
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
กําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน 
หางหุนสวนจํากัด บรษิัทจํากัด สมาคม และมูลนิธ ิ

พ.ศ. ๒๔๙๙ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙ 
เปนปที่ ๑๑ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจด

ทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ เสียใหม 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไว โดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับ

หางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐

เปนตนไป 
 

หมวด ๑ 
ความผดิเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด  

และบริษัทจาํกัด 
   

 
มาตรา ๓๒  หางหุนสวนจดทะเบียน หรือหางหุนสวนจํากัดใดในกรณีใชช่ือใน

ดวงตรา ปายชื่อ หนังสือบอกกลาวปาวรอง จดหมาย ใบแจงความ หรือเอกสารอยางอ่ืนเกี่ยวกับ
ธุรกิจของหางหุนสวน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๓/ตอนที่ ๙๕/ฉบับพิเศษ หนา ๑๗๒/๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ 
๒ มาตรา ๓ อัตราโทษ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหาง

หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ถาเปนอักษรไทย ไมใชคําวา “หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล” หรือ “หาง
หุนสวนจํากัด” ประกอบชื่อ แลวแตกรณ ี

(๒) ถาเปนอักษรตางประเทศ ไมใชคําซึ่งมีความหมายวา “หางหุนสวนสามัญนติิ
บุคคล” หรือ “หางหุนสวนจํากัด” ตามประกาศของกระทรวงเศรษฐการประกอบชื่อ แลวแตกรณ ี

ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาทและปรับอีกวันละไมเกินหารอยบาท
จนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา ๔๓  ผูใดใชช่ือหรือย่ีหอซึ่งมีอักษรไทยประกอบวา “หางหุนสวนสามัญนิติ

บุคคล” หรือ “หางหุนสวนจํากัด” หรืออักษรตางประเทศซึ่งมีความหมายดังกลาวประกอบ ใน
ดวงตรา ปายชื่อ หนังสือบอกกลาวปาวรอง จดหมาย ใบแจงความ หรือเอกสารอยางอ่ืนเกี่ยวกับ
ธุรกิจ โดยมิไดเปนหางหุนสวนจดทะเบียน หรือหางหุนสวนจํากัด เวนแตเปนการใชในการขอจด
ทะเบียนเกี่ยวกับการตั้งหางหุนสวน ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท และปรับอีกวันละไม
เกินหารอยบาทจนกวาจะไดเลิกใชหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๔/๑๔  หางหุนสวนจดทะเบียนหรือหางหุนสวนจํากัดใดไมจดทะเบียน

ตามมาตรา ๑๐๖๔/๒ หรือมาตรา ๑๐๗๘/๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตองระวาง
โทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๕๕  บริษัทจํากัดใด นอกจากธนาคาร ในกรณีใชช่ือในดวงตรา ปายชื่อ 

หนังสือบอกกลาวปาวรอง จดหมาย ใบแจงความ หรือเอกสารอยางอ่ืนเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท 
(๑) ถาเปนอักษรไทย ไมใชคําวา “บริษัท” ไวหนาช่ือ และ “จํากัด” ไวทายชื่อ 
(๒) ถาเปนอักษรตางประเทศ ไมใชคําซึ่งมีความหมายวา “บริษัทจํากัด” ตาม

ประกาศของกระทรวงเศรษฐการประกอบชื่อ 
ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท และปรับอีกวันละไมเกินหารอยบาท

จนกวาจะไดเลิกใชหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง แลวแตกรณ ี
 
มาตรา ๖๖  ผูใดใช ช่ือหรือย่ีหอซึ่งมีอักษรไทยประกอบวา “บริษัทจํากัด” 

“บริษัท” หรือ “จํากัด” หรืออักษรตางประเทศซึ่งมีความหมายดังกลาวประกอบในดวงตรา ปาย
                                                 

๓ มาตรา ๔ อัตราโทษ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหาง
หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๔ มาตรา ๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หาง
หุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๕ มาตรา ๕ อัตราโทษ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหาง
หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๖ มาตรา ๖ อัตราโทษ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหาง
หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ช่ือ จดหมาย ใบแจงความหรือเอกสารอยางอ่ืนเกี่ยวกับธุรกิจโดยมิไดเปนบริษัทจํากัด เวนแตเปน
การใชในการขอจดทะเบียนเกี่ยวกับการตั้งบริษัท หนังสือช้ีชวนใหเขาช่ือซื้อหุนหรือหนังสือบอก
กลาวปาวรอง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท และปรับอีกวันละไมเกินหารอยบาทจนกวา
จะไดเลิกใชหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๗๗  บริษัทจํากัดใดไมเอาหุนซึ่งริบแลวออกขายทอดตลาด ไมหักใชคา

