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ค าน า 
 

  รายงานการศึกษาเรื่อง “การด าเนินคดีแพ่งแก่บริษัทที่ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน” จัดท าขึ้น

เพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติราชการของข้าราชการบรรจุใหม่ ต าแหน่ง       

นิติกรปฏิบัติการ กองกฎหมายและคดี ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยผู้จัดท าได้ศึกษาเกี่ยวกับ

แนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลประเภทบริษัท อาทิ สภาพนิติบุคคล การจัดตั้งของบริษัท   

การเลิกและการสิ้นสภาพนิติบุคคลของบริษัท และได้รวบรวมแนวค าพิพากษาที่เกี่ยวข้องซึ่งการที่บริษัทถูก    

ขีดชื่อออกจากทะเบียนถือเป็นเหตุหนึ่งที่ท าให้บริษัทนั้นสิ้นสภาพนิติบุคคลลงโดยผลของกฎหมาย และในการ

ฟ้องคดีแทนผู้บริโภคโดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

นั้น พบว่ามีบริษัทที่ถูกผู้บริโภคร้องเรียนจ านวนมากได้ถูกนายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษัท 

ท าให้บริษัทกลายเป็นบริษัทร้าง โดยก่อนที่จะฟ้องคดีแก่บริษัทเหล่านั้นได้ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดย

เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคจะต้องด าเนินการยื่นค าร้องต่อศาลขอให้ศาลมีค าสั่งให้นายทะเบียนจดชื่อบริษัท

กลับคืนสู่ทะเบียนเสียก่อนเพ่ือให้บริษัทกลับมามีสภาพนิติบุคคลอีกครั้งซึ่งการด าเนินการดังกล่าวต้องใช้เวลาซึ่ง

อาจท าให้คดีขาดอายุความ และการฟ้องคดีแก่บริษัทที่เคยถูกนายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียนแล้วพบว่า

ส่วนใหญ่ไม่สามารถด าเนินการบังคับคดีน าเงินมาช าระหนี้ให้แก่ผู้บริโภคตามค าพิพากษาได้ ด้วยเหตุนี้           

จึงจ าเป็นต้องหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยผู้จัดท าได้จัดท าบทสรุปและข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมาย

เกี่ยวกับการฟ้องคดีแพ่งแก่บริษัทร้างไว้ในรายงานฉบับนี้ด้วย  

   ผู้จัดท าหวังว่ารายงานเล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาได้ไม่มากก็น้อย และหากรายงาน

เล่มนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดท าต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ 
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  นิติกรปฏิบัติการ 

        ผู้จัดท า 

๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
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บทที่ ๑ 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้อง 

 
๑. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การด าเนินการทางธุรกิจในปัจจุบันของผู้ประกอบธุรกิจ มีรูปแบบธุรกิจหลากหลายรูปแบบ 
แต่ละรูปแบบก็มีวิธีด าเนินงานผลดีและผลเสียที่แตกต่างกัน โดยในที่นี้อาจจ าแนกประเภทรูปแบบขององค์กร
ทางธุรกิจได้เป็น ๖ รูปแบบ ได้แก่ กิจการเจ้าของคนเดียว (Single Proprietorship) กิจการห้างหุ้นส่วน 
(Partnership) กิจการบริษัทจ ากัด (Limited Company) กิจการสหกรณ์ (Co-operative Society) 
กิจการแฟรนไชส์ (Franchise) และกิจการรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise) ซึ่งรูปแบบขององค์กรธุรกิจที่เป็นที่
นิยมมาก คือ การจัดองค์กรธุรกิจในรูปของบริษัทจ ากัด หรือที่เรียกกันว่า Limited Liability Company โดย
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ ว่าด้วยเรื่องหุ้นส่วนบริษัท ได้บัญญัติ
ข้อก าหนดอันถือเป็นองค์ประกอบหลักขององค์กรธุรกิจประเภทบริษัทจ ากัด กล่าวคือ บริษัทจ ากัด จัดตั้งขึ้น
ด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้น มีมูลค่าเท่า ๆ กัน ผู้ถือหุ้นต่างรับผิดชอบจ ากัดเพียงไม่เกินจ านวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่
ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ จัดตั้งขึ้นโดยมีบุคคล ๓ คนขึ้นไปตกลงเข้าร่วมทุนโดยก าหนดทุนออกเป็นหุ้น มีการ
ก าหนดมูลค่าหุ้นไว้ และมีการใช้ค าน าหน้าว่า “บริษัท” และค าว่า “จ ากัด” ต่อท้ายชื่อ โดยบริษัทจะมีสภาพ
เป็นบุคคลตามกฎหมายเมื่อได้ด าเนินการจดทะเบียนต่อส านักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 

 ในการด าเนินธุรกิจนั้นไม่มีเครื่องยืนยันว่าการด าเนินการจะประสบความส าเร็จเสมอไป ไม่ว่า
จะท าในรูปแบบองค์กรธุรกิจใด ๆ ย่อมมีความสี่ยงเสมอ และในกรณีที่ไม่ประสบกับความส าเร็จ  ผู้ประกอบ
ธุรกิจย่อมมีความประสงค์จะเลิกบริษัท แต่ใช่ว่าจะเลิกได้ตามอ าเภอใจเนื่องจากกฎหมายได้ก าหนดเหตุในการ
เลิกบริษัทไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๓๖ และมาตรา ๑๒๓๗ เมื่อบริษัทเลิกกันแล้ว 
สภาพนิติบุคคลของบริษัทดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อได้มีการช าระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น แม้บริษัทจะเลิกกัน
แล้วแต่สภาพนิติบุคคลยังไม่สิ้นสุดลง เจ้าหนี้ย่อมมีอ านาจฟ้องบริษัทให้รับผิดในหนี้สินที่มีต่อตนได้ และเมื่อ
การช าระบัญชีเสร็จสิ้นลง เมื่อได้จดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีแล้ว การฟ้องคดีเรียกหนี้สินที่บริษัท กรรมการ 
หรือผู้ช าระบัญชีเป็นหนี้อยู่นั้น สามารถท าการฟ้องร้องได้ภายในอายุความ ๒ ปี นับแต่วันเสร็จสิ้นการช าระ
บัญชี 
   อย่างไรก็ตาม การสิ้นสุดสภาพนิติบุคคลของบริษัทนั้น นอกจากจะเกิดขึ้นจากการเลิกกันแล้ว 
ยังอาจเกิดข้ึนจากการที่บริษัทนั้นถูกนายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน ซึ่งเหตุที่นายทะเบียนขีดชื่อบริษัทนั้น
ออกจากทะเบียนเนื่องมาจากมีมูลเหตุอันสมควรเชื่อว่าบริษัทมิได้ท าการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว หรือ
ในกรณีที่มีการจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว แต่ไม่มีตัวผู้ช าระบัญชีท าการอยู่ หรือการงานของบริษัทได้ช าระ
สะสางแล้วแต่มิได้มีการจัดท ารายงานการช าระบัญชี หรือมิได้ยื่นจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีต่อนาย
ทะเบียน เมื่อบริษัทถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนแล้ว สภาพนิติบุคคลของบริษัทจะสิ้ นสุดลงทันที หากเจ้าหนี้
ประสงค์จะด าเนินคดีแก่บริษัทเพ่ือให้บริษัทรับผิดต่อตน ก็จะต้องยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือขอให้ศาลสั่งให้จดชื่อ 
 



 

 
บริษัทกลับคืนเข้าสู่ทะเบียน เพ่ือให้บริษัทกลับมามีสภาพนิติบุคคลอีกครั้งและด าเนินการฟ้องร้องคดีกับบริษัท
ตามข้ันตอนของกฎหมายต่อไป 
  ในการด าเนินคดีแทนผู้บริโภคโดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๙ พบว่าผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ที่ถูกผู้บริโภคร้องเรียนมักด าเนินการ
ในรูปแบบขององค์กรธุรกิจประเภท “บริษัทจ ากัด” ซึ่งบางบริษัทที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีมติให้ฟ้อง
คดีแทนผู้บริโภคนั้นจะปรากฏสถานะของบริษัทว่าเป็น “บริษัทร้าง” เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคจึงต้อง
ด าเนินการตามมาตรา ๑๒๗๓/๔ โดยการยื่นค าร้องขอให้ศาลสั่งให้นายทะเบียนจดชื่อบริษัทกลับคืนสู่ทะเบียน
ก่อนจึงจะด าเนินการฟ้องร้องแก่บริษัทเพ่ือให้ช าระหนี้แก่ผู้บริโภคได้ ส าหรับกรณีที่เรื่องร้องเรียนใกล้ขาดอายุ
ความ การต้องรอให้ศาลมีค าสั่งให้จดชื่อบริษัทกลับคืนสู่ทะเบียนก่อให้เกิดปัญหา เพราะท าให้ผู้บริโภคได้รับ
การเยียวยาช้าออกไปอีก และหากศาลใช้เวลาในการไต่สวนค าร้องเป็นเวลานานก็อาจท าให้คดีขาดอายุความได้ 
ผู้บริโภคไม่อาจฟ้องร้องให้บริษัทรับผิดต่อตนได้อีกต่อไป ท าให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย 
  ด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการถอนทะเบียนบริษัทร้าง เพ่ือหาหนทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการฟ้องร้องบังคับคดีแก่บริษัทซึ่งมี
สถานะร้างเนื่องจากถูกนายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน และศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของ
บุคคลอ่ืนนอกจากบริษัท เพ่ือศึกษาว่ากรณีที่บริษัทสิ้นสภาพนิติบุคคลแล้ว เจ้าหนี้สามารถฟ้องบุคคลอ่ืนใดให้
รับผิดได้อีกหรือไม่ ทั้งนี้ เพ่ือให้การฟ้องคดีโดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๙ สามารถเยียวยาความเสียหายแก่ผู้บริโภคที่ถูกผู้ประกอบธุรกิจละเมิดสิทธิ
เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
  
๒. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. ทฤษฎีว่าด้วยความเป็นนิติบุคคลของบริษัท 
  บุคคลในทางกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย์ แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ 
บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล สภาพบุคคลขอบบุคคลธรรมดานั้นย่อมเริ่มต้นแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก
และสิ้นสุดลงเมื่อตาย ตามมาตรา ๑๕ ส่วนนิติบุคคลนั้นจะมีขึ้นได้ก็แต่ด้วยอาศัยอ านาจแห่งประมวลกฎหมาย
นี้หรือกฎหมายอ่ืน โดยนิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน 
ภายในขอบแห่งอ านาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ดังได้บัญญัติหรือก าหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ หรือตราสาร
จัดตั้ง ตามมาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖ 
   ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๑๕ บัญญัติว่า “ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเมื่อได้
จดทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งลักษณะนี้แล้ว ท่านจัดว่าเป็นนิติบุคคลต่างหากจากผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ทั้งหลายซึ่งรวมเข้ากันเป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น” 
  จากบทบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผลที่ส าคัญที่สุดของการจดทะเบียนบริษัทก็คือ การที่
บริษัทมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีตัวตนทางกฎหมายแยกจากตัวผู้ถือหุ้น ท าให้บริษัทสามารถมีสิทธิและหน้าที่
ต่างหากจากผู้ถือหุ้นซึ่งมีผลตามมาในประการอ่ืน ๆ อีก คือ ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดแยกจากบริษัท ไม่ต้องรับผิด



 

ในหนี้สินของบริษัท ทรัพย์สินของบริษัทก็แยกจากทรัพย์สินของผู้ถือหุ้น บริษัทอาจด าเนินคดีในนามของตนเอง 
และบริษัทอาจมีชีวิตอยู่ตลอดไป เพราะไม่ต้องประสบกับปัญหาโรคภัยไข้เจ็บหรือความสามารถบกพร่องหรือ
ความชราภาพอย่างบุคคลธรรมดา และที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง เมื่อมีการแยกผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือ
หุ้นออกจากกันแล้ว ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมีอยู่ในบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้น ย่อมสามารถโอนได้
โดยง่ายยิ่งกว่าผลประโยชน์ในกิจการค้ารูปแบบอื่น 
   
   ความเป็นนิติบุคคลของบริษัทนี้ มีทฤษฎีกล่าวถึงในแง่มุมต่าง ๆ กัน เช่น1 
  ๑) Fiction หรือ Entity Theory ถือว่าบริษัทเป็นนิติบุคคลโดยการสมมติ ไม่ใช่เป็นของจริง 
เป็นบุคคลหรือตัวตันทางกฎหมาย (Legal Person Or Entity) ซึ่งก าหมายรับรองให้เกิดผลขึ้นเท่านั้น ด้วยเหตุ
นี้ที่รัฐให้การรับรองบริษัท รัฐจึงมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปควบคุมดู แลบริษัทได้ ทั้งนี้ บริษัทต้องระบุ
วัตถุประสงค์ของตนเพ่ือเป็นกรอบหรือจ ากัดว่าบริษัทมีความสามารถท าการค้าชนิดใดได้บ้าง แต่ในปัจจุบัน
กฎหมายสมัยใหม่เริ่มยกเลิกหลักการที่ว่าบริษัทจะต้องระบุวัตถุประสงค์ไว้เป็นการแน่นอนแล้วแนวความคิด
ของทฤษฎีนี้จึงไม่ค่อยตรงกับทางปฏิบัติและแนวความคิดสมัยใหม่นัก 
  ๒) Fiat หรือ Concession Theory ถือว่าบริษัทเกิดขึ้นโดยอ านาจรัฐ เป็นผลให้บริษัทต้อง
อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ การจัดตั้ง การด าเนินการของบริษัทก็ต้องท าให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนและ
กฎหมาย รัฐต้องเข้าไปควบคุมดูแลด้วย แต่เมื่อต่อมาบริษัทเกิดขึ้นโดยการจดทะเบียนแล้วแนวความคิดตาม
ทฤษฎีนี้จึงเสื่อมไป 
  ๓) Realist หรือ Organic Theory ถือว่าบริษัทเป็นเรื่องที่กฎหมายรับรองกลุ่มผลประโยชน์
ซึ่งเกิดขึ้นแล้วและมีอยู่ตามความเป็นจริง จึงมีความจ าเป็นต้องให้การรับรองแยกต่างหากจากตัวบุคคลผู้ก่อตั้ง  
บริษัทจึงมีความสามารถกระท าการต่าง ๆ ได้ เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาเพราะมีองค์กรซึ่งเป็นสมองและเป็น
มือเป็นเท้าให้กระท าการได ้
  ๔) Contract Theory ถือว่าความเป็นนิติบุคคลของบริษัทเกิดขึ้นจากสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น
กันเอง ระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัท และระหว่างผู้ถือหุ้นกับรัฐ 
  ๕) Enterprise Theory เห็นว่าเป็นความจ าเป็นทางการค้า จึงต้องให้บริษัทมีฐานะเป็นนิติ
บุคคล โดยไม่ค านึงถึงการไม่มีตัวตน แยกจากผู้ถือหุ้น 
  ๖) Symbol Theory ถือว่าบริษัทเป็นสัญลักษณ์คามส าคัญทางกฎหมายของบุคคลทั้งหลาย
ซึ่งรวมกลุ่มกันเป็นบริษัท 
  ๗) Entity Theory ถือว่าบริษัทเกิดเป็นบุคคลขึ้นคนเดียว เดี่ยว ๆ ตามที่กฎหมายสร้างขึ้นมา
ต่างหากจากผู้ถือหุ้น 
  ๘) Aggregate Theory ถือว่าบริษัทเป็นบุคคลรวม ๆ ของบุคคลตามธรรมชาติ 

                                                           

  1 รายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง การยกระดับการให้บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท       
ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยนายพูนหงส์ นัยนาภากรณ์ หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ ปี ๒๕๕๖ สถาบันการ
ต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ. 



 

  ๒. ความเป็นนิติบุคคลของบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์2 
  เมื่อบริษัทจดทะเบียนแล้วกฎหมายถือว่าบริษัทเป็นบุคคลต่างหากจากผู้ถือหุ้น3 บริษัทจึงมี
สิทธิหน้าที่ต่างหากจากผู้ถือหุ้น มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน มีบัญชีเงินฝากในธนาคารในนามของบริษัท บริษัทอาจ
เป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ มีสิทธิท านิติกรรมต่าง ๆ และฟ้องคดีหรือด าเนินคดีในนามของบริษัทเอง ท านองเดียวกัน
หนี้ที่บริษัทก่อขึ้นก็เป็นหนี้ของบริษัทจะมายังคับเอาจากผู้ถือหุ้นไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะยังช าระค่าหุ้นไม่ครบ 
ซึ่งเจ้าหนี้อาจใช้สิทธิเรียกร้องของบริษัทลูกหนี้เรียกให้ผู้ถือหุ้นส่งช าระเงินค่าหุ้นที่ค้างช าระอยู่เอามาช าระหนี้
ได้ เนื่องจากทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทและของผู้ถือหุ้นเป็นคนละส่วนกัน  
   และด้วยเหตุที่ทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทและของผู้ถือหุ้นเป็นคนละส่วนกันนี้เอง ผู้ถือหุ้น
ในบริษัทจึงไม่มีอ านาจฟ้องลูกจ้างของบริษัทในคดีที่ลูกจ้างยักยอกเงินของบริษัท4 กรมสรรพากรก็ไม่อาจฟ้อง
ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทช าระค่าภาษีที่บริษัทค้างช าระได้5 ท านองเดียวกัน โจทก์ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะฟ้องให้
จ าเลยซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทล้มละลาย โดยอ้างว่าจ าเลยยักยอกเงินของบริษัทหาได้ไม่ เพราะเงิน
เป็นของบริษัทมิใช่ของโจทก์ (ผู้ถือหุ้น) ทั้งไม่ใช่กรณีที่โจทก์จะฟ้องแทนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๑๖๙ ได้6 และในกรณีที่บริษัทถูกฟ้องเป็นจ าเลยต่อศาล ผู้ถือหุ้นก็ไม่มีสิทธิร้องสอดเข้ามา
เป็นคู่ความในคดีที่บริษัทถูกฟ้อง7 
  อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทเป็นบุคคลที่กฎหมายสมมติขึ้น บริษัทจึงไม่อาจมีสิทธิหน้าที่
บางอย่างซึ่งปกติจะมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น สิทธิหน้าที่ของบริษัทก็ย่อมเป็นไปตามกฎหมายและ
วัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนไว้ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น และเนื่องจากบริษัทไม่ใช่บุคคลธรรมดา ไม่มีสภาพจิตใจ 
ไม่มีสมอง ไม่มีมือเท้าท่ีจะกระท าการอย่างใด ๆ ได้ด้วยตนเอง บริษัทจะกระท าการต่าง ๆ ได้ก็โดยอาศัยบุคคล
ธรรมดากระท าการแทน ผู้ท าการแทนของบริษัทก็คือ “กรรมการของบริษัท” ซึ่งมีฐานะเป็นผู้แทนของบริษัท 
เป็นผู้แสดงความประสงค์ของบริษัท8 แต่กรรมการของบริษัทก็คงมีอ านาจหน้าที่จัดการงานของบริษัทตามที่
บริษัทมอบหมายและตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ตลอดจนต้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และ
อยู่ในความครอบง าของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นด้วย 
  

                                                           

  2 โสภณ รัตนากร, ค าอธิบายหุ้นส่วนและบริษัท (พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์นิติ
บรรณการ, ๒๕๕๓), หน้า ๒๖๑-๒๖๓. 

3 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๑๕ 
4 ค าพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๕/๒๕๐๖ 
5 ค าพิพากษาฎีกาที่ ๔๑๔๓/๒๕๓๒ 
6 ค าพิพากษาฎีกาท่ี ๑๙๑๐/๑๕๓๘  
7 ค าพิพากษาฎีกาที่ ๖๕๕๔/๒๕๔๔ 
8 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗๐ บัญญัติว่า “นิติบุคคลต้องมีผู้แทนคนหนึ่งหรือหลาย

คน ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือตราสารจัดตั้งจะได้ก าหนดไว้ 
   ความประสงค์ของนิติบุคคลย่อมแสดงออกโดยผู้แทนของนิติบุคคล” 



 

    โดยเหตุที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียโดยตรงในบริษัท เป็นผู้ควบคุมการด าเนินงานของ
บริษัทโดยที่ประชุมใหญ่ อาจเป็นกรรมการบริหารงานของบริษัทและเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากบริษัทด้วย 
การที่กฎหมายให้ถือว่าบริษัทเป็นนิติบุคคล มีทรัพย์สินหนี้สินแยกจากตัวผู้ถือหุ้นนี้ บางกรณีเป็นการยากที่จะ
ให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ บางครั้งก็เกิดผลที่ประหลาดและเป็นช่องทางให้เกิดการโกงกันได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเจ้าหนี้ของบริษัทต้องเสียเปรียบ เจ้าหนี้ของบริษัทบางรายจึงมักจะหาทางผูกมัดกรรมการหรือผู้ถือหุ้นใหญ่
ในบริษัทให้รับผิดเป็นลูกหนี้ร่วมกับบริษัทด้วยเสมอ 
   
