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1.  บทนํา 
  

พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542  ถึงแมจะถูกจัดอยูในกฎหมายฟนฟูเศรษฐกิจ
ฉบับหนึ่ง     ในจํานวน 11 ฉบับก็ตาม  แตโดยขอเท็จจริงแลว พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 
เปนเพียงกฎหมายที่เปน เครื่องมือชวยอํานวยความสะดวกใหแกรัฐวิสาหกิจที่ยังไมมีสถานะเปนบริษัทให
แปลงเปนบริษัท (Corporatisation) ได โดยรวดเร็วและเปนไปตามขั้นตอนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

กฎหมายฉบับนี้มิไดมีเนื้อหาสาระที่กาวลวงไปถึงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  (Privatisation) 
แตอยางใด  ถึงแมรัฐวิสาหกิจจะแปลงเปนบริษัทแลว  บริษัทนั้นก็ยังคงมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจอยูเชนเดิม  
สําหรับการแปรรูปรัฐสาหกิจโดยการจําหนายหุนใหกับเอกชนรวมทั้งประชาชนทั่วไปและพนักงานนั้น  เปน
ข้ันตอนตอไปที่อยูนอกเหนือจากขั้นตอนตาง ๆ ที่พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 กําหนดไว  

นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจจะพิจารณาโดยคณะกรรมการกํากับนโยบายดาน
รัฐวิสาหกิจ (กนร.) และการนํานโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไปสูการปฏิบัติจะตองพิจารณาถึงความ
พรอมและความเหมาะสม  รวมถึงโครงสรางองคกรและโครงสรางตลาดสินคาบริการของ   รัฐสาหกิจแต
ละแหงเปนสําคัญ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง รัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค สาธารณูปการ กอนที่จะให
เอกชนมารวมกิจการ รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการกําหนดใหจัดตั้งองคกรกํากับดูแลรายสาขา ซึ่งมี
หนาที่สําคัญในการกําหนดราคา   กําหนดคุณภาพและกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของบริการ ใหมีความเปน
ธรรมตอผูบริโภคและผูลงทุน และรวมถึงการคุมครองผูบริโภคดวย  ทั้งนี้ เพื่อแยกการกํากับดูแลออกจาก
การใหบริการของรัฐวิสาหกิจ 

อยางไรก็ดี ในพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542  ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการ
คณะหนึ่งซึ่งมีอํานาจในการวางหลักเกณฑและเงื่อนไขเพื่อใหการดําเนินการของบริษัทมีคุณภาพ  และ
อัตราคาบริการหรือราคาที่เปนธรรมแกทุกฝาย ทั้งผูประกอบธุรกิจ และผูบริโภค ซึ่งคณะกรรมการดังกลาว
เปรียบไดกับองคกรกํากับดูแลรายสาขาเงา จัดตั้ง ภายใตพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 กอน
จะเปนองคกรกํากับดูแลถาวรซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งตอไป 
 
2.  ความเปนมาและวัตถุประสงค 
 

พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542  ไดเร่ิมมีการพิจารณามาเมื่อประมาณ 10 ป ที่
แลว ทั้งนี้   เนื่องจากภาครัฐตองการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจโดยการใหเอกชนเขามารวมถือ
หุนในกิจการบางสวน หรือขายหุนแกประชาชนโดยผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อระดมทุนมา
ใชในกิจการของรัฐ โดยการใหบริการของรัฐวิสาหกิจนั้น ยังคงดําเนินการอยูตอไปอยางตอเนื่อง และ
พนักงานก็ยังคงมีงานทําอยูตอไป แตในขณะนั้นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ  คือ 
พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฏีกา หรือต้ังขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี ยังมีทุนเปนกอน ทําใหไมสามารถ
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เพิ่มบทบาทภาคเอกชนโดยการใหเอกชนเขามารวมถือหุนได หากรัฐประสงคจะเพิ่มบทบาทภาคเอกชนโดย
วิธี   ดังกลาว จะตองแกไขกฎหมายจัดตั้งทีละฉบับซึ่งตองใชเวลาพอสมควร  คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
แหงชาติในขณะนั้น  จึงไดมีดําริใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการางกฎหมายกลางขึ้นมาฉบับหนึ่ง
เพื่อใหรัฐวิสาหกิจที่มีทุนเปนกอนสามารถแปลงเปนหุนในรูปแบบบริษัทได  และไดมีการนําเสนอรัฐบาลใน
ขณะนั้น แตเนื่องจากปญหาการยอมรับเร่ืองการแปรรูปรัฐวิสาหกิจและปญหาความเขาใจของพนักงานและ
ประชาชน รัฐบาลจึงไดขอถอนรางกฎหมายดังกลาวมาพิจารณาเพื่อความรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง  