หุนที่เรียกกับดอกเบี้ยคางชําระ หรือไมสงคืนเงินเหลือใหแกผูถือหุนตามมาตรา ๑๑๒๕ แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๘๘  บริษัทจํากัดใดไมทําใบหุนมอบใหเปนคูมือแกผูถือหุน หรือเรียก

คาธรรมเนียมเกินกวาที่กําหนดไวตามมาตรา ๑๑๒๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
หรือไมทําใบหุนตามมาตรา ๑๑๒๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตองระวางโทษปรบัไม
เกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๙๙  บริษัทจํากัดใดออกใบหุนชนิดออกใหแกผูถือโดยฝาฝนมาตรา 

๑๑๓๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๐๑๐  บริษัทจํากัดใดไมมีสมุดทะเบียนผูถือหุนตามมาตรา ๑๑๓๘ แหง

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๑๑๑  บริษัทจํากัดใดไมรักษาสมุดทะเบียนผูถือหุน หรือเมื่อผูถือหุนรอง

ขอไมเปดสมุดทะเบียนใหผูถือหุนดูตามมาตรา ๑๑๓๙ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

 

                                                 
๗ มาตรา ๗ อัตราโทษ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหาง

หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๘ มาตรา ๘ อัตราโทษ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหาง

หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๙ มาตรา ๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหางหุนสวนจด

ทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๐ มาตรา ๑๐ อัตราโทษ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหาง

หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๑ มาตรา ๑๑ อัตราโทษ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหาง

หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒๑๒  บริษัทจํากัดใดเปนเจาของถือหุนของตนเอง หรือรับจํานําหุนของ
ตนเอง โดยฝาฝนมาตรา ๑๑๔๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตองระวางโทษปรับไม
เกินหนึ่งแสนบาท 

 
มาตรา ๑๓๑๓  บริษัทจํากัดใดไมจดทะเบียนตามมาตรา ๑๑๔๖ มาตรา ๑๑๕๗ 

มาตรา ๑๒๒๘ มาตรา ๑๒๓๙ หรือมาตรา ๑๒๔๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๔๑๔  บริษัทจํากัดใดไมมีสํานักงานบอกทะเบียน หรือไมสงคําบอกกลาว

ตามมาตรา ๑๑๔๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่น
บาท 

 
มาตรา ๑๕๑๕  บริษัทจํากัดใดลงพิมพหรือแสดงจํานวนตนทุนของบริษัทโดยฝา

ฝนมาตรา ๑๑๔๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่น
บาท 

 
มาตรา ๑๖๑๖  บริษัทจํากัดใดไมเรียกประชุมตามมาตรา ๑๑๗๑ วรรคหนึ่ง แหง

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๗๑๗  บริษัทจํากัดใดไมลงพิมพโฆษณาคําบอกกลาวเรียกประชุมใหญ

ไมสงคําบอกกลาวไปยังผูถือหุน หรือไมระบุสถานที่ วัน เวลา และสภาพแหงกิจการที่จะไดประชุม
ปรึกษากันในคําบอกกลาวตามมาตรา ๑๑๗๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตองระวาง
โทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

 

                                                 
๑๒ มาตรา ๑๒ อัตราโทษ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหาง

หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๓ มาตรา ๑๓ อัตราโทษ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหาง

หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๔ มาตรา ๑๔ อัตราโทษ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหาง

หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๕ มาตรา ๑๕ อัตราโทษ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหาง

หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๖ มาตรา ๑๖ อัตราโทษ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหาง

หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๗ มาตรา ๑๗ อัตราโทษ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหาง

หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๘๑๘  บริษัทจํากัดใด 
(๑) ไมทําบัญชีงบดุลตามมาตรา ๑๑๙๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
(๒) ไมจัดใหมีผูสอบบัญชีตรวจสอบงบดุล ไมนําบัญชีงบดุลเสนอเพื่ออนุมัติใน

ที่ประชุมใหญ ไมสงสําเนางบดุล หรือไมมีสําเนางบดุล ตามมาตรา ๑๑๙๗ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย หรือ 

(๓) ไมจําหนายสําเนางบดุลแกผูปรารถนาจะซื้อตามมาตรา ๑๑๙๙ วรรคหนึ่ง 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๙๑๙  บริษัทจํากัดใดจายเงินปนผลโดยฝาฝนมาตรา ๑๒๐๑ แหง