  ๓. หลักการไม่ค านึงถึงความเป็นนิติบุคคลของบริษัท 
  หลักการส าคัญประการหนึ่งของการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท คือ การที่กฎหมายก าหนดให้
บริษัทนั้นมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท และท าให้บริษัทสามารถ
กระท าการต่าง ๆ ได้ในนามของตนเอง รวมทั้งการฟ้องและถูกฟ้องด้วย ความเป็นนิติบุคคลดังกล่าว จึงเป็น
เสมือนเกราะป้องกันของบริษัทจากการที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมถึงเจ้าหนี้ของผู้ถือหุ้นของบริษัทจะเข้ามายุ่ง
เกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัท ในขณะเดียวกัน “ความเป็นนิติบุคคล” แยกต่างหากจากผู้ถือหุ้นของบริษัทก็เป็น
เกราะป้องกันเจ้าหนี้ของบริษัทในการเข้ามายุ่งเกี่ยวกับสินทรัพย์ของผู้ถือหุ้นอีกด้วย “ความเป็นนิติบุคคล” 
ดังกล่าว จึงก่อให้เกิดหลักความรับผิดอย่างจ ากัด” (Limited Liability) ของผู้ถือหุ้นต่อหนี้สินของบริษัท 
ในทางเศรษฐกิจ9 หลักเกณฑ์ดังกล่าวหากใช้บังคับอย่างเคร่งครัดก็จะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมได้ในบางกรณี 
โดยเฉพาะต่อบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีทางทราบได้ถึงเบื้องหลังในการด าเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ยังอาจมี
การตั้งบริษัทขึ้นมาเพ่ือท าการฉ้อฉลทางการค้า หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงความรับผิดตามสัญญา หรือเพ่ือหลีกเลี่ยง
ภาระทางภาษีอากร10 และด้วยช่องว่างนี้เองท าให้ในที่สุดได้เกิดแนวคิดและหลักการใหม่ที่จะให้ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทต้องรับผิดในบางกรณี ซึ่งหลักการใหม่นี้เรียกว่า “การเจาะม่าน” (Piercing the veil) หรือ “การเลิก
ม่าน” (Lifting the veil) หรือการไม่ค านึงถึงความเป็นนิติบุคคล (Disregard of Corporateness) 
  ในประเทศอังกฤษ ช่วงแรกหลักการไม่ค านึงถึงความเป็นนิติบุคคลเกิดขึ้นจากค าพิพากษา
ก่อน เช่น ศาลอังกฤษถือว่าบริษัทซึ่งมีชนชาติศัตรูเป็นผู้บริหารหรือถือหุ้นส่วนใหญ่ เป็นบริษัทชนชาติศัตรู ตอน
หลังได้มีการออกกฎหมายมารองรับหลักการนี้ในกรณีต่าง ๆ เพ่ิมเติม เช่น กรณีที่ตั้งบริษัทโดยไม่ถูกต้อง มีผล
ให้บริษัทไม่เกิดขึ้นตามกฎหมายแต่ผู้ถือหุ้นได้ด าเนินกิจการค้าในนามของบริษัทไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจึงต้องรับผิด 
หรือการที่กรรมการของบริษัทหนึ่งให้เงินกู้ของบริษัทอีกบริษัทหนึ่งซึ่งตนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ต้องถือว่าเป็นการที่
กรรมการผู้นั้นให้เงินกู้แก่ตนเอง หรือลูกจ้างท่ีท าสัญญาว่าจะไม่ท าการค้าแข่งกับนายจ้างแต่กลับไปตั้งบริษัทค้า
แข่งกับนายจ้างของตนก็ต้องถือว่าลูกจ้างเป็นผู้ค้าแข่งเอง หรือจ าเลยที่สัญญาว่าจะขายที่ดินให้แก่โจทก์แล้ว 
แอบไปโอนขายให้แก่บริษัทที่ตนควบคุมการบริหารอยู่ก็ต้องถือว่าที่ดินนั้นยังเป็นของจ าเลยอยู่ จ าเลยจะต้อง
โอนที่ดินให้โจทก์ตามสัญญา ในบางกรณีศาลถือว่าบริษัทแม่กับบริษัทในเครือเป็นบริษัทเดียวกัน เพ่ือให้
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ผู้เสียหายเรียกค่าเสียหายจากบริษัทแม่ได้ บางกรณีบริษัทต้องเสียภาษีโดยถือว่ามีภูมิล าเนาของผู้บริหาร และ
ในกรณีที่มีการฉ้อโกงผู้ถือหุ้นอาจต้องรับผิดโดยไม่จ ากัด เป็นต้น  
  ในสหรัฐอเมริกาถือกันว่า กรณีที่มีการใช้หลักความเป็นนิติบุคคลของบริษัทให้เกิดความไม่
เป็นธรรม หรือผิดไปจากวัตถุประสงค์ของหลักนั้นแล้ว ก็จะน าหลักการไม่ค านึงถึงความเป็นนิติบุคคลมาใช้ทันที 
ส่วนใหญ่จะใช้กับกรณีของบริษัทซึ่งมีผู้ถือหุ้นคนเดียว บริษัทในครอบครัวและบริษัทในเครือ ถ้าบริษัทโอน
ทรัพย์สินไปให้ผู้ถือหุ้นเพื่อโกงเจ้าหนี้ เจ้าหนี้ก็จะตามไปยึดมาได้ กรณีที่มีการตั้งบริษัทขึ้นมาเพ่ือการโกงหรือมี
เงินทุนไม่เพียงพอ ผู้ถือหุ้นก็ต้องรับผิดโดยไม่จ ากัดในหนี้ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นหนี้ที่เกิดจากสัญญาหรือละเมิด 
ในกรณีที่ตั้งบริษัทขึ้นบังหน้าเพื่อหนีภาษี รัฐก็อาจถือว่าไม่มีบริษัทตั้งอยู่11 
  ประเทศเยอรมนีได้มีการรับเอาแนวความคิดนี้ไปจากอังกฤษและสหรัฐอเมริกา และได้มีการ
บัญญัติกฎหมายรองรับไว้ในกฎหมายภาษีอากร กฎหมายเกี่ยวกับการค้าขายกับชนชาติศัตรู กฎหมายปกครอง 
กฎหมายอาญา รวมถึงกรณีบริษัทท าละเมิด โดยศาลใช้หลักสุจริต (Good Faith) เข้าช่วยด้วย12 โดยศาลของ
สหรัฐอเมริกาและเยอรมนีได้วางหลักการเจาะม่านนิติบุคคลที่มีความคล้ายคลึงกันหลายประการ กล่าวคือ 
  ๑) เป็นการพัฒนาจากหลักความยุติธรรม โดยค าพิพากษาของศาล 
  ๒) เป็นข้อยกเว้นของหลักความรับผิดจ ากัดและหลักความเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้น 
  ๓) มีกลฉ้อฉลเกิดขึ้น 
  ๔) มีการใช้บริษัทเสมือนเป็นตัวแทนหรือหุ่นเชิด ซึ่งในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นต้องมีการควบคุมการ
บริหารงานแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 
  ๕) บริษัทนั้นมีทุนจดทะเบียนหรือทุนหมุนเวียนน้อยเกิดสมควรต่อการประกอบธุรกิจ หรือมีการ
ให้ทรัพย์สินของตนระคนกับของบริษัท เป็นต้น 
  ในประเทศไทยเราก็ได้น าแนวคิดของหลักการไม่ค านึงถึงความเป็นนิติบุคคลของบริษัทมาใช้นาน
แล้ว เช่น พระราชบัญญัติห้ามการค้าขายกับชนชาติเป็นศัตรู พ.ศ. ๒๔๖๐ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกักคุมตัว
และการควบคุมจัดกิจการหรือทรัพย์สินของบุคคลที่เป็นศัตรูต่อสหประชาชาติ พ.ศ. ๒๔๘๘ ให้ถือว่าชนชาติศัตรู
และยุคคลที่เป็นศัตรูต่อสหประชาชาติ ให้หมายความรวมถึงบริษัทซึ่งมีผู้ถือหุ้นเป็นชนชาติหรือเป็นบุคคลที่เป็นศัตรู
ด้วย และศาลไทยเราก็เคยน าแนวความคิดในเรื่องนี้มาใช้ตัดสินคดีเช่นกัน เช่น กรณีที่โจทก์ซึ่งเป็นบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ได้รับจัดการซื้อหุ้นของบริษัทโจทก์ในตลาดหลักทรัพย์ตามค าสั่งของจ าเลย โดยโจทก์ทดรองจ่ายเงินค่า
หุ้นแทนจ าเลย แล้วให้จ าเลยกู้ยืมเงินจากบริษัทในเครือโจทก์มาใช้หนี้ หรือโจทก์ให้จ าเลยกู้เงินจากบริษัทในเครือ
ของโจทก์ โดยโจทก์ให้บริษัทเครือกู้จากโจทก์ไปให้จ าเลยกู้อีกต่อหนึ่ง แล้วให้จ าเลยจ าน าหุ้นบริษัทโจทก์แก่บริษัท
ในเครือของโจทก์มอบให้โจทก์ยึดถือไว้ ศาลฎีกาถือว่ากรณีดังกล่าวเท่ากับโจทก์รับเอาหุ้นของบริษัทโจทก์ไว้เป็น

                                                           

  11 โสภณ รัตนากร, ค าอธิบายหุ้นส่วนและบริษัท (พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์นิติ
บรรณการ, ๒๕๕๓), หน้า ๒๖๔. 
  12 นิวิษฐชัย ส าเนาพันธุ์, “ความรับผิดของผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทภายใต้หลักการไม่ค านึง
สภาพนิติบุคคลของบริษัทจ ากัด” (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์,๒๕๒๙),  หน้า ๕๔, ๕๕ และ ๖๓. 



 

ประกัน อันเป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๑๔๓ และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๐(๓) ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ตกเป็นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๑๓ (เดิม)13 จากค าวินิจฉัยของศาลฎีกาดังกล่านี้
เท่ากับถือว่าบริษัทโจทก์และบริษัทในเครือเป็นเสมือนบุคคลเดียวกัน หรือโจทก์ไม่อาจอ้างว่าบริษัทโจทก์และบริษัท
ในเครือมีความเป็นนิติบุคคลแยกจากกันนั่นเอง 
  การใช้หลักการไม่ค านึงถึงนิติบุคคลของบริษัทในต่างประเทศ ศาลได้อาศัยหลักกฎหมายเรื่องต่าง 
ๆ เช่น หลักความสุจริต (Good Faith) หลักตัวแทน หลักอิควิตี้ (Equity) หลัก Alter ego หรือหลักความยุติธรรม 
ซึ่งศาลไทยเราก็ได้น าหลักเรื่องนี้มาใช้ให้เกิดความเป็นธรรมได้มากขึ้น โดยอาศัยหลักสุจริตตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕ และหลักเรื่องตัวแทนเช่นกัน14 
  ปัจจุบันในประเทศไทยได้มีการน าหลักการไม่ค านึงถึงความเป็นนิติบุคคลของบริษัท มาบัญญัติไว้
ในกฎหมาย เช่น มาตรา ๔๔ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ เพ่ือให้การเยียวยา
ความเสียหายแก่ผู้บริโภคจากการถูกผู้ประกอบธุรกิจละเมิดสิทธิมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  
๓. หลักการที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัด 
  ๑. สภาพนิติบุคคลและการจัดตั้งของบริษัท 
  ส าหรับการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น จะเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๖๕ 
บัญญัติว่า “นิติบุคคลจะมีขึ้นได้ก็แต่ด้วยอ านาจแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน” 
  จากบทบัญญัติดังกล่าว การก่อตั้งนิติบุคคลจึงแยกออกได้เป็นการจัดตั้งโดยอาศัยอ านาจแห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการตั้งโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายอื่น คือ15 
   
   ก) การก่อตั้งโดยอาศัยอ านาจแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  การตั้งนิติบุคคลในลักษณะนี้เป็นการกระท าโดยอาศัยอ านาจของกฎหมาย แต่ต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย โดยในตอนแรกอาจเป็นเพียงการก่อตั้งโดยคณะบุคคลขึ้นก่อนเท่านั้น หลังจากก่อตั้ง
ขึ้นมาและมีการด าเนินการแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายจนครบถ้วนและจดทะเบียน เมื่อจดทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมายนั้นแล้วจึงจะเป็นนิติบุคคล เช่น ตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น 
มาตรา ๘๓ ก าหนดให้สมาคมที่ได้จดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคล มาตรา ๑๒๒ ก าหนดให้มูลนิธิที่ได้รับการจด
ทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคล มาตรา ๑๐๑๕ ก าหนดให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเมื่อได้จดทะเบียนแล้วเป็นนิติ
บุคคล เป็นต้น ซึ่งนิติบุคคลเหล่านี้เมื่อตั้งขึ้นแล้วจะเลิกนิติบุคคลได้ก็โดยการจดทะเบียนเลิก 

                                                           
13 ค าพิพากษาฎีกาที่ ๓๑๑๙/๒๕๒๖ และ ๑๕๖๐/๒๕๒๗ 
14 โสภณ รัตนากร, ค าอธิบายหุ้นส่วนและบริษัท (พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์นิติ

บรรณการ, ๒๕๕๓), หน้า ๒๖๗. 
15 รชฏ เจริญฉ่ า, หลักกฎหมายว่าด้วย นิติบุคคล สมาคม มูลนิธิ (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ ส านักงาน

อัยการสูงสุด, ๒๕๔๐), หน้า ๔๒-๔๕. 



 

ข) การก่อตั้งโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายอ่ืน 
  นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอ่ืนนี้ ส่วนมากแล้วกฎหมายจะบัญญัติให้ก่อตั้งกิจการหรือ
องค์กรขึ้นเมื่อได้มีการประกอบตั้งขึ้นตามกฎหมายแล้ว กฎหมายนั้นจะบัญญัติโดยตรงเลยว่า ให้กิจการหรือ
องค์กรนั้นเป็นนิติบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานของรัฐบาล ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม หรือตั้งตาม
พระราชบัญญัติต่าง ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้น 
 
  ๒. สิทธิและหน้าที่ของบริษัท16 
  สิทธิและหน้าที่ของบริษัทซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลนั้นย่อมแตกต่างจากบุคคลธรรมดา สิทธิ
และหน้าที่ของนิติบุคคลจะมีอยู่อย่างไรนั้นจะต้องมีกฎหมายก าหนดไว้ กล่าวคือ กฎหมายเข้ามาควบคุมนิติ
บุคคลตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นต้นมา ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติหลักทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิ
และหน้าที่ของนิติบุคคลไว้ดังนี้ 
  มาตรา ๖๖ บัญญัติว่า “นิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
นี้หรือกฎหมายอ่ืน ภายในขอบแห่งอ านาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ดังได้บัญญัติหรือก าหนดไว้ในกฎหมาย 
ข้อบังคับ หรือตราสารจัดตั้ง” 
  มาตรา ๖๗ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๖ นิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับ
บุคคลธรรมดา เว้นแต่สิทธิและหน้าที่ซึ่งโดยสภาพจะพึงมีพึงเป็นได้เฉพาะแก่บุคคลธรรมดาเท่านั้น” 
  จากบทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกล่าว จะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลที่ใช้ด าเนินการ
นั้น มิได้มีได้เฉพาะในข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งเท่านั้น แต่บทบัญญัติของกฎหมายเองก็อาจจะก าหนด
วัตถุประสงค์ที่จะให้นิติบุคคลจะกระท าการใด ๆ ก็ได้ และจากบทบัญญัติทั้งสองมาตรานี้สามารถแยกพิจารณา
สิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคลได้ ดังนี้ 
   
   ก) สิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคลที่มีอยู่ตามวัตถุประสงค์ 
  ในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล คณะบุคคลที่รวมกันเพ่ือจะจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลจะ
ท าการก าหนดวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลขึ้นมาเพ่ือน าไปด าเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง เช่น กรณีของนิติบุคคล
ประเภทบริษัทจ ากัด เป็นต้น ซึ่งวัตถุประสงค์นี้อาจถูกก าหนดขึ้นโดยกฎหมายก็ได้  
  อย่างไรก็ตามจะสังเกตเห็นได้ว่าแม้วัตถุประสงค์จะเป็นเรื่องส าคัญที่มีขึ้นเพ่ือคุ้มครองผู้ถือหุ้น
และเจ้าหนี้ของบริษัท ให้นิติบุคคลท าได้เพียงในขอบเขตวัตถุประสงค์ แต่ในทางปฏิบัติจะพบได้ว่าในปัจจุบัน
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในรูปของห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัดก็ดี พยายามก าหนดวัตถุประสงค์ไว้มากและ
ละเอียดที่สุด อันเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ในลักษณะครอบจักรวาลเพ่ือให้นิติบุคคลท าการใดได้หลาย ๆ 
อย่าง และการที่นิติบุคคลต้องกระท าการตามวัตถุประสงค์ หากกระท านอกวัตถุประสงค์ก็จะไม่ผูกพันนิติบุคคล 

                                                           

  16 ปิยะพล ส าเริง, “ความรับผิดชอบของนิติบุคคลในการกระท าละเมิดโดยตัวเอง”, (วิทยานิพนธ์นิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๑), หน้า ๒๔-๒๖. 



 

หลักการนี้เรียกว่า หลักการกระท านอกขอบวัตถุประสงค์ (Ultra Vires Rule) ซึ่งหลักการนี้เป็นหลักการของ
ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี ในส่วนของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร เช่น  
ประเทศเยอรมัน และประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จะไม่ยอมรับหลักการดังกล่าวนี้ โดยถือว่าบุคคลภายนอกที่เข้า
มามีนิติสัมพันธ์กับนิติบุคคลเป็นผู้สุจริต หากบุคคลภายนอกไม่รู้ว่าการกระท าของผู้แทนนิติบุคคลเป็นการ
กระท านอกเหนืออ านาจหรือนอกขอบวัตถุประสงค์แล้ว การนั้น ๆ ย่อมไม่เป็นโมฆะ 
  ในประเทศไทยมิได้ถือหลักการกระท านอกขอบวัตถุประสงค์โดยเคร่งครัดอีกต่อไป ทั้งนี้ หาก
พิจารณาแล้วพบว่านิติบุคคลรู้เห็น ยินยอม หรือให้สัตยาบันในการกระท านั้น นิติบุคคลก็จะปฏิเสธความรับผิด
ไม่ได ้
 
  ข) สิทธิและหน้าที่ตามของนิติบุคคลที่มีอยู่ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
  สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายนี้อาจเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอ่ืน ๆ 
ก็ได้ ที่ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คือ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ที่ปรากฏในกฎหมาย
อ่ืน เช่น กฎหมายของกระทรวงยุติธรรม ในมาตรา ๒๑ บัญญัติว่า “กระทรวงยุติธรรมมีอ านาจและหน้าที่
เกี่ยวกับการยุติธรรมแต่ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษาคดี” เป็นต้น 
 
  ค) สิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคลที่มีเช่นบุคคลธรรมดา 
  สิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคลย่อมแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้นหรือกรรมการของบริษัท ทรัพย์สิน
ของนิติบุคคลถือเป็นหลักประกันแก่เจ้าหนี้ของบริษัท กล่าวคือ เจ้าหนี้ของนิติบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับช าระหนี้
จากนิติบุคคล และนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ 
  สิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคลที่มีเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาทั่วไป สามารถแยกได้ดังนี้17 
  ๑) นิติบุคคลอาจเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ มีสิทธิถือสิทธิในทรัพย์สินต่าง ๆ ได้ 
  ๒) นิติบุคคลมีความสามารถเข้าท านิติกรรมสัญญาต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ขอบ
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล เช่น เป็นผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้เช่า ผู้ให้เช่า เป็นต้น 
  ๓) นิติบุคคลมีสิทธิมีภูมิล าเนาอย่างน้อยหนึ่งแห่ง 
  ๔) นิติบุคคลมีสิทธิมีชื่อและใช้ชื่อของนิติบุคคลนั้นได้ 
  ๕) นิติบุคคลมีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 
  ๖) นิติบุคคลมีหน้าที่ต้องรับผิดในทางแพ่งและรับผิดในทางอาญา ภายใต้บทบัญญัติแห่ง
กฎหมายและภายในขอบวัตถุประสงค์ของบริษัทดังที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ โดยนิติบุคคลอาจถูกฟ้อง
เป็นจ าเลยในคดีแพ่งและคดีอาญาได้  

                                                           

  17 ณรงค์รัฐ ภูติรถยา,“ปัญหาเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของบริษัทร้าง ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์,” (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๖), หน้า ๒๐. 



 

  ทั้งนี้  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๗ ท าให้เห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าว        
เป็นบทบัญญัติที่สอดคล้องกับสภาพของนิติบุคคลที่ว่านิติบุคคลสามารถที่จะมีสิทธิและหน้าที่โดยตัวของนิติ
บุคคลเองได้  
 
  ๓. การเลิกและการสิ้นสภาพนิติบุคคลของบริษัทจ ากัด 
  การเลิกบริษัท หมายถึง การหยุดประกอบกิจการซึ่งบริษัทดังกล่าวได้ท าอยู่ปกติ ทั้งนี้ จะต้อง
เป็นการหยุดประกอบกิจการซึ่งมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๒๓๖ หรือมาตรา ๑๒๓๗ ด้วย 
  การสิ้นสภาพนิติบุคคล หมายถึง การหมดหรือการจบไปขององค์กรหรือคณะบุคคลซึ่ ง
กฎหมายสมมติขึ้นให้เป็นบุคคลซึ่งมีสิทธิและหน้าที่ที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย 
  ด้วยเหตุที่ในทางกฎหมายถือว่านิติบุคคลมีสภาพบุคคลเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล
ย่อมมีการสิ้นสุดเช่นเดียวกับการตายหรือการสาบสูญของบุคคลธรรมดา การเลิกบริษัทท าให้สภาพนิติบุคคล
ของบริษัทสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุที่การตั้งบริษัทหรือการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเป็นการท าสัญญากัน
ชนิดหนึ่งแต่มีลักษณะพิเศษยิ่งกว่าสัญญาอ่ืน นอกจากจะต้องมีการจดทะเบียนแล้ว บริษัทยังเกี่ยวข้องกับชนหมู่
มาก การเลิกบริษัทจึงผิดกับสัญญาทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทจะเลิกกันได้ต่อเมื่อมีเหตุตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับหรือ
กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น ซึ่งอาจแบ่งเหตุในการการเลิกบริษัทออกได้เป็น ๒ วิธี คือ การเลิกโดยผลของกฎหมาย 
และการเลิกโดยค าสั่งศาล18 
 
 ๓.๑ การเลิกโดยผลของกฎหมาย 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๓๖ บัญญัติว่า “อันบริษัทจ ากัดย่อมเลิก
กันด้วยเหตุดั่งจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 
 ๑) ถ้าในข้อบังคับของบริษัทมีก าหนดกรณีอันใดเป็นเหตุที่จะเลิกกัน เมื่อมีกรณีนั้น 
 ๒) ถ้าบริษัทได้ตั้งขึ้นไว้เฉพาะก าหนดกาลใด เมื่อสิ้นก าหนดกาลนั้น 
 ๓) ถ้าบริษัทได้ตั้งขึ้นเฉพาะเพ่ือท ากิจการอย่างหนึ่งอย่างใดแต่อย่างเดียว เมื่อเสร็จการนั้น  
 ๔) เมื่อมีมติพิเศษให้เลิก 
 ๕) เมื่อบริษัทล้มละลาย 
 การเลิกโดยผลของกฎหมายตามมาตรา ๑๒๓๖ ไม่ต้องรอขอให้ศาลสั่งเลิกตามมาตรา 
๑๒๓๗ อีก มีกรณีดังต่อไปนี้ 
  
 
  ๑) ถ้าในข้อบังคับของบริษัทมีก าหนดกรณีอันใดเป็นเหตุที่จะเลิกกัน เมื่อมีกรณีนั้น เป็น
กรณีท่ีไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ แต่พิจารณาจากข้อบังคับของบริษัทก าหนดไว้ เมื่อกระท าการอย่างหนึ่งอย่างงใด

                                                           

  18 พินิจ ทิพย์มณี, หลักกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท (Share and Company Laws), พิมพ์ครั้งที่ ๗ 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๕๕), หน้า ๒๖๖-๒๗๐. 