ตอมาเมื่อไดมีการประชาสัมพันธและทําความเขาใจกับพนักงานรัฐวิสาหกิจและประชาชน
เกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจมากยิ่งขึ้นพอสมควรในระดับหนึ่งแลว  กระทรวงการคลังจึงไดดําเนินการ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติ  ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542  ใหเหมาะสมและสอดคลองกับแนวนโยบายการให
เอกชนรวมถือหุนในรัฐวิสาหกิจเร่ือยมาเปนลําดับจนถึงฉบับปจจุบัน และขณะนี้พระราชบัญญัติทุน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 17 ธันวาคม 2542 
 

2.1  เหตุผลความจําเปน 
 

(1) รัฐวิสาหกิจถือเปนกิจการกึ่งราชการกึ่งเอกชนที่ดําเนินการเกี่ยวของกับการ
ใหบริการพื้นฐานแกประชาชน  เชน  ไฟฟา โทรศัพท น้ําประปา  เปนตน และถือเปนภาคสําคัญอีกภาค
หนึ่งที่มีบทบาทสําคัญตอการสนับสนุน   ฟนฟูเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศใหพนจากวิกฤติ
โดยเร็ว นอกจากนี้ การดําเนินการของรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ 
กิจการโทรคมนาคมและการขนสงยังเกี่ยวของกับเศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศ ดังนั้น รัฐวิสาหกิจจึง
มีความจําเปนที่จะตองปรับนโยบายและโครงสรางในการบริหารงานและการลงทุนใหทันสมัยและมีศักยภาพ
ในการแขงขันดวย 

(2) อยางไรก็ตาม โครงสรางและการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจในปจจุบันที่กวารอยละ  80 
จัดตั้งขึ้นโดย กฎหมายเฉพาะอยูในรูปองคการของรัฐ มิไดอยูในรูปบริษัท ทําใหการปรับโครงสรางใหมี
ประสิทธิภาพทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปทําไดอยางไมคลองตัว เพราะตองเสนอขอแกไขกฎหมาย
จากรัฐสภา ซึ่งมีหลายขั้นตอนและใชเวลานาน  แตขณะเดียวกันการลงทุนของรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะกิจการ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  จําเปนตองใชเงินทุนเพื่อขยายงานสูงมาก  ในขณะที่งบประมาณที่จะใช
ขยายงานถูกจํากัดทั้งดานการลงทุนดวยรายไดของตนเอง  การกูเงินจากตางประเทศ  หรือการขอเงิน
งบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐ 

(3) จากความจําเปนและขอจํากัดดังกลาว รัฐวิสาหกิจที่อยูในรูปองคการของรัฐใน
ปจจุบัน จึงหาทางออกดวยการจัดตั้งบริษัทลูกขึ้น แลวโอนอํานาจหนาที่ในการดําเนินการผานบริษัทลูก ซึ่ง
ทําใหบริษัทลูกเหลานี้มีความคลองตัวในการบริหารงานเชนเดียวกับเอกชน รวมทั้งสามารถที่จะระดมทุน
ขยายงานดวยตนเอง  ไมตองพึ่งภาครัฐ  โดยการรวมทุนกับภาคเอกชนหรือกระจายหุนผานตลาดหลักทรัพย
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แหงประเทศไทย ตัวอยางคือ บริษัทจัดการทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด  (มหาชน)  (บริษัทลูกของการ
ประปาสวนภูมิภาค)  บริษัท  ปตท. ส.ผ. จํากัด  (มหาชน)  (บริษัทลูกของ ปตท.)  สําหรับรัฐวิสาหกิจที่เปน
องคการของรัฐบางแหงตองการดําเนินการเชนนี้บางก็ไมอาจดําเนินการได เพราะกฎหมายจัดตั้ง     มิไดเปด
โอกาสใหรัฐวิสาหกิจเหลานั้นจัดตั้งบริษัทลูกได ทําใหรัฐวิสาหกิจตองเสนอขอแกไขกฎหมายจัดตั้งตอรัฐสภา
เปน  รายแหงเพื่อขอเปลี่ยนเปนบริษัทหรือต้ังบริษัทลูกได ซึ่งตองใชเวลาในการเสนอกฎหมายนานทําใหกวา
จะมีการเปลี่ยนแปลง ก็ไมทันตอสถานการณแลว 
 

