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กิจการเจ้าของคนเดียว
Single or Sole Proprietorship
กิติคุณ สินหิรัญวิวฒ
ั น์1
“องค์กรธุรกิจอาจทาลายระบบตลาด จากัดการแข่งขัน จึงจาเป็นต้องมี
การกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจด้วยความเอาใจใส่ ระมัดระวัง
ขยันหมั่นเพียรและระแวดระวัง”
-- Adam Smith, The Wealth of Nations 2
ในการดาเนินธุรกิจ เจ้าของกิจการสามารถเลือกรูปแบบในการดาเนินธุรกิจ
ของตนได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของกิจการนั้น ไม่ว่าจะเป็นการ
ดาเนินธุรกิจในรูปแบบ ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ในกรณีที่กิจการมีผู้ร่วมลงทุนด้วย แต่
ในกรณีที่กิจการไม่มีผู้ร่วมลงทุน เจ้าของกิจการสามารถเลือกดาเนินธุรกิจในรูปแบบ
กิจการเจ้าของคนเดียวได้ ซึ่งถือเป็นรูปแบบการดาเนินธุรกิจที่มักพบเห็นได้มากใน
กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นการดาเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าเจ้าของกิจการจะเลือกดาเนิน
ธุรกิจในรูปแบบใดก็ตาม จะมีกฎหมายเข้ามาควบคุมดูแลในการดาเนินกิจการทั้งสิ้น
ดังนั้น เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการเจ้าของคนเดียวมากขึ้น ในบทความนี้จะขอ
กล่าวถึงรูปแบบ ลักษณะ ตลอดจนหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการจัดตั้งและการดาเนินธุรกิจ
ในลักษณะกิจการเจ้าของคนเดียว นอกจากนี้ เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยกาลัง
ศึกษาการจัดตั้งนิติบุคคลโดยเจ้าของหรือผู้ลงทุนคนเดียว (บริษัทคนเดียว) เพื่อขจัด
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ปัญหาในการประกอบธุรกิจ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการไทยให้พร้อม
ในการแข่งขันทางการค้าและการลงทุน รวมทั้งยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่
ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจ (Ease Doing Business) ซึ่งบริษัทคนเดียวนั้นมีลักษณะที่
ใกล้เคียงกับกิจการเจ้าของคนเดียว (Sole Proprietorship) อย่างมาก บทความนี้จึงจะ
ทาการเปรียบเทียบและชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างกิจการเจ้าของคนเดียวกับ
บริษัทคนเดียวด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วิวัฒนาการกฎหมายองค์กรธุรกิจ
กฎหมายเกี่ยวกับองค์ กรธุรกิ จมีวิวัฒนาการมาจากการประกอบธุ รกิจ ใน
รูปแบบต่างๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดเป็นรูปแบบองค์กรธุรกิจ และกฎหมายองค์กรธุรกิจขึ้น
รูปแบบองค์กรธุรกิจที่เก่าแก่ที่สุดคือกิจการเจ้าของคนเดียว (Sole Proprietorship)
และห้างหุ้นส่วน (Partnership) โดยก่อนที่จะมีกฎหมายองค์กรธุรกิจ การดาเนินกิจการ
เจ้าของคนเดียวและห้างหุ้นส่วนอยู่ภายใต้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมาย
อาญา
ในสมัยโรมัน สถานะของพ่อค้า ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อค้าถูกกาหนดอยู่ใน
กฎหมายโรมั น ซึ่ งหุ้ นส่ วนถู กแบ่ ง ออกเป็ นสองประเภท คื อ หุ้ นส่ วนระยะสั้ น และ
หุ้นส่วนสามัญ หุ้นส่วนระยะสั้น หมายถึง หุ้นส่วนซึ่งเข้าประกอบธุรกิจเพียงแค่ชั่วขณะ
เพี ยงครั้ งเดี ยว เช่ น รั บจ้ างขนของ รั บจ้ างล่ าสั ตว์ โดยมิ ได้ มี วั ตถุ ประสงค์ ในการ
ประกอบธุรกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อีกประเภทคือ หุ้นส่วนสามัญ หมายถึง หุ้นส่วน
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการระยะยาว หลังจากนั้นกฎหมายโรมันถูกนาไป
พัฒนาต่อเนื่องโดยประเทศต่างๆ ในแถบยุโรปในยุคกลาง โดยเฉพาะเมืองท่าสาคัญ
ต่างๆ ซึ่งในสมัยนั้นได้เกิดปัญหาด้านการค้าในรูปแบบต่างๆ ทั้ง ในเรื่องสถานะของ
กิจการคนเดียว สถานะและความสัมพันธ์ของหุ้นส่วน ข้อพิ พาทระหว่างลูกหนี้และ
เจ้ าหนี้ การมี หนี้ สินล้นพันตัว เป็นต้น ซึ่ งกฎหมายพาณิ ชย์ ในยุคดังกล่ าวได้ มีการ
กาหนดกฎเกณฑ์ ในเรื่ องต่ างๆ เพื่ อแก้ ไขปั ญหาเหล่ านี้ ไว้ จนกระทั่ งเข้ าสู่ ยุ คสมั ย
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เศรษฐกิจทุนนิยม กิจการต่างๆ มีการพัฒนาไปอย่างมาก และกฎหมายที่มีอยู่ในสมัย
นั้นไม่สอดคล้องกับการค้าในยุคใหม่ จนกระทั่งยุคศตวรรษที่ 17 ได้มีการก่อตั้งองค์กร
ธุรกิจในรูปแบบบริษัทมากขึ้นเรื่อยๆ ทาให้เกิดระบบกฎหมายบริษัท จนกระทั่งพระเจ้า
หลุยส์ที่ 14 ประกาศใช้กฎหมายบริษัทและกฎหมายล้มละลายในฝรั่งเศส ในปี
ค.ศ.1807 โดยประมวลกฎหมายพาณิ ชย์ นโปเลี ยน (Napoleonic Code de