 

ตามที่ข้อบังคับก าหนดให้ถือเป็นการเลิกของบริษัทได้ เช่น บริษัทตั้งขึ้นมาเพ่ือส ารวจน้ ามันในอ่าวไทย หาก
ต่อมารัฐบาลออกกฎหมายสั่งห้ามเอกชนด าเนินการ มีผลให้บริษัทต้องเลิก 
 ๒) ถ้าบริษัทได้ตั้งขึ้นไว้เฉพาะก าหนดกาลใด เมื่อสิ้นก าหนดกาลนั้น การเลิกบริษัทตาม
เหตุนี้เป็นการเลิกตามเงื่อนเวลาบังคับหลัง เช่น บริษัทตั้งขึ้นมาโดยมีระยะเวลา ๕ ปี หากครบตามระยะเวลาที่
ก าหนด บริษัทย่อมเลิกทันที 
 ๓) ถ้าบริษัทได้ตั้งขึ้นเฉพาะเพ่ือท ากิจการอย่างหนึ่งอย่างใดแต่อย่างเดียว เมื่อเสร็จการ
นั้น ซึ่งโดยปกติบริษัทมักจะมีวัตถุประสงค์กว้าง ๆ และมีวัตถุประสงค์หลายอย่าง และบริษัทมักจะตั้งขึ้นท า
กิจการที่มีลักษณะเป็นการอย่างนาน มิใช่ตั้งขึ้นท าการอย่างใดอย่างหนึ่งแต่อย่างเดียว แต่บริษัทจะมี
วัตถุประสงค์หรือข้อบังคับก าหนดว่าบริษัทตั้งข้ึนมาเพ่ือท ากิจการอย่างเดียวก็ได้ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเมื่อบริษัทท า
กิจการนั้นเสร็จ บริษัทก็ย่อมเลิกกัน เช่น บริษัทตั้งขึ้นเฉพาะเพ่ือสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา เมื่อสร้าง
สะพานเสร็จ บริษัทต้องเลิก 
 ๔) เมื่อมีมติพิเศษให้เลิก บริษัทเป็นของผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ถือหุ้นประสงค์จะเลิกก็ย่อมท าได้ 
แต่เนื่องจากการเลิกบริษัทเป็นเรื่องส าคัญอันมีผลท าให้สภาพนิติบุคคลของบริษัทสิ้นสุดลง กฎหมายจึงบังคับว่า
ตกลงกันได้ต่อเมื่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้เลิก ตามมาตรา ๑๑๙๔ ซ่ึงก็ต้องเป็นไปตามมติพิเศษให้
เลิกตามนั้น 
 ๕) เมื่อบริษัทล้มละลาย ให้ถือว่าบริษัทเลิกในวันที่ศาลมีค าพิพากษาล้มละลาย19 การที่
บริษัทล้มละลายก็เสมือนบริษัทหมดสภาพการเป็นนิติบุคคล ตามกฎหมายต้องให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้า
มาจัดการทรัพย์สินของบริษัทเพ่ือช าระหนี้แก่บุคคลภายนอก การที่บริษัทล้มละลายนี้ก็เนื่องมาจากบริษัทไม่
อาจช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ เจ้าหนี้จึงฟ้องให้บริษัทล้มละลาย แต่กรณีที่บริษัทเลิกแล้วและอยู่ในระหว่างช าระ
บัญชี ผู้ช าระบัญชีเห็นว่าทรัพย์สินของบริษัทไม่พอช าระหนี้ ผู้ช าระบัญชีก็ต้องร้องขอให้ศาลสั่งว่าบริษัท
ล้มละลายเช่นกัน20

  
 
 ๓.๒ การเลิกโดยค าสั่งศาล 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๗๓ บัญญัติว่า “นอกจากนี้ศาลอาจสั่งให้
เลิกบริษัทจ ากัดด้วยเหตุต่อไปนี้ คือ 
 ๑) ถ้าท าผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท หรือท าผิดในการประชุมตั้งบริษัท 
 ๒) ถ้าบริษัทไม่เริ่มท าการภายในปีหนึ่งนับแต่วันจดทะเบียน หรือหยุดท าการถึงปีหนึ่งเต็ม 
 ๓) ถ้าการค้าของบริษัทท าไปก็มีแต่ขาดทุนอย่างเดียวและไม่มีทางหวังว่าจะกลับฟ้ืนตัวได้ 

                                                           

  19 ในเรื่องของคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นไม่เป็นเหตุให้เลิกบริษัท เนื่องจากในบริษัทไม่ถือเอาคุณสมบัติของ
ผู้ถือหุ้นเป็นสาระส าคัญแต่อย่างใด 
  20 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๖๖ บัญญัติว่า “ถ้าผู้ช าระบัญชีมาพิจารณาเห็นว่า 
เมื่อเงินลงทุน หรือเงินค่าหุ้นได้ใช้เสร็จหมดแล้ว สินทรัพย์ก็ยังไม่พอกับหนี้สินไซร้ ผู้ช าระบัญชีต้องร้องขอต่อ
ศาลทันที เพื่อให้ออกค าสั่งว่าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นล้มละลาย” 



 

 ๔) ถ้าจ านวนผู้ถือหุ้นลดน้อยลงจนเหลือไม่ถึง ๓ คน 
 แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีท าผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัทหรือท าผิดในการประชุม
ตั้งบริษัท ศาลจะสั่งให้ยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัทหรือให้มีการประชุมตั้ งบริษัทแทนสั่งให้เลิกบริษัทก็ได้ 
แล้วแต่จะเห็นสมควร” 
 
  การเลิกโดยค าสั่งศาลนี้เป็นเรื่องที่กรรมการ หรือผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งฟ้องขอให้ศาลสั่ง
เลิกบริษัทได้โดยไม่ต้องได้รับมอบอ านาจจากใคร เพราะไม่ได้ฟ้องในฐานะเป็นตัวแทนของบริษัท เป็นดุลพินิจ
ของศาลอาจสั่งให้เลิกบริษัทหรือไม่ก็ได้ เนื่องจากมาตรา ๑๒๗๓ ใช้ค าว่า “อาจสั่ง” ได้โดยมีเหตุดังนี้ 
 ๑) ถ้าท าผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท หรือท าผิดในการประชุมตั้งบริษัท กรณีนี้
เป็นเรื่องที่บริษัทเพ่ิงจดทะเบียนใหม่ ถ้าการท าผิดนั้นไม่ร้ายแรง แทนที่ศาลจะสั่งให้เลิก ศาลอาจใช้ดุลพินิจสั่ง
ให้ยื่นรายงานการประชุมตั้งบริษัท หรือประชุมตั้งบริษัทเสียใหม่ก็ได้ 
 ๒) ถ้าบริษัทไม่เริ่มท าการภายในปีหนึ่งนับแต่วันจดทะเบียนหรือหยุดท าการถึงปีหนึ่งเต็ม 
กรณีนี้จะเห็นได้ว่าบริษัทไม่ได้สนใจจะด าเนินกิจการต่อไปจึงสมควรให้เลิกบริษัท เพ่ือจะได้ช าระบัญชีและ
จัดการทรัพย์สินของบริษัทให้เสร็จสิ้นไปเสีย อย่างไรก็ตามต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริงอ่ืนประกอบด้วย กล่าวคือ 
เหตุที่ไม่เริ่มท าการนั้นอาจเกิดข้ึนเพราะมีอุปสรรคขัดขวาง หรือมีเหตุขัดข้องอย่างหนึ่งอย่างใด การที่บริษัทเริ่ม
งานไม่ได้เช่นนี้ศาลสั่งเลิกบริษัทไม่ได้เพราะเป็นการหยุดท างานเนื่องจากมีอุปสรรคขัดขวางเท่านั้น แต่หากเป็น
เรื่องท้ิงงาน ไม่สนใจจะด าเนินการอีกต่อไปแล้ว เช่นนี้ ถือเป็นเหตุเลิกบริษัทได้ 
 ๓) ถ้าการค้าของบริษัทมีแต่ขาดทุนอย่างเดียวและไม่มีหวังจะกลับฟ้ืนตัวได้ การที่
กฎหมายให้ศาลสั่งเลิกบริษัทในกรณีนี้ก็เพราะถ้าให้บริษัทคงตั้งอยู่ต่อไปก็มีแต่ขาดทุนมากขึ้น เป็นที่เสียหายแก่
ผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้ของบริษัท แต่อย่างไรก็ดีต้องปรากฏว่าบริษัทมีแต่ขาดทุนอย่างเดียว ถ้าบางปีบริษัทขาดทุน 
บางปีได้ก าไร หรือแม้จะขาดทุนเรื่องมาแต่ยังมีช่องทางที่กลับฟ้ืนตัวได้ เช่น บริษัทขาดทุนเพราะการจัดการไม่ดี
หรือมีรายจ่ายมากแต่ได้มีการปรับปรุงการบริหารงานแล้ว หรือได้มีการตัดทอนรายจ่ายแล้ว หรือบริษัทมี
โครงการใหม่ หรือได้รับงานใหม่ซึ่งจะท าให้บริษัทมีรายได้เพ่ิมขึ้น ดังนี้ศาลก็ไม่ควรสั่งให้เลิกบริษัท 
 แม้กรณีที่บริษัทมีแต่ขาดทุนอย่างเดียวและไม่มีหวังจะกลับฟ้ืนตัวได้ ศาลจะใช้ดุลพินิจไม่
สั่งให้เลิกก็ได้เมื่อมีเหตุสมควร เช่น ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ไม่ประสงค์จะให้เลิกบริษัทและยินดีรับซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นที่
ประสงค์จะให้เลิกบริษัท ทั้งบริษัทก็ยังมีทรัพย์สินพอช าระหนี้ได้ กรณีที่บริษัทขาดทุนเพราะมีเหตุขัดข้องแต่ยัง
มีลู่ทางได้ก าไรอยู่ ศาลก็ไม่สั่งให้เลิก เป็นต้น 
 ๔) จ านวนผู้ถือหุ้นลดลงจนเหลือไม่ถึง ๓ คน ตามที่บัญญัติในมาตรา ๑๐๙๗ เนื่องจาก
บริษัทต้องเริ่มตั้งและด ารงสภาพของบริษัทให้มีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย ๓ คน จะน้อยลงกว่าที่กฎหมายก าหนดไม่ได้ 
วิธีแก้ไขอาจโอนหุ้นให้บุคคลภายนอกให้ครบ ๓ คนก็ได้ แต่จะแก้ไขโดยวิธีการออกหุ้นใหม่ไม่ได้ 



 

   ๔. ผลของการเลิกบริษัท 
 ๔.๑ สถานะของบริษัท  
  บริษัทนั้นเมื่อได้จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายแล้วย่อมมีสถานะเป็นนิติบุคคล สามารถ
มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดได้ตามกฎหมายตลอดไปจนกว่าจะมีการเลิกบริษัท อย่างไรก็ตามการเลิกบริษัท
มิได้มีผลให้บริษัทสิ้นสภาพนิติบุคคลในทันที มีผลเพียงแต่ให้บริษัทหยุดประกอบธุรกิจตามปกติ และกรรมการ
ของบริษัทหมดอ านาจในการบริหารงานของบริษัทต่อไป เพ่ือให้ผู้ช าระบัญชีหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ใน
กรณีบริษัทล้มละลายเข้ามาจัดการงานของบริษัท เพ่ือประโยชน์ในการรวบรวมทรัพย์สินและช าระหนี้แก่
เจ้าหนี้ของบริษัท แม้บริษัทจะหยุดประกอบกิจการตามปกติเม่ือเลิกแล้ว แต่ตามกฎหมายก็ยังถือว่าบริษัทยังคง
ตั้งอยู่ตราบเท่าเวลาที่จ าเป็นเพ่ือการช าระบัญชี21 ผู้ช าระบัญชีของบริษัทจึงอาจประกอบธุรกิจของบริษัทเท่าที่
จ าเป็นต่อไปอีกชั่วระยะหนึ่งได้  
 ด้วยเหตุนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่ได้ประกอบการค้ามากว่า ๑๐ ปี และไม่ได้ท าการช าระ
บัญชีจดทะเบียนเลิก ก็ยังถือได้ว่าบริษัทยังคงมีสภาพนิติบุคคลอยู่ และในท านองเดียวกันหากมีการจดทะเบียน
เลิกบริษัทไว้แล้ว แต่การช าระบัญชียังไม่เสร็จสิ้น ถือได้ว่าสภาพนิติบุคคลก็ยังคงมีอยู่ต่อไป นอกจากนี้ในเรื่อง
ของสิทธิและหน้าที่นั้น หากเปรียบเทียบกับบุคคลธรรมดา เมื่อบุคคลนั้นตายแล้วจะไม่มีสิทธิและหน้าที่ใด ๆ 
อีกต่อไป คงเหลือแต่เพียงสิทธิและหน้าที่ที่มิได้เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายเท่านั้นที่จะกลายเป็นมรดกซึ่งตก
ทอดไปยังทายาท แต่หากว่าเป็นนิติบุคคลแล้ว แม้จะมีการด าเนินคดีอยู่ในศาล และระหว่างนั้นมีการจด
ทะเบียนเลิกก็ตาม ก็ยังสามารถด าเนินคดีต่อไปได้ ซึ่งผู้ช าระบัญชีสามารถเข้าไปด าเนินการแทนต่อไปได้ โดยไม่
ต้องแต่งทนายใหม่หรือขอเข้ามาด าเนินคดีแทน22 
  
 ๔.๒ ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
 เมื่อบริษัทได้จดทะเบียนแล้วย่อมีสภาพนิติบุคคลท าให้มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิด
แยกต่างหากออกจากตัวผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนั้น เมื่อมีปัญหาและความเสียหายอย่างใด ๆ เกิดขึ้นเนื่องจาก
การด าเนินงานของบริษัท ความรับผิดนั้นจะตกอยู่กับบริษัท ทั้งนี้การด าเนินการที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และ
ข้อบังคับของบริษัทเท่านั้นที่บริษัทจะต้องรับผิด โดยที่ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการผู้จัดการที่มีอ านาจกระท าการแทน
นั้นไม่ต้องรับผิดใด ๆ เนื่องจากได้มีบทบัญญัติกฎหมายก าหนดให้ผู้ถือหุ้นมีหน้าที่และความรับผิดเพียงไม่เกิน
จ านวนเงินที่ตนรับจะลงหุ้นเท่านั้น และกรรมการผู้จัดการบริษัทไม่ต้องรับผิดเมื่อได้กระท าการต่าง ๆ โดย
สุจริต ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท แต่ก็มิได้หมายความว่าผู้ถือหุ้นและกรรมการจะ
ร่วมรับผิดกับบริษัทไม่ได้ หากว่ากิจการที่กระท าไปนั้นเป็นการกระท าโดยทุจริตและมุ่งที่จะท าไปเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัวเท่านั้น กรณีเช่นนี้ผู้ถือหุ้นและกรรมการผู้นั้นก็จะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวด้วย 

                                                           

  21 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๔๙ บัญญัติว่า “ห้างหุ้นส่วนก็ดี บริษัทก็ดี แม้จะได้
เลิกกันแล้วก็ให้พึงถือว่ายังคงตั้งอยู่ตราบเท่าเวลาที่จ าเป็นเพ่ือการช าระบัญชี” 

22 ณรงค์รัฐ ภูติรถยา,“ปัญหาเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของบริษัทร้าง ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์,” (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๖), หน้า ๓๒. 



 

  
  ๑) ความรับผิดของผู้ถือหุ้นต่อบุคคลภายนอก 
 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๙๖ บัญญัติว่า “อันว่าบริษัทจ ากัด
นั้น คือบริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆ กัน โดยมีผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจ ากัดเพียงไม่เกิน
จ านวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ” ซึ่งจากมาตราดังกล่าจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้บัญญัติ     
ให้ผู้ถือหุ้นมีหน้าที่รับผิดและความรับผิดเพียงจ านวนเงินที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นเท่านั้น ทั้งนี้ หน้าที่และ
ความรับผิดในหนี้สินของบริษัทดังกล่าว ให้หมายความถึงหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นโดยการด าเนินการโดยสุจริตของ
บริษัทเท่านั้น หากปรากฏว่าหนี้สินของบริษัทดังกล่าวเกิดจากการกระท าของผู้ถือหุ้นซึ่งกระท าการโดยมิชอบ 
หรือกระท าการเพ่ือประโยชน์ส่วนตนเพียงอย่างเดียว ก็ให้ผู้ถือหุ้นต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดในหนี้สินดังกล่าว
เป็นการส่วนตัวด้วย 
 กรณีตัวอย่างในประเด็นดังกล่าว ได้แก่ กรณีที่มีบุคคลบางจ าพวกซึ่งมีเจตนาไม่สุจริต ได้
ด าเนินการจัดตั้งบริษัทหรือใช้บริษัทประกอบกิจการโดยมิชอบ หรือโดยการถือเอาประโยชน์จากสภาพนิติ
บุคคลในรูปแบบของบริษัท ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดกรณีที่บริษัทบางบริษัทล้มละลาย แต่ผู้ประกอบกิจการของบริษัท
ดังกล่าวเกิดความร่ ารวย เป็นต้น ดังนั้น กฎหมายจึงอนุญาตให้มีการก าหนดข้อจ ากัดหรือข้อยกเว้นในเรื่องหลัก
สภาพนิติบุคคล อันได้แก่ หลักการไม่ค านึงถึงสภาพนิติบุคคลของบริษัทมาใช้เฉพาะกรณีตามสมควรแก่
พฤติการณ์และความเหมาะสมยุติธรรม นั่นคือ โดยทั่วไปจะใช้หลักสภาพนิติบุคคลของบริษัทเป็นหลัก กล่าวคือ 
บริษัทมีสภาพบุคคลแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวกับบริษัท จะรับผิด
เฉพาะเงินค่าหุ้นตามจ านวนที่ตนถือเท่านั้น แต่ถ้าบุคคลใดใช้สภาพนิติบุคคลของบริษัทโดยไม่สุจริต ขัดต่อ
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมทั้งตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือดุลยพินิจของศาลแล้วก็ควรน าหลักการไม่
ค านึงถึงสภาพนิติบุคคลของบริษัทมาปรับใช้ เพ่ือให้บุคคลเหล่านี้ต้องรับผิดเป็นส่วนตัวร่วมกับบริษัทต่อไป23 
 
 ๒) ความรับผิดของผู้ถือหุ้นในหุ้นที่โอนไปแล้วต่อบุคคลภายนอก 
 ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายนั้น เมื่อมีการโอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้รับโอนหุ้นคนใดคน
หนึ่ง ผู้รับโอนคนดังกล่าวย่อมรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ในหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่ ทั้งนี้ หากว่าหุ้นที่โอนไปนั้นผู้ถือหุ้น
เดิมยังมิได้ช าระค่าหุ้นจนครบจ านวน ผู้รับโอนก็มีหน้าที่ที่จะต้องส่งใช้เงินจ านวนดังกล่าวให้ครบค่าหุ้นที่ยังค้าง
ช าระด้วย 
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากฎหมายจะได้ก าหนดให้ผู้รับโอนหุ้นมีหน้าที่ที่จะต้องเป็นผู้ส่งใช้ค่า
หุ้นจนครบจ านวนก็ตาม แต่ก็มิได้มีบทบัญญัติมาตรา ๑๑๓๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติ
ไว้เป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ผู้ถือหุ้นคงต้องรับผิดในจ านวนเงินค่าหุ้นที่ยังมิได้ส่งใช้ด้วย โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้24 

                                                           
23 ภาสกร ชุณหอุไร, ค าอธิบายกฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

แสวงสุทธิการพิมพ์, ๒๕๒๓), หน้า ๔๒๐-๔๒๑. 
24 สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ และสหธน รัตนไพจิตร, ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หุ้นส่วนและบริษัท, 

พิมพ์ครั้งที่ ๔ (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๓๕), หน้า ๙๗-๙๘. 



 

 ก) หุ้นที่โอนไปนั้นเป็นหุ้นที่ยังช าระมูลค่าไม่ครบ 
 ข) หนี้ของบริษัทเกิดขึ้นก่อนการโอนหุ้น 
 ค) ผู้ที่โอนหุ้นไปไม่สามารถช าระค่าหุ้นส่วนที่ยังไม่เต็มมูลค่า 
 ง) ความรับผิดของผู้โอนหุ้น มีเพียงจ านวนค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบถ้วน ในขณะที่ถูก
เรียกร้องให้ช าระเท่านั้น 
 จ) ความรับผิดมีอายุความ ๒ ปี นับแต่วันจดทะเบียนการโอน 
 ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้ถือหุ้นในกรณีดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นความรับผิดต่อเจ้าหนี้ของ
บริษัท มิใช่ต่อตัวบริษัท ดังนั้น บริษัทจะมาเป็นโจทก์ฟ้องเรียกค่าหุ้นดังกล่าวไม่ได้ เพราะผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้
โอนหุ้นไปยังผู้รับโอนไปแล้ว 
 
 ๒) ความรับผิดของกรรมการต่อบุคคลภายนอก25 
 บริษัทนั้นถือเป็นนิติบุคคลประเภทหนึ่งซึ่งไม่สามารถกระท าการใด ๆ ได้ด้วยตนเอง 
ดังนั้น บริษัทจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีบุคคลธรรมดาเข้ามากระท าการและแสดงความประสงค์แทนบริษัท ซึ่ง
บุคคลดังกล่าวเปรียบเทียบได้กับ “ผู้แทน” ตามมาตรา ๗๐26 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ผู้แทน
ของบริษัทนั้น มาตรา ๑๑๔๔ ก าหนดให้เรียก “กรรมการบริษัท” ซึ่งกรรมการบริษัทนี้มีหน้าที่ในการด าเนิน
กิจการต่าง ๆ แทนบริษัทภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท 
 นอกจากกรรมการของบริษัทจะมีฐานะเป็นผู้แทนของบริษัทแล้ว กรรมการบริษัทยังมี
ฐานะเสมือนตัวแทนด้วย ซึ่งจะเห็นได้จากมาตรา ๑๑๖๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งบัญญัติว่า 
“ความเกี่ยวพันกันในระหว่างกรรมการและบริษัทและบุคคลภายนอกนั้น ท่านให้บังคับตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายนี้ ว่าด้วยตัวแทน  
 อย่างไรก็ตามบริษัทต้องรับผิดชอบในการกระท าและผลที่กรรมการได้กระท าไปทั้งสิ้นไม่
ว่ากรรมการจะมีฐานะเป็นผู้แทนหรือตัวแทนของบริษัท โดยกรรมการไม่จ าเป็นต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว27 
 แม้บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการกระท าของกรรมการตามที่ได้กล่าวนั้นก็เป็นเพียง
หลักทั่วไป มิได้หมายความว่ากรรมการของบริษัทจะไม่ต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวในทุกกรณี เนื่องจาก
กฎหมายได้ก าหนดหลักการอย่างอ่ืนนอกเหนือจากหลักการทั่วไป และมีผลท าให้กรรมการต้องรับผิดเป็นการ
ส่วนตัวต่อบุคคลภายนอก หรือบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นเอง ซึ่งหลักการที่ว่านี้ ได้แก่28 

                                                           
25 สิริธร มะระพฤกษ์วรรณ, “การเลิกบริษัท : ศึกษากรณีการถอนทะเบียนบริษัทร้าง”, (วิทยานิพนธ์

นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๕๕-๕๗. 
26 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗ ๐ บัญญัติว่า “นิติบุคคลต้องมีผู้แทนคนนึ่งหรือหลาย

คน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือตราสารจัดตั้งจะได้ก าหนดไว้ 
  27 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘๒๐. 

28 ณรงค์รัฐ ภูติรถยา,“ปัญหาเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของบริษัทร้าง ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์,” (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๖), หน้า ๔๒.  



 

  ก) หลักการกระท าเกินอ านาจ 
  กรณีท่ีถือว่าเป็นการที่กรรมการท าเกินอ านาจนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น ๔ กรณี 
ดังนี้ 
  กรณีท่ี ๑ กรรมการกระท าการนอกขอบวัตถุประสงค์ของบริษัท (Ultra Vires) 
  ในการประกอบกิจการของบริษัทนั้นเป็นที่ทราบดีว่า บริษัทเป็นนิติบุคคลประเภท
หนึ่งซึ่งด าเนินงานโดยบุคคลที่กฎหมายเรียกว่า “กรรมการ” มีอ านาจท าการแทนบริษัทเพียงเท่าที่ยังอยู่ในขอบ
วัตถุประสงค์ของบริษัท หากกรรมการกระท าการใด ๆ นอกขอบวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้จดทะเบียนไว้ บริษัท
ไม่ต้องรับผิดในการกระท านั้น แต่การแสดงเจตนาหรือนิติกรรมที่กรรมการของบริษัทได้กระท าไปนั้น กฎหมาย
ไม่ถือว่าเป็นโมฆะ โดยให้ถือว่ากรรมการหรือตัวแทนของบริษัทตลอดจนถึงผู้จัดการที่ได้ออกเสียงหรือลงมติให้
มีการท านิติกรรมนั้น ๆ ขึ้น ต้องเข้าผูกพันรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวแทน 
   
   กิจการใดที่เป็นกิจการที่อยู่ภายในขอบวัตถุประสงค์ของบริษัทนั้นดูได้จากหนังสือ
บริคณห์สนธิ โดยหนังสือบริคณห์สนธิจะมีข้อก าหนดว่าบริษัทตั้งขึ้นมาเพ่ือวัตถุประสงค์อะไร เช่น ประกอบ
กิจการซื้อขายเหล็ก ก็ถือว่าบริษัทนั้นตั้งขึ้นมาเพ่ือวัตถุประสงค์ในการซื้อขายเหล็ก ดังนั้น หากกรรมการบริษัท
ไปซื้อข้าวสารมาขายก็กลายเป็นการกระท านอกขอบวัตถุประสงค์ การกระท าดังกล่าวย่อมไม่มีผลผูกพันบริษัท 
แม้ว่าที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้ถือหุ้นของบริษัทจะให้สัตยาบันในภายหลังรับเอาสัญญาซื้อข้าวก็ไม่ได้29 
เนื่องจากบริษัทไม่มีอ านาจกระท าการอ่ืนใดนอกเหนือจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนั้น ในกรณี
ดังกล่าวบริษัทซึ่งเป็นตัวการก็ไม่มีอ านาจกระท าการซื้อข้าวได้ กรรมการจึงต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว 
  ในกรณีที่คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นได้ให้สัตยาบันรับรองการกระท าของ
กรรมการบริษัทที่เกินขอบวัตถุประสงค์ของบริษัท มีผู้ให้ความเห็นว่าการกระท านั้นจะผูกพันกับบริษัทหรือไม่ไว้
เป็น ๒ กรณี ดังนี้30 
  ๑) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นให้สัตยาบัน โดยการประชุมเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์
สนธิให้มีวัตถุประสงค์ครอบคลุมถึงการกระท าที่เกินขอบวัตถุประสงค์นั้น ถือไดว่าการกระท านอกขอบ
วัตถุประสงค์นั้นได้รับการรับรองและแก้ไขให้เป็นการกระท าภายในขอบวัตถุประสงค์แล้ว การกระท าของ
กรรมการหรือคณะกรรมการที่ด าเนินการไปนั้นย่อมผูกพันบริษัทเสมือนหนึ่งว่าบริษัทเป็นผู้ด าเนินการด้วย
ตนเอง 
  ๒) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นให้สัตยาบัน แต่ไม่เพ่ิมหรือแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การให้
สัตยาบันของผู้ถือหุ้นนี้ไม่ท าให้นิติกรรมนั้นผูกพันบริษัท แต่เป็นการดึงเอาผู้ถือหุ้นที่รับรองการให้สัตยาบันเข้า
ร่วมรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวร่วมกับกรรมการหรือคณะกรรมการที่กระท าการเกินขอบวัตถุประสงค์นั้น 

                                                           
29 ค าพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๓๒/๒๔๘๒ เมื่อการกระท าเป็นการนอกเหนืออ านาจของบริษัท ที่ประชุม

ใหญ่จะอนุมัติหรือให้สัตยาบันอย่างใดก็ไม่ได้ 
30 ศิรินันท์ จันทโร, กฎหมายพาณิชย์ ๔ เล่ม ๒ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

๒๕๒๘), หน้า ๔๙๓. 