2.2  วัตถุประสงค     
 

พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มีวัตถุประสงคเพื่อเปนเครื่องมือของรัฐเมื่อมี
ความจําเปน ตองเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจจากรูปแบบเดิมที่เปนรัฐวิสาหกิจประเภทองคการของรัฐ
ตามที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นใหเปนรูปแบบบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด แตยังคงมีสถานะเปน
รัฐวิสาหกิจประเภทหนึ่ง (เชนเดียวกับบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) หรือบริษัท ขนสง จํากัด) โดยมี
การเปลี่ยน “ทุน” ของรัฐวิสาหกิจเดิม เปน “ทุนเรือนหุน”  ของบริษัทที่รัฐถือหุนทั้งหมด และยังคงใหมี
อํานาจหนาที่เชนเดิม  รวมทั้งใหพนักงานมีฐานะเปนเชนเดียวกับที่เคยเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจเดิม ทั้งนี้
ถือไดวาเปนจุดเริ่มตนในการปรับโครงสรางองคกรของรัฐวิสาหกิจ เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนิน
กิจการ และเพื่อเปดโอกาสใหการระดมทุนจากตลาดทุนกระทําไดโดยสะดวกภายหลังจากที่ไดมีการ
เตรียมการปรับโครงสรางการบริหารงานภายในรัฐวิสาหกิจ  ความพรอมของรัฐวิสาหกิจและโครงสรางดาน
การตลาดของกิจการรัฐวิสาหกิจเรียบรอยแลวเพื่อใหรัฐวิสาหกิจนั้นมีประสิทธิภาพและมีขีดความสามารถ
ในการแขงขันกับภาคเอกชนได 
 
3.  สาระสําคัญของพระราชบัญญัติทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 
 

3.1  รัฐวิสาหกิจที่อยูในขายที่จะใชพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542  
 

  “รัฐวิสาหกิจ”  ตามคําจํากัดความที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณแยก
ไดเปน 2  ประเภท  คือ   

ประเภทองคการของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ  รัฐวิสาหกิจ
ประเภทนี้เปนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งโดยมีกฎหมายเฉพาะของรัฐวิสาหกิจแตละแหงไมวาจะเปน
พระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา     หรือพระราชกําหนดก็ตาม เชน การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ฯลฯ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งตามระเบียบซึ่งไมมีฐานะเปนนิติบุคคล  เชน  
โรงงานยาสูบ  กระทรวงการคลัง  โรงงานไพ  โรงงานสุรา  กรมสรรพสามิต  โรงพิมพตํารวจ  กรมตํารวจ  
สํานักงานธนานุเคราะห  กรมประชาสงเคราะห ฯลฯ               
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  ประเภทบริษัท ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือกฎหมายวา
ดวยบริษัทมหาชนจํากัด โดยรัฐหรือรัฐวิสาหกิจถือหุนมากกวารอยละ 50 เชน บริษัทการบินไทย จํากัด 
(มหาชน)  บริษัทขนสง  จํากัด  บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ฯลฯ  

รัฐวิสาหกิจที่อยูในขายสามารถใชพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ได คือ 
รัฐวิสาหกิจ   ประเภทองคการของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของซึ่งจัดตั้งโดยกฎหมาย
เฉพาะหรือระเบียบขอบังคับ    สําหรับรัฐวิสาหกิจที่มีสถานภาพเปนบริษัทอยูแลว  ไมตองใชกฎหมายนี้ 
เพราะมีรูปแบบเปนบริษัทอยูแลว 