Commerce) บรรพสาม ได้บัญญัติเกี่ยวกับบริษัทมหาชนขึ้นเป็นครั้งแรก และเป็นครั้ง
แรกทีม่ ีกฎหมายรับรองถึงการจากัดความรับผิด และในปี ค.ศ.1867 ฝรั่งเศสได้บัญญัติ
กฎหมายบริษัทจากัดขึ้นเป็นเอกเทศ ตามด้วยกฎหมายบริษัทมหาชนใน ปี ค.ศ.1925
ซึ่งได้มีการแก้ไขอยู่หลายครั้งโดยเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ.1966 มีเนื้อหาทั้งสิ้น 509
มาตรา
ในประเทศอังกฤษเริ่มบัญญัติและประกาศใช้กฎหมายบริษัทจากัดครั้งแรก
ในปี ค.ศ.1856 และมีการแก้ไขต่อเนื่องเรื่อยมาโดยกาหนดให้มีการทบทวนแก้ไขทุก 20
ปี ในปี ค.ศ.1890 มีการประกาศใช้กฎหมายห้างหุ้นส่วนและประกาศใช้กฎหมายห้าง
หุ้นส่วนจากัดในปี ค.ศ.1907 อาจกล่าวได้ว่าระบบกฎหมายบริษัทจากัดในปัจจุบันถูก
พัฒนาขึ้นโดยประเทศเยอรมัน ซึ่งประเทศเยอรมันได้ประกาศใช้กฎหมายบริษัทจากัด
ในปี ค.ศ.1892 โดยมีการนาหลักการการจากัดความรับผิดซึ่งแต่เดิมใช้กับเฉพาะชน
ชั้นสูงแพร่ขยายไปใช้กับประชาชนทั่วไปซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งต่อมามี
หลายประเทศได้นาไปใช้ตาม เช่น สเปน ออสเตรีย ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น
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ในสหรัฐอเมริกา รัฐนิวยอร์กได้มีการประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้ง
บริษัทจากัดครั้งแรกในปี ค.ศ.1811 เรียกว่า Act Relative to Incorporations for
Manufacturing Purposes of 1811 โดยอนุญาตให้เอกชนสามารถจัดตั้งบริษัทได้ และ
นาหลักการจากัดความรับผิดมาใช้ จนกระทั่งในปี ค.ศ.1950 เนติบัณฑิตยสภาของ
สหรัฐฯ ได้ออก The Model Business Corporation Act (MBCA) เพื่อให้มลรัฐต่างๆ
นาไปปรับใช้
สาหรับองค์กรธุรกิจรูปแบบบริษัทจากัดของประเทศไทยเกิดขึ้นครั้งแรกใน
สมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อนายโยคิม แกรซี (Joachim
Grassi) สถาปนิกชาวอิตาลีได้เข้ามาขอทาสัญ ญาขุดคลองและขอพระราชทานพระ
บรมราชานุญาตจัดตั้ง “กัมปนีขุดคลองและคูนาสยาม” ขึ้นในปี พ.ศ.2433 ซึ่งถือเป็น
นิติบุคคลแห่งแรกของประเทศไทยซึ่ งก่อตั้งโดยพระบรมราชานุ ญาตหรือที่เรี ยกว่ า
Chartered Company ทั้งนี้ แนวคิดในเรื่องการจัดตั้งกัมปนีหรือบริษัทในสมัยนั้นเป็น
เรื่องของการเข้าร่วมลงทุน โดยไม่ได้มีแนวคิดเรื่องบุคคลสมมติ (Artificial Entity) ไม่มี
แนวคิ ดการแบ่ งแยกความเป็นเจ้าของและการบริหารกิจการ (A Separation of
Ownership and Management) และไม่ได้นาหลักการจากัดความรับผิด (Limited
Liability) มาใช้แต่อย่างใด
เช่นเดียวกับห้างหุ้นส่วน หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงมี พระบรมราชโองการโปรดเกล้ าให้ ประกาศใช้ “พระราชบั ญญั ติ ลั กษณะเข้ า
หุ้นส่วนและบริษัท ร.ศ.130” ในปีพ.ศ.2454 ทาให้บริษัทมีสถานะเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมาย เรียกว่า “บริษัทจากัดสินใช้” ซึ่งเอกชนสามารถขอจัดตั้งบริษัทได้เอง หาก
เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดไว้โดยมิต้องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
เช่นแต่ก่อน แต่กฎหมายฉบับนี้ยังคงยกเว้นกิจการบางอย่างไว้ที่ยังต้องขอพระราชทาน
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พระบรมราชานุ ญาต ได้แก่ การเดินรถไฟ การคลังเงินและการประกันต่ างๆ 3 อนึ่ ง
พระราชบั ญญัติ ลักษณะเข้าหุ้ นส่วนและบริษั ท ร.ศ.130 ภายหลั งได้ ถูกยกเลิ กโดย
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 พ.ศ.2476 และได้เปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท
จากัดสินใช้” เป็น “บริษัทจากัด”
2. กิจการเจ้าของคนเดียว
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับกิจการเจ้าของคนเดียว
กิจการเจ้าของคนเดียว (enterprise of sole proprietorship) หรือกิจการผู้
ลงทุนคนเดียว หมายถึง กิจการที่บุคคลธรรมดาเพียงคนเดียวเป็นผู้ลงทุน กรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินทั้งหมดของกิจการเป็นของผู้ลงทุนแต่เพียงผู้เดียว และเจ้าของกิจการต้อง
รับภาระหนี้สินของกิจการที่เกิดขึ้นอย่างไม่จากัดความรับผิด โดยกิจการดังกล่าวไม่มี
สถานะเป็นนิติบุคคลและกฎหมายก็มิได้กาหนดให้ต้องมีทุนจดทะเบียน
อย่างไรก็ดี การที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยมิได้บัญญัติไว้
ถึงองค์กรธุรกิจประเภทกิจการเจ้าของคนเดียว แต่ก็มิได้มีบทบัญญัติใดห้ามถึงการ
ประกอบกิจการด้วยองค์กรธุรกิจประเภทกิจการคนเดียว และถึงแม้ว่ากิจการเจ้าของ
คนเดียวจะมิต้องจดทะเบียนองค์ กรธุรกิ จ แต่ในทางปฏิบั ติจาเป็ นต้องจดทะเบียน

3

หมวด 4 บทเฉพาะกาล หลักมาตรา 247 ประชุมกฎหมายประจาศก เล่ม 24 พ.ศ.
2454, อ้างอิงจากทิพย์ชนก รัตโนสถ, คาอธิบายเรียงมาตรา กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนและ
บริษัท, พิมพ์ครั้งที่ 5 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม), โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หน้า 211.
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พาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.24994 (แบบ ทพ.) ต่อสานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง สานักการคลัง กรุงเทพมหานคร หรือสานักงานเขตทุกแห่ง หรือ

4

บุคคลธรรมดา (กิจการเจ้าของคนเดียว) ห้างหุ้นส่วนสามัญ และนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศที่มาตั้งสานักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการดังต่อไปนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
(1) ผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
(2) ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขาย
ได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
(3) นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทาการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็
ตาม และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป
(4) ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และ
ขายสินค้าที่ผลิตได้ คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไปหรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิต
ได้มีราคารวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
(5) ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟหรือเรือยนต์ประจาทาง การขนส่งโดย
รถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจาทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน
การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทาโรงรับ
จานา และการทาโรงแรม
(6) ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์
ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
(7) ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
(8) ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(9) บริการอินเทอร์เน็ต
(10) ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(11) บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(12) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต
(13) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
(14) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
(15) การให้บริการตู้เพลง
(16) โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้างและ
ผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
อ้ า งอิ ง จากเอกสารเผยแพร่ ท างอิ น เทอร์ เ น็ ต ของกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์
http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=373 เข้าชมครั้งสุดท้ายวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
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เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล หรือเมืองพัทยา แล้วแต่ท้องที่ ที่ตั้งกิจการ รวมถึง
จดทะเบียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสาหรับธุรกิจบางประเภท เช่น การขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.1) สาหรับธุรกิจบางประเภท เป็นต้น5
กิจการคนเดียวถือเป็นรูปแบบองค์กรธุรกิจรูปแบบแรกที่เกิดขึ้นและมีความ
ซับซ้อนน้อยที่สุด ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคเกษตรกรรม โดยในยุคสมัยดังกล่าวประชาชน
เรียนรู้ที่จะเลือกทาการเกษตรที่เหมาะสมกับตนหรือเลือกใช้แรงงาน และนาผลิตผล
มาแลกเปลี่ยนกันหรือแลกเปลี่ยนกับแรงงาน ซึ่งเป็นเช่นนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อ
5

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 5/2538 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้กาหนด
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็น 13 กลุ่มดังนี้
1. ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงสัตว์ปีก สัตว์น้า
2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ เช่น การฟองหนังสัตว์ การฆ่าสัตว์ การสะสมเขาสัตว์
3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่ม น้าดื่ม เช่น การผลิตน้าดื่ม น้าแข็ง ไอศกรีม
4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์ชาระล้าง เช่น
การผลิตสบู่ ผงซักฟอก
5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร เช่น การผลิตยาสูบ การผลิตสะสมปุ๋ย การสีข้าวด้วยเครื่องจักร
6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะ หรือแร่ เช่น การหลอมหล่อ ถลุงแร่ หรือโลหะทุกชนิด
7. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล เช่น การพ่นสี เคาะ ประกอบการตั้งศูนย์
ถ่วงล้อ การซ่อมเครื่องยนต์
8. กิจการที่เกี่ยวกับไม้ เช่น การผลิตกระดาษ การเผาถ่าน การผลิตไม้ขีดไฟ
9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ เช่น ร้านเสริมสวย หอพัก บ้านเช่า ร้านคาราโอเกะ
10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ เช่น การซัก อบ รีด การย้อม การกัดสีผ้า
11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดินทราย ซีเมนต์ เช่น การผลิตภาชนะเดิม เผา การเจียระไนเพชร
พลอย การผลิตกระจก
12. กิจการที่เกี่ยวกับ ปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี
13. กิจการอื่นๆ ได้แก่ (1) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(2) การผลิต การซ่อมเครื่องอิเลคโทรนิคส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า (3) การผลิต
เทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง (4) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร (5) การสะสมวัตถุ
หรือสิ่งของที่ชารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ (6) การประกอบกิจการโกดังสินค้า (7) การล้างขวด ภาชนะหรือ
บรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว (8) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ (9) การก่อสร้าง
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มีผู้ลงทุนจัดตั้งกิจการโดยการลงทุนแต่เพียงผู้เดียว (individual investment) เช่น
เปิดร้านขายข้าวแกง สถานะของผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาย่อมกลายเป็นเจ้าของ
กิจการร้านขายข้าวแกง เจ้าของกิจการร้านขายข้าวแกงจึงมีสิทธิในกาไรทั้งหมดของ
ร้านแต่เพียงผู้เดียว และขณะเดียวกันต้องรับผิดชอบในหนี้สินของร้านทั้งหมดแต่
เพียงผู้เดียวเช่นเดียวกัน ในกรณีที่สินทรัพย์ของร้านไม่เพียงพอต่อหนี้สินที่ร้านต้อง
รับผิดชอบ เจ้าของกิจการต้องรับผิดชอบในหนี้สินส่วนที่ขาด ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้
ว่าหนี้สินของกิจการคนเดียวก็คือหนี้สินของผู้ลงทุนนั้นเอง
2.2 ลั ก ษณะเด่ น ของกิ จ การเจ้ า ของคนเดี ย ว สามารถจ าแนกได้
ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ลงทุนในกิจการเจ้าของคนเดียวต้องเป็นบุคคลธรรมดาเพียงหนึ่งคน
เท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งประกอบด้วยบุคคลธรรมดาตั้งแต่สอง
คนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพื่อกระทากิจการร่วมกัน6 และแตกต่างจากกรณีที่บริษัทได้นา
เงินทุนของบริษัทมาตั้งกิจการร้านค้า โดยไม่ว่ากิจการร้านค้าที่ตั้งขึ้นจะแยกเป็น
บริษัทลูก (เป็นนิติบุคคลแยกออกจากบริษัทแม่ ) หรือแยกเป็นสาขา (ไม่มีสภาพนิติ
บุคคล) หรือไม่ก็ตาม เพราะผู้ลงทุนของบริษัทมิใช่บุคคลธรรมดาเพียงผู้เดียว ดังนั้น
บริษัทลูก สาขา หรือกิจการร้านค้าที่บริษัทตั้งขึ้น จึงไม่ถือเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว
อนึ่ง สาหรับบางประเทศที่กฎหมายอนุญาตให้ตั้งบริษัทคนเดียว (หมายถึงบริษัทซึ่ง
มีผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียว) ได้นั้น แต่บริษัทคนเดียวก็มีสภาพนิติบุคคลแยกออกจากผู้
ลงทุนอย่างชัดเจน ดังนั้น จึงไม่ถือว่าบริษัทคนเดียวเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว
(2) เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบกิจการเจ้าของคนเดียวมีอานาจในการ
บริหารเบ็ดเสร็จแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีกฎหมายควบคุมการบริหารงานของเจ้าของ
6