 

  นอกจากนี้ในกรณีที่กิจการบางอย่างมิได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในรายการจดทะเบียน
ของตราสารจัดตั้งว่าเป็นกิจการของบริษัท หากกรรมการได้ท าลงไปในนามของบริษัทจะถือว่าเป็นการกระท า
นอกวัตถุประสงค์หรือไม่ เห็นว่าโดยทั่วไปแล้วอ านาจของบริษัทหรือวัตถุประสงค์ของบริษัทจะแสดงออกมาให้
ปรากฏได้ต้องอาศัยกรรมการของบริษัทซึ่งเปรียบเสมือนผู้แทนของบริษัทเป็นผู้แสดงออกมา ดังนั้นอ านาจของ
บริษัทในหลาย ๆ ประการจึงไม่อาจที่จะแบ่งแยกออกจากอ านาจของกรรมการได้โดยเด็ดขาด เช่น อ านาจใน
การฟ้องร้องคดีในนามของบริษัท เป็นต้น และมีอ านาจบางประการซึ่งถือได้ว่าเป็นอ านาจโดยปริยาย (Implied 
Power) ถือว่าเป็นอ านาจที่ไม่ต้องก าหนดไว้ในหนังสือตราสารจัดตั้งหรือข้อบังคับของบริษัทแต่ประการใด 
หากแต่บริษัทมีอ านาจที่จะกระท าการได้ตามสมควรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ฯ แต่มีข้อพึงสังเกตว่าการกระท า 
บางอย่างอาจถือว่าเป็นการกระท านอกขอบวัตถุประสงค์ได้ เช่น การค้ าประกัน เมื่อไม่มีวัตถุประสงค์ของ
บริษัทที่จดทะเบียนไว้โดยชัดแจ้ง กฎหมายให้ถือว่าเป็นการกระท านอกขอบวัตถุประสงค์31  
 
  กรณีที่ ๒ กรณีที่กรรมการท าเกินอ านาจที่จดทะเบียนหรือเกินแก่อ านาจตาม
ข้อบังคับ (Act Outside the Authority) 
  ในกรณีนี้ เป็นเรื่องของกรรมการบริษัทที่ท าการนอกเหนือข้อจ ากัดอ านาจที่ได้
ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งถือเป็นระเบียบบริหารงานภายในของบริษัทที่ต้องมีการจดทะเบียนไว้ตาม
มาตรา ๑๑๑๑ (๖) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อได้จดทะเบียนและประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว กฎหมายให้ถือว่าเป็นอันที่รู้แก่บุคคลทั่วไป เพราะเหตุว่าบุคคลภายนอกสามารถตรวจดู ได้จาก
ทะเบียนหรือข้อบังคับของบริษัทท่ีมอบหมายให้นายทะเบียนไว้ แต่หากเป็นกรณีที่บุคคลภายนอกสุจริต มาตรา 
๑๐๒๓/๑ ประกอบมาตรา ๗๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วางหลักไว้ว่าบริษัทจะยกเอาประโยชน์
จากากรที่กรรมการกระท าการลงไปโดยเกินอ านาจมาอ้างไม่ได้ 
  อย่างไรก็ตาม หากผลของการกระท าของกรรมการบริษัทที่อยู่นอกเหนือข้อจ ากัด
อ านาจตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ แต่ไม่เป็นการกระท านอกขอบวัตถุประสงค์ของบริษัท บริษัทก็
สามารถที่จะให้สัตยาบันแก่การกระท าของกรรมการที่ได้กระท านอกขอบอ านาจนั้นได้ โดยจะเป็นผลให้การ
กระท านั้นผูกพันบริษัทด้วย32   
  วิธีการให้สัตยาบันในกรณีดังกล่าวสามารถท าได้ ๒ วิธี ดังนี้  
  วิธีที่หนึ่ง คือ การให้สัตยาบันโดยชัดแจ้ง 
  การให้สัตยาบันโดยชัดแจ้งนั้น อาจเป็นการให้สัตยาบันด้วยวาจาหรือโดยลาย
ลักษณ์อักษรก็ได้ แต่จะเป็นการแสดงว่าตัวการหรือผู้มีอ านาจที่จะให้สัตยาบันได้ยอมรับเอาการกระท าที่
ตัวแทนได้กระท าการไปภายในขอบอ านาจนั้น โดยอาจแสดงต่อตัวแทนเองหรือบุคคลภายนอกก็ได้ 

                                                           

  31 นิเวศน์ มนตรีวสุวัฒน์, “ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท”, ใน ๖๐ ปี ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ 
(กรุงเทพมหานคร : พี.เค.พริ้นติ้ง, ๒๕๓๑), หน้า ๑๑๑. 

32 นิเวศน์ มนตรีวสุวัฒน์, อ้างแล้ว, หน้า ๑๑๒. 
  



 

  วิธีที่สอง คือ การให้สัตยาบันโดยปริยาย 
  การให้สัตยาบันโดยปริยายนี้ เป็นการแสดงออกโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งว่าตน
ได้รับรองการกระท าของตัวแทนที่ได้กระท าไปโดยปราศจากอ านาจในการกระท านั้น เช่น ได้มีการช าระหนี้
ตามท่ีตัวแทนได้ท าไปแล้วนั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เป็นต้น 
 
  กรณีที่ ๓ กรรมการกระท าเกินอ านาจของกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ 
  กรณีนี้เป็นกรณีซึ่งคณะกรรมการได้มอบอ านาจให้แก่คณะอนุกรรมการหรือ
ผู้จัดการกระท าการบางอย่าง33 แต่ทว่าคณะอนุกรรมการหรือผู้จัดการได้กระท าการเกินอ านาจที่ได้รับ
มอบหมาย แต่ไม่เกินขอบอ านาจของข้อบังคับหรือวัตถุประสงค์ของบริษัท กฎหมายให้ถือว่าการกระท านั้น
ผูกพันบริษัท บริษัทจะต้องรับผิดในการกระท าของคณะอนุกรรมการหรือผู้จัดการโดยไม่อาจยกเอาการกระท า
นอกอ านาจเหล่านี้ขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ซึ่งสุจริต 
  จะเห็นได้ว่า หลักกฎหมายในเรื่องนี้ถือเป็นหลักกฎหมายปิดปาก ซึ่งห้ามมิให้
บริษัทกระท าการปฏิเสธความรับผิดต่อบุคคลภายนอกผู้สุจริตโดยยกเอาข้ออ้างที่ว่ากรรมการกระท าไปโดยไม่มี
อ านาจมาอ้างได้ แต่ทั้งนี้ หากว่าบุคคลภายนอกรู้อยู่แล้วว่าการกระท าของกรรมการเป็นการกระท าที่เกินขอบ
อ านาจ กฎหมายให้ถือว่าบริษัทสามารถท่ีจะปฏิเสธความรับผิดได้เช่นกัน 
  
  กรณีที่ ๔ การกระท าของกรรมการที่มีความบกพร่องในเรื่องการแต่งตั้งและ
คุณสมบัติ 
  ในการแต่งตั้งกรรมการนั้น บางครั้งอาจเกิดความผิดพลาดเนื่องจากไม่ได้ท าให้
ถูกต้องตามข้อบังคับหรือตามกฎหมาย หรืออาจจะมีความบกพร่องในคุณสมบัติหรือกลายเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในภายหลัง ในกรณีเช่นนี้กรรมการนั้นจึงเป็นกรรมการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากได้กระท าการใด ๆ ลงไป ไม่
อาจถือได้ว่าเป็นการกระท าแทนบริษัทในฐานะกรรมการบริษัท และอาจท าให้บุคคลภายนอกผู้สุจริตได้รับ
ความเสียหาย และเปิดโอกาสให้บริษัทถือโอกาสยกเอาข้อบกพร่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ยกขึ้นมาอ้างเพ่ือ
ปฏิเสธความรับผิดของคนได้ ดังนั้น กฎหมายจึงได้บัญญัติข้อก าหนดเพ่ือคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตขึ้นมา 
โดยมีหลักเกณฑ์ว่า หากกรรมการคนนั้นได้เข้าไปปฏิบัติงานในฐานะของกรรมการบริษัทจริง ก็ให้ถือว่าการ

                                                           

  33 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๑๖๔ บัญญัติว่า “กรรมการจะมอบอ านาจอย่างหนึ่ง
อย่างใดของตนให้แก่ผู้จัดการ หรือให้แก่อนุกรรมการซึ่งตั้งขึ้นจากผู้ที่เป็นกรรมการด้วยกันก็ได้ ในการใช้อ านาจ
ซึ่งได้รับมอบหมายเช่นนั้น ผู้จัดการทุกคนหรืออนุกรรมการทุกคนต้องท าตามค าสั่งหรือข้อบังคับซึ่งกรรมการ
ทั้งหลายได้ก าหนดให้ทุกอย่างทุกประการ 



 

กระท าของกรรมการคนนั้นย่อมมีผลผูกพันบริษัท เสมือนหนึ่งว่ากรรมการนั้นได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องและ
มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ34   
  ในกรณีดังกล่าวจะต้องเป็นกรณีที่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการแล้วเพียงแต่ว่าการ
แต่งตั้งนั้นมีความบกพร่อง หรือเกิดความบกพร่องในคุณสมบัติของกรรมการเท่านั้น แต่ถ้าเป็นกรณีที่ยังไม่ได้
แต่งตั้งกรรมการ หรือการแต่งตั้งนั้นไม่มีผลทางกฎหมาย บริษัทจึงไม่ต้องเข้าผูกพันกับการกระท าของกรรมการ
ตามมาตรา ๑๑๖๖35 แต่บริษัทอาจต้องรับผิดในกรณีดังกล่าวตามหลักตัวแทนเชิดได้ ซึ่งต้องพิจารณา
ข้อเท็จจริงเป็นกรณี ๆ ไป 
  ในการท าหน้าที่ของกรรมการนั้น กรรมการบริษัทมีหน้าที่ ในการควบคุม
บริหารงานในบริษัท อันเป็นเรื่องของฝ่ายจัดการ ซึ่งหน้าที่ของฝ่ายจัดการนี้สามารถแบ่งได้เป็น ๓ หน้าที่ คือ  
  ๑) หน้าที่ต้องปฏิบัติงานภายในขอบอ านาจของบริษัทและขอบอ านาจของ
ผู้ปฏิบัติงานเอง 
  ๒) หน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังรอบคอบ (Duty of Care)36 
  ๓) หน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Fiduciary Duties)  
 
  ทั้งนี้ เมื่อใดก็ตามที่กรรมการกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดอันก่อให้เกิดความ
เสียหายขึ้นแก่บริษัท กฎหมายก็เปิดช่องให้บริษัทและผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการ
กระท านั้นจากกรรมการได้ และไม่ได้ตัดสิทธิเจ้าหนี้ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจะเรียกร้องเอากรรมการเช่นกัน แต่
ทั้งนี้เจ้าหนี้จะเรียกได้เท่าท่ีบริษัทมีสิทธิ37 อย่างไรก็ตามมิได้หมายความว่า กรรมการจะตัดสินใจผิดพลาดไม่ได้ 
เนื่องจากการด าเนินธุรกิจย่อมต้องมีการคาดการณ์ที่ผิดพลาดกันได้ โดยหากพฤติการณ์แสดงว่าการด าเนินการ
ของกรรมการนั้นได้กระท าไปด้วยความระมัดระวัง ใช้ดุลพินิจเพ่ือประโยชน์ที่ดีที่สุด ใช้ความระมัดระวัง ความ
รอบคอบ และความซื่อสัตย์อย่างยิ่งแล้ว หากเกิดเหตุการณ์ที่ผิดจากท่ีคาดหมายและก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บริษัท บริษัทย่อมไม่สามารถท่ีจะเอาผิดจากกรรมการได้ กรรมการไม่จ าต้องรับผิด 
 

                                                           

  34 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๑๖๖ บัญญัติว่า “บรรดาการซึ่งกรรมการคนหนึ่งได้ท า
ไปแม้ในภายหลังความปรากฏว่าการตั้งแต่กรรมการคนนั้นมีข้อบกพร่องอยู่บ้างก็ดี หรือเป็นผู้บกพร่องด้วยองค์
คุณควรแก่ต าแหน่งกรรมการก็ดี ท่านว่าการที่ได้ท านั้นย่อมสมบูรณ์เสมือนดังว่าบุคคลผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งโดย
ถูกต้องและบริบูรณ์ด้วยองค์คุณของกรรมการ 
  35 ค าพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๑๐/๒๕๑๗ ผู้ที่มิได้เป็นกรรมการไปท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่
เป็นการขัดกับมาตรา ๑๑๘๐ วรรคหนึ่ง การประชุมจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และจะอ้างมาตรา ๑๑๖๖ ไม่ได้ 
เพราะไม่ใช่กรณเีป็นการกระท าของกรรมการซึ่งบกพร่องในเรื่องการแต่งตั้งและคุณสมบัติ  

36 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๑๖๘ วรรคแรก บัญญัติว่า “ในอันที่จะประกอบ
กิจการของบริษัทนั้น กรรมการต้องใช้ความเอื้อเฟ้ือสอดส่องอย่างบุคคลค้าขายผู้หอบด้วยความระมัดระวัง” 
  37 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๑๖๙ 



 

บทที่ ๒ 
กฎหมาย ค าพิพากษา และแนวค าวินิจฉัยที่เกี่ยวกับ 

การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และบริษัทร้าง 
 
  การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และบริษัทร้าง คือ การที่นาย
ทะเบียนขีดชื่อห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือบริษัท ออกจากทะเบียนของนายทะเบียน ซึ่ง
การถอนทะเบียนนี้ใช้บังคับได้เฉพาะกรณีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และบริษัท เท่านั้น เพราะ
เป็นรูปแบบองค์กรธุรกิจที่ต้องจดทะเบียนและอยู่ในความควบคุมของนายทะเบียน ส าหรับห้างหุ้นส่วนสามัญ
นั้นไม่ต้องมีการจดทะเบียน จึงไม่อาจถูกถอนทะเบียนได้โดยสภาพ แม้จะมีเหตุตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ก็ตาม 
  หลักเกณฑ์และวิธีการถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และบริษัท
ทั้งหมดได้บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๖ การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และบริษัทร้าง 
ในมาตรา ๑๒๗๓/๑ ถึงมาตรา ๑๒๗๓/๔ 
     
๑. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท 
หมวด ๖ การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และบริษัทจ ากัดร้าง ปรากฏในมาตรา 
๑๒๗๓/๑ – ๑๒๗๓/๔38 
   

  มาตรา ๑๒๗๓/๑ เมื่อใดนายทะเบียนมีมูลเหตุอันควรเชื่อว่าห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน        
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัดใด มิได้ท าการค้าขายหรือประกอบการงานแล้วให้นายทะเบียนมีหนังสือส่ง
ทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท เพ่ือสอบถามว่ายังท าการค้าขายหรือประกอบการงานอยู่
หรือไม่ และแจ้งว่าหากมิได้รับค าตอบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ส่งหนังสือ จะได้โฆษณาในหนังสือพิมพ์เพ่ือ
ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นออกเสียจากทะเบียน 
  ถ้านายทะเบียนได้รับค าตอบจากห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นว่า ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทมิได้ท า
การค้าขายหรือประกอบการงานแล้วหรือมิได้รับค าตอบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ส่งหนังสือ ให้นายทะเบียน
โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวและส่งหนังสือบอกกล่าวทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัทว่า เมื่อพ้นเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ส่งหนังสือบอกกล่าว ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นจะถูกขีด
ชื่อออกจากทะเบียน เว้นแต่จะแสดงเหตุให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 
   

                                                           

  38 หมวด ๖ การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจ ากัดและบริษัทจ ากัดร้าง มาตรา 
๑๒๗๓/๑ ถึงมาตรา ๑๒๗๓/๔ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๙  



 

    มาตรา ๑๒๗๓/๒ ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเลิกกันแล้วและอยู่ระหว่างการช าระบัญชี 
หากนายทะเบียนมีมูลเหตุอันควรเชื่อว่าไม่มีตัวผู้ช าระบัญชีท าการอยู่ หรือการงานของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
ได้ช าระสะสางตลอดแล้ว แต่ผู้ช าระบัญชีมิได้ท ารายงานการช าระบัญชีหรือมิได้ยื่นจดทะเบียนเสร็จการช าระ
บัญชีต่อนายทะเบียน ให้นายทะเบียนมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท และผู้ช าระ
บัญชี ณ สถานที่อันปรากฏเป็นส านักงานสุดท้าย แจ้งให้ด าเนินการเพื่อให้มีตัวผู้ช าระบัญชี หรือยื่นรายงานการ
ช าระบัญชี หรือจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชี แล้วแต่กรณี และแจ้งว่าหากมิได้ด าเนินการดังกล่าวภายใน
ระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ส่งหนังสือนั้นแล้ว จะได้โฆษณาในหนังสือพิมพ์เพ่ือขีดชื่อห้ างหุ้นส่วน
หรือบริษัทนั้นออกเสียจากทะเบียน  
  ถ้าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือผู้ช าระบัญชีมิได้ด าเนินการภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 
ให้นายทะเบียนโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราว และส่งหนังสือบอกกล่าวทางไปรษณีย์
ตอบรับไปยังห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทและผู้ช าระบัญชีว่าเมื่อพ้นก าหนดเวลาเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ส่งหนังสือบอก
กล่าว ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นจะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน เว้นแต่จะแสดงเหตุให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 
   
   มาตรา ๑๒๗๓/๓ เมื่อสิ้นก าหนดเวลาตามที่แจ้งในหนังสือบอกกล่าวตามมาตรา ๑๒๗๓/๑ 
หรือมาตรา ๑๒๗๓/๒ แล้ว และห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือผู้ช าระบัญชีมิได้แสดงเหตุให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน   
นายทะเบียนจะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นออกเสียจากทะเบียนก็ได้ ในการนี้ ให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
นั้นสิ้นสภาพนิติบุคคลตั้งแต่เม่ือนายทะเบียนขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทออกเสียจากทะเบียน แต่ความรับผิด
ของหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้เป็นหุ้นส่วน กรรมการ ผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นมีอยู่เท่าไรก็ให้คงมีอยู่อย่างนั้น และพึง
เรียกบังคับได้เสมือนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นยังมิได้สิ้นสภาพนิติบุคคล 
   
   มาตรา ๑๒๗๓/๔ ถ้าห้างหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วน บริษัท ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ใด ๆ ของห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นรู้สึกว่าต้องเสียหายโดยไม่เป็นธรรมเพราะการที่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทถูกขีดชื่ออกจาก
ทะเบียน เมื่อห้างหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วน บริษัท ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ยื่นค าร้องต่อศาลและศาลพิจารณาได้ความ
เป็นที่พอใจว่าในขณะที่ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทออกจากทะเบียน ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทยังท าการค้าขาย
หรือยังประกอบการงานอยู่ หรือเห็นเป็นการยุติธรรมในการที่จะให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทได้กลับคืนสู่ทะเบียน
ก็ดี ศาลจะสั่งให้จดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทกลับคืนเข้าสู่ทะเบียนก็ได้ และให้ถือว่าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น
ยังคงอยู่ตลอดมาเสมือนมิได้มีการขีดชื่อออกเลย โดยศาลจะสั่งและวางข้อก าหนดไว้เป็นประการใด ๆ ตามที่
เห็นเป็นการยุติธรรมด้วยก็ได้ เพื่อให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทและบรรดาบุคคลอ่ืน ๆ กลับคืนสู่ฐานะอันใกล้ที่สุด
กับฐานะเดิมเสมือนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นมิได้ถูกขีดชื่ออกจากทะเบียนเลย 
  การร้องขอให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทกลับคืนสู่ทะเบียน ห้ามมิให้ร้องขอเมื่อพ้นก าหนดสิบปี
นับแต่วันที่นายทะเบียนขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทออกจากทะเบียน 
 
 
 



 

๒. การถอนทะเบียนบริษัทร้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
๑. เหตุที่ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการถอนทะเบียนนิติบุคคล 

   ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และบริษัทจ ากัด เป็นนิติบุคคล เมื่อจดทะเบียน
ตามมาตรา ๑๐๑๕39 แม้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นจะได้หยุดหรือเลิกประกอบกิจการนานแล้วเพียงใด หากยัง
ไม่มีการเลิกห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามที่กฎหมายก าหนดก็ต้องถือว่าห้างและบริษัทยังคงมีอยู่ และแม้จะมีการ
เลิกห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามที่กฎหมายก าหนด ก็ต้องมีการช าระบัญชีเพ่ือสะสางหนี้สินและแบ่งปันทรัพย์สิน
กันให้เสร็จเสียก่อน ในระหว่างช าระบัญชีนั้นก็ยังคงถือว่าห้างและบริษัทยังคงตั้งอยู่ตราบเท่าที่จ าเป็นเพ่ือการ
ช าระบัญชีตามมาตรา ๑๒๔๙40 กรณีท่ีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทได้หยุดหรือเลิกประกอบกิจการแล้ แต่ยังไม่มีการ
เลิกตามกฎหมาย ยังไม่มีการช าระบัญชีก็ดี หรือกรณีที่มีการเลิกกันตามกฎหมายและมีการช าระบัญชีแล้วแต่
ไม่ได้ด าเนินการให้จบสิ้น ชื่อของห้างหุ้นส่วนและบริษัทก็ยังคงอยู่ในทะเบียน ยั งมีสถานะเป็นนิติบุคคลอยู่จึง
อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชนทั่วไปได้ ฉะนั้นหากห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวไม่ได้ติดต่อกับนาย
ทะเบียนในทางใด กฎหมายจึงให้อ านาจนายทะเบียนที่จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นออกจากทะเบียนได้ 
ซึ่งจะมีผลให้ห้างหุ้นส่วนและบริษัทนั้นสิ้นสภาพนิติบุคคลไป 
  เดิมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติให้มีการขีดชื่อออกจากทะเบียนเฉพาะกรณี
ของบริษัทตามมาตรา ๑๒๔๖ เท่านั้น แต่เนื่องจากห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจ ากัดจ านวนมากมี
พฤติการณ์ที่เป็นห้างร้างเช่นเดียวกับกรณีของบริษัท จึงได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยยกเลิกมาตรา ๑๒๔๖ และ
บัญญัติมาตรา ๑๒๗๓/๑ ถึงมาตรา ๑๒๗๓/๔ ขึ้นแทน  
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๔๖ (เดิม) บัญญัติว่า 
  (๑) เมื่อใดนายทะเบียนบริษัทมีมูลเหตุอันสมควรเชื่อว่า บริษัทใดมิได้ท าการค้าขายหรือ
ประกอบการงานแล้ว ท่านให้นายทะเบียนมีจดหมายส่งทางไปรษณีย์ไปยังบริษัทนั้น เพ่ือไต่ถามว่ายังท าการ
ค้าขายหรือประกอบการงานอยู่ประการใดหรือไม่ 
  (๒) ถ้านายทะเบียนส่งจดหมายไปแล้วมิได้รับตอบภายในเวลาเดือนหนึ่งไซร้ เมื่อสิ้นเวลา
เดือนหนึ่งนั้นแล้ว ภายในสิบสี่วันต่อแต่นั้นไปให้นายทะเบียนมีจดหมายอีกฉบับหนึ่งส่งจดทะเบียนไปรษณีย์ไป
ยังบริษัท อ้างเท้าความถึงจดหมายฉบับแรกและแถลงว่ายังมิได้รับตอบหนังสือนั้น กับว่าถ้ามิได้รับตอบ
จดหมายฉบับที่สองนี้ภายในเดือนหนึ่งนับแต่วันที่ลงในจดหมายนั้นแล้ว จะได้ออกแจ้งความโฆษณาเพ่ือขีดชื่อ
บริษัทนั้นออกเสียจากทะเบียน 
  (๓) ถ้านายทะเบียนได้รับตอบจากบริษัทว่า บริษัทมิได้ท าการค้าขายหรือประกอบการงาน
แล้วก็ดี หรือมิได้รับตอบจดหมายฉบับที่สองนั้นเป็นประการหนึ่งประการใดภายในเดือนหนึ่งนับแต่วันที่ส่งไปก็
ดี นายทะเบียนจะโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่และให้ค าบอกกล่าวเป็นหนังสือจดทะเบียนไปรษณีย์ไปยัง