 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542   มิไดเปนกฎหมายในลักษณะบังคับให
รัฐวิสาหกิจทุกแหง ตองแปลงสภาพเปนบริษัท แตเปนเพียงเครื่องมือที่นํามาใชเมื่อรัฐวิสาหกิจที่อยูใน
ประเภทองคการของรัฐบาล  หรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของตองการแปลงเปนบริษัท ซึ่งเมื่อ
รัฐวิสาหกิจเหลานั้นแปลงเปนบริษัทแลว  บริษัทดังกลาวก็ยังคงมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจอยูเชนเดิม  
เนื่องจากกระทรวงการคลังถือหุนทั้งหมด โดยบริษัทยังคงมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจอยูตราบเทาที่รัฐยังคงถือ
หุนในบริษัทนั้นมากกวารอยละ 50 แตเมื่อรัฐจําหนายหุนในบริษัทดังกลาวจนรัฐถือหุนต่ํากวารอยละ 50 
แลว  บริษัทนั้นจึงจะกลายเปนบริษัทเอกชนเต็มรูปแบบ 
 

3.2 ขอบเขตการแปลงเปนบริษัท 
 

พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542  ไดกําหนดขอบเขตการแปลงเปนบริษัทไวอยาง
ยืดหยุนซึ่งสามารถนําไปปรับใชในทางปฏิบัติไดหลายวิธี โดยขึ้นอยูกับความเหมาะสมของรัฐวิสาหกิจแตละ
แหงดังนี้   

• รัฐวิสาหกิจหนึ่งจะเปลี่ยนทุนเปนทุนเรือนหุนและจัดตั้งเปนบริษัทเดียวหรือหลาย
บริษัทก็ได 

• รัฐวิสาหกิจหนึ่งจะเปลี่ยนทุนเปนหุนของหลายบริษัทนั้น จะกระทําในคราว
เดียวกันหรือไมก็ได 

• รวมกิจการทั้งหมดหรือบางสวนของหลายรัฐวิสาหกิจมาจัดตั้งเปนบริษัทเดียวหรือ
หลายบริษัทก็ได 

 
3.3 การโอนสินทรัพยและการกําหนดมูลคาหุนและจํานวนหุน 
 

ณ วันที่มีการจดทะเบียนบริษัท ใหบรรดากิจการ  สิทธิ  หนี้  ความรับผิด และสินทรัพยของ
รัฐวิสาหกิจโอนไปเปนของบริษัท โดยการโอนสินทรัพยนั้น จะโอนไปตามราคาในบัญชี จึงไมตองมีการ
ประเมินราคาสินทรัพยใหม    การประเมินราคาสินทรัพยใหมจะกระทําตอเมื่อมีการจําหนายหุนเดิมหรือหุน
เพิ่มทุนออกไป 
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สําหรับการกําหนดจํานวนหุนและมูลคาหุน สามารถกระทําไดโดยการนําทุนประเดิม ซึ่ง
อาจจะมาจากงบประมาณแผนดินมาจดทะเบียนเปนทุนจดทะเบียน ในสวนของรายการอื่น ๆ ที่เปนสวนของ
ผูถือหุน  เชน สว

พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542  กําหนดวาในวันจดทะเบียนบริษัท ใหพนักงาน
ของบริษ ดตั้งขึ้นโดยการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัทนั้น ไดรับเงินเดือน 
คาจาง และสิทธ

ธ
 


งเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานขององคการรัฐวิสาหกิจเดิมที่เปลี่ยนสภาพเปนบริษัทยังคงอยูตอไป 

โดยใหบริษัทมีฐา
งทุน

ูกโอนไปตาม
มาตรา 24 ของก

นรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 กําหนดไววา ในวันจดทะเบียนบริษัท หนี้ของ
ัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ําประกันอยูแลวก็ใหกระทรวงการคลังค้ําประกันตอไป เพื่อใหเปนไปตาม
ภาระผูก
แปลงสภาพจาก ด

ัฐ
รถ

ี้

นเกินทุนกําไรสะสม ก็ยังคงอยูอยางเดิมในบัญชีทุนของงบดุลของบริษัทนั้น 
 

3.4 พนักงาน 
 

ัท   ดังกลาวที่จั
ิประโยชนตาง ๆ ไมนอยกวาที่เคยไดรับอยูเดิม และใหนับอายุงานตอเนื่องโดยไมมีการเลิก

