ ๒  
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับท่ี ..)  

พ.ศ. .... 
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 



- ๑ - 

การด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์ได้ด าเนินการเกี่ยวข้องกับร่างพระราชบญัญตักิ าหนด
ความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยได้จัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน 
และเป็นระบบ และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน โดยสามารถ
สรุปได้ดังนี้ 

๑. กระบวนการและขั้นตอนในการรับฟังความคิดเห็น 
 กรมพัฒนาธุรกิจการคา  ไดจัดเชิญชวนหนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้ง 

ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ่ร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับ
หางหุนส่วนจดทะเบียน หางหุนส่วนจากัด บริษัทจากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ได
ผ่านการพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว ผ่านทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th 
โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางโทรสารหมายเลข ๐๒ ๕๔๕ ๔๔๗๒ และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ dbd.legal@gmail.com ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน 
๒๕๖๐ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการจัดท าและ
เสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สามารถสรุป
ได้ ดังนี้ 

๑.๑ จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง 
ร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน

จ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นจาก 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย จ านวน ๑ ครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ 
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

๑.๒ พ้ืนที่ในการรับฟังความคิดเห็น 
 เปิดรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้ง

ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น 
๑.๓ ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น 

- ไมมี- 

๒. สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
ผลกระทบโดยรวมที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายฉบับนี้ มีดังนี้ คือ 
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
- จะส่งผลต่อภาพรวมและบรรยากาศของการลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

ที่ผู้ประกอบธุรกิจสามารถจัดตั้งธุรกิจได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้การด าเนินธุรกิจมีความคล่องตัว และมีบท
คุ้มครองนักลงทุนรายย่อยที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี บริษัทและผู้ประกอบธุรกิจ 



- ๒ - 

จะต้องมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด เช่น ในเรื่อง
ของการต้องจ่ายเงินปันผล เป็นต้น 

ผลกระทบต่อสังคม 
- ประเทศไทยมีมาตรการคุ้มครองผู้ถือหุ้นดียิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้า

มาด าเนินธุรกิจในรูปบริษัทง่ายขึ้น ซึ่งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการประกอบธุรกิจ 

๓. การเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
ต่อประชาชน 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการเปิดเผยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากกฎหมายผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (www.dbd.go.th) 

๔. การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้น าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบ 

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แล้ว เห็นควรยืนยันตามร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ผ่าน
การตรวจพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๕. ความเห็นต่อการด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
จากการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เสนอมาพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติก าหนด

ความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  แล้ว เห็นว่าได้มีการด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ วรรคสอง 

http://www.dbd.go.th/


 - ๓ – 

บทวิเคราะห์ขอ้ดีและข้อสังเกตของรา่งพระราชบัญญตั ิ
ก าหนดความผดิเกี่ยวกับหา้งหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

บริษัทจ ากัด สมาคม และมลูนิธิ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

ความเป็นมา 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานมีบทบัญญัติบางประการที่ยัง

ไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุง และที่สร้างภาระโดยไม่จ า เป็นแก่ประชาชน รวมถึงส่งผลกระทบต่อ 
การประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และ
ยังส่งผลต่อการประเมินจัดอันดับเรื่องความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของ
ธนาคารโลกอีกด้วย เช่น ไม่มีการก าหนดระยะเวลาสิ้นผลในหนังสือบริคณห์สนธิ วิธีบอกกล่าวเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้น การให้ประทับตราในใบหุ้น การก าหนดจ านวนขั้นต่ าของผู้เริ่มก่อการการก าหนดให้มี
ระยะเวลาการจ่ายเงินปันผลของบริษัท การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมคณะกรรมการ รวมถึง 
เรื่องการควบบริษัทที่ไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ซึ่งปัจจุบันการควบบริษัทตามกฎหมาย
จะท าให้บริษัทเดิมสิ้นสภาพไปและเกิดบริษัทใหม่ขึ้นมาแทนที่ ก่อให้เกิดความไม่สะดวกในทางปฏิบัติ
กรณีบริษัทประสงค์จะด าเนินกิจการโดยยังคงบริษัทเดิมอยู่ต่อไป เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติรองรับไว้ 
ให้สามารถเลือกได้ว่า เมื่อควบบริษัทเข้ากันแล้วจะเกิดบริษัทที่มีสภาพความเป็นนิติบุคคลใหม่ หรือ  
ให้บริษัทหนึ่งบริษัทใดยังคงมีสภาพนิติบุคคลเดิมอยู่ เป็นต้น  ท้ังนี้ เมื่อมีการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงสมควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการก าหนดความผิดเกี่ยวกับ
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ เพ่ือให้การก าหนดความผิด
และบทก าหนดโทษสอดคล้องกับบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น
เพ่ือให้กฎหมายดังกล่าวมีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และเป็นการขจัดปัญหาและ
อุปสรรคดังกล่าว จึงต้องแก้ไขปรับปรุงเพ่ือให้การด าเนินกิจการค้าในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนและบริษัท 
มีความชัดเจนและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น๑ 

การเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร 
เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ 
ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง รับหลักการแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้น 
คณะหนึ่งเพื่อพิจารณา เมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วจึงได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร 

 เรียบเรียงโดย นายทศวิณหุ์  เกียรติทัตต์ วิทยากรช านาญการพิเศษ กลุ่มงานกฎหมาย ๑ ส านักกฎหมาย 
๑ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. รายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ส่วนท่ี ๑ เหตุผลความจ าเป็น

ที่ต้องตรากฎหมายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ข้อ ๑. สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบของปัญหา, 
หน้า ๑.  
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ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจด
ทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ในวาระที่สองแล้ว 
ลงมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัท
จ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี มีสาระส าคัญ ดังนี้ คือ  

- แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ เพ่ือให้การก าหนดความผิดและบทก าหนดโทษ
สอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๔ และเพ่ิม
มาตรา ๒๘ (๔))  

ข้อดี 
- การแก้ไขกฎหมายดังกล่าวส่งผลต่อภาพรวมและบรรยากาศของการลงทุนประกอบธุรกิจ  

ในประเทศไทย ที่ผู้ประกอบธุรกิจสามารถจัดตั้งธุรกิจได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้การด าเนินธุรกิจมีความคล่องตัว 
และมีบทคุ้มครองนักลงทุนรายย่อยที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งท าให้ประเทศไทยมีมาตรการ
คุ้มครองผู้ถือหุ้นที่ดียิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาด าเนินธุรกิจในรูปบริษัทง่ายขึ้น 
ซึ่งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการประกอบธุรกิจ
สอดรับกับตัวชี้วัดของธนาคารโลก (World Bank) ซึ่งจะส่งผลดีต่อการประเมินของประเทศไทย 
ในการจัดอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) นอกจากนี้ ยังสามารถน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระให้กับประชาชน รวมทั้งเสริมสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและสร้างภาพลักษณ์อันดีในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

ข้อสังเกต 
- บริษัทและผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ภายในระยะเวลา 

ที่กฎหมายก าหนด เช่น ในเรื่องของการต้องจ่ายเงินปันผลภายใน ๑ เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่หรือ
กรรมการลงมติ ซึ่งหากไม่ด าเนินการจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดความผิดเกี่ยวกับ  
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ  
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ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ 
(Ease of Doing Business) 

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายนที่ผ่านมา ธนาคารโลกได้ประกาศยกเลิกการจัดท ารายงาน Doing 
Business ที่เคยด าเนินการมาหลายปี อันมีสาเหตุมาจากเรื่องอื้อฉาวจากความผิดปกติของข้อมูล  
ที่น ามาจัดท าดัชนีความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business Index) ในรายงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบก็พบความผิดปกติของการจัดการข้อมูลจริง และ
เจ้าหน้าที่ก็ยอมรับว่ามีแรงกดดันจากผู้บริหารในการจัดการข้อมูลบางประเทศในรายงานฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และรายงานปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แม้รายงาน Doing Business จะหมดความน่าเชื่อถือและหยุดการด าเนินการไปในปัจจุบัน 
แต่ที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่ารายงานฉบับนี้มีความส าคัญและมีอิทธิพลสูงทั้งในระดับประเทศและ
นานาชาติ รัฐบาลไทยทุกยุคสมัยล้วนได้ใช้ข้อมูลดัชนีความยากง่ายในการประกอบธุรกิจเป็นตัวชี้วัด
ส าคัญของประเทศและใช้เป็นแนวทางส าคัญในการปรับปรุงกฎระเบียบภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ
มาโดยตลอด 

เมื่อมองย้อนกลับไป ดัชนีความยากง่ายในการประกอบธุรกิจได้พัฒนาขึ้นมาโดยเริ่มต้นจาก  
การพิจารณาตัวชี้วัดใน ๕ มิติของวงจรชีวิตในการประกอบธุรกิจ แล้วได้ขยายเพ่ิมเป็น ๑๐ มิติ 
ครอบคลุมตั้งแต่ การเริ่มต้นธุรกิจ การจดทะเบียนทรัพย์สิน การได้รับสินเชื่อ ไปจนถึงการล้มละลาย 
ดัชนีในแต่ละมิติก็จะมีตัวชี้วัดส าหรับการวัดต้นทุน ระยะเวลาและคุณภาพของกฎระเบียบธุรกิจ 

รายงาน Doing Business ครอบคลุม ๑๙๐ ประเทศ ตัวชี้วัดหลายตัวระบุถึงประสบการณ์ 
ของบริษัททั่วไปในการประกอบธุรกิจ มีการใช้สมมติฐานเกี่ยวกับรูปแบบทางกฎหมาย ขนาด ที่ตั้งของ
ธุรกิจ และลักษณะการด าเนินงานของธุรกิจ ข้อมูลเก็บรวบรวมผ่านแบบสอบถามกับนักกฎหมาย 
ที่ปรึกษาทางธุรกิจ นักบัญชี ตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ข้าราชการ และผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวกับข้อก าหนดทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเป็นประจ า 

หลายปีที่ผ่านมา ดัชนีและการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจได้ให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์และส่งอิทธิพลถึงรัฐบาลในแต่ละประเทศเพ่ือที่ จะด าเนินการปฏิรูปกฎระเบียบให้เพ่ิม 
ความสะดวกในการท าธุรกิจ ซึ่งจะท าให้ประเทศมีคะแนนและล าดับสูงขึ้น รัฐบาลประเทศต่าง  ๆ ได้
เรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจากประเทศที่ได้คะแนนสูง ซึ่งส่งผลให้เวลาและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบลดลง รวมถึงปรับปรุงคุณภาพของระเบียบ ข้อบังคับและขั้นตอนในแต่ละประเทศให้ดีขึ้น 

นับตั้งแต่รายงาน Doing Business ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นมาได้พบการปฏิรูปกฎเกณฑ์ 
ทางธุรกิจมากกว่า ๓,๘๐๐ รายการใน ๑๙๐ ประเทศ การปฏิรูปส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการได้รับสินเชื่อ 
การเริ่มต้นธุรกิจ การช าระภาษี การจดทะเบียนทรัพย์สิน และการค้าระหว่างประเทศ  และในช่วง
ทศวรรษที่ผ่านมา หลายประเทศ เช่น อินโดนีเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  บรูไน รวันดา อินเดีย 
เวียดนาม เป็นประเทศที่มีจ านวนการปฏิรูปเชิงบวกสูงสุด  

 ธราธร รตันนฤมิตศร จากเว็บไซต์ https://www.bangkokbiznews.com/blogs/columnist/966897 
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 ส าหรับประเทศไทย รายงาน Doing Business พ.ศ. ๒๕๖๓  พบว่า อันดับความยากง่าย 
ในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยอยู่ที่อันดับที่ ๒๑ จาก ๑๙๐ ประเทศของโลก ได้คะแนนรวม 
๘๐.๑ จาก ๑๐๐ คะแนน มิติที่ไทยอยู่ในอันดับสูงคือ การคุ้มครองนักลงทุนรายย่อย อันดับที่ ๓ ของ
โลก และการขอใช้ไฟฟ้าอันดับที่ ๖ ของโลก ส่วนมิติที่อยู่ในอันดับที่ต่ าและมีโอกาสจะพัฒนาได้อีกมาก 
คือการช าระภาษี การจดทะเบียนทรัพย์สิน และการค้าระหว่างประเทศ 
 ก่อนหน้านี้ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๑๗ – ๑๘ แต่เมื่อมี 
การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดและระเบียบวิธีก็ท าให้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อันดับของประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยน
เป็นอันมาก ตกไปอยู่ที่อันดับที่ ๔๖ หลังจากนั้น รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปด้านนี้อย่างจริงจัง ส่งผลท าให้อันดับดีขึ้นอย่างมากจนท าให้ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทยขึ้นมาอยู่
ในอันดับที่ ๒๖ และสูงสุดที่อันดับ ๒๑ ในปีล่าสุด  
 เมื่อพิจารณาอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอาเซียน 
ประเทศไทยยังตามหลังสิงคโปร์และมาเลเซีย แต่ก็ถือว่าอยู่ในอันดับที่สูงกว่าประเทศพัฒนาแล้วบาง
ประเทศ เช่น เยอรมนี (อันดับ ๒๒) แคนาดา (อันดับ ๒๓) ญี่ปุ่น (อันดับ ๒๙) สเปน (อันดับ ๓๐) 
ฝรั่งเศส (อันดับ ๓๒) เนเธอร์แลนด์ (อันดับ ๔๒) 
 ส าหรับในอนาคต แม้ว่าธนาคารโลกจะหยุดการจัดท าดัชนีและรายงาน Doing Business  
ลงไปแล้ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ประเทศไทยควรจะหยุดการปฏิรูปกฎ ระเบียบในการประกอบธุรกิจ
ลงไปด้วย ในทางตรงกันข้าม ห้วงเวลานี้ถือเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยที่จะมีอิสระในการตั้งโจทย์
ของตัวเองขึ้นมาใหม่ และแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกฎ ระเบียบในการประกอบธุรกิจ
ให้ดีขึ้น 

 
 

 
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
: ส าเนาหนังสอืสภาผู้แทนราษฎร  

ด่วนท่ีสดุ ที่ สผ ๐๐๑๔/๕๕๘๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
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ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บริษัทจ ากดั สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
กราบเรยีน ประธานวุฒิสภา  

: ร่างพระราชบัญญัตกิ าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นสว่นจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
บริษัทจ ากัด สมาคม และมลูนิธิ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว)   

: บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัตกิ าหนดความผดิเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุน้ส่วนจ ากัด 
บริษัทจ ากัด สมาคม และมลูนิธิ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

 

 






