                                                           
39 มาตรา ๑๐๑๕ ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเมื่อได้จดทะเบียนตามบัญญัติแห่งลักษณะนี้แล้ว ท่านจัดว่า

เป็นนิติบุคคลต่างหากจากผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งรวมเข้ากัน  
40 มาตรา ๑๒๔๙ ห้างหุ้นส่วนก็ดี บริษัทก็ดี แม้จะได้เลิกกันแล้วก็ให้พึงถือว่ายังคงอยู่ตราบเท่าเวลาที่

จ าเป็น เพ่ือการช าระบัญชี 



 

บริษัทก็ได้ ว่าเมื่อล่วงเวลาสามเดือนนับแต่วันบอกกล่าวบริษัทนั้นจะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนและจะต้องเลิก 
เว้นแต่จะแสดงเหตุให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 
  (๔) ถ้าในกรณีท่ีก าลังช าระสะสางบัญชีเลิกบริษัท นายทะเบียนมีมูลเหตุอันสมควรจะเชื่อว่าไม่
มีตัวผู้ช าระบัญชีท าการอยู่ก็ดี หรือการงานของบริษัทได้ช าระสะสางตลอดแล้วแต่รายงานแถลงบัญชีอันท่าน
บังคับไว้ว่าผู้ช าระบัญชีจะพึงต้องท านั้น ยังมิได้ท าข้ึนส าหรับระยะเวลาหกเดือนอันนับแต่วันนายทะเบียนท าค า
บอกกล่าวเรียกเอารายงานบัญชีและส่งทางไปรษณีย์ไปยังบริษัท หรือส่งไปยังผู้ช าระบัญชี  ณ สถานที่อัน
ปรากฏเป็นส านักงานชั้นที่สุดของเขานั้นก็ดี ท่านว่านายทะเบียนจะโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่และส่งค า
บอกกล่าวไปยังบริษัทเช่นอย่างที่ได้ว่ากล่าวมาในอนุมาตราก่อนนี้ก็ได้ 
  (๕) เมื่อสิ้นก าหนดเวลาดังจดแจ้งไปในค าบอกกล่านั้นแล้ว ถ้าบริษัทมิได้แสดงมูลเหตุมาเป็น
อย่างอ่ืนก่อนนั้น ท่านว่านายทะเบียนจะขีดชื่อบริษัทออกเสียจากทะเบียนก็ได้ และในการนี้ให้ออกแจ้งความ
โฆษณาในหนังสือราชกิจจานุเบกษา และบริษัทนั้นก็ให้เป็นอันเลิกกัน ตั้งแต่เม่ือโฆษณาแจ้งความในหนังสือราช
กิจจานุเบกษานั้น แต่ว่าความรับผิดของกรรมการ ของผู้จัดการและของผู้ถือหุ้นทุก ๆ คนมีอยู่เท่าไร ก็ให้คงมี
อยู่อย่างนั้นและพึงเรียกบังคับได้เสมือนดั่งว่าบริษัทยังมิได้เลิก 
  (๖) ถ้าบริษัท หรือผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ใด ๆ ของบริษัท รู้สึกว่าต้องเสียหายมิเป็นธรรมเพราะ
การที่บริษัทถูกขีดชื่อจากทะเบียนนั้นไซร้ เมื่อบริษัท หรือผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้อ่ืนยื่นค าร้องต่อศาล และศาล
พิจารณาได้ความเป็นที่พอแกใจว่า ในขณะที่ขีดชื่อบริษัทออกจากทะเบียนนั้นบริษัทยังท าการค้าขายหรือยัง
ประกอบการงานอยู่ก็ดี หรือมิฉะนั้นเห็นเป็นการยุติธรรมในการที่จะให้บริษัทนั้นได้กลับคืนขึ้นทะเบียนก็ดี ท่าน
ว่าศาลจะสั่งให้กลับจดชื่อคืนเข้าสู่ทะเบียนก็ได้ และถ้าเช่นนั้นท่านให้ถือว่าบริษัทนั้นได้คงตั้งยืนยงตลอดมา
เสมือนดั่งว่ามิได้มีการขีดชื่อออกเลย อนึ่งด้วยค าสั่งอันนั้นศาลจะสั่งและวางข้อก าหนดไว้ เป็นประการใด ๆ 
ตามที่เห็นเป็นยุติธรรมด้วยก็ได้ เพ่ือจัดให้บริษัทและบรรดาบุคคลอ่ืน ๆ เข้าสู่ฐานอันใกล้ที่สุดกับฐานเดิม
เสมือนดั่งว่าบริษัทนั้นมิได้ถูกขีดชื่ออกจากทะเบียนเลย 
   
   การถอนทะเบียนบริษัทร้าง ตามมาตรา ๑๒๔๖ นี้ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๖ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๑ และมีบัญญัติในมาตรา ๑๒๗๓/๑ ถึงมาตรา ๑๒๗๓/๔ ขึ้นแทน ซึ่งมีประเด็นที่แตกต่างจากเดิมดังนี้ 
   ๑) บัญญัติให้มีการขีดชื่อห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจ ากัดออกจากทะเบียนได้
ด้วย (เดิมขีดชื่อออกเฉพาะบริษัทจ ากัด) 
   ๒) ปรับปรุงวิธีการสอบถามของนายทะเบียนให้กะทัดรัดขึ้น  
   ๓) บทบัญญัติให้ผลของการขีดชื่อออกจากทะเบียนชัดว่าท าให้ห้างหุ้นส่วนและบริษัทสิ้น
สภาพเป็นนิติบุคคล และมีผลทันทีโดยไม่ต้องมีการโฆษณาในราชกกิจจานุเบกษา 



 

  ๔) ก าหนดเวลาส าหรับการร้องขอให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ถูกขีดชื่อกลับคืนสู่ทะเบียนว่า
จะต้องกระท าภายใน ๑๐ ปี นับแต่วันที่ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน41 
 

๒. ความหมายของค าว่า “บริษัทร้าง” 
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มิได้บัญญัติบทนิยามของค าว่าบริษัทร้างไว้แต่อย่างใด     
แต่หากพิจารณาจากบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่า “บริษัทร้าง” ในขอบเขตและความหมายตามที่
กฎหมายต้องการนั้น หมายความถึง (๑) บริษัทซึ่งมิได้ท าการค้าขายหรือประกอบกิจการแล้ว หรือ (๒) บริษัท
ซึ่งอยู่ในระหว่างการช าระบัญชีแต่ในความเป็นจริงไม่มีผู้ช าระบัญชีหรือบริษัทซึ่งช าระบัญชีเป็นที่เรียบร้อย
แล้วแต่ผู้ช าระบัญชีมิได้ท าการส่งรายงานแถลงบัญชี42 
   

๓. เหตุในการถอนทะเบียนบริษัท 
   ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๗๓/๑ และมาตรา ๑๒๗๓/๒ ได้ก าหนดให้
นายทะเบียนเป็นผู้มีอ านาจในการเพิกถอนทะเบียนบริษัท โดยอาศัยเหตุตามที่ก าหนดไว้ ๒ ประการ43 คือ 
  ๑) เมื่อนายทะเบียนบริษัทมีมูลเหตุอันควรเชื่อว่าบริษัทมิได้ท าการค้าขายหรือประกอบการ
งานแล้ว44 

                                                           

  41 โสภณ รัตนากร, ค าอธิบายหุ้นส่วนและบริษัท (พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์นิติ
บรรณการ, ๒๕๕๓), หน้า ๕๕๓ 
  42 สิริธร มะระพฤกษ์วรรณ, “การเลิกบริษัท : ศึกษากรณีการถอนทะเบียนบริษัทร้าง”, (วิทยานิพนธ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๘๑. 

43 ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท      
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๕ เมื่อปรากฏกรณีดังต่อไปนี้ ให้สันนิษฐานว่าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทมิได้ท าการค้าหรือ
ประกอบการงานหรือไม่มีตัวผู้ช าระบัญชีท าการอยู่ แล้วแต่กรณี ให้นายทะเบียนด าเนินการตามมาตรา    
๑๒๗๓/๑ มาตรา ๑๒๗๓/๒ และมาตรา ๑๒๗๓/๓ เพ่ือขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นออกจากทะเบียน 

(๑) ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใดมิได้ส่งงบการเงินนับแต่ปีปัจจุบันย้อนหลังสามปีติดต่อกัน หรือ 
(๒) ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่อยู่ระหว่างช าระบัญชี แต่ผู้ช าระบัญชีมิได้ท ารายงานการช าระบัญชี หรือ

มิได้ยื่นจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายในสามปีนับแต่วันรับจดทะเบียนเลิก และนายทะเบียนได้
มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทและผู้ช าระบัญชี แจ้งให้ด าเนินการเพื่อให้มีตัวผู้
ช าระบัญชี หรือยื่นรายงานการช าระบัญชี หรือจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันที่ส่งหนังสือแล้ว แต่ผู้ช าระบัญชีมิได้ปฏิบัติตาม หรือ 

(๓) นายทะเบียนมีมูลเหตุอ่ืนที่เชื่อได้ว่าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทมิได้ประกอบการงานนอกเหนือจาก
กรณีตาม (๑) และ (๒) 

44 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๗๓/๑ 



 

  ในกรณีดังกล่าว ข้อสันนิษฐานที่เป็นมูลเหตุอันสมควรที่นายทะเบียนจะเชื่อว่าบริษัทดังกล่าว
มิได้ท าการค้าขายหรือประกอบการงานอีกต่อไปแล้ว คือ การที่บริษัทมิได้ส่งงบการเงินนับแต่ปีปัจจุบัน
ย้อนหลังสามปีติดต่อกัน 
 
  ๒) เมื่อนายทะเบียนมีมูลเหตุอันควรเชื่อว่าไม่มีตัวผู้ช าระบัญชีท าการอยู่ หรือการงานของ
บริษัทได้ช าระสะสางตลอดแล้วแต่ผู้ช าระบัญชีมิได้ท าการรายงานการช าระบัญชีหรือมิได้ยื่นจดทะเบียนเสร็จ
การช าระบัญชีต่อนายทะเบียน ในกรณีที่บริษัทเลิกกันแล้วและอยู่ระหว่างการช าระบัญชี45 
  ในกรณีดังกล่าว ข้อสันนิษฐานที่เป็นมูลเหตุอันสมควรที่นายทะเบียนจะเชื่อว่าบริษัทดังกล่าว
ไม่มีตัวผู้ช าระบัญชีท าการอยู่ คือ การที่บริษัทอยู่ระหว่างการช าระบัญชี แต่ผู้ช าระบัญชีมิได้ท ารายงานการ
ช าระบัญชี หรือมิได้ยื่นจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายในสามปีนับแต่วันรับจดทะเบียนเลิกและ
นายทะเบียนได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังบริษัทและผู้ช าระบัญชีแจ้งให้ด าเนินการเพ่ือให้มีตัวผู้
ช าระบัญชี หรือยื่นรายงานการช าระบัญชี หรือจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันที่ส่งหนังสือแล้ว แต่ผู้ช าระบัญชีมิได้ปฏิบัติตาม 
  อย่างไรก็ตาม หากนายทะเบียนมีมูลเหตุ อ่ืนที่ เชื่อได้ว่าบริษัทมิได้ประกอบการงาน
นอกเหนือจากข้อ ๑) และ ๒) ก็สามารถขีดชื่อบริษัทนั้นออกจาทะเบียนได้ 
 
  ๔. วิธีการขีดชื่อบริษัทออกจากทะเบียน 
  ก) กรณีท่ีบริษัทมิได้ท าการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว 
 ๑) เมื่อนายทะเบียนมีมูลเหตุอันควรเชื่อว่าบริษัทมิได้ท าการค้าหรือประกอบกิจการ เช่น 
ไม่ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือกรรมการไม่ได้ส่งส าเนารายชื่อผู้ถือหุ้น ไม่ได้ส่งงบดุล หรือไม่
เคยมาติดต่อไม่ว่าในทางใด ๆ เป็นเวลานานแล้ว ก็ให้นายทะเบียนมีหนังสือไปยังบริษัท เพ่ือสอบถาม
ข้อเท็จจริงว่าบริษัทยังท าการค้าขายหรือประกอบการงานอยู่หรือไม่ พร้อมแจ้งให้บริษัททราบว่า หากนาย
ทะเบียนไม่ได้รับค าตอบเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าวภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ส่งหนังสือ จะท าการโฆษณาใน
หนังสือพิมพ์เพ่ือขีดชื่อบริษัทออกจากทะเบียน โดยหนังสือดังกล่าวนายทะเบียนจะทางไปรษณีย์และ
ลงทะเบียนตอบรับ46 
 ๒) หากครบก าหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ส่งหนังสือแล้ว นายทะเบียนได้รับค าตอบจาก
บริษัทว่าบริษัทมิได้ท าการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว หรือนายทะเบียนไม่ได้รับค าตอบจากบริษัท       
แต่อย่างใด ให้นายทะเบียนด าเนินการ ดังนี้ 
    ๒.๑ โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อย ๑ คราว และ 

                                                           
45 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๗๓/๒ 
46 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๗๓/๑ วรรคแรก 



 

    ๒.๒ มีหนังสือบอกกล่าวส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังบริษัท พร้อมแจ้งข้อเท็จจริงว่า
หากพ้นก าหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ส่งหนังสือบอกกล่าว บริษัทจะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน เว้นแต่จะ
แสดงเหตุให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน47  
 ๓) เมื่อพ้นเวลาที่ก าหนดตามที่แจ้งในหนังสือบอกกล่าวแล้ว นายทะเบียนจะขีดชื่อบริษัท
ออกจากทะเบียนก็ได้48 
 
  ข) กรณีที่บริษัทเลิกแล้ว และอยู่ระหว่างการช าระบัญชี 
 ๑) หากนายทะเบียนมีมูลเหตุอันควรเชื่อว่า ไม่มีตัวผู้ช าระบัญชีท าการอยู่ หรือการงาน
ของบริษัทได้ช าระสะสางแล้ว แต่ผู้ช าระบัญชีไม่ได้ท ารายงานการช าระบัญชีหรือมิได้ยื่นจดทะเบียนเสร็จการ
ช าระบัญชี ก็ให้นายทะเบียนมีหนังสือไปยังบริษัทและผู้ช าระบัญชี เพ่ือแจ้งให้ด าเนินการให้มีตัวผู้ช าระบัญชี 
หรือยื่นรายการช าระบัญชี หรือจดทะเบียนเสร็จสิ้นการช าระบัญชี แล้วแต่กรณี พร้อมแจ้งให้บริษัทราบว่าหาก
ไม่ด าเนินการดังกล่าวภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันส่งหนังสือบอกกล่าวนั้น จะได้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
เพ่ือขีดชื่อบริษัทออกจากทะเบียน โดยหนังสือดังกล่าวนายทะเบียนจะทางไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับ49 
 ๒) หากครบก าหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ส่งหนังสือแล้ว บริษัทหรือผู้ช าระบัญชีมิได้
ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีระบุในหนังสือบอกกล่าว ให้นายทะเบียนด าเนินการ ดังนี้ 
     ๒.๑ โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อย ๑ คราว และ 
     ๒.๒ มีหนังสือบอกกล่าวส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังบริษัทหรือผู้ช าระบัญชี พร้อม
แจ้งข้อเท็จจริงว่าหากพ้นก าหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันส่งหนังสือบอกกล่าว บริษัทจะถูกขีดชื่อออกจาก
ทะเบียน เว้นแต่จะแสดงเหตุให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน50  
 ๓) เมื่อพ้นเวลาที่ก าหนดตามที่แจ้งในหนังสือบอกกล่าวแล้ว นายทะเบียนจะขีดชื่อบริษัท
ออกจากทะเบียนก็ได้51 
  จะเห็นได้ว่าการขีดชื่อบริษัทออกจากทะเบียนนั้น เป็นดุลพินิจของนายทะเบียนที่จะขีดหรือไม่
ก็ได้ และนายทะเบียนไม่ต้องน าไปโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาอย่างเช่นที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๒๔๖(๕) เดิม52 

   
 

                                                           
47 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๗๓/๒ วรรคสอง 
48 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๗๓/๓ 
49 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๗๓/๒ วรรคแรก 
50 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๗๓/๒ วรรคสอง 
51 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๗๓/๓ 

  52 โสภณ รัตนากร, ค าอธิบายหุ้นส่วนและบริษัท (พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์นิติ
บรรณการ, ๒๕๕๓), หน้า ๕๕๕. 



 

 ๕.  ผลของการถอนทะเบียนบริษัทร้าง 
  ๕.๑ สถานะของบริษัท 
    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๗๓/๓ บัญญัติว่า “....นายทะเบียนจะ
ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นออกเสียจากทะเบียนก็ได้ ในการนี้ ให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นสิ้นสภาพนิติ
บุคคลตั้งแต่เมื่อนายทะเบียนขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทออกเสียจากทะเบียน...” 
 จากบทบัญญัติดังกล่าวเห็นได้ว่าสถานะของบริษัทจะถือว่าสิ้นสภาพนิติบุคคลทันทีที่
นายทะเบียนขีดชื่อบริษัทออกจากทะเบียน ต่างจากเดิมที่ตามมาตรา ๑๒๔๖(๕) บัญญัติให้ผลของการขีดชื่อ
บริษัทออกจากทะเบียนจะถือว่าบริษัทเลิกกัน เมื่อมีการโฆษณาการขีดชื่อในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งการบัญญัติ
เช่นนี้ท าให้เกิดข้อถกเถียงว่าการที่บริษัทเลิกกันนั้นจะยังถือว่าบริษัทมีสภาพเป็นนิติบุคคลอยู่หรือไม่ 
  ๕.๒ ความรับผิด          
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๗๓/๓ บัญญัติว่า “...แต่ความรับผิดของ
หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้เป็นหุ้นส่วน กรรมการ ผู้จัดการ และผู้ถือหุ้น มีอยู่เท่าไหร่ก็ให้คงมีอยู่อย่างนั้น และพึงเรียก
บังคับได้เสมือนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นยังมิได้สิ้นสภาพนิติบุคคล”    
 จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การที่บริษัทได้สิ้นสภาพบุคคลไปแล้วเนื่องจากถูก
นายทะเบียนขีดชื่อบริษัทออกจากทะเบียน หามีผลให้ความรับผิดของบริษัท ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะ
เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทหลุดพ้นจากความรับผิดที่ตนมีอยู่ไม่ เนื่องจากกฎหมายได้
ก าหนดให้บุคคลดังกล่าวยังคงต้องรับผิดตามท่ีตนมีอยู่เดิม 
  
                    ๖. การจดชื่อบริษัทคืนเข้าสู่ทะเบียน53 
  การที่นายทะเบียนท าการถอนทะเบียนบริษัทดังกล่าวมาแล้วนั้น อาจท าให้เกิดความเสียหาย
โดยไม่เป็นธรรม หรือการถอนทะเบียนอาจเกิดขึ้นเพราะมีการเข้าใจข้อเท็จจริงผิดพลาดบางอย่างก็อาจเป็นได้ 
ดังนั้น กฎหมายจังได้มีบทบัญญัติในเรื่องของการจดชื่อบริษัทคืนเข้าสู่ทะเบียน เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียขอให้ศาล
สั่งให้จดชื่อบริษัทคืนเข้าสู่ทะเบียนตามเดิมได้ 
 ๖.๑ ผู้ที่มีสทิธิในการยื่นขอจดชื่อบริษัทคืนเข้าสู่ทะเบียน 
 ในการยื่นขอจดชื่อบริษัทคืนเข้าสู่ทะเบียนนั้น กฎหมายก าหนดให้ผู้ที่มีสิทธิที่จะยื่นค าขอ
ดังกล่าว ได้แก่ บริษัท ผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือเจ้าหนี้อ่ืนใดของบริษัท ผู้ซึ่งได้รับความเสียหายหรือได้รับความ
ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการที่บริษัทถูกเพิกถอนทางทะเบียน    
 ๖.๒ วิธีการในการด าเนินการยื่นขอจดชื่อบริษัทคืนเข้าสู่ทะเบียน 
 วิธีการในการยื่นขอจดชื่อบริษัทคืนเข้าสู่ทะเบียนนั้น กฎหมายก าหนดให้บริษัท ผู้ถือหุ้น 
หรือเจ้าหนี้อ่ืนใดของบริษัทตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ท าการยื่นค าร้องต่อศาล ซึ่งค าร้องนั้นอาจท าเป็น     
ค าร้องฝ่ายเดียวหรือค าฟ้องก็ได้ 

                                                           
53 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๗๓/๔ 



 

 ในกรณีที่ท าเป็นค าร้องฝ่ายเดียว ศาลจะท าการประกาศนัดไต่สวน ซึ่งหากมีผู้คัดค้าน    
ค าร้องดังกล่าวก็อาจจะกลายเป็นคดีมีข้อพิพาทก็เป็นได้ นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ร้องมีความประสงค์จะฟ้องนาย
ทะเบียนว่านายทะเบียนได้ท าการสั่งการผิดพลาด ท าให้โจทก์เกิดความเสียหาย ผู้ร้องยังอาจท าออกมาในรูป
ของค าฟ้องก็ได้54 
 ทั้งนี้ ค าร้องหรือค าฟ้องฉบับดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและพิสูจน์ให้ศาลเห็นตาม
ข้ออ้างดังต่อไปนี้55 

๑) ในขณะที่นายทะเบียนขีดชื่อบริษัทออกจากทะเบียนนั้น บริษัทยังคงท าการค้าขาย
หรือประกอบกิจการงานอยู่ หรือ 

๒) มีเหตุผลเป็นการยุติธรรมที่จะให้บริษัทได้กลับคืนสู่ทะเบียนอีก 
  ๖.๓ หลักเกณฑ์ซึ่งศาลใช้ในการพิจารณาสั่งให้จดชื่อบริษัทคืนเข้าสู่ทะเบียน 
 ศาลจะสั่งให้จดชื่อบริษัทกลับคืนเข้าสู่ทะเบียนก็ต่อเมื่อ ศาลมีความเชื่อว่าในขณะที่ขีด
ชื่ออกจากทะเบียนนั้น บริษัทดังกล่าวยังคงท าการค้าขายหรือยังประกอบการงานอยู่ หรือมิฉะนั้นเห็นว่าเป็น
การยุติธรรมที่จะให้บริษัทได้กลับคืนเข้าสู่ทะเบียนอีกครั้ง ตัวอย่างเช่น กรณีบริษัทยังประกอบกิจการอยู่แต่
ไม่ได้ติดต่อกับนายทะเบียน ไม่ตอบจดหมายเมื่อนายทะเบียนสอบถามเพ่ือแกล้งให้ตัวเองถูกขีดชื่ออกจาก
ทะเบียน หรือการถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนท าให้บริษัทไม่อาจเรียกร้องให้ลูกหนี้ช าระหนี้ ท าให้ผู้ถือหุ้นหรือ
เจ้าหนี้ของบริษัทเสียเปรียบ เป็นต้น56 
 ในกรณีที่บริษัทหรือบุคคลอ่ืนใดเกิดการเสียสิทธิไปเพราะการที่บริษัทถูกขีดชื่อออก
จากทะเบียน กรณีเช่นนี้การที่จะท าให้บริษัทหรือบุคคลนั้นกลับคืนสู่ฐานะเดิมเสมือนหนึ่งว่าบริษัทไม่เคยถูกขีด
ชื่อออกจากทะเบียนเลยอาจท าไม่ได้ กฎหมายจึงก าหนดว่าศาลอาจออกค าสั่งเพ่ือให้บริษัทหรือบุ คคลนั้น
กลับคืนสู่ฐานะอันใกล้ที่สุดกับฐานะเดิมตามที่เห็นเป็นการยุติธรรม57 ตัวอย่างเช่น ศาลตัดสินไปก่อนว่านิติกรรม
ของบริษัทในระหว่างถูกขีดชื่ออกจากทะเบียนไม่มีผลทางกฎหมาย เพราะขณะนั้นบริษัทไม่มีตัวตนแล้ว ต่อมา
เมื่อศาลมีค าสั่งให้จดชื่อบริษัทกลับคืนเข้าสู่ทะเบียนอีก ศาลอาจตัดสินใหม่ว่านิติกรรมนั้นใช้ได้ ผู้รับโอนทรัพย์
ตามนิติกรรมนั้นจากบริษัทมีสิทธิในทรัพย์นั้น ถ้าไม่อาจคืนทรัพย์นั้นให้แก่ผู้รับโอนได้แล้ว ศาลก็อาจสั่งให้ผู้รับ

                                                           

  54 สิริธร มะระพฤกษ์วรรณ, “การเลิกบริษัท : ศึกษากรณีการถอนทะเบียนบริษัทร้าง”, (วิทยานิพนธ์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๘๙. 
  55 ประภาศน์ อวยชัย, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, ๒๕๓๒), หน้า ๓๘๓. 
  56 โสภณ รัตนากร, ค าอธิบายหุ้นส่วนและบริษัท (พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์นิติ
บรรณการ, ๒๕๕๓), หน้า ๕๕๖.   