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1012 “อันว่าสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพื่อกระทากิจการร่วมกัน ด้วย
ประสงค์จะแบ่งปันกาไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ทานั้น”
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กิจการ ดังนั้น เจ้าของกิจการจึงสามารถบริหารกิจการได้โดยอิสระตามที่ตนเอง
ต้องการ
(3) สินทรัพย์และรายได้ทั้งหมดของกิจการถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของ
กิจการผู้ลงทุนแต่เพียงผู้เดียว
(4) เจ้าของกิจการสามารถใช้ชื่อร้านค้าของกิจการซึ่งปรากฏในทะเบียน
พาณิชย์ในการดาเนินกิจการได้ โดยถือว่าชื่อของร้านค้าเป็นเพียงชื่อทางพาณิชย์ ไม่
มีสถานะเป็นนิติบุคคลแต่อย่างใด ดังนั้น ในบางกรณีจึงไม่อาจใช้ชื่อของกิจการใน
การทานิติกรรมสัญญาหรือฟ้องร้องคดีได้
(5) เจ้าของกิจการต้องรับผิดในหนี้สินของกิจการอย่างไม่จากัดความรับ
ผิด ทั้งในระหว่างดาเนินกิจการหรือเลิกกิจการแล้ว
(6) กิจการเจ้าของคนเดียวไม่ถือเป็นหน่วยทางภาษี ส่วนเงินได้ของกิจการ
ถือเป็นเงินได้บุคคลธรรมดาของเจ้าของกิจการ ซึ่งเจ้าของกิจการต้องนาไปรวมเข้า
กับเงิน ได้อื่น ๆ ของตน รวมเป็ นเงิน ได้พึงประเมิ น เพื่ อคานวณภาษี เงินได้บุคคล
ธรรมดา แต่ทั้งนี้อาจมีวิธีการหักค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปแล้วแต่ประเภทของกิจการ
(7) เนื่องจากสถานะของบุคคลผู้เป็นเจ้าของกิจการมีความสัมพันธ์กับ
กิจการและไม่สามารถแยกออกจากกันได้ อันเนื่องมาจากความน่าเชื่อถือของกิจการ
ขึ้นอยู่กับผู้เป็นเจ้าของกิจการ ดังนั้น หากผู้เป็นเจ้าของกิจการเสียชีวิต ถึงแม้จะมี
ทายาทหรือผู้ อื่นสืบทอดกิจการต่อไป หรือในกรณีที่เจ้าของกิจการโอนความเป็น
เจ้าของทั้งหมดให้แก่บุคคลอื่น ในทางกฎหมายแล้วย่อมถือว่าสิ้นสุดสถานะของ
กิจการเดิม และเกิดเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวโดยเจ้าของคนใหม่ขึ้น
2.3 เงื่อนไขในการจัดตั้งกิจการเจ้าของคนเดียว
การจัดตั้งกิจการเจ้าของคนเดียวค่อนข้างง่าย สะดวกและมีค่าใช้จ่ายน้อย
กว่าการจัดตั้งองค์กรธุรกิจประเภทอื่น โดยผู้ลงทุนไม่ต้องทาสัญญาระหว่างผู้ลงทุน
เนื่องจากมีผู้ลงทุนแค่คนเดียว และไม่ต้องกาหนดข้อบังคับขององค์กรธุรกิจ อีกทั้งไม่
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ต้องทาการประชุมจัดตั้งองค์กรธุรกิจ แต่อย่างใด โดยเงื่อนไขในการจัดตั้งกิจการ
เจ้าของคนเดียวสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ลงทุนต้องเป็นบุคคลธรรมดาเพียงคนเดียว เนื่องจากหากมีผู้ลงทุน
มากกว่ า หนึ่ง คนแล้ ว ย่ อ มก่อ ให้เ กิ ด ความสั ม พั นธ์ ร ะหว่ า งความเป็ นเจ้ า ของใน
ลักษณะหุ้นส่วน นอกจากนี้ห้างหุ้นส่วนจากัด หรือบริษัทจากัดไม่ สามารถเป็นผู้
ลงทุนในกิจการเจ้าของคนเดียวได้เนื่องจากผู้ลงทุนจากัดความรับผิดในหนี้สินของ
กิจการที่เกิดขึ้นเพียงเท่าที่ตนเองต้องชาระมูลค่าหุ้นเท่านั้น
(2) ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด 7
ถึง แม้ ว่ า ผู้ ลงทุ น ต้ อ งรั บ ผิ ด ทางกฎหมายในกิ จ การของตนทั้ง หมด หรื อ ไม่ มี ก าร
แบ่งแยกสถานะทางกฎหมายระหว่างกิจการกับผู้ลงทุน แต่กิจการสามารถมีชื่อของ
ตนเองแยกออกจากผู้ลงทุนได้ และกฎหมายกาหนดให้ผู้ลงทุนต้องตั้งชื่อของกิจการ
ซึ่ง อาจเป็ นชื่ อ ของผู้ ลงทุ น เองหรือ ไม่ก็ ได้ แต่ ผู้ลงทุ นไม่ อ าจปฏิ เสธไม่ ตั้ ง ชื่อ ของ
กิจการ
เนื่องจากผู้ลงทุนในกิจการเจ้าของคนเดียวต้องรับผิดในหนี้สินของกิจการ
อย่างไม่จากัดความรับผิด ดังนั้น ชื่อของกิจการจึงไม่ควรมีคาว่า “จากัด ” หรือ
“จากัดความรับผิด” ปรากฏอยู่ ซึ่งในปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์มิได้ออกกฎกระทรวง
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องในการกาหนดชื่อร้านค้าที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ แต่
ในทางปฏิบัติแล้วกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้นาระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วน

7

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 มาตรา 12 การจดทะเบียนพาณิชย์นั้น
ให้มีรายการดังต่อไปนี้...(2) ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ
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บริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. 2554 มาปรับใช้โดย
อนุโลม8
(3) ผู้ลงทุนต้องแสดงจานวนเงินทุนที่นามาใช้ในการประกอบพาณิชยกิจเป็น
ประจาหรือจานวนเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งเงินทุนนามาใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ นี้ไม่
ถือเป็นทุ นจดทะเบียนของกิ จการและไม่ ได้ เป็นการรั บรองถึงจ านวนเงิ นที่ เจ้าของ
8

ระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ.2554 ข้อ 38 ชื่อ
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจะต้องไม่มีคาหรือข้อความใดๆ ดังต่อไปนี้
(1) พระนามของพระเจ้าแผ่นดิน พระมเหสี รัชทายาท หรือพระบรมวงศานุวงศ์ในพระราชวงศ์ปัจจุบัน เว้นแต่จะ
ได้รับพระบรมราชานุญาต
(2) ชื่อกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานหรือองค์การของรัฐ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงที่เกี่ยวข้อง
(3) ชื่อประเทศ กรณีใช้ชื่อประเทศเป็นส่วนหนึ่งของชื่อให้ระบุไว้ในวงเล็บท้ายชื่อ
(4) ชื่อที่อาจก่อให้เกิดสาคัญผิดว่ารัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานหรือ
องค์การของรัฐทั้งของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศเป็นเจ้าของหรือผู้ดาเนินการ
(5) ชื่อที่ขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(6) ชื่อซึ่งมีคาว่า “บริษัทมหาชนจากัด” “บริษัทจากัด (มหาชน)” “บมจ” “สมาคมการค้า” หรือ “หอการค้า” หรือชื่อที่
คล้ายกันหรือเรียกขานคล้ายกับคาเช่นว่านั้น
(7) ชื่อภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีความหมายหรือทาให้เข้าใจได้ว่าประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจข้อมูลเครดิต กิจการประกันภัย กิจการจัดหางาน และกิจการคลังสินค้า หรือชื่อ
ที่มีคาใดคาหนึ่งที่กาหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ และที่จะกาหนดขึ้นในภายหลังประกอบชื่อ เว้นแต่จะได้แสดงหลักฐานความเห็นชอบให้
จัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจดังกล่าวได้จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
คาว่า “โรงเรียน” “สถาบัน” “วิทยาลัย” “มหาวิทยาลัย” หรือคาในภาษาต่างประเทศที่มีความหมายอย่างเดียวกัน
เว้นแต่จะได้แสดงหลักฐานความเห็นชอบให้จัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจดังกล่าวได้จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
(8) ชื่อที่เป็นการสลับชื่อระหว่างห้างหุ้นส่วนกับห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนกับบริษัท หรือบริษัทกับบริษัท
(9) ชื่อที่เหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกันกับชื่อห้างหุ้นส่วน หรือชื่อในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือชื่อบริษัทที่ได้ยื่นขอ
จดทะเบียนหรือนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว ซึ่งอาจทาให้เกิดความหลงผิดได้ เว้นแต่
(9.1) ชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อแล้ว หรือ
(9.2) ชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ได้จดทะเบียนเสร็จการชาระบัญชีแล้ว หรือ
(9.3) ชื่อในหนังสือบริคณห์สนธิซึ่งนายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้วและปรากฏข้อความว่า ผู้เริ่มก่อการทุกคนตกลง
ให้หนังสือบริคณห์สนธิฉบับนั้นสิ้นผล และไม่มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายในสิบปีนับแต่วันที่จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
(10) ชื่อที่เหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกับชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจากัดที่นายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน
แล้ว เว้นแต่จะพ้นเวลาสิบปีนับแต่วันที่นายทะเบียนขีดชื่อ
(11) ชื่อ คา หรือข้อความที่ไม่สามารถใช้เป็นชื่อห้างหุ้นส่วนและบริษัทแนบท้ายระเบียบนี้
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือการปฏิบัติงานสาหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า http://www.dbd.go.th/download/downloads/ 01_tp/text_register.pdf สืบค้นเมื่อ 3 กรกฎาคม 2558
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กิจการจะรับผิดในหนี้สินต่อเจ้าหนี้แต่อย่างใด ดั งนั้น สาหรับกิจการเจ้าของคนเดียว
แล้ว กฎหมายจึงมิได้กาหนดจานวนเงินทุนขั้นต่าที่นามาใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ
ไว้
(4) ต้องมีสถานที่ประกอบกิจการ (ที่ตั้งสานักงานใหญ่) ที่แน่นอน หากผู้
ประกอบพาณิชยกิจไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน จะต้องแสดงหลักฐานเพิ่มเติมได้แก่หนังสือให้
ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสานักงานใหญ่ สาเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่า
ผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน หรือสาเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็น
ผู้ให้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม
2.4 การจดทะเบียนจัดตั้งกิจการคนเดียว
การจัดตั้งกิจการคนเดียวสามารถทาได้โดยการจดทะเบียนพาณิชยกิจและ
ถือว่าการจดทะเบียนเป็นอันสมบูรณ์เมื่อได้รับ “ใบทะเบียนพาณิชย์ ” ของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า สานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งผู้ประกอบพาณิชยกิจมี
หน้าที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ หาก
ไม่ทาการจดทะเบียนภายในระยะเวลาดังกล่าวย่อมมีความผิดทางอาญา 9 โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนพาณิชย์เป็นเงินจานวน 50 บาท

9

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 มาตรา 19 ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใด
(1) ไม่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
(2) แสดงรายการเท็จ หรือ
(3) ไม่มาให้นายทะเบียนพาณิชย์สอบสวน ไม่ยอมให้ถ้อยคา หรือไม่ยอมให้ทะเบียน
พาณิชย์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบตามมาตรา 17
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท และในกรณีตาม (1) อันเป็นความผิด
ต่อเนื่องกัน ให้ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งร้อยบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
นี้
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ในการจดทะเบี ย นพาณิ ช ยกิ จ ผู้ ข อจดทะเบี ย นต้ อ งเตรี ย มเอกสารที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้10
(1) คาขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
(2) สาเนาบัตรประจาตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
(3) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
(4) กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม
ดังนี้
(4.1) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่
(4.2) สาเนาทะเบี ย นบ้ า นที่ แ สดงให้เ ห็ น ว่ า ผู้ ใ ห้ ค วามยิน ยอมเป็ น
เจ้าของ หรือสาเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์
อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม
(4.3) แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สาคัญ
บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
(5) หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
(6) สาเนาบัตรประจาตัวของผู้รับมอบอานาจ (ถ้ามี)
(7) กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์
แผ่นวีดิ ทัศน์ ดี วีดี หรื อแผ่นวีดิ ทั ศน์ ระบบดิ จิทั ล เฉพาะที่เกี่ ยวกับการบันเทิง ให้ส่ง
สาเนาหนังสืออนุญาตหรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จาหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจาก
เจ้ าของลิขสิ ทธิ์ ของสิ นค้ าที่ ขายหรื อให้เช่ า หรือ สาเนาใบเสร็ จรั บเงิ นตามประมวล
รัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศ

10

โปรดดูคู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า http://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/text_people.pdf
เข้าชมครั้งสุดท้ายวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
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(8) กรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณี หรือ เครื่องประดับซึ่งประดับ
ด้วยอัญมณี ให้ตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจานวนเงินทุน โดยเชิญผู้ประกอบ
พาณิชยกิจมาให้ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุน หรือชี้แจงเป็นหนังสือพร้อม
แนบหลักฐานดังกล่าวแทนก็ได้
เมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ งของเอกสารเรี ย บร้ อ ยแล้ ว
เจ้าหน้าที่จะออกใบทะเบียนพาณิชย์เพื่อเป็นหลักฐานการจดทะเบียน ในกรณีที่
จัดตั้งสาขา ต้องทาการจดทะเบียนพาณิชยกิจสาหรับสาขานั้นๆ แยกต่างหาก ณ
ท้องที่ที่สาขาตั้งอยู่ โดยต้องระบุคาว่า “สาขา” ไว้ในทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ด้วย
2.5 ข้อจากัดในตัวผู้ลงทุนกิจการเจ้าของคนเดียว
ข้อจากัดในเรื่องตัวบุคคลผู้ลงทุนในกิจการเจ้าของคนเดียวโดยทั่วไปแล้ว
เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นๆ หรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ผู้ที่ไม่สามารถหรือไม่ควรเป็นผู้ลงทุนหรือเจ้าของในกิจการเจ้าของคนเดียว
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
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(1) ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ จะประกอบ
ธุรกิจทางการค้าหรือธุรกิจอื่นได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
ผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณีเท่านั้น มิฉะนั้นแล้วการใดๆ ที่ได้ทาลงไปย่อม
เป็นโมฆียะ11
(2) บุคคลผู้ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์12 หรือศาลพิพากษาให้ล้มละลาย และ
ศาลยังมิได้มีคาสั่งปลดจากล้มละลายหรือยังไม่พ้นกาหนดระยะเวลาสามปี13
(3) บุคคลผู้ซึ่งมีอาชีพหรือตาแหน่งหน้าที่การงานระดับสูงในสังคมทั้งฝ่าย
นิติบัญญัติ บริหาร ตุลการ ซึ่งอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความลาเอียงได้ ซึ่ง
11