จาง โดยใหถือวาเวลาการทํางานของพนักงานใน  รัฐวิสาหกิจเดิมเปนเวลาการทํางานในบริษัท  และ
เนื่องจากสถานภาพของบริษัทนั้น มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจเหมือนเชนเดิม  พนักงานที่โอนมาเปนพนักงาน
ของบริษัทจึงยังคงมีฐานะเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจภายใตกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพัน
เหมือนเดิม ในสวนของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งตั้งขึ้นภายใตกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
และมีฐานะเปนนิติบุคคลแยกออกมาตางหากจากองคกร จึงตองกําหนดใหชัดเจนไวในกฎหมายนี้วาให
กองทุนสํารอ

นะเปนนายจางรวมกับองคการเดิมหรือแทนองคการเดิมแลวแตกรณี 
สําหรับรัฐวิสาหกิจใดที่จะแปลงเปนบริษัทที่มีกองทุนบําเหน็จประเภทเดียว หรือมีทั้งกอ

บําเหน็จและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนั้น  เนื่องจากกองทุนบําเหน็จมิไดมีฐานะเปนนิติบุคคลและไมไดจัดตั้ง
ข้ึนภายใตกฎหมายเฉพาะเชนเดียวกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  ในกรณีนี้ กองทุนบําเหน็จจะถ

ฎหมายนี้อยูแลว 
 

3.5 การค้ําประกันเงินกู และสิทธิการใชที่ราชพัสดุหรือที่สาธารณสมบัติของแผนดิน   
 

พระราชบัญญัติทุ
ร

พันในสัญญากูที่มีอยูเดิมอันจะทําใหกิจการสามารถดําเนินตอไปไดอยางตอเนื่อง เนื่องจากการ
องคการของรัฐมาเปนบริษัท     ถือไดวาเปนการเปลี่ยนตัวลูกหนี้ อีกทั้งเปนขอผูกพันที่รัฐไ

ทําไวกับเจาหนี้กอนแลว  นอกจากนี้รัฐวิสาหกิจหลายแหงกูยืมเงินมาจากสถาบันการเงินตางประเทศ ถาร
ไมคํ้าประกันตอไปอาจทําใหเจาหนี้เรียกชําระหนี้คืนเงินกูทั้งหมดซึ่งเปนจํานวนที่สูงมาก  โดยรัฐไมสามา
ชําระคืนเงินกูดังกลาวทั้งหมดในคราวเดียวกันได  ดังนั้น  รัฐโดยกระทรวงการคลังจึงยังจําเปนตองค้ําประกัน
หนี้นั้นตอไป  อยางไรก็ดี กฎหมายไดบัญญัติใหภาระการค้ําประกันนั้นอาจถูกเรียกเก็บคาธรรมเนียมได ทั้งน
เพื่อใหเปนการปฏิบัติตามหลักของธุรกิจทั่วไปมากยิ่งขึ้น แตอยางไรก็ตาม  สําหรับหนี้ใหมของบริษัท  การค้ํา
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ประกันจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดอํานาจกระทรวงการคลังในการค้ําประกัน  พ.ศ.  2510  
เชนเดิม 

 
สวนสิทธิการใชที่ราชพัสดุหรือที่สาธารณสมบัติของแผนดินที่รัฐวิสาหกิจเคยมีอยู  ใหบริษัท

มีสิทธิในการใชท ั้นตอไป แตตองจายคาตอบแทนเปนรายไดแผนดินตามที่กระทรวงการคลังกําหนด  เพื่อให
การดําเนินกิจกา  

 ในกรณีที่ กฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุนเปนทุนเรือนหุนหรือกฎหมายอื่น  
ุคคล หรือมีบทบัญญัติ

ใหการดําเนินกา


ทจะมีอํานาจ  สิทธิ หรือ

ประโยชน เพียงเ

ิการหรือราคาที่เปนธรรมแกทุกฝายทั้งผูประกอบธุรกิจ
และผูบริโภค ซึ่ง

ร
ื่อบริษัทนั้นสิ้นสภาพการเปน

รัฐวิสาหกิจ (รัฐถ

เมื่อไดเปลี่ยน “ทุน” ของรัฐวิสาหกิจใดเปน “ทุนเรือนหุน”  และจัดตั้งเปนบริษัททั้งองคกร
แลว กฎ เงื่อนเวลาที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกาตามมา

ยู และ

ี่น
รของบริษัทสอดคลองกับความเปนจริงมากขึ้นในแงของการสะทอนถึงตนทุนการดําเนินงาน

 