57 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๗๓/๔  



 

โอนมีสิทธิได้รับการชดใช้ราคาจากบริษัทหรือผู้ใดที่รับทรัพย์ไว้ ตามที่ศาลเห็นสมควรและชอบด้ วยความ
ยุติธรรมก็ได้58   
 
๓. ค าพิพากษาฎีกาและค าวินิจฉัยที่เกี่ยวข้อง  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๗๑๓/๒๕๕๓ 
   ขณะที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๒๔๖ อันเป็นกฎหมาย
เกี่ยวกับการเพิกถอนทะเบียนบริษัทร้างยังมีผลใช้บังคับอยู่ จึงต้องใช้บทบัญญัติดังกล่าวบังคับแก่คดี เมื่อ
ข้อเท็จจริงได้ความว่านายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ได้ขีดชื่อโจทก์ออกจากทะเบียนเป็นบริษัท
ร้างและได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา บริษัทโจทก์จึงเป็นอันเลิกกัน ความเป็นนิติบุคคลของโจทก์ย่อม
สิ้นไปโดยผลของกฎหมายก่อนโจทก์ฟ้องคดีนี้  โดยโจทก์ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ของโจทก์ยังไม่ได้ยื่นค าร้องต่อ
ศาลขอให้มีค าสั่งให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่กลับจดชื่อโจทก์ให้คืนเข้าสู่สถานะเป็นนิติ
บุคคลตามมาตรา ๑๒๔๖ (๖) ดังนั้น โจทก์ย่อมไม่สามารถมอบอ านาจให้ ย. อดีตกรรมการของโจทก์ฟ้องคดี
แทนโจทก์ได้ แม้มาตรา ๑๒๔๙ จะบัญญัติว่า ห้างหุ้นส่วนก็ดี บริษัทก็ดี แม้จะได้เลิกกันแล้ว ก็ให้พึงถือว่า
ยังคงตั้งอยู่ตราบเท่าเวลาที่จ าเป็นเพ่ือการช าระบัญชีก็ตาม ก็เป็นการตั้งอยู่เพ่ือการช าระบัญชี และการแก้ต่าง
ว่าต่างในนามของโจทก์ย่อมเป็นอ านาจของผู้ช าระบัญชีตามมาตรา ๑๒๕๙ (๑) เท่านั้น โจทก์จึงไม่มีอ านาจฟ้อง 
 
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๔๖๖/๒๕๕๓ 

  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๒๔๙ บัญญัติว่า "ห้างหุ้นส่วนก็ดี บริษัทก็ดี แม้
จะได้เลิกกันแล้ว ก็ให้พึงถือว่ายังคงตั้งอยู่ตราบเท่าเวลาที่จ าเป็นเพ่ือการช าระบัญชี" กับมาตรา ๑๒๕๐ 
บัญญัติว่า "หน้าที่ของผู้ช าระบัญชี คือ ช าระสะสางการงานของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นให้เสร็จไป กับ
จัดการใช้หนี้เงินและแจกจ าหน่ายสินทรัพย์ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น" บทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกล่าวชี้
ชัดถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายมุ่งประสงค์ให้นิติบุคคลซึ่งเป็นบุคคลสมมุติจะเลิกได้นั้นจะต้องมีการช าระบัญชี
เพ่ือมีการช าระหนี้เงินให้แก่เจ้าหนี้ และแจกจ าหน่ายสินทรัพย์ของนิติบุคคลนั้นแล้วแต่กรณี จึงได้ก าหนด
หน้าที่ของผู้ช าระบัญชีไว้ชัดแจ้ง เพ่ือคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้และบังคับให้ผู้ช าระบัญชีต้องปฏิบัติอันจะส่งผล
ก่อเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่มีนิติสัมพันธ์กับนิติบุคคล ยิ่งไปกว่านั้นรัฐยังได้ตรา พ.ร.บ.ก าหนดความผิด
เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ.๒๔๙๙ ซึ่งมีโทษทาง
อาญาก ากับไว้อีกด้วย โดยมาตรา ๓๒ บัญญัติระวางโทษปรับไม่เกินแปดหมื่นบาทแก่ผู้ช าระบัญชีที่ไม่กระท า
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๒๕๓ ซึ่งก าหนดหน้าที่ของผู้ช าระบัญชีจะต้องกระท า เช่น 
ต้องส่งค าบอกกล่าวว่านิติบุคคลนั้นได้เลิกกันแล้วเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังเจ้าหนี้ทั้งหลายทุกๆ 
คน บรรดามีชื่อปรากฏในสมุดบัญชีหรือเอกสารของห้างหรือบริษัทนั้น ในการช าระบัญชีจ าเลยที่ ๑ ผู้ช าระ
บัญชีจ าเลยที่ ๑ คือจ าเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นกรรมการของจ าเลยที่ ๑ และร่วมเป็นผู้ค้ าประกันหนี้ตามสัญญากู้เบิก
                                                           

  58 โสภณ รัตนากร, ค าอธิบายหุ้นส่วนและบริษัท (พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์นิติ
บรรณการ, ๒๕๕๓), หน้า ๕๕๗. 



 

เงินเกินบัญชีและสัญญากู้เงินที่จ าเลยที่ ๑ ท าไว้ต่อโจทก์จงใจไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดโดย
ไม่ส่งค าบอกกล่าวการเลิกบริษัทแก่โจทก์เพ่ือโจทก์จะได้ใช้สิทธิยื่นค าทวงหนี้แก่จ าเลยที่ ๒ ในฐานะผู้ช าระ
บัญชีและตามพฤติการณ์แห่งคดีมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าจ าเลยที่ ๒ ด าเนินการช าระบัญชีโดยไม่สุจริต มีเจตนาฉ้อ
ฉลต่อโจทก์ผู้เป็นเจ้าหนี้ จึงต้องถือว่าการช าระบัญชียังไม่ส าเร็จลงตามบทบัญญัติแห่ง ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา ๑๒๗๐ วรรคหนึ่ง การที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนการช าระบัญชีไม่ว่าจะโดยสมรู้กับ
จ าเลยที่ ๒ หรือเป็นการหลงผิดก็ไม่ถือว่าการช าระบัญชีจ าเลยที่ ๑ ได้ถึงที่สุดแล้ว แต่ต้องถือว่าจ าเลยที่ ๑ 
ยังคงตั้งอยู่ตราบเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อการช าระบัญชีตามมาตรา ๑๒๔๙ อายุความสองปีตามมาตรา ๑๒๗๒ จึงยัง
ไม่เริ่มนับ คดีโจทก์ย่อมไม่ขาดอายุความตามบทบัญญัตินี้ โจทก์หาจ าต้องยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือสั่งให้นาย
ทะเบียนจดชื่อจ าเลยที่ ๑ กลับคืนเข้าสู่ทะเบียนนิติบุคคลตามมาตรา ๑๒๔๖ (๖) (มาตรา ๑๒๗๓/๔ ตามที่
แก้ไขใหม่) ทั้งนี้เพราะกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องนายทะเบียนบริษัทมีมูลเหตุอันสมควรเชื่อว่าบริษัทใดมิได้ท าการ
ค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว บทบัญญัติในมาตรา ๑๒๔๖ (๑) (มาตรา ๑๒๗๓/๑ ตามที่แก้ไขใหม่) จึง
ต้องก าหนดให้นายทะเบียนมีจดหมายไต่ถามไปยังบริษัทนั้น ซึ่งต่างกับเหตุในคดีนี้ที่จ าเลยที่ ๑ เป็นฝ่ายแสดง
เจตนาเลิกบริษัทเอง 

  แม้สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีมิได้ก าหนดระยะเวลาไว้ แต่จ าเลยที่ ๑ มิได้เดินสะพัดบัญชีเป็น
เวลานาน โจทก์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินชอบที่จะใช้สิทธิทวงถามหรือบอกเลิกสัญญาโดยให้เวลาพอสมควรแก่
จ าเลยที่ ๑ ดังนี้ แม้โจทก์จะมิได้ใช้สิทธิแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาโดยตรงต่อจ าเลยที่ ๑ แต่พฤติการณ์ที่
โจทก์เพิกเฉยมิได้ด าเนินการอย่างใดในการที่จ าเลยที่ ๑ มิได้เดินสะพัดบัญชี จึงมีเหตุผลเพียงพอให้รับฟังได้ว่า 
โจทก์และจ าเลยที่ ๑ มีเจตนาเลิกสัญญาบัญชีเดินสะพัดต่อกันโดยปริยายตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ ซึ่ง
มีการหักทอนบัญชีตามสัญญาเป็นครั้งสุดท้าย 

  โจทก์ได้เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีและอัตราดอกเบี้ยตาม
สัญญากู้เงินเป็นระยะๆ โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมมาตรฐานทั่วไป (จีแอลอาร์) บวกอัตราส่วนต่างสูงสุ ด
ของลูกค้าทั่วไปของประกาศโจทก์ จึงเห็นสมควรแก้ไขโดยก าหนดให้จ าเลยทั้งสามช าระดอกเบี้ยแก่โจทก์       
ทั้งสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีและสัญญากู้เงินในอัตราลอยตัว คือ ในอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมมาตรฐานทั่วไป     
(จีแอลอาร์) บวกอัตราส่วนต่างสูงสุดของลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามภาวะตลาดการเงินตามประกาศ
โจทก์และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งออกตามความในมาตรา ๑๔ แห่ง พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ 
พ.ศ.๒๕๐๕ (ที่ใช้บังคับในขณะนั้น) ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยและแก้ไขได้ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๔๒ (๕) 
ประกอบมาตรา ๒๔๖, ๒๔๗ 
 
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๐๙๒/๒๕๕๒ 

  ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๘๘ (๔) ที่ว่าบุคคลอ่ืนใดนอกจากคู่ความที่ได้ยื่นฟ้องคดีอันไม่มีข้อ
พิพาทได้เข้ามาเกี่ยวข้องในคดีโดยตรงหรือโดยอ้อม ให้ถือว่าบุคคลเช่นนั้นเป็นคู่ความ มิได้หมายความว่า    
ถ้าใครมาคัดค้านจะเป็นคู่ความไปเสียทั้งหมด แต่คงหมายเฉพาะผู้คัดค้านที่จะคัดค้านได้เท่านั้น คดีนี้ผู้ร้องยื่น



 

ค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครกลับจดชื่อบริษัท ก. คืนเข้าสู่ทะเบียน
เพ่ือผู้ร้องจะได้ด าเนินการฟ้องบังคับช าระหนี้กับบริษัทดังกล่าวแทนบรรดาผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ ประเด็น
แห่งคดีมีอยู่เพียงว่า มีเหตุสมควรที่จะสั่งให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครกลับจดชื่อบริษัท
ดังกล่าวคืนเข้าสู่ทะเบียนหรือไม่ ผู้คัดค้านเป็นเพียงผู้มีสิทธิการเช่าอาคารซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของบริษัทดังกล่าว
เท่านั้น หาได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในมูลความแห่งคดีไม่ จึงไม่มีสิทธิร้องคัดค้านเข้ามาในคดี ที่ศาลชั้นต้นรับค า
คัดค้านไว้พิจารณาจึงเป็นการไม่ชอบ ผู้คัดค้านไม่มีสิทธิอุทธรณ์และฎีกาต่อมาได้ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยฎีกา
ของผู้คัดค้าน 

 
ค าพิพากษาฎีกาที่ ๖๗๘๓/๒๕๕๒  
   ในขณะที่โจทก์ยื่นฟ้องจ าเลย นายทะเบียนได้ขีดชื่อบริษัทจ าเลยออกจากทะเบียนแล้ว อัน
เป็นผลท าให้บริษัทต้องเป็นอันเลิกกัน แต่เมื่อการเลิกโดยเหตุที่นายทะเบียนขีดขื่อนั้น เป็นการเลิกโดยเหตุอ่ืน
นอกจากล้มละลาย จึงต้องมีการช าระบัญชีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๕๑ และมาตรา 
๑๒๔๙ บัญญัติไว้ว่า แม้ว่าบริษัทจะเลิกกันแล้วก็ให้พึงถือว่ายังคงตั้งอยู่ตราบเท่าเวลาที่จ าเป็นเพ่ือการช าระ
บัญชี เมื่อปรากฏว่ายังไม่มีการช าระบัญชีของจ าเลย จึงถือว่าบริษัทยังคงตั้งอยู่ตลอดมา โดยโจทก์มีอ า นาจ
ด าเนินคดีกับจ าเลยต่อไป 
   
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๓๘/๒๕๕๐ 

  บริษัทซึ่งเป็นลูกหนี้ถูกนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครขีดชื่อออกจากทะเบียน
เป็นบริษัทร้าง ท าให้ผู้ร้องซึ่งได้รับโอนสิทธิเรียกร้องมาจากเจ้าหนี้ไม่สามารถฟ้องร้องด าเนินคดีแก่บริษัท
ดังกล่าวได ้จึงเป็นกรณีที่ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าหนี้รู้สึกว่าต้องเสียหายมิเป็นธรรมเพราะการที่บริษัทลูกหนี้ถูกขีดชื่อ
จากนายทะเบียน แม้ผู้ร้องจะมีสิทธิยื่นฟ้องกรรมการของบริษัทดังกล่าวในฐานะผู้ช าระบัญชีให้ช าระหนี้ของ
บริษัทได้ เพราะผู้ช าระบัญชีมีหน้าที่ช าระสะสางการงานของบริษัทให้เสร็จไป กับจัดการใช้หนี้เงินและแจก
จ าหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทนั้นตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๒๕๐ ก็ตาม ก็หาเป็นการตัด
สิทธิของเจ้าหนี้ของบริษัทที่รู้สึกว่าต้องเสียหายมิเป็นธรรมเพราะการที่บริษัทลูกหนี้ถูกขีดชื่อจากทะเบียน จะ
ยื่นค าร้องขอต่อศาลเพ่ือให้บริษัทดังกล่าวกลับจดชื่อคืนเข้าสู่ทะเบียนเพ่ือด าเนินการเรียกร้องหนี้สินจาก
บริษัทโดยตรงไม่ 
 
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๔๑๓/๒๕๔๔ 

 ตามหนังสือรับรองส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ปรากฏว่า นายทะเบียน
ได้ขีดชื่อจ าเลยที่ ๑ ออกจากทะเบียนเป็นบริษัทร้างตามความในมาตรา ๑๒๔๖ แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์แล้ว ดังนั้น บริษัทจ าเลยที่ ๑ จึงเป็นอันเลิกกัน ความเป็นนิติบุคคลย่อมสิ้นไป และตามมาตรา 
๑๒๔๖ (๕) ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทจ าเลยที่ ๑ เลิกโดยผลของกฎหมาย เมื่อไม่ปรากฏว่าบริษัทจ าเลยที่ ๑ ผู้ถือ
หุ้นหรือเจ้าหนี้ของบริษัทจ าเลยที่ ๑ ได้ยื่นค าร้องต่อศาลขอให้มีค าสั่งให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด



 

เชียงใหม่กลับจดชื่อบริษัทจ าเลยที่ ๑ ให้คืนเข้าสู่ทะเบียนเพ่ือคืนสถานะเป็นนิติบุคคลตามมาตรา ๑๒๔๖ (๖) 
โจทก์ย่อมไม่สามารถด าเนินคดีแก่บริษัทจ าเลยที่ ๑ ได้ แม้มาตรา ๑๒๔๙ จะบัญญัติว่า ห้างหุ้นส่วนก็ดี บริษัท
ก็ดี แม้จะได้เลิกกันแล้ว ก็ให้พึงถือว่ายังคงตั้งอยู่ตราบเท่าเวลาที่จ าเป็นเพ่ือการช าระบัญชีก็ตาม ก็เป็นการ
ตั้งอยู่เพ่ือการช าระบัญชีเท่านั้น โจทก์จึงฟ้องจ าเลยที่ ๑ ไม่ได้ ที่ศาลชั้นต้นไม่รับค าฟ้องของโจทก์ส าหรับ
จ าเลยที่ ๑ ไว้พิจารณาจึงชอบแล้ว 
 
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๓๔๐ - ๖๓๔๕/๒๕๔๔ 

  โจทก์ฟ้องจ าเลยทั้งหกขอให้โอนที่ดินพิพาทคืนแก่โจทก์ในฐานะผู้ช าระบัญชีบริษัท อ.       
อันเป็นการใช้อ านาจของผู้ช าระบัญชีตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๒๕๙ (๑) และเมื่อเพิก
ถอนการโอนได้แล้วที่ดินพิพาทก็ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อ. มิได้ตกเป็นของโจทก์ ส่วนที่โต้แย้งว่าโจทก์
เลือกปฏิบัติโดยไม่ฟ้องด าเนินคดีแก่บุตรของโจทก์และบุคคลอ่ืนที่ได้รับโอนที่ดินจากบริษัท อ. นั้น เป็นเรื่องที่
ต้องพิจารณาว่าโจทก์ในฐานะผู้ช าระบัญชีละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หากจ าเลยทั้งหก
ในฐานะผู้ถือหุ้นบริษัท อ. เห็นว่า โจทก์ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้อง ก็เป็นเรื่องที่จะด าเนินการถอดถอนโจทก์ตามที่
กฎหมายให้อ านาจไว้ต่อไป การที่โจทก์ไม่ฟ้องบุคคลอื่นดังกล่าว จึงมิใช่โจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต 

  เมื่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทขีดชื่อบริษัท อ. ออกจากทะเบียนเป็นบริษัทร้างและประกาศ
แจ้งความโฆษณาในหนังสือราชกิจจานุเบกษาแล้ว ต้องถือว่าบริษัท อ. เลิกกันตั้งแต่วันดังกล่าวตาม ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๒๔๖ (๕) ทั้งมีผลให้โจทก์ จ าเลยที่ ๓ และที่ ๕ ในฐานะกรรมการของ
บริษัทเข้าเป็นผู้ช าระบัญชีของบริษัท อ. การที่ผู้ช าระบัญชีโอนที่ดินพิพาทของบริษัท อ. ให้แก่จ าเลยทั้งหก
ตามข้อตกลงแบ่งมรดกระหว่างทายาทภายหลังจากบริษัท อ. เป็นบริษัทร้างแล้วและไม่มีการจ่ายเงินค่าที่ดิน 
จึงไม่มีลักษณะเป็นการช าระบัญชีเพ่ือเลิกบริษัทตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๒๕๐ และ
ไม่มีผลผูกพันบริษัท อ. เป็นการโอนโดยมิชอบ จ าเลยทั้งหกต้องโอนที่ดินพิพาทคืนบริษัท อ. 

  ขณะจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาท จ าเลยทั้งหกไม่ทราบเรื่องที่บริษัท อ. ถูกขีดชื่อออกจาก
ทะเบียนเป็นบริษัทร้าง จ าเลยทั้งหกรับโอนที่ดินพิพาทมาโดยสุจริตจึงไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องช าระ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการโอนที่ดินพิพาทคืนแก่โจทก์ในฐานะผู้ช าระบัญชี 
 
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๓๓๑/๒๕๔๒ 

 บริษัท น. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัด ต่อมาบริษัท น. หยุดประกอบ
กิจการ เนื่องจากประสบภาวะการขาดทุน นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทได้ขีดชื่อออกจากทะเบียนบริษัทและได้
ประกาศการขีดชื่อบริษัทในราชกิจจานุเบกษาแล้วท าให้บริษัท น. เป็นอันเลิกกันโดยผลของกฎหมาย และเมื่อ
เป็นการเลิกกันเพราะเหตุอย่างอ่ืนนอกจากเหตุล้มละลาย จึงต้องมีการช าระบัญชีของบริษัท น. ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๕๑ เพ่ือให้ผู้ช าระบัญชีเข้ามาจัดการงานของบริษัทเพ่ือประโยชน์ในการ
รวบรวมทรัพย์สิน จ าหน่ายทรัพย์สิน ช าระหนี้คืนทุนแบ่งก าไรหรือขาดทุน และท าการอย่างอ่ืน ๆ ตามแต่
จ าเป็นเพื่อช าระบัญชีให้เสร็จไปด้วยดี การที่ผู้ร้องในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท น. ยื่นค าร้องขอให้ศาลตั้ง
ผู้ช าระบัญชี จึงมิใช่เป็นการข้ามขั้นตอนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๔๖(๖) เพราะ



 

ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผู้ร้องขอให้สั่งให้กลับจดชื่อบริษัทคืนเข้าสู่ทะเบียนบริษัท ศาลชั้นต้นจึงต้องด าเนินการไต่สวน
พยานผู้ร้องแล้วมีค าสั่งตามรูปคดี 
 

  จากตัวอย่างค าพิพากษาฎีกาดังกล่าวในข้างต้นจะเห็นได้ว่าเป็นการตัดสินคดีเกี่ยวกับการถอน
ทะเบียนบริษัทร้าง โดยใช้บทบัญญัติเดิม คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๒๔๖ ซึ่งสามารถสรุป
ได้ว่า การที่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทถูกนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฯ ขีดชื่อออกจากทะเบียน มีผลให้บริษัทต้อ ง
เลิกไปโดยผลของกฎหมาย ถือเป็นการเลิกเพราะเหตุอย่างอ่ืนนอกจากล้มละลาย ซึ่งต้องมีการช าระบัญชีตาม
มาตรา ๑๒๕๑59 ถ้าเป็นการเลิกเพราะบริษัทล้มละลาย ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายล้มละลายต่อไปด้วย  ทั้งนี้ 
การเลิกบริษัทมิได้มีผลให้บริษัทสิ้นสภาพนิติบุคคลในทันที แต่มีผลเพียงให้บริษัทหยุดประกอบธุรกิจตามปกติ 
และคณะกรรมการของบริษัทหมดอ านาจในการบริหารงานของบริษัทต่อไป เพ่ือให้ผู้ช าระบัญชีหรือเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในกรณีบริษัทล้มละลายเข้ามาจัดการงานของบริษัท แม้บริษัทจะหยุดประกอบกิจการ
ตามปกติเมื่อเลิกแล้ว แต่ตามกฎหมายถือว่าบริษัทยังคงตั้งอยู่ตราบเท่าเวลาที่จ าเป็นเพ่ือการช าระบัญชี (มาตรา 
๑๒๔๙)60 ดังนั้น ผู้ช าระบัญชีของบริษัทจึงอาจประกอบธุรกิจของบริษัทเท่าท่ีจ าเป็นต่อไปอีกชั่วระยะหนึ่งได้ 
  อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาใหม่เพ่ือใช้บังคับกับกรณีการถอน
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และบริษัทจ ากัด ตามมาตรา ๑๒๗๓/๑ - มาตรา ๑๒๗๓/๔ 
จะมีผลในบางประการที่ต่างออกไป เช่น การที่บริษัทถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนมีผลท าให้สิ้นสภาพนิติบุคคล
ทันทีที่นายทะเบียนขีดชื่อบริษัทออกจากบริษัท บริษัทไม่ต้องด าเนินการช าระบัญชีเช่นการเลิกบริษัท แต่หาก
เจ้าหนี้ประสงค์จะฟ้องบริษัทร้างให้ต้องรับผิดในหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนถูกถอนทะเบียนนั้น เจ้าหนี้ยังคงต้อง
ด าเนินการยื่นค าร้องขอต่อศาลเพ่ือให้ศาลสั่งให้จดชื่อบริษัทคืนสู่ทะเบียนดังเดิม  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 มาตรา ๑๒๕๑ ห้างหุ้นส่วนก็ดี บริษัทก็ดี ในเมื่อเลิกกันเพราะเหตุอ่ืนนอกจากล้มละลาย หุ้นส่วน

ผู้จัดการหรือกรรมการของบริษัทย่อมเข้าเป็นผู้ช าระบัญชี เว้นไว้แต่ข้อสัญญาของห้าง หรือข้อบังคับของบริษัท
จะมีก าหนดไว้เป็นสถานอ่ืน ถ้าไม่มีผู้ช าระบัญชีดังว่ามานี้ และเมื่อพนักงานอัยการหรือบุคคลอ่ืนผู้มีส่วนได้เสีย
ในการนี้ร้องขอ ท่านให้ศาลตั้งผู้ช าระบัญชี 
 



 

บทที่ ๓ 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

   
   จากที่ได้ท าการศึกษามาในบทที่ ๑ และบทที่ ๒ แล้ว พบว่าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ เรื่องการถอนทะเบียนบริษัทจ ากัดร้าง มีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดีแพ่งแก ่         
ผู้ประกอบธุรกิจแทนผู้บริโภคโดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเห็นควรหยิบยกขึ้นมาวิเคราะห์และเสนอ
ความเห็นในกรณีดังต่อไปนี้ 
 
๑. ปัญหาเกี่ยวกับสภาพนิติบุคคลของบริษัทร้าง 
  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจ ากัดเป็นรูปแบบองค์กรธุรกิจประเภทหนึ่งซึ่ง
มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป ตกลงกันเพ่ือประกอบกิจการร่วมกัน มีวัตถุประสงค์ส าคัญในการแบ่งเงินก าไรอัน
จะพึงได้แต่กิจการที่ท านั้น และจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเสมอโดยถือว่าบริษัทจ ากัดจะมีสภาพเป็นนิติ
บุคคลนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนดังกล่าว เป็นบุคคลที่ถูกสมมติขึ้นโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมาย 
จึงมีสิทธิและหน้าที่เป็นของตนเองแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นสิทธิและหน้าที่ที่มีเฉพาะได้แต่เพียง
บุคคลธรรมดาเท่านั้น และจากการที่บริษัทจ ากัดมีสภาพนิติบุคคลเกิดขึ้นได้ การสิ้นสภาพนิติบุคคลของบริษัท
จ ากัดดังกล่าวก็ย่อมเกิดขึ้นได้เช่นกัน  
  ด้วยเหตุที่บริษัทจ ากัดเป็นองค์กรที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และมีบุคคล
จ านวนมากเข้าไปเกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงจ าเป็นที่รัฐจะต้องเข้าไปควบคุมโดยการใช้กลไกแห่งกฎหมายเข้ามาเป็น
เครื่องมือ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการจัดตั้ง การควบคุม การบริหารงานเรื่อยมาจนถึงการเลิกกิจการที่จะน าไปสู่
การสิ้นสภาพนิติบุคคลของบริษัทก็เช่นกัน ซึ่งการสิ้นสภาพนิติบุคคลของบริษัทนี้ถือเป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากท า
ให้บริษัทจ ากัดนั้นไม่มีตัวตนอีกต่อไป และเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
แล้ว จะเห็นได้ว่า กฎหมายได้มีการบัญญัติการเลิกและการสิ้นสภาพนิติบุคคลของบริษัทจ ากัดนี้ไว้เป็นคนละ
ส่วนกัน  
  กรณีของการถอนทะเบียนบริษัทร้าง เดิมมาตรา ๑๒๔๖ (๕) บัญญัติว่า “เมื่อสิ้นก าหนดเวลา
ดั่งจดแจ้งไปในค าบอกกล่านั้นแล้ว ถ้าบริษัทมิได้แสดงมูลเหตุมาเป็นอย่างอ่ืนก่อนนั้น ท่านว่านายทะเบียนจะ
ขีดชื่อบริษัทออกเสียจากทะเบียนก็ได้ และในการนี้ให้ออกแจ้งความโฆษณาในหนังสือราชกิจจานุเบกษา และ
บริษัทนั้นก็ให้เป็นอันเลิกกัน ตั้งแต่เมื่อโฆษณาแจ้งความในหนังสือราชกิจจานุเบกษานั้น แต่ว่าความรับผิดของ
กรรมการ ของผู้จัดการ และของผู้ถือหุ้นทุก ๆ คนมีอยู่เท่าไร ก็ให้คงมีอยู่อย่างนั้นและพึงเรียกบังคับได้เสมือน 
ดั่งว่าบริษัทยังมิได้เลิก” 
  จากบทบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษัทอาจเลิกกันได้ด้วยเหตุที่นายทะเบียนขีดชื่อบริษัท
ออกจากทะเบียน ซึ่งการเลิกกรณีนี้ถือเป็นการเลิกบริษัทโดยผลของกฎหมายซึ่งแตกต่างจากการเลิกบริษัทตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๓๖ และมาตรา ๑๒๓๗ อย่างไรก็ตาม เมื่อการเลิกโดยเหตุที่นาย
ทะเบียนขีดขื่อนั้น เป็นการเลิกโดยเหตุอ่ืนนอกจากล้มละลาย จึงต้องมีการช าระบัญชีตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๕๑ และมาตรา ๑๒๔๙ ที่วางหลักไว้ว่า แม้ว่าบริษัทจะเลิกกันแล้วก็ให้พึงถือว่า



 

ยังคงตั้งอยู่ตราบเท่าเวลาที่จ าเป็นเพ่ือการช าระบัญชี ดังนั้น แม้บริษัทจะมีการเลิกกันแล้วแต่ตราบใดที่ยังไม่
ช าระบัญชีให้เสร็จสิ้นก็ยังไม่อาจถือว่าบริษัทนั้นสิ้นสภาพนิติบุคคลแล้ว ทั้งนี้ กรณีของการเลิกบริษัทเพราะเหตุ
ถูกนายทะเบียนขีดชื่ออกจากทะเบียนนั้น โดยสภาพย่อมไม่อาจมีการช าระบัญชีได้โดยปริยาย และเมื่อ
พิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๒๔๖ (๕) เดิม ก็ไม่ได้ก าหนดไว้ว่าบริษัทร้างจะสิ้นสภาพนิติบุคคลลงโดยเด็ดขาด
เมื่อไร และสถานะของบริษัทร้างที่ถูกถอนทะเบียนควรเป็นอย่างไร หรือมีขอบเขตอ านาจเพียงใดในระหว่างที่
ถูกถอนทะเบียน ด้วยเหตุบกพร่องของกฎหมายดังกล่าวจึงเกิดปัญหาว่ากรณีที่บริษัทเลิกกันเพราะถูกขีดชื่อ
ออกจากทะเบียนโดยนายทะเบียน จะสิ้นสุดสภาพนิติบุคคลเมื่อใด 
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๗๓/๓ บัญญัติว่า “เมื่อสิ้นก าหนดเวลาตามที่
แจ้งในหนังสือบอกกล่าวตามมาตรา ๑๒๗๓/๑ หรือมาตรา ๑๒๗๓/๒ แล้ว และห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือผู้
ช าระบัญชีมิได้แสดงเหตุให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน นายทะเบียนจะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นออกเสียจาก
ทะเบียนก็ได้ ในการนี้ ให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นสิ้นสภาพนิติบุคคลตั้งแต่เมื่อนายทะเบียนขีดชื่อห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทออกเสียจากทะเบียน แต่ความรับผิดของหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้เป็นหุ้นส่วน กรรมการ ผู้จัดการ และผู้
ถือหุ้นมีอยู่เท่าไรก็ให้คงมีอยู่อย่างนั้น และพึงเรียกบังคับได้เสมือนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นยังมิได้สิ้นสภาพนิติ
บุคคล”  
  บทบัญญัติดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานะของบริษัทร้างซึ่งถูกนายทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทขีดชื่อออกจากทะเบียน โดยกฎหมายบัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งว่าบริษัทที่ถูกนายทะเบียนขีดชื่อออก
จากทะเบียนนั้น จะสิ้นสภาพนิติบุคคลทันทีนับแต่นายทะเบียนขีดชื่อบริษัทออกจากทะเบียน ดังนั้น เมื่อบริษัท
สิ้นสภาพนิติบุคคลแล้ว หากเจ้าหนี้ของบริษัทประสงค์จะฟ้องร้องด าเนินคดีแพ่งแก่บริษัทย่อมไม่อาจด าเนินการ
ได้ เนื่องในทางกฎหมายบริษัทไม่มีสภาพบุคคลอีกต่อไป  
  หากเจ้าหนี้ของบริษัทประสงค์จะฟ้องคดีแก่บริษัทซึ่งถูกนายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน
แล้ว จะต้องด าเนินการยื่นค าร้องต่อศาล ขอให้ศาลสั่งให้กลับจดชื่อบริษัทคืนเข้าสู่ทะเบียน เพ่ือให้บริษัทที่ถูก
ขีดชื่อออกจากทะเบียนนั้นกลับมามีสภาพนิติบุคคลอีกครั้ง ซึ่งเมื่อศาลมีค าสั่งให้บริษัทกลับคืนเข้าสู่ทะเบียน
แล้วก็ให้ถือว่าบริษัทนั้นคงตั้งยืนยงตลอดมาเสมือนดังว่ามิได้มีการขีดชื่อออกเลย61 
  ในการด าเนินคดีแพ่งแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่กระท าการละเมิดสิทธิผู้บริโภคแทนผู้บริโภคโดย
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พบว่าผู้ประกอบธุรกิจบางรายถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนเป็นบริษัทร้างแล้ว
และยังไม่มีการตั้งผู้ช าระบัญชี เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคจึงไม่อาจยื่นฟ้องบริษัทเหล่านั้นได้ ต้องด าเนินการยื่น
ค าร้องขอให้ศาลสั่งให้บริษัทนั้นกลับคืนสู่ทะเบียน ซึ่งการด าเนินคดีกับบริษัทที่ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนได้ถูก
หยิบยกขึ้นมาพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๔ สืบเนื่องมาจาก
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคด าเนินคดีแพ่งกับบริษัท ราชาวดี แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด แทน
ผู้บริโภคที่ร้องเรียนและให้รวมถึงผู้บริโภครายอ่ืน ๆ ที่จะมาร้องเรียนบริษัทฯ ต่อส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ในเรื่องลักษณะท านองเดียวกันเพ่ิมเติมเข้ามาภายหลัง ถ้าหากมีด้วย และส านักงาน

                                                           
61 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๗๓/๔  



 

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีหนังสือที่ นร ๒๑๐๕/๔๕๙๕ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๔ ส่งเรื่องร้องเรียน
ของผู้บริโภคและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินคดีกับบริษัทฯ ไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดเพ่ือ
ด าเนินคดีกับบริษัท ราชาวดี แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด แทนผู้บริโภคตามมติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ดังกล่าว ต่อมาส านักงานอัยการเขต ๑ มีหนังสือที่ อส ๐๐๒๑.๓/๔๐๒ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ส่งเรื่อง
ร้องเรียนของผู้บริโภคพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินคดีกับบริษัท ราชาวดี  แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 
จ ากัด คืนให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพราะว่านายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทได้ขีดชื่อบริษัทฯ 
ดังกล่าวออกจากทะเบียนเป็นบริษัทร้าง ตามความในมาตรา ๑๒๔๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
แล้ว และยังไม่มีการตั้งผู้ช าระบัญชี จึงไม่อาจยื่นฟ้องบริษัทดังกล่าวได้ และเสนอความเห็นว่าในการที่จะ
ด าเนินคดีกับบริษัทร้างนั้นจะต้องมีการยื่นค าร้องขอให้ศาลสั่งให้บริษัทนั้น ได้กลับคืนขึ้นทะเบียนตามความใน
มาตรา ๑๒๔๖ (๖) หรือยื่นค าร้องขอให้ศาลตั้งผู้ช าระบัญชีตามความในมาตรา ๑๒๕๑ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ก่อนแล้วแต่กรณี จึงส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทั้งหมดคืนมาพร้อมหนังสือนี้เพ่ือจะได้
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงมีหนังสือสอบถามไปยังฝ่ายถอนทะเบียนบริษัท
ร้างกลาง กรมทะเบียนการค้า ต่อมากรมทะเบียนการค้าได้มีหนังสือที่ พณ ๐๖๑๓/๒๑๙๗ ลงวันที่ ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๔๔ แจ้งรายชื่อบริษัทที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีมติให้ด าเนินคดีและนายทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทได้ขีดชื่อออกจากทะเบียนเป็นบริษัทร้าง จ านวน ๒๔ บริษัท  
  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่ส านักงานอัยการเขต ๑ 
เสนอว่า ในการที่จะด าเนินคดีกับบริษัทร้างนั้น จะต้องมีการยื่นค าร้องขอให้ศาลสั่งให้บริษัทฯ นั้น ได้กลับคืน
ขึ้นทะเบียนตามความในมาตรา ๑๒๔๖(๖) หรือยื่นค าร้องขอให้ศาลตั้งผู้ช าระบัญชีตามความในมาตรา ๑๒๕๑ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก่อน แล้วแต่กรณี จึงมีมติดังนี้ 
  “ให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีหนังสือถึงส านักงานอัยการสูงสุดเพื่อ
มอบหมายให้พนักงานอัยการในฐานะเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค พิจารณาด าเนินการยื่นค าร้องขอต่อศาล
เพื่อขอให้ศาลสั่งให้กลับจดชื่อบริษัท ทั้ง ๒๔ บริษัทฯ ดังกล่าวคืนเข้าสู่ทะเบียนตามความในมาตรา ๑๒๔๖
(๖) หรือยื่นค าร้องขอให้ศาลตั้งผู้ช าระบัญชีตามความในมาตรา ๑๒๕๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ก่อน แล้วแต่กรณี และในการนี้ให้รวมถึงบริษัทอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีมติให้
ด าเนินคดีแทนผู้บริโภคซึ่งนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทขีดชื่อออกจากทะเบียนเป็นบริษัทร้างต่อมาใน
ภายหลังด้วย หากมี”  
   
  มติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน 
๒๕๔๔ ดังกล่าว ถือเป็นมติกลางที่ท าให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจในการร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้กลับ
จดชื่อบริษัทคืนสู่ทะเบียนไดโ้ดยไม่ต้องน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือให้
มีมติอีกครั้ง ซึ่งท าให้ไม่เสียเวลาในการด าเนินคดีและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
  อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการยกเลิกบทบัญญัติส่วนที่ ๑๑ การถอนทะเบียนบริษัทร้าง มาตรา 
๑๒๔๖ และมีการบัญญัติหมวด ๖ การถอนทะเบียนหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และบริษัทจ ากัด   



 

ใช้บังคับ หากพิจารณาจากบทบัญญัติเกี่ยวกับการถอนทะเบียนที่บัญญัติขึ้นใหม่นี้ จะพบว่าบริษัทที่ถูกขีดขื่อ
ออกจากทะเบียนจะสิ้นสภาพนิติบุคคลในทันทีที่นายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน ต่างจากเดิมที่ก าหนดให้
บริษัทซึ่งถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนเป็นอันเลิกกัน เมื่อได้มีการออกแจ้งความโฆษณาในหนังสือราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว เมื่อตามบทบัญญัติที่แก้ไขใหม่ก าหนดให้บริษัทสิ้นสภาพนิติบุคคลในทันทีแล้ว การจะฟ้องบริษัท
ร้างดังกล่าวแทนผู้บริโภคย่อมท าได้โดยการยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้จดชื่อบริษัทกลับคืนเข้าสู่ทะเบียน 
ตามมาตรา ๑๒๗๓/๔ แต่เพียงวิธีเดียวเท่านั้น ไม่สามารถยื่นค าร้องขอให้ศาลตั้งผู้ช าระบัญชีตามมาตรา ๒๒๕๑ 
เพราะการที่บริษัทถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนมิได้มีผลให้บริษัทเลิกกัน ดังเช่นบทบัญญัติในมาตรา ๑๒๔๖ (๕) เดิม  
 
๒. ปัญหาเกี่ยวกับการฟ้องร้องและการบังคับคดีกับบริษัทร้างท่ีถูกถอนทะเบียน 
  แม้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๗๓/๔ จะได้บัญญัติให้บริษัท ผู้ถือหุ้น 
หรือเจ้าหนี้ใด ๆ ของบริษัทที่รู้สึกว่าต้องเสียหายโดยไม่เป็นธรรมเพราะการที่บริษัทถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน
สามารถยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือให้ศาลมีค าสั่งให้จดชื่อบริษัทกลับคืนเข้าสู่ทะเบียนได้และให้ถือว่าบริษัทนั้นคงอยู่
ตลอดมาเสมือนมิได้มีการขีดชื่อออกเลยก็ตาม อันส่งผลให้บริษัทกลับมามีสถานะนิติบุคคล มีสิทธิและหน้าที่
ตามกฎหมาย เจ้าหนี้สามารถด าเนินการฟ้องร้องและบังคับคดีแก่บริษัทได้ตามปกติ แต่ในทางปฏิบัติแล้วพบ
กรณีดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหา ตัวอย่างเช่น คดีที่ผู้บริโภคได้เข้าท าสัญญาซื้อสินค้าจากผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมี
สถานะเป็นบริษัท แล้วสินค้ามีความช ารุดบกพร่อง หากผู้บริโภคได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือขอให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด าเนินคดีแก่บริษัทเพ่ือให้รับผิดใน
ความช ารุดบกพร่องนั้น กรณีดังกล่าวนี้จะมีอายุความ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้บริโภคได้พบเห็นความช ารุด
บกพร่อง62 ซึ่งในทางปฏิบัติพบว่ากว่าที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะมีมติให้ด าเนินคดีแพ่งแก่บริษัทนั้น 
อาจใช้ระยะเวลา และกว่าที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคจะยื่นฟ้องบริษัทเป็นจ าเลยต่อศาลก็ใกล้จะขาดอายุ
ความในการใช้สิทธิเรียกร้องแล้ว กรณีเช่นนี้หากพบว่าบริษัทที่จะฟ้องถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนแล้ว ท าให้
บริษัทนั้นสิ้นสภาพนิติบุคคล ไม่มีสถานะนิติบุคคลอีกต่อไป เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคต้องด าเนินการยื่นค า
ร้องเพ่ือขอให้ศาลมีค าสั่งให้กลับจดชื่อบริษัทคืนเข้าสู่ทะเบียนก่อนจึงจะด าเนินการฟ้องร้องคดีเพ่ือบังคับให้
บริษัทรับผิดในความช ารุดบกพร่องแก่ผู้บริโภคได้ การยื่นค าร้องขอดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาอีกเช่นกัน ซึ่งอาจ
ท าให้คดีผู้บริโภคดังกล่าวขาดอายุความ ท าให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย 
  ส่วนกรณีของการบังคับคดีแก่บริษัทร้างซึ่งถูกถอนทะเบียนนั้น แม้บริษัทซึ่งเป็นลูกหนี้ตาม    
ค าพิพากษาจะไม่มีสภาพนิติบุคคลแล้ว แต่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษายังคงสามารถด าเนินการสืบหาทรัพย์สินของ
บริษัทเพ่ือน ามาช าระหนี้ตามค าพิพากษาต่อไปได้ เนื่องจากเจ้าหนี้ตามค าพิพากษามีสิทธิ แต่หากปรากฏว่า
บริษัทมีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใด และเจ้าหนี้ประสงค์จะด าเนินการบังคับคดีเอากับทรัพย์สิน
นั้น เจ้าหนี้จะต้องยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือให้ศาลสั่งจดชื่อบริษัทกลับคืนสู่ทะเบียนก่อน จึงจะด าเนินการตั้งเรื่อง

                                                           

  62 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๗๔ บัญญัติว่า “ในข้อรับผิดเพ่ือช ารุดบกพร่องนั้น 
ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นเวลาปีหนึ่งนับแต่เวลาที่ได้พบเห็นความช ารุดบกพร่อง” 



 

ยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น ซึ่งกฎหมายได้ก าหนดระยะเวลาในการบังคับคดีไว้เช่นเดียวกัน63 หากพ้นก าหนด
ระยะเวลาของการบังคับคดีตามที่กฎหมายก าหนดไว้ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาก็หมดสิทธิที่จะไปบังคับคดีเอากับ
ลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้ ดังนั้น เมื่อกฎหมายก าหนดให้บริษัทต้องด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่ระบุ
ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๗๓/๔ ก็เกิดปัญหาเช่นเดียวกับการฟ้องร้องด าเนินคดีแก่
บริษัทร้างดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเพราะการด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายดังกล่าวจ าต้องใช้เวลานาน
อาจท าให้การบังคับคดีแก่บริษัทพ้นก าหนดเวลาในการบังคับคดีได้ เช่น ศาลชั้นต้นได้มีค าพิพากษาเมื่อวันที่ ๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ให้บริษัทช าระเงินจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท คืนให้แก่ผู้บริโภค พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย 
และต่อมาเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสืบทราบว่าบริษัทมีชื่อ
เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดน่าน จึงได้ไปด าเนินการตั้งเรื่องเพ่ือบังคับคดีกับบริษัท แต่ปรากฏ
ว่าบริษัท ได้ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ เมื่อบริษัทถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน
บริษัทย่อมไม่มีสภาพนิติบุคคลตามกฎหมายอีกต่อไป ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่สามารถ
ด าเนินการบังคับคดีเอากับทรัพย์สินของบริษัทได้ ต้องยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือให้ศาลสั่งให้จดชื่อบริษัทกลับคืน
เข้าสู่ทะเบียนก่อน เมื่อศาลมีค าสั่งให้จดทะเบียนบริษัทกลับคืนเข้าสู่ทะเบียน บริษัทจึงจะมีสภาพนิติบุคคลและ
มีฐานะเดิมเสมือนบริษัทมิได้ถกูขีดชื่อออกจากทะเบียนเลย ซึ่งหากการยื่นค าร้องขอคืนสู่ทะเบียนใช้เวลานานก็
อาจท าให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่อาจด าเนินการบังคับคดีแก่บริษัทภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนดไว้ได ้  
 