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 21 ผู้เยาว์จะทานิติกรรมใดๆ ต้องได้รับ
ความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน การใดๆ ที่ผู้เยาว์ได้ทาลงปราศจากความยินยอมเช่นว่า
นั้นเป็นโมฆียะ เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 29 การใดๆ อันบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้
ความสามารถได้กระทาลงการนั้นเป็นโมฆียะ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 34 คนเสมือนไร้ค วามสามารถนั้น ต้ อง
ได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์ก่อนแล้วจึงจะทาการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ได้
(1) นาทรัพย์สินไปลงทุน...
การใดกระทาลงโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรานี้ การนั้นเป็นโมฆียะ
12
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 24 เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้
แล้วห้ามมิให้ลูกหนี้กระทาการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือกิจการของตน เว้นแต่จะได้กระทาตาม
คาสั่งหรือความเห็นชอบของศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้จัดการทรัพย์หรือที่ประชุมเจ้าหนี้
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
13
พระราชบั ญ ญั ติ ล้ มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 67/1 เมื่ อศาลได้ พิพ ากษาให้
ล้มละลายแล้ว บุคคลล้มละลายอาจได้รับการปลดจากล้ มละลายเมื่อศาลได้มีคาสั่งปลดจาก
ล้มละลายตามมาตรา 71 หรือเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาตามมาตรา 81/1
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 81/1 ภายใต้บังคับมาตรา 81/2 บุคคล
ธรรมดาซึ่งศาลพิพากษาให้ ล้มละลายแล้ว ให้ป ลดบุค คลนั้ น จากล้มละลายทัน ที ที่ พ้น กาหนด
ระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ศาลได้พิพากษาให้ล้มละลาย
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ถึงแม้กฎหมายมิได้บัญญัติห้ามมิให้บุคคลเหล่านี้ประกอบธุรกิจการค้า แต่อาจมี
จริยธรรมในดารงตาแหน่งซึ่งห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวประกอบธุรกิจ
2.6 สิทธิและหน้าที่ของเจ้าของกิจการคนเดียว
สิทธิของเจ้าของกิจการเจ้าของคนเดียว ได้แก่
(1) สิทธิในทรัพย์สินทั้งปวงในกิจการ เนื่องจากกิจการเจ้าของคนเดียวมีผู้
ลงทุนเพียงคนเดียว และกิจการเจ้าของคนเดียวไม่มีสถานเป็นนิติบุคคลแยกจากผู้
ลงทุน ดังนั้นผู้ลงทุนหรือเจ้าของจึงมีสิทธิในทรัพย์สินของกิจการทั้งหมด ไม่ว่าสิทธิ
ในการใช้สอย สิทธิในการรับผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว เป็นต้น
(2) สิทธิในการบริหารจัดการกิจการ เจ้าของกิจการมีสิทธิในการบริหาร
จัดการกิจการ รวมทั้งแต่งตั้งผู้อื่นมาเป็นผู้บริหารจัดการแทนตนเอง
(3) สิทธิ ในการจาหน่ ายผลิต ภัณ ฑ์แ ละให้บ ริก าร หลั งจากที่ กิจ การคน
เดีย วได้ รับ อนุญ าตจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องแล้ว เช่นได้รับ ใบทะเบีย นพาณิช ย์
เจ้าของกิจการย่อมมีสิทธิในการประกอบธุรกิจตามที่ได้จดทะเบียนไว้
(4) สิทธิ ในการรั บสิท ธิประโยชน์ต่ างๆ จากภาครัฐ เช่ น สิ ทธิป ระโยชน์
สาหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สาหรับกรณีบุคคลธรรมดา เป็นต้น
(5) สิทธิในการโอนหรือขายกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วน รวมทั้งสิทธิใน
การซื้อ ควบรวมกิจการอื่นๆ
(6) สิทธิในการฟ้องร้องคดีเพื่อผลประโยชน์ของกิจการ เป็นต้น
ส่วนหน้าที่ของเจ้าของกิจการเจ้าของคนเดียวที่สาคัญ ได้แก่ การชาระภาษี
อากรตามที่กฎหมายกาหนด การคุ้มครองและให้สวัสดิการพนักงานและลูกจ้างตาม
กฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การรักษาสิ่งแวดล้อม ความสะอาด และ
สุขอนามัย เป็นต้น
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2.7 การโอนกิจการเจ้าของคนเดียว
การโอนกิจการเจ้าของคนเดียวนั้นมีความแตกต่างจากการโอนทรัพย์สิน
ทั่วไป โดยทั่วไปแล้วผู้รับโอนกิจการย่อมต้องรับไปทั้งสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการ
แต่เนื่องจากกิจการคนเดียวไม่มีการแบ่งแยกทรัพย์สินของกิจการออกจากทรัพย์สิน
ของเจ้าของอย่างชัดเจน ดังนั้น ในทางปฏิบัติ จึงนิยมใช้วิธีการเข้าซื้อสินทรัพย์ของ
กิจการ (Asset Acquisition) เมื่อเจ้าของกิจการได้โอนกิจการ ผู้โอนต้องทาการจด
ทะเบีย นเปลี่ย นแปลงชื่ อผู้ป ระกอบพาณิช ยกิ จต่ อนายทะเบีย นพาณิช ย์ เมื่ อจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงเสร็จสมบูรณ์แล้ว ย่อมถือว่าเจ้าของคนเก่าสิ้นสุดความเป็น
เจ้าของกิจการ แล้วผู้ซื้อถือเป็นเจ้าของกิจการคนใหม่ และย่อมรับไปทั้งสินทรัพย์
และหนี้สินของกิจการทั้งหมด เว้นแต่สัญญาซื้อขายกิจการหรือสัญญาโอนกิจการได้
กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น แต่หากเจ้าของกิจการคนเดิมต้องการขายกิจการแต่เพียง
บางส่วนให้แก่ผู้ซื้อ กล่าวคือ มีเจ้าของกิจการคนใหม่เข้ามาร่วมเป็นเจ้าของด้วย
กิจการเจ้าของคนเดียวย่อมแปรสภาพไปเป็นห้างหุ้นส่วน หรือองค์กรธุรกิจรูปแบบ
อื่น และสิ้นสุดสภาพกิจการเจ้าของคนเดียว จึงเห็นได้ว่าในกรณีที่เจ้าของกิจการโอน
หรือขายความเป็นเจ้าของในกิจการเจ้าของคนเดียวให้แก่บุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือ
แต่บางส่วน ย่อมส่งผลให้กิจการเจ้าของคนเดียวสิ้นสภาพลง ซึ่งแตกต่างจากกรณี
ของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัดที่ถึงแม้องค์กรธุรกิจจะขายกิจการบางอย่างของตน
ให้แก่บุคคลอื่น หรือมีการเปลี่ยนแปลงตัวหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น องค์กรธุรกิจนั้นก็
ยังคงมีสภาพสมบูรณ์และสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้
3. กิจการเจ้าของคนเดียวกับบริษัทคนเดียว
กิจการเจ้าของคนเดียวมิได้ถูกกาหนดเป็นลักษณะหนึ่งขององค์กรธุรกิจ
ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิ ชย์ ห รือกฎหมายอื่ นๆ เฉกเช่น องค์ กรธุ รกิ จ
ประเภทอื่น เช่น ห้างหุ้นส่วน บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด แต่กฎหมายก็มิได้
ห้ามมิให้บุคคลเพียงคนเดียวประกอบกิจการแต่อย่างใด และถึงแม้ว่ากิจการเจ้าของ
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คนเดียวจะมีชื่อเรียก มีสถานที่ตั้งสานักงานใหญ่ มีใบทะเบียนพาณิชย์ และใช้ชื่อ
ของกิจการในการทาธุรกรรมต่างๆ ซึ่งหากพิจารณาเบื้องต้นแล้วจะพบว่า ตัวกิจการ
นั้นแยกออกจากผู้ลงทุน หากแต่ในแง่ของกฎหมายแล้ว มิถือว่าตัวกิจการแยกออก
จากตัวผู้ลงทุนแต่อย่างใด ทั้งนี้ เป็นผลของลักษณะการประกอบกิจการประเภทนี้มา
ตั้งแต่อดีตที่มีชื่อร้านค้าของตนเอง เมื่อต่อมามีกฎหมายอนุญาตให้ใช้ชื่อที่แตกต่าง
จากชื่อของผู้ลงทุนได้จึงเกิดเป็นกรณีดังกล่าวขึ้น โดยผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
เป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงานของกิจการทั้งปวง ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้
ว่ากิจ การเจ้า ของคนเดี ยวก็ คือองค์ก รธุรกิ จตามกฎหมายประเภทหนึ่ง หรื อเป็ น
บุคคลธรรมดาในเชิงการดาเนินธุรกิจนั่นเอง
กิ จ การเจ้ า ของคนเดี ย วต้ อ งเป็ น บุ ค คลธรรมดาจะเป็ น นิ ติ บุ ค คลไม่ ไ ด้
เนื่องจากเหตุผลดังนี้
ประการแรก กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน อานาจการบริหารงานและอานาจการ
ตรวจสอบในกิจการเป็นของเจ้าของทั้งหมด และเจ้าของสามารถจัดสรรทรัพย์สิน
บริหารงาน ตรวจสอบการดาเนินกิจการด้วยตนเองโดยไม่มีข้อจากัดตามกฎหมาย
ซึ่งทรัพย์สินของกิจการกับทรัพย์สินของเจ้าของโดยทั่วไปไม่สามารถแบ่งแยกออก
จากกันได้ ในกรณีที่สินทรัพย์ของกิจการไม่เพียงพอต่อการชาระหนี้ เจ้าของกิจการ
ต้องเข้าชาระหนี้ของกิจการด้วยทรัพย์สินของตนเอง ดังนั้นหากกฎหมายอนุญาตให้
กิจการเจ้าของคนเดียวสามารถจากัดความรับผิดได้ ย่อมทาให้เจ้าหนี้เกิดความเสี่ยง
ในการได้รับชาระหนี้ไม่ครบถ้วน และเจ้าหนี้จาเป็นต้องเรียกหลักประกันในการชาระ
หนี้เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการประกันด้วยทรัพย์สิน คือ การจานาและจานอง หรือการ
ประกันด้วยบุคคล คือ การค้าประกัน ซึ่งย่อมก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการดาเนิน
ธุรกิจ ดังนั้นการกาหนดให้กิจการเจ้าของคนเดียวมีความรับผิดแบบไม่จากัดจึง เป็น
สิ่งที่เหมาะสมแล้ว และยังเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนให้สามารถประกอบธุรกิจได้
โดยง่าย อีกทั้งเป็นการคุ้มครองเจ้าหนี้ไปพร้อมกันด้วย
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ประการที่ สอง เนื่ องจากไม่ ได้ มีก ารแบ่ งแยกสินทรัพ ย์ข องเจ้ าของและ
สินทรัพย์ของกิจการไว้อย่างชัดเจน จึงเป็นการยากที่จะพิจารณาว่ากิจการนั้นมี
ทรัพย์สินเพียงพอต่อการชาระหนี้หรือไม่ ดังนั้น กฎหมายจึงไม่สามารถกาหนดให้นา
เฉพาะทรั พ ย์ สิ น ของตั ว กิ จ การเท่ า นั้ น มาช าระหนี้ ข องกิ จ การ แต่ ก ฎหมายจะ
กาหนดให้เจ้าหนี้สามารถนาทรัพย์สินของกิจการและทรัพย์สินของเจ้าของมาบังคับ
ชาระหนี้ของตนได้ทั้งสิ้น
อย่างไรก็ตาม ในช่วงประมาณยี่สิบปีที่ผ่านมามีประเทศหลายประเทศที่
อนุญาตให้กิจการเจ้าของคนเดียวสามารถเป็นนิติบุคคลได้ โดยการจัดตั้งบริษัท
จากั ด ที่ ป ระกอบด้ ว ยผู้ ถื อ หุ้ น คนเดี ย ว (บริ ษั ท คนเดี ย ว) เช่น ประเทศฝรั่ ง เศส
กฎหมายหมายเลข 85-697 ประกาศเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ.1985 อนุญาตให้
บุคคลธรรมดาเพียงคนเดียวสามารถจัดตั้งบริษัทได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาตามแนวคิด
ดั้งเดิมซึ่งมองว่าบริษัทเกิดจากการร่วมกลุ่มกันของบุคคล ดังนั้ น บุคคลเพียงคน
เดียวจึงไม่สามารถจัดตั้งบริษัทได้ เมื่อเกิดบริษัทคนเดียวขึ้นทาให้เกิดแนวคิดในเรื่อง
ความรับผิดที่แตกต่างจากเดิม กล่าวคือ ความรับผิดของกิจการคนเดียวแบบไม่
จากัดความรับผิด เปลี่ยนแปลงไปเป็นความรับผิดของบริษัทคนเดียวแบบจากัด
ความรั บ ผิด ซึ่ งการเปลี่ ย นแปลงทางกฎหมายเช่น นี้ ก็ เนื่ อ งมาจากความจาเป็ น
ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ และเนื่องจากธรรมเนียมทางการค้าที่เปลี่ยนไป
จากอดีต เมื่อเจ้าหนี้ทาธุรกรรมกับบริษัทคนเดียว มักใช้วิธีการขอหลักประกันในการ
ชาระหนี้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการจากัดความ
รับผิดของบริษัทคนเดียว สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ออกกฎหมายบริษัทครั้งแรก
เมื่ อ ปี ค.ศ.1993 ซึ่ ง ในเวลานั้ น ยั ง ไม่ อ นุ ญ าตให้ จั ด ตั้ ง บริ ษั ท คนเดี ย วจ ากั ด
จนกระทั่งได้มีการแก้ไขกฎหมายบริษัทและประกาศใช้เมื่อปี ค.ศ.2005 ได้อนุญาต
ให้สามารถจัดตั้งบริษัทคนเดียวได้
หากเปรี ยบเที ยบกั นระหว่า งกิ จการเจ้า ของคนเดีย วกับ บริ ษัท คนเดี ย ว
สามารถชี้ให้เห็นความแตกต่างในประการที่สาคัญที่สุด คือ การจากัดความรับผิด
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ของผู้ลงทุนในบริษัทคนเดียว ซึ่งทาให้ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบุคคล
ลดลงเป็ น อย่ า งมาก แต่ ทั้ ง นี้ ก ฎหมายบริ ษั ท คนเดี ย วของแต่ ล ะประเทศต่ า งมี
ข้อกาหนดในเรื่องจานวนเงินทุนจดทะเบียน เพื่อเป็นการคุ้มครองเจ้าหนี้ของบริษัท
คนเดียว เช่น กฎหมายบริษัทของประเทศเยอรมันกาหนดให้บริษัทคนเดียวต้องมีทุน
จดทะเบียนไม่น้อยกว่า 25,000 ยูโร ดังนั้นหากกิจการมีขนาดไม่ใหญ่มากและมี
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจไม่มาก ผู้ลงทุนอาจไม่จาเป็นต้องจัดตั้งบริษัทคน
เดียว เนื่องจากความเสี่ยงในการประกอบกิจการอาจมีมูลค่าไม่เกินกว่าจานวน
เงิ นทุ น จดทะเบีย น นอกจากนี้ ก ารประกอบกิจ การเจ้า ของคนเดี ย วย่ อมมี ความ
น่าเชื่อถือ ความคล่ องตัวในการบริหารงานมากกว่าบริษัทคนเดียวและถูกรัฐเข้า
ควบคุมน้อยกว่า และมีความยุ่งยากในการจัดการเรื่องภาษีอากรน้อยกว่าบริษัทคน
เดียว
ในแง่ความคล้ายคลึงกันระหว่างกิจการเจ้าของคนเดียวกับบริษัทคนเดียว
มีความคล้ายคลึงกัน อยู่ 2 ประการที่สาคัญ คือ
ประการที่หนึ่ง จานวนผู้ลงทุนมีเพียงคนเดียว โดยกิจการเจ้าของคนเดียว
จะมีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ลงทุนเพียงคนเดียว แต่บริษัทคนเดียวอาจมีผู้ลงทุนเป็น
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ ส่วนกรณีรัฐวิสาหกิจซึ่งมีรัฐเป็นผู้ถือหุ้นแต่เพียงผู้
เดียวทั้งหมดนั้นเป็นไปตามกฎหมายพิเศษที่ให้อานาจจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่แตกต่าง
กันออกไป
ประการที่สอง กิจการเจ้าของคนเดียวและบริษัทคนเดียวต่างถือเป็น
องค์กรทางธุรกิจ แต่ก็มีลักษณะที่แตกต่างกัน คือ
(1) สถานะนิติบุคคลและผู้ลงทุน กิจการเจ้าของคนเดียวไม่ มีสถานะเป็น
นิติบุคคล และมีบุคคลธรรมดาคนเดียวเป็นผู้ลงทุนทั้ง หมด แต่บริษัทคนเดียวเป็น
นิติบุคคลซึ่งอาจมีผู้ลงทุนคนเดียวเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
(2) ความสัมพันธ์ในด้านกรรมสิทธิ์ กิจการคนเดียวไม่มีทุนจดทะเบียนและ
ไม่ถือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ผู้ลงทุนนามาลงทุน กรรมสิทธิ์ใ นทรัพย์สิน