3.6  การโอนอํานาจ สิทธิ หรือประโยชนของรัฐวิสาหกิจไปยังบริษัท 
   

มีบทบัญญัติใหอํานาจรัฐวิสาหกิจดําเนินการใด ๆ ตอบุคคล ทรัพยสิน หรือสิทธิของบ
รของรัฐวิสาหกิจนั้น ไดรับยกเวนไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการใด หรือไดรับยกเวน

การปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องใด หรือมีบทบัญญัติใหสิทธิพิเศษแกรัฐวิสาหกิจนั้นเปนกรณีเฉพาะ หรือมี
บทบัญญัติคุมครองกิจการพนักงาน หรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ ใหถือวาบทบัญญัตินั้นยังคงมีผลใชบังคับ
ตอไป อยางไรก็ตาม อํานาจ  สิทธิ หรือประโยชนที่วานั้น อาจจํากัดหรืองดได 

การกําหนดใหบริษัท (ที่เปนรัฐวิสาหกิจ) คงมีอํานาจ สิทธิ หรือประโยชนดังกลาวขางตนให
ดําเนินการ  โดยออกเปนพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา  26 โดยถือหลักวาบริษั

ทาที่จําเปนตอการดําเนินงานที่จะกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม และอาจกําหนดใหอํานาจ
นั้นเปนของคณะกรรมการคณะหนึ่งคณะใดก็ได 

 คณะกรรมการดังกลาว มีอํานาจวางหลักเกณฑและเงื่อนไขในการใชอํานาจตาง ๆ เพื่อให
การดําเนินการของบริษัทมีคุณภาพและมีอัตราคาบร

คณะกรรมการชุดนี้เปรียบเหมือนกับคณะกรรมการที่ทําหนาที่เปนองคกรกํากับรายสาขา
กอนที่จะมีกฎหมายวาดวยการกํากับรายสาขาเปนการถาวรตอไป 

 อํานาจ สิทธิ หรือประโยชน ที่ออกเปนพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา  26 ส้ินสุดลงเมื่อมีกา
ตรากฎหมายวาดวยการดําเนินกิจการ (องคกรกํากับรายสาขา) หรือเม

ือหุนนอยกวารอยละ  50) 
 

3.7  การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ    
 

หมายนี้ไดกําหนดใหยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นตาม
ตรา 28 เพื่อลดภาระที่จะตองตรากฎหมายยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเปนรายฉบับ

ในภายหลัง แตในกรณีที่รัฐวิสาหกิจเดิมมีอํานาจ สิทธิหรือประโยชน ตามกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจอ
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มีการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดใหบริษัทมีอํานาจ  สิทธิ หรือประโยชนดังกลาวก็ใหถือวาบทบัญญัติของ
กฎหมายจัดตั้งที่ยกเลิกนั้นยังคงใชบังคับไดตอไป ตามระยะเวลาที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 
26  (ซึ่งเปนพระราชกฤษฎีกาที่กําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัทฯ (ที่เปนรัฐวิสาหกิจ))  เพื่อการ
ดําเนินงานของบริษัทที่แปลงมาจากองคการของรัฐยังคงดําเนินการอยูตอไปไดอยางตอเนื่อง 

 การที่มาตรา 28 บัญญัติใหในกรณีที่มีมติคณะรัฐมนตรียุบเลิกรัฐวิสาหกิจใด ใหถือวา
กฎหมายจัดตั้ง     รัฐวิสาหกิจเปนอันยกเลิกไปนั้น มิไดหมายความวากฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นถูก

ิกโดยมติคณ น
รนั้น

ย

รัฐวิสาหกิจใดที่มีความประสงคจะเปลี่ยนทุนทั้งหมดหรือบางสวนเปนทุนเรือนหุนใน
ปแบบบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด จะทําเรื่องเสนอตอกระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจให

ดําเนินการตามขั้นตอนของ 
พระราชบัญญัติท

ยกเล ะรัฐมนตรี แตหมายถึงมติคณะรัฐมนตรีที่ใหยุบเลิกรัฐวิสาหกิจใดเปนเพียงเงื่อนไข สว
การยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจตองเปนไปตามเวลาที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นเพื่อกา
ซึ่งเปนเงื่อนเวลา และเมื่อเงื่อนไขและเงื่อนเวลาครบทั้งสองประการแลว กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจจึงถูก