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือแจกเงินปนผลโดยฝาฝนมาตรา ๑๒๐๒ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

เงินใด ๆ ที่จาย หรือแจก ใหแกผูถือหุนในฐานะเปนผูถือหุนนอกจากเงินคาหุน
ใหถือวา เปนเงินปนผลตามมาตรานี ้

 
มาตรา ๒๐๒๐  บริษัทจํากัดใดไมบอกกลาววาจะปนผลอยางใด ๆ อันไดอนุญาต

ใหจายตามมาตรา ๑๒๐๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตองระวางโทษปรับไมเกินสอง
หมื่นบาท 

 
มาตรา ๒๑๒๑  บริษัทจํากัดใดไมเสนอบรรดาหุนที่ออกใหมใหแกผูถือหุนตาม

มาตรา ๑๒๒๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๒๒๒๒  บริษัทจํากัดใดไมโฆษณา หรือไมมีหนังสือบอกกลาวความ

ประสงคจะลดทุนตามมาตรา ๑๒๒๖ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือ
จัดการลดทุนโดยฝาฝนมาตรา ๑๒๒๖ วรรคสาม แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

                                                 
๑๘มาตรา ๑๘ อัตราโทษ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหาง

หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  
๑๙ มาตรา ๑๙ อัตราโทษ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหาง

หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๐ มาตรา ๒๐ อัตราโทษ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหาง

หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๑ มาตรา ๒๑ อัตราโทษ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหาง

หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๒ มาตรา ๒๒ อัตราโทษ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหาง

หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๓๒๓  บริษัทจํากัดใดออกหุนกูโดยฝาฝนมาตรา ๑๒๒๙ แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
 
มาตรา ๒๔๒๔  บริษัทจํากัดใดไมโฆษณาหรือไมสงคําบอกกลาวใหทราบรายการที่

ประสงคจะควบบริษัทเขากันตามมาตรา ๑๒๔๐ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย หรือจัดการควบบริษัทเขาดวยกันโดยฝาฝนมาตรา ๑๒๔๐ วรรคสาม แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

 
มาตรา ๒๕๒๕  ในกรณีที่บริษัทจํากัดใดกระทําความผิดตามมาตรา ๗ ถึงมาตรา 

๒๔ กรรมการของบริษัทนั้น หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทนั้น ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

 
มาตรา ๒๖๒๖  กรรมการใดของบริษัทจํากัดไมสงสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุนและผู

ที่ขาดจากเปนผูถือหุนตามมาตรา ๑๑๓๙ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๒๗๒๗  กรรมการใดของบริษัทจํากัดไมเรียกประชุมวิสามัญตามมาตรา 

๑๑๗๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๑๗๔ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๒๘๒๘  กรรมการใดของบริษัทจํากัด 
(๑) ไมสงสําเนางบดุลตามมาตรา ๑๑๙๙ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย 

                                                 
๒๓ มาตรา ๒๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหางหุนสวนจด

ทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๔ มาตรา ๒๔ อัตราโทษ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหาง

หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๕ มาตรา ๒๕ อัตราโทษ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหาง

หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๖ มาตรา ๒๖ อัตราโทษ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหาง

หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๗ มาตรา ๒๗ อัตราโทษ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหาง

หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๘ มาตรา ๒๘ อัตราโทษ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหาง

หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ไมจัดใหถือบัญชีตามมาตรา ๑๒๐๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
หรือ 

(๓) ไมจัดใหจดบันทึก หรือไมเก็บรักษาสมุดตามมาตรา ๑๒๐๗ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย 

ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
 
มาตรา ๒๙๒๙  บริษัทจํากัดใดเสนอหนังสือบอกกลาวใหผูถือหุนที่ซื้อหุนใหมโดย

ฝาฝนมาตรา ๑๒๒๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่น
บาท 

 
มาตรา ๓๐๓๐  ผูถือหุนใด รับหรือยอมจะรับประโยชนเปนพิเศษสําหรับตนหรือ

ผูอ่ืนเพื่อเปนการตอบแทนในการที่จะลงคะแนนเสียง หรืองดการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมใหญ
ของบริษัทจํากัด ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

ผูใดให หรือสัญญาวาจะใหประโยชนเปนพิเศษแกผูถือหุนเพื่อเปนการตอบแทน
ในการที่ผูถือหุนนั้นจะลงคะแนนเสียงหรืองดการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมใหญของบริษัทจํากัด 
ตองระวางโทษเชนเดียวกัน 