MFU Connexion, 5(1) || page 86

เป็นของผู้ลงทุน ส่วนบริษัทเจ้าของคนเดียวมีการจดทะเบียนและมีทุนจดทะเบียน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ผู้ลงทุนนามาลงทุนถือเป็นของบริษัท
(3) ความรับผิด เจ้าของกิจการเจ้าของคนเดียวต้องรับผิดอย่างไม่จากัด
ความรับผิด ส่วนผู้ลงทุนในบริษัทคนเดียวรับผิดอย่างจากัดเพียงแค่จานวนเงินทุน
จดทะเบียน
(4) ภาระภาษี กิจการเจ้าของคนเดียวไม่ถือเป็นหน่วยทางภาษี ผู้ลงทุน
ต้องนารายได้ของกิจการเจ้าของคนเดียวรวมเข้ากับรายได้อื่นๆ ของผู้ลงทุนเป็นเงิน
ได้พึ่งประเมินในปีภาษีนั้นๆ เพื่อนาไปคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส่วนบริษัท
คนเดียวถือเป็นนิติบุคคลและหน่วยภาษีแยกออกจากผู้ลงทุน ดังนั้นบริษัทคนเดียว
จึงต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังจากจ่ายเงินปันผลแล้ว ผู้ลงทุนต้องนาเงิน
ปันผลไปชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกครั้งหนึ่ง
แม้ในปัจจุบันกฎหมายของประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้มีการจัดตั้งบริษัท
คนเดียวได้ แต่เมื่อไรก็ตามที่มีการแก้ไขกฎหมายแล้ว เจ้ าของกิจการจะมีทางเลือก
ในการจัดตั้งรูปแบบการดาเนินธุรกิจให้มีความเหมาะสมกับข้อจากัดของตนได้มาก
ขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่มีผู้ร่วมลงทุนด้วย เจ้าของกิจการอาจเลือกดาเนินธุรกิจใน
รูปแบบกิจการเจ้าของคนเดียวหรือจะดาเนินธุรกิจในรูป แบบบริษัทคนเดียวก็ได้
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจชั่งน้าหนักระหว่างข้อดีและข้อเสียของการดาเนินธุรกิจในแต่
ละรูปแบบตามที่ได้กล่าวมา