๓. ปัญหาเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดของกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทร้างที่ถูกถอนทะเบียน 
  เมื่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทได้ด าเนินการถอนทะเบียนบริษัทจ ากัดออกจากทะเบียนเป็น
บริษัทร้างแล้ว ย่อมมีผลท าให้บริษัทสิ้นสภาพนิติบุคคล ปัญหามีว่าบริษัท กรรมการ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท
จะต้องมีความรับผิดต่อไปหรือไม่ อย่างไร  
  กรณีบุคคลธรรมดา หากขณะมีชีวิตอยู่ได้ท าสัญญากู้ยืมไว้และต่อมาได้เสียชีวิตลง แม้บุคคล
ดังกล่าวจะสิ้นสุดสภาพบุคคล แต่หนี้ที่เกิดขึ้นนั้นยังคงอยู่ หาได้ระงับลงเพราะเหตุแห่งความตายไม่  กรณีของ
บริษัทก็เช่นกัน หากในระหว่างการด าเนินธุรกิจบริษัทได้ก่อหนี้หรือมีความรับผิดอย่างใด ๆ เกิดขึ้น และต่อมา
บริษัทได้ถูกนายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน บริษัทย่อมสิ้นสภาพนิติบุคคล แต่หนี้และความรับผิดที่มีก่อน
หน้านั้นหาได้ระงับลงไม่  
  การสิ้นสภาพนิติบุคคลของบริษัทเพราะเหตุถูกนายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน มีผล
แตกต่างจากการสิ้นสภาพนิติบุคคลเพราะการเลิกบริษัท เนื่องจากการเลิกบริษัทตามเหตุที่บัญญัติในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๓๖ และมาตรา ๑๒๓๗ นั้น สภาพนิติบุคคลของบริษัทยังมิได้สิ้นสุดลง

                                                           

  63 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๗๑ บัญญัติว่า “ถ้าคู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่าย
แพ้คดี (ลูกหนี้ตามค าพิพากษา) มิได้ปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลทั้งหมดหรือบางส่วน คู่ความหรือ
บุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะ (เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา) ชอบที่จะร้องขอให้บังคับคดีตามค าพิพากษา หรือค าสั่งนั้นได้
ภายในสิบปีนับแต่วันมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง โดยอาศัยและตามค าบังคับที่ออกตามค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น” 



 

ในทันที ด้วยเหตุว่าบริษัทนั้นยังคงตั้งอยู่ตราบเท่าเวลาที่จ าเป็นเพ่ือการช าระบัญชี64 หน้าที่ของผู้ช าระบัญชีคือ
ช าระสะสางการงานของบริษัทให้เสร็จไป และต้องจัดการใช้หนี้และแจกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทนั้น 65 ทั้งนี้ 
การช าระบัญชีจะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีที่บริษัทเลิกกันด้วยเหตุอ่ืนที่มิใช่เพราะล้มละลาย หากบริษัทเลิกกัน
เพราะล้มละลายแล้ว การจัดการทรัพย์สินของบริษัทจะเป็นอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งต้อง
ด าเนินการตามข้ันตอนที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ 
   ในกรณทีีบ่ริษัทเลิกกันและมีการช าระบัญชีเรียบร้อยแล้ว เจ้าหนี้ของบริษัทยังคงสามารถฟ้อง
เรียกให้บริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทช าระหนี้แก่ตนได้ ในกรณีที่มิได้รับช าระหนี้จากบริษัทนั้นเกิดจากการ
กระท าที่ผิดพลาดของผู้ช าระบัญชี ผู้ช าระบัญชีก็อาจต้องรับผิดได้เช่นกัน เพราะถือว่าผู้ช าระบัญชีเป็นผู้
ก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าว  
  ทั้งนี้ การใช้สิทธิเรียกร้องให้ช าระหนี้ของเจ้าหนี้ในกรณีดังกล่าว ต้องเรียกร้องภายใน
ระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดการช าระบัญชี66 คือนับแต่วันที่นายทะเบียนสั่งรับจดทะเบียนแล้ว แม้ว่าอายุ
ความฟ้องร้องในมูลหนี้ทั่วไปจะมีระยะเวลาที่ยาวกว่าก็ตามแต่มิอาจยกข้ึนอ้างได้ 
    ส าหรับการสิ้นสภาพนิติบุคคลเนื่องจากบริษัทถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนนั้น มีสาเหตุส่วน
ใหญ่มาจากการที่บริษัทมิได้ท าการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว ดังนั้น การช าระบัญชีจึงไม่อาจกระท าได้
โดยปริยายเพราะไม่มีตัวผู้ด าเนินการ จึงไม่อาจฟ้องผู้ช าระบัญชีให้ต้องรับผิดในหนี้ของบริษัทได้ แต่เจ้าหนี้ของ
บริษัทยังมีสิทธิเรียกร้องให้กรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท รับผิดต่อตนได้ ดังที่มาตรา ๑๒๗๓/๓ บัญญัติว่า 
“....ให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นสิ้นสภาพนิติบุคคลตั้งแต่เม่ือนายทะเบียนขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทออกเสีย
จากทะเบียน แต่ความรับผิดของหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้เป็นหุ้นส่วน กรรมการ ผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นมีอยู่เท่าไรก็ให้
คงมีอยู่อย่างนั้น และพึงเรียกบังคับได้เสมือนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นยังมิได้สิ้นสภาพนิติบุคคล” 
  จากบทบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแม้บริษัทจะมีสถานะร้างเนื่องจากถูกนายทะเบียนถอน
ทะเบียนบริษัทแล้วก็ตาม แต่บริษัท กรรมการ และผู้ถือหุ้น ไม่หลุดพ้นจากความรับผิดที่เกิดขึ้นและมีอยู่ก่อน
บริษัทจะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน โดยการฟ้องร้องให้กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องรับผิดตามมาตรานี้ 
ไม่จ าต้องมีการยื่นค าร้องขอต่อศาลเพ่ือให้ศาลมีค าสั่งให้จดชื่อบริษัทลับคืนเข้าสู่ทะเบียนแต่อย่างใด เนื่องจาก
กฎหมายบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าสามารถฟ้องให้รับผิดได้เสมือนบริษัทนั้นยังมิได้สิ้นสภาพบุคคล 
  ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปมีว่ากรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทจะต้องรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกในกรณีใดบ้าง 

                                                           

  64 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๔๙ บัญญัติว่า “ห้างหุ้นส่วนก็ดี บริษัทก็ดี แม้จะได้
เลิกกันแล้วก็ให้พึงถือว่ายังคงตั้งอยู่ตราบเท่าเวลาที่จ าเป็น เพ่ือการช าระบัญชี” 
  65 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๕๐ บัญญัติว่า “หน้าที่ของผู้ช าระบัญชี คือช าระ
สะสางการงานของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นให้เสร็จไป กับจัดการใช้หนี้เงินและแจกจ าหน่ายสินทรัพย์ของห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น 

66 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๗๒ 



 

  จากที่ได้ศึกษามาแล้วในบทที่ ๑ พบว่าในด้านความรับผิดของผู้ถือหุ้นนั้น โดยทั่วไปผู้ถือหุ้นคง
มีความรับผิดเพียงแต่ต้องช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่ยังช าระไม่ครบเท่านั้น ไม่มีความรับผิดต่อบริษัทหรือต่อ
เจ้าหนี้ของบริษัทมากไปกว่านี้ อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นอาจมีความรับผิดประการอ่ืนในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนไม่
เรียบร้อย ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล หรือกรณีที่มีการรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อ่ืนของบริษัทไปโดยมิชอบ 
หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องรับผิดตามหลักการไม่ค านึงถึงความเป็นนิติบุคคลของบริษัท 
  ทั้งนี้ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค มาตรา ๔๔ ได้มีการน าหลักไม่ค านึงถึงความเป็น
นิติบุคคลมาใช้บังคับกับคดีผู้บริโภค โดยในคดีที่ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งถูกฟ้องเป็นนิติบุคคล หากมีข้อเท็จจริง
ปรากฏว่านิติบุคคลดังกล่าวถูกจัดตั้งขึ้นหรือด าเนินการโดยไม่สุจริต หรือมีพฤติการณ์ฉ้อฉลหลอกลวงผู้บริโภค 
หรือมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินของนิติบุคคลไปเป็นประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และทรัพย์สินของนิติ
บุคคลมีไม่เพียงพอต่อการช าระหนี้ตามฟ้อง กรณีดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเนื่องจากคู่ความร้องขอหรือศาลเห็นเองก็
ได้ โดยศาลมีอ านาจเรียกหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลที่มีอ านาจควบคุมการด าเนินงานของนิติบุคคลหรือผู้รับ
มอบทรัพย์สินจากนิติบุคคลดังกล่าวเข้ามาเป็นจ าเลยร่วม และให้มีอ านาจพิพากษาให้บุคคลเช่นว่านั้นร่วม
รับผิดชอบในหนี้ที่นิติบุคคลมีต่อผู้บริโภคด้วย เว้นแต่ผู้นั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็นในการกระท า
ดังกล่าว หรือในกรณีของผู้รับมอบทรัพย์สินนั้นจากนิติบุคคลจะต้องพิสูจน์ได้ว่าตนได้รับทรัพย์สินมาโดยสุจริต
และเสียค่าตอบแทน 
  จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า หากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีมติ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคด าเนินคดีแพ่งบริษัท และผู้ถือหุ้นแทนผู้บริโภค โดยอาศัยมาตรา ๔๔ 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วปรากฏว่าบริษัทนั้นมีสถานะกลายเป็นบริษัทร้าง
เพราะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนก่อนมีการฟ้องร้องด าเนินคดี เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคย่อมไม่อาจ
ด าเนินการฟ้องผู้ถือหุ้นให้รับผิดต่อผู้บริโภคโดยล าพังได้ เพราะการรับผิดของผู้ถือหุ้นตามมาตรานี้จะต้องเป็น
กรณทีี่ผู้ถือหุ้นรับผิดร่วมกับบริษัท โดยผู้ถือหุ้นตกเป็นจ าเลยร่วมกับบริษัท ดังนั้น เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคก็
ต้องยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้จดชื่อบริษัทกลับคืนเข้าสู่ทะเบียนก่อน  
  ในส่วนของความรับผิดของกรรมการบริษัทนั้น โดยปกติกรรมการจะปฏิบัติงานในฐานะผู้แทน
ของบริษัท ซึ่งมาตรา ๑๑๖๗ ให้น าบทบัญญัติในเรื่องตัวแทนมาใช้บังคับกับความเกี่ยวพันในระหว่างกรรมการ
และบริษัทและบุคคลภายนอก เพราะฉะนั้น การด าเนินการอย่างใด ๆ ของกรรมการบริษัท หากได้กระท าไป
ภายในขอบอ านาจหน้าที่ของตนโดยชอบแล้ว กรรมการหาต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวใหม่ แต่หากกรรมการได้
กระท าการนั้น ๆ ลงไปโดยปราศจากอ านาจแล้ว หรือท าลงไปนอกเหนืออ านาจโดยบริษัทมิได้ให้สัตยาบัน 
กรรมการก็อาจต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวต่อบุคคลภายนอก  
  อย่างไรก็ตาม กรรมการอาจต้องรับผิดโดยไม่จ ากัดได้ หากมีการระบุไว้เช่นนั้นในหนังสือ
บริคณห์สนธิ ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๑๐๑ และในกรณีที่การปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการเป็นการละเมิดต่อผู้อ่ืนด้วยนั้น แม้การกระท านั้นจะอยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของบริษัทซึ่ง
บริษัทจะต้องรับผิดต่อผู้ถูกละเมิดอยู่แล้ว แต่กรรมการซึ่งเป็นผู้ท าละเมิดก็ย่อมต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวต่อผู้
ถูกละเมิดด้วยเช่นกัน 



 

  ดังนั้น ในคดีท่ีผู้บริโภคร้องเรียนขอให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด าเนินคดีแพ่งแก่บริษัท
ที่กระท าการละเมิดสิทธิผู้บริโภค หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าบริษัทท่ีถูกร้องเรียนนั้นได้ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน
และมีสถานะเป็นบริษัทแล้ว ในชั้นสอบสวน นักสืบสวนสอบสวนต้องสืบหาข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ
ด าเนินการของกรรมการ และผู้ถือหุ้นด้วย หากพบว่าการกระท าของบริษัทซึ่งถูกผู้บริโภคร้องเรียนดังกล่าว 
กรรมการหรือผู้ถือหุ้นจะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวแล้ว ก็เสนอเรื่องให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีมติ
ด าเนินคดีแพ่งแก่กรรมการหรือผู้ถือหุ้น โดยไม่ต้องฟ้องบริษัท เพ่ือที่ชั้นของการด าเนินคดีเจ้าหน้าที่คุ้มครอง
ผู้บริโภคจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการยื่นค าร้องขอให้ศาลสั่งให้จดชื่อบริษัทกลับคืนสู่ทะเบียน  
  อย่างไรก็ตาม หากพบว่าความรับผิดของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอยู่นั้นเป็นกรณีที่ต้องความ
รับผิดร่วมกับบริษัทแล้ว คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็จ าต้องมีมติให้ด าเนินคดีแพ่งแก่บริษัทร้างนั้นด้วย    
ซึ่งเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคต้องด าเนินการยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือให้ศาลสั่งให้จดชื่อบริษัทกลับคืนสู่ทะเบียน 
เพ่ือให้บริษัทมีสภาพนิติบุคคล จึงจะด าเนินการฟ้องร้องด าเนินคดีแก่บริษัทเพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคได้    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ ๔ 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

๑. บทสรุปเกี่ยวกับการฟ้องคดีบริษัทร้าง 

   บริษัทจ ากัด เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อจด

ทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้ว บริษัททุกรายมีหน้าที่ต้องจัดท างบการเงินประจ าปียื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า    

เพ่ือแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา โดยในปัจจุบันมีบริษัทจ านวนหนึ่งที่

จัดตั้งขึ้นแล้ว แต่ต่อมาไม่ได้ท าการค้าขายหรือประกอบการงานใด ๆ แต่ไม่ได้ยื่นงบการเงินประจ าปีต่อกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า หรือบางรายจดทะเบียนเลิกแล้วแต่ไม่ยื่นรายงานการช าระบัญชีต่อนายทะเบียนหรือจด

ทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีให้เสร็จสิ้น ชื่อของบริษัทก็ยังคงปรากฏอยู่ในทะเบียน มีสถานะเป็นนิติบุคคลอยู่

และท าให้ฐานข้อมูลนิติบุคคลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งจะท าให้ไม่มีผู้ใดทราบสภาพอันแท้จริงของบริษัท

นั้นว่าไม่ได้ประกอบกิจการค้าแล้ว อาจท าให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดและก่อให้เกิดความเสียหาย เนื่องจากการ

ทุจริตหลอกลวงสภาพอันแท้จริงของบริษัทได้ ด้วยเหตุนี้กฎหมายจึงให้อ านาจนายทะเบียนถอนทะเบียนบริษัท

ที่ทิ้งร้างหรือเลิกไปแล้วและไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

  มูลเหตุที่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัดจะถูกถอนทะเบียนร้างนั้น ต้องปรากฏว่าบริษัทมี

ลักษณะเข้าข่ายตามข้อสันนิษฐานว่าบริษัทมิได้ท าการค้าหรือประกอบการงานหรือจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน

หรือบริษัทแล้วแต่ไม่มีตัวผู้ช าระบัญชีท าการอยู่ ซึ่งในทางปฏิบัติกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ก าหนดข้อสันนิษฐาน

ที่ว่าบริษัทมิได้ท าการค้าหรือประกอบการงาน หรือจดทะเบียนเลิกแล้วแต่ไม่มีตัวผู้ช าระบัญชีท าการอยู่         

๒ กรณี คือ 

  ๑) บริษัทไม่ได้ส่งงบการเงินนับแต่ปีปัจจุบันย้อนหลัง ๓ ปีติดตอ่กัน 

  ๒) บริษัทจดทะเบียนเลิกแล้ว และอยู่ระหว่างการช าระบัญชี แต่ผู้ช าระบัญชีมิได้ท ารายงาน

การช าระบัญชีหรือมิได้ยื่นจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ ปี นับแต่วันรับจดทะเบียนเลิก 

และนายทะเบียนได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังบริษัทและผู้ช าระบัญชี แจ้งให้ด าเนินการเพ่ือให้มีตัว

ผู้ช าระบัญชี หรือยื่นรายงานการช าระบัญชี หรือจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ส่ง

หนังสือแล้ว แต่ผู้ช าระบัญชีมิได้ปฏิบัติตาม 

  ทั้งนี้ เมื่อนายทะเบียนได้ด าเนินการถอนทะเบียนบริษัทโดยการขีดชื่อบริษัทออกจากทะเบียน 

จะมีผลท าให้บริษัทนั้นสิ้นสภาพนิติบุคคลในทันที ทั้งนี้ ความรับผิดของกรรมการ และผู้ ถือหุ้นมีอยู่เท่าไหร่ 

กฎหมายก็ก าหนดให้บุคคลดังกล่าวยังคงมีความรับผิดอยู่อย่างนั้น โดยเจ้าหนี้สามารถเรียกบังคับแก่บุคคล

ดังกล่าวได้เสมือนว่าบริษัทนั้นยังมิได้สิ้นสภาพนิติบุคคล 



 

  อย่างไรก็ตาม การสิ้นสภาพนิติบุคคลของบริษัทร้างดังกล่าว มิได้เป็นการสิ้นสภาพถาวร 

เนื่องจากบริษัทอาจฟ้ืนคืนเข้าสู่ทะเบียนได้ หากบริษัท ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ใด ๆ ของบริษัทยื่นค าร้องต่อศาล 

เนื่องจากรู้สึกว่าตนต้องเสียหายโดยไม่เป็นธรรมจากการถูกขีดชื่ออกจากทะเบียนนั้น หากศาลพิจารณาเห็นว่า

ในขณะที่ขีดชื่อบริษัทออกจากทะเบียน บริษัทยังคงท าการค้าขายหรือยังประกอบการงานอยู่ หรือเป็นการ

ยุติธรรมในการที่จะให้บริษัทได้กลับคืนสู่ทะเบียน ศาลจะสั่งให้จดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทกลับคืนเข้าสู่

ทะเบียนก็ได้ แต่ห้ามมิให้ร้องขอเมื่อพ้นก าหนด ๑๐ ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนขีดชื่อบริษัทออกจากทะเบียน 

  ส าหรับการฟ้องคดีแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่กระท าการละเมิดสิทธิผู้บริโภค โดยเจ้าหน้าที่

คุ้มครองผู้บริโภค ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีมติมอบหมายโดยอาศัยอ านาจมาตรา ๓๙ แห่ง

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนั้น หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ประกอบธุรกิจที่จะถูกด าเนินคดีมีสถานะเป็น

บริษัทร้าง การฟ้องร้องบริษัทที่ไม่มีตัวตนในทางกฎหมายแล้วย่อมไม่อาจท าได้ เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคจึง

ต้องด าเนินการยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้จดชื่อบริษัทกลับเข้าสู่ทะเบียน เพ่ือให้เป็นไปตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๒๗๓/๔ ประกอบมติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในการประชุมครั้งที่ 

๕/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๔ เพ่ือให้บริษัทกลับมามีสภาพนิติบุคคลดังเดิม  

   ด้วยเหตุดังกล่าวจึงสรุปได้ว่าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่มีอ านาจฟ้องคดีแก่บริษัทร้าง

โดยไม่ด าเนินการร้องขอให้บริษัทคืนสู่ทะเบียน  

 

๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการฟ้องคดีแก่บริษัทร้าง 

  ๒.๑ ความรับผิดของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

  ในส่วนของความรับผิดในหนี้สินของบริษัท กรณีบริษัทถูกถอนทะเบียนกลายเป็นบริษัทร้างนั้น 

เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่าการสิ้นสภาพนิติบุคคลของบริษัท หาได้ท าให้หนี้สินที่บริษัทมีอยู่ก่อนหน้านั้นระงับลงไม่ 

เจ้าหนี้ยังคงมีสิทธิฟ้องให้บริษัทรับผิด โดยการร้องขอให้บริษัทร้างกลับคืนเข้าสู่ทะเบียนและด าเนินการฟ้องร้อง

ตามกระบวนการกฎหมายต่อไปดังได้กล่าวมาแล้วในบทที่ ๓ 

  อย่างไรก็ตามมีข้อที่น่าสังเกตว่า แม้บริษัทจะสิ้นสภาพนิติบุคคลเพราะถูกขีดชื่อออกจาก

ทะเบียนแล้วก็ตาม แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรรมการและผู้ถือหุ้นมีความรับผิดอยู่ก่อนหน้านั้น ความรับผิด

ดังกล่าวของกรรมการและผู้ถือหุ้นก็ยังคงมีอยู่ หาได้ระงับไปเพราะเหตุที่บริษัทสิ้นสภาพนิติบุคคลไม่ 

  ด้วยเหตุนี้เองจึงเห็นควรเสนอให้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในชั้นสืบสวนสอบสวน

นับตั้งแต่รับเรื่องร้องเรียน ชั้นเจรจาไกล่เกลี่ย จะต้องมีการตรวจสอบสถานะของบริษัทอย่างสม่ าเสมอ       

หากพบว่าบริษัทที่ถูกร้องเรียนมีสถานะร้างเนื่องจากถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนแล้ว ให้เจ้าหน้าที่สืบสวน

สอบสวนด าเนินการสืบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความรับผิดของกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทควบคู่ไปด้วย 

เช่น สืบสวนข้อเท็จจริงดูว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ช าระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วหรือไม่ หากยังไม่ครบก็ให้เจ้าหน้าที่



 

สืบสวนสอบสวนท าส านวนคดีเสนอให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีมติฟ้องแก่ผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัทด้วย 

ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติพบว่าเมื่อศาลมีค าพิพากษาให้บริษัทที่กลับคืนสู่ทะเบียนช าระหนี้ให้แก่ผู้บริโภค บริษัทมักไม่

ด าเนินการช าระหนี้ตามค าพิพากษา เนื่องจากตามความเป็นจริงบริษัทมิได้ท าการค้าขายหรือประกอบการงาน

ใด ๆ แล้ว บริษัทย่อมไม่มีทรัพย์สินอย่างใด ๆ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงไม่อาจด าเนินคดีแก่บริษัทเพ่ือ

น าเงินมาช าระหนี้ให้แก่ผู้บริโภคตามค าพิพากษาได้ กรณีจึงเห็นว่าหากศาลมีค าพิพากษาให้ผู้ถือหุ้นต้องรับผิด

ด้วย ก็จะเป็นการเพ่ิมโอกาสในการบังคับคดี ท าให้ผู้บริโภคมีโอกาสได้รับช าระหนี้ตามค าพิพากษาเพ่ิมขึ้น 

 

  ๒.๒ อายุความ 

  ในส่วนของปัญหาเรื่องอายุความในการฟ้องคดีแก่บริษัทร้างแทนผู้บริโภคซึ่งใกล้ขาดอายุ

ความนั้น เห็นควรมีการเพ่ิมเติมบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ โดย

บัญญัติเพ่ิมเติมว่า ถ้าหากการฟ้องคดีผู้บริโภคนั้นต้องมีการยื่นค าร้องขอต่อศาลเพ่ือให้ศาลมีค าสั่งให้          

นายทะเบียนจดชื่อบริษัทกลับคืนเข้าสู่ทะเบียน ให้อายุความในการฟ้องคดีสะดุดหยุดอยู่ไม่นับในระหว่างนั้น

จนกว่าจะศาลจะได้มีค าสั่งในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างหนึ่งอย่างใด  
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