 
มาตรา ๓๑๓๑  ผูสอบบัญชีใดของหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด หรือ

บริษัทจํากัด รับรองงบดุลหรือบัญชีอ่ืนใดอันไมถูกตอง หรือทํารายงานเท็จ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๑/๑๓๒  หางหุนสวนจดทะเบียนหรือหางหุนสวนจํากัดใดไมโฆษณา

หรือไมมีหนังสือบอกกลาวความประสงคจะแปรสภาพตามมาตรา ๑๒๔๖/๑ (๒) หรือจัดการแปร
สภาพโดยฝาฝนมาตรา ๑๒๔๖/๑ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตองระวาง
โทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

 

                                                 
๒๙ มาตรา ๒๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหางหุนสวนจด

ทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๐ มาตรา ๓๐ อัตราโทษ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหาง

หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๑ มาตรา ๓๑ อัตราโทษ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหาง

หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๒ มาตรา ๓๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหางหุนสวนจดทะเบียน 

หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๑/๒๓๓  หุนสวนผูจัดการของหางหุนสวนจดทะเบียนหรือหางหุนสวน
จํากัดใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๔๖/๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

 
มาตรา ๓๑/๓๓๔  คณะกรรมการของบริษัทจํากัดใดไมจดทะเบียนแปรสภาพ

ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๒๔๖/๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๓๒๓๕  ผูชําระบัญชีใดของหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัดหรือ

บริษัทจํากัด ไมกระทําตามมาตรา ๑๒๕๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินแปดหมื่นบาท 

 
มาตรา ๓๓๓๖  ผูชําระบัญชีใดของหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัดหรือ

บริษัทจํากัด ไมจดทะเบียนตามมาตรา ๑๒๕๔ มาตรา ๑๒๕๘ มาตรา ๑๒๖๒ หรือมาตรา ๑๒๗๐ 
วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

 
มาตรา ๓๔๓๗  ผูชําระบัญชีใดของหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัดหรือ

บริษัทจํากัด ไมรองขอตอศาลตามมาตรา ๑๒๖๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

 
มาตรา ๓๕๓๘  ผูชําระบัญชีใดของหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัดหรือ

บริษัทจํากัด 
(๑) ไมทํางบดุล หรือไมเรียกประชุมใหญตามมาตรา ๑๒๕๕ แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย 

                                                 
๓๓ มาตรา ๓๑/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหางหุนสวนจดทะเบียน 

หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๔ มาตรา ๓๑/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหางหุนสวนจดทะเบียน 

หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๕ มาตรา ๓๒ อัตราโทษ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหาง

หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๖ มาตรา ๓๓ อัตราโทษ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหาง

หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๗ มาตรา ๓๔ อัตราโทษ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหาง

หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๘ มาตรา ๓๕ อัตราโทษ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหาง

หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ไมทํารายงาน หรือไมเปดเผยรายงานตามมาตรา ๑๒๖๗ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย 

(๓) ไมทํารายงาน ไมเรียกประชุมใหญ หรือไมช้ีแจงกิจการตามมาตรา ๑๒๗๐ 
วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือ 

(๔) ไมมอบบัญชีและเอกสารตามมาตรา ๑๒๗๑ วรรคหนึ่ง แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย 

ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
 
มาตรา ๓๖๓๙  ผูชําระบัญชีใดของหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัดหรือ

บริษัทจํากัด ไมเรียกประชุมใหญ ไมทํารายงาน หรือไมแถลงตามมาตรา ๑๒๖๘ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๓๗๔๐  ผูชําระบัญชีใดของหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัดหรือ

บริษัทจํากัด แบงคืนทรัพยสินโดยฝาฝนมาตรา ๑๒๖๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๓๘๔๑  กรรมการ หรือผู ชําระบัญชีใดของบริษัทจํากัดโดยทุจริต 

แสดงออกซึ่งความเท็จ หรือปกปดความจริงตอที่ประชุมใหญในเรื่องฐานะการเงินของบริษัทนั้น 
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

 
มาตรา ๓๘/๑๔๒  ผูใดใชช่ือของหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัดหรือ

บริษัทจํากัดใดที่ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนแลวในการประกอบกิจการคา เพ่ือใหประชาชนเขาใจวา
หางหุนสวนจดทะเบียนหางหุนสวนจํากัด หรือบริษัทจํากัดนั้นยังมิไดถูกขีดชื่อ ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาหมื่นบาทและปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งพันบาทจนกวาจะไดเลิกใช 

 

                                                 
๓๙ มาตรา ๓๖ อัตราโทษ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหาง

หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๐ มาตรา ๓๗ อัตราโทษ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหาง

หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๑ มาตรา ๓๘ อัตราโทษ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหาง

หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๒ มาตรา ๓๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหางหุนสวนจดทะเบียน 

หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๙๔๓  บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของหางหุนสวนจด
ทะเบียน หางหุนสวนจํากัด หรือบริษัทจํากัด เอาไปเสีย ทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเส่ือมคาหรือ
ทําใหไรประโยชน ซึ่งทรัพยสินอันนิติบุคคลดังกลาวจํานําไว ถาไดกระทําเพ่ือใหเกิดความเสียหาย
แกผูรับจํานํา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๔๐๔๔  บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของหางหุนสวนจด

ทะเบียน หางหุนสวนจํากัดหรือบริษัทจํากัด รูวาเจาหนี้ของนิติบุคคลดังกลาว หรือเจาหนี้ของ
บุคคลอื่นซึ่งจะใชสิทธิของเจาหนี้ของนิติบุคคลดังกลาว บังคับการชําระหนี้จากนิติบุคคลดังกลาว 
ใชหรือนาจะใชสิทธิเรียกรองทางศาลใหชําระหนี ้

(๑) ยาย ซอน หรือโอนใหแกผูอ่ืนซึ่งทรัพยสินของนิติบุคคลดังกลาว หรือ 
(๒) แกลงใหนิติบุคคลดังกลาวเปนหนี้ซึ่งไมเปนความจริง 
ถาไดกระทําเพ่ือมิใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้ทั้งหมดหรือแตบางสวน ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๔๑๔๕  บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของหางหุนสวนจด

ทะเบียน หางหุนสวนจํากัดหรือบริษัทจํากัด กระทําการหรือไมกระทําการเพื่อแสวงหาประโยชนที่
มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย เพ่ือตนเองหรือผูอ่ืนอันเปนการเสียหายแกนิติบุคคลดังกลาว ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

 
มาตรา ๔๒๔๖  บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของหางหุนสวนจด

ทะเบียน หางหุนสวนจํากัด หรือบริษัทจํากัด กระทําหรือยินยอมใหกระทําการดังตอไปนี ้
(๑) ทําใหเสียหาย ทําลาย เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือปลอมบัญชี เอกสาร หรือ

หลักประกันของหางหุนสวนหรือบริษัท หรือที่เก่ียวกับหางหุนสวนหรือบริษัท หรือ 
(๒) ลงขอความเท็จ หรือไมลงขอความสําคัญในบัญชี หรือเอกสารของหาง

หุนสวน หรือบริษัท หรือที่เก่ียวกับหางหุนสวนหรือบริษัท 
ถากระทําหรือยินยอมใหกระทําการเพื่อลวงใหหางหุนสวน บริษัท ผูเปนหุนสวน

หรือผูถือหุนขาดประโยชนอันควรได ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนสี่
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
                                                 

๔๓ มาตรา ๓๙ อัตราโทษ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหาง
หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๔๔ มาตรา ๔๐ อัตราโทษ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหาง
หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๔๕ มาตรา ๔๑ อัตราโทษ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหาง
หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๔๖ มาตรา ๔๒ อัตราโทษ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหาง
หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๔๓๔๗  ผูใดโฆษณาชวนใหเขาช่ือซื้อหุนโดยฝาฝนมาตรา ๑๑๐๒ แหง

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
 
มาตรา ๔๔๔๘  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๕๔๙  (ยกเลิก) 
 
มาตร ๔๖๕๐  ผูใดโฆษณาโดยอางถึงบุคคล ตําแหนงหนาที่ บัญชี รายงาน หรือ

กิจการอันเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด หรือบริษัทจํากัด อันเปนเท็จใน
สาระสําคัญ หรือปกปดขอความอันเปนสาระสําคัญเพื่อ 

(๑) ลวงผูมีสวนไดเสียในหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นใหขาดประโยชนอันควรได
จากหางหุนสวน หรือบริษัทนั้น หรือ 

(๒) จูงใจบุคคลใหเขาเปนหุนสวนหรือผู ถือหุน ใหมอบหมายหรือใหสง
ทรัพยสินใหแกหางหุนสวนหรือบริษัทนั้น หรือใหเขาเปนผูค้ําประกันหรือใหใหทรัพยสินเปน
ประกันหางหุนสวนหรือบริษัทนั้น 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๔๗๕๑  ผูใดเขารวมในที่ประชุมตั้งบริษัทจํากัดหรือในที่ประชุมใหญของ

บริษัทจํากัด และลงคะแนนออกเสียงหรืองดลงคะแนนออกเสียง โดยลวงวาตนเปนผูเขาช่ือซื้อหุน 
ผูถือหุน หรือผูมีสิทธิออกเสียงแทนผูเขาช่ือซื้อหุน หรือผูถือหุน ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาท 

ผูใดใหอุปการะแกการกระทําความผิดดังกลาวในวรรคหนึ่ง โดยสงมอบเอกสาร
แสดงการเขาช่ือซื้อหุน หรือใบหุนซึ่งไดใชเพ่ือการดังกลาวแลว ตองระวางโทษเชนเดียวกัน 

 

                                                 
๔๗ มาตรา ๔๓ อัตราโทษ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหาง

หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๘ มาตรา ๔๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหางหุนสวนจดทะเบียน 

หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๙ มาตรา ๔๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหางหุนสวนจดทะเบียน 

หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕๐ มาตรา ๔๖ อัตราโทษ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหาง

หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕๑ มาตรา ๔๗ อัตราโทษ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหาง

หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๘๕๒  ผูใดโดยทุจริต กําหนดคาแรงงาน หรือทรัพยสินที่นํามาลงในหาง
หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด หรือบริษัทจํากัด แทนเงินคาหุนใหสูงกวามูลคาที่แทจริง 
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

 
มาตรา ๔๘/๑๕๓  บรรดาความผิดในหมวด ๑ ตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับ

สถานเดียวใหอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาหรือผูซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคามอบหมายมี
อํานาจเปรียบเทียบไดและเมื่อผูกระทําความผิดไดชําระคาปรับตามที่ไดเปรียบเทียบแลวใหคดี
เปนอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูกระทําความผิดไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระ
เงินคาปรับภายในเวลาที่กําหนด ใหดําเนินคดีตอไป 

 
มาตรา ๔๘/๒๕๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามบทบัญญัติใน

หมวดนี้ 
 

หมวด ๒ 
ความผดิเกี่ยวกับสมาคมและมูลนิธ๕ิ๕ 

   
 

มาตรา ๔๙  ผูใดใชคําวา “สมาคม” ประกอบกับชื่อ ในดวงตรา ปายชื่อ 
จดหมาย ใบแจงความ หรือเอกสารอยางอ่ืนเกี่ยวกับธุรกิจโดยมิไดเปนสมาคมที่ไดจดทะเบียน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือตามกฎหมายอื่น เวนแตเปนการใชในการขอจด
ทะเบียนเก่ียวกับการตั้งสมาคมหรือในการแปลอักษรตางประเทศเปนอักษรไทยโดยมีอักษร
ตางประเทศกํากับไวดวย ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาทและปรับอีกวันละไมเกินหารอย
บาทจนกวาจะไดเลิกใช 

 
มาตรา ๕๐  ผูใดดําเนินกิจการของคณะบุคคลใดโดยกระทําการอยางหนึ่งอยาง

ใดใหบุคคลอื่นหลงเชื่อวากิจการนั้นเปนสมาคมที่ไดจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและ

                                                 
๕๒ มาตรา ๔๘ อัตราโทษ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหาง

หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕๓ มาตรา ๔๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหางหุนสวนจดทะเบียน 

หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๔ มาตรา ๔๘/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหางหุนสวนจดทะเบียน 

หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๕ หมวด ๒ ความผิดเก่ียวกับสมาคมและมูลนิธิ มาตรา ๔๙ ถึง มาตรา ๖๙ แกไขเพ่ิมเติม

โดยพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและ
มูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พาณิชย และการกระทําดังกลาวนาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๑  ผูใดเปนสมาชิกของคณะบุคคลใดที่ใชช่ือวาสมาคมโดยรูอยูวาเปน

สมาคมที่มิไดจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาท 

 
มาตรา ๕๒  สมาคมใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาทและปรับอีกวันละไมเกินหารอยบาทจนกวาจะได
ปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา ๕๓  สมาคมใดมิไดจดทะเบียนขอบังคับที่ไดแกไขเพิ่มเติมตอนาย

ทะเบียนภายในระยะเวลาที่กําหนดตามมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๕๔  สมาคมใดมิไดจดทะเบียนการแตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ

ของสมาคมตอนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กําหนดตามมาตรา ๘๕ แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๕๕  สมาคมใดไมยอมใหสมาชิกของสมาคมตรวจตรากิจการและ

ทรัพยสินของสมาคมตามมาตรา ๘๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๕๖  กรรมการของสมาคมผูใดดําเนินกิจการผิดวัตถุประสงคของสมาคม 

และการดําเนินกิจการนั้นเปนภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๗  ในกรณีที่คณะกรรมการของสมาคมไมแจงการเลิกสมาคมตอนาย

ทะเบียนภายในระยะเวลาที่กําหนดตามมาตรา ๑๐๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
กรรมการของสมาคมนั้นตองระวางโทษปรับไมเกินคนละหนึ่งหมื่นบาท เวนแตกรรมการผูใดของ
สมาคมนั้นจะพิสูจนไดวา การที่มิไดแจงนั้น มิไดเกิดจากการกระทําของตน 

 
มาตรา ๕๘  ผูใดแบงทรัพยสินของสมาคมที่เหลืออยูเมื่อไดชําระบัญชีแลวใหแก

สมาชิกของสมาคม หรือโอนทรัพยสินดังกลาวใหแกบุคคลอื่นอันเปนการฝาฝนมาตรา ๑๐๗ แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๙  ผูใดยังขืนแสดงตนเปนกรรมการหรือสมาชิกของสมาคมโดยรูอยูวา
นายทะเบียนถอนชื่อสมาคมนั้นออกจากทะเบียนแลวตามมาตรา ๑๐๒ แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย หรือศาลไดส่ังใหเลิกสมาคมแลวตามมาตรา ๑๐๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๖๐  ผูใดใชคําวา “มูลนิธิ” ประกอบกับชื่อ ในดวงตรา ปายชื่อ จดหมาย 

ใบแจงความ หรือเอกสารอยางอ่ืนเกี่ยวกับธุรกิจ โดยมิไดเปนมูลนิธิที่ไดจดทะเบียนตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย เวนแตเปนการใชในการขอจดทะเบียนเก่ียวกับการตั้งมูลนิธิ หรือใน
การแปลอักษรตางประเทศเปนอักษรไทยโดยมีอักษรตางประเทศกํากับไวดวย ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสองหมื่นบาทและปรับอีกวันละไมเกินหารอยบาทจนกวาจะไดเลิกใช 

 
มาตรา ๖๑  ผูใดดําเนินกิจการใดโดยกระทําการอยางหนึ่งอยางใดใหบุคคลอื่น

หลงเช่ือวากิจการนั้นเปนมูลนิธิที่ไดจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และการ
กระทําดังกลาวนาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป 
หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๒  มูลนิธิใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท และปรับอีกวันละไมเกินหารอยบาทจนกวาจะได
ปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา ๖๓  มูลนิธิใดมิไดจดทะเบียนการแตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของ

มูลนิธิตอนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กําหนดตามมาตรา ๑๒๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๖๔  มูลนิธิใดมิไดจดทะเบียนขอบังคับที่ไดแกไขเพิ่มเติมตอนายทะเบียน

ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามมาตรา ๑๒๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๖๕  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนหรือพนักงาน

เจาหนาที่ซึ่งส่ังตามมาตรา ๑๒๘ วรรคหนึ่ง (๑) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือไม
อํานวยความสะดวกแกนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งเขาไปตรวจสอบกิจการของมูลนิธิ
ตามมาตรา ๑๒๘ วรรคหนึ่ง (๒) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๖  กรรมการของมูลนิธิผูใดดําเนินกิจการผิดวัตถุประสงคของมูลนิธิ 

และการดําเนินกิจการนั้นนาจะเปนภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของ
รัฐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๖๗  ในกรณีที่คณะกรรมการของมูลนิธิไมแจงการเลิกมูลนิธิตอนาย

ทะเบียนภายในระยะเวลาที่กําหนดตามมาตรา ๑๓๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
กรรมการของมูลนิธินั้นตองระวางโทษปรับไมเกินคนละหนึ่งหมื่นบาท เวนแตกรรมการผูใดของ
มูลนิธินั้นจะพิสูจนไดวาการที่มิไดแจงนั้น มิไดเกิดจากการกระทําของตน 

 
มาตรา ๖๘  ผูใดโอนทรัพยสินของมูลนิธิที่เหลืออยูเมื่อไดชําระบัญชีแลวใหแก

บุคคลอื่นอันเปนการฝาฝนมาตรา ๑๓๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๙  ใหนําความในมาตรา ๓๑ ถึงมาตรา ๔๒ มาใชบังคับแกบุคคลซึ่ง

รับผิดชอบในการดําเนินกิจการของสมาคมหรือมูลนิธิดวยโดยอนุโลม 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ความผิดอันเกี่ยวกับหาง
หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ จะไดถูกยกเลิกไปโดยพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย
อาญา พ.ศ. ๒๔๙๙ และในรางประมวลกฎหมายอาญาใหมก็มิไดมีบทบัญญัติเก่ียวกับความผดิใน
เร่ืองนี้ไว อีกประการหนึ่ง ในกฎหมายของตางประเทศไมปรากฏวาไดรวมความผิดอันเกี่ยวกับ
หางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธินี้เขาไวในประมวล
กฎหมายอาญา  ฉะนั้น จึงสมควรที่จะบัญญัติความผิดดังกลาวนี้ข้ึนไวเปนพระราชบัญญัติฉบับ
หนึ่งตางหาก 
 
พระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด 
สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕๕๖ 

 
มาตรา ๙  ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในมาตรา ๘ วรรคสอง มาตรา ๑๑ วรรค

สอง และมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ ๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยที่ไดตรวจชําระใหม พ.ศ. ๒๕๓๕ มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๕๒ มาตรา ๖๐ และมาตรา 
๖๒ แหงพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด 
บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับ
แกสมาคมหรือมูลนิธิที่ไดจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตมิไดใชคําวา 
“สมาคม” หรือ “มูลนิธิ” ประกอบชื่อของตน หรือมูลนิธิที่มีอยูกอนวันที่พระราชบัญญัติใหใช
บทบัญญัติบรรพ ๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ตรวจชําระใหม พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช
บังคับและมิไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลแตใชคําวา “มูลนิธิ” ประกอบชื่อของตน แลวแตกรณ ี

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีการแกไขปรับปรงุ
บทบัญญัติบรรพ ๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และไดนําบทบัญญัติลักษณะ ๒๓ 
สมาคม ของบรรพ ๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเดิม มาบัญญัติรวมไวในบรรพ ๑ ที่
ไดตรวจชําระใหมดวย โดยไดพิจารณาแกไขปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับสมาคมและมูลนิธิเสีย
ใหมให เหมาะสม จึงจําเปนตองแกไขบทบัญญัติ เ ก่ียวกับความผิดและการลงโทษตาม
พระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด 
สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ ใหสอดคลองกันและแกไขเปลี่ยนแปลงอัตราโทษใหมให
เหมาะสมกับภาวการณในปจจุบัน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด 
สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙๕๗ 
 
                                                 

๕๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๔๒/หนา ๔๗/๘ เมษายน ๒๕๓๕ 
๕๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนที่ ๑๗ ก/หนา ๕/๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติในลักษณะ ๒๒ หุนสวนและบริษัทของบรรพ ๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ในสวนที่เก่ียวกับการลาออกจากตําแหนงของหุนสวนผูจัดการในหางหุนสวนจดทะเบียน
และหางหุนสวนจํากัด และการลาออกจากตําแหนงของกรรมการบริษัทจํากัด โดยกําหนดใหหาง
หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด และบริษัทจํากัดตองไปดําเนินการจดทะเบียนการ
เปลี่ยนแปลงในกรณีนี้ตอนายทะเบียนดวย สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการกําหนด
ความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิให
สอดคลองกัน เนื่องจากกฎหมายฉบับดังกลาวยังมิไดบัญญัติความผิดและบทลงโทษสําหรับหาง
หุนสวนจดทะเบียนและหางหุนสวนจํากัด กรณีที่มิไดดําเนินการจดทะเบียนภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนด  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด 
สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑๕๘ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติในลักษณะ ๒๒ หุนสวนและบริษัทของบรรพ ๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ใหหางหุนสวนสามารถแปรสภาพเปนบริษัทจํากัดไดและใหนายทะเบียนมีอํานาจถอน
หางหุนสวนรางออกจากทะเบียน จึงสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการกําหนดความผิด
เก่ียวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ เพ่ือกําหนด
ความผิดและบทลงโทษเกี่ยวกับการแปรสภาพหางหุนสวนเปนบริษัทจํากัดและการถอนทะเบียน
รางที่ไดแกไขเพิ่มเติมดังกลาว นอกจากนี้เพ่ือเปนการลดจํานวนคดีเก่ียวกับหางหุนสวนและบริษัท
จํากัดที่ฟองรองตอศาล สมควรกําหนดใหมีการเปรียบเทียบความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจด
ทะเบียน หางหุนสวนจํากัด หรือบริษัทจํากัดที่มีโทษปรับสถานเดียวได  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้
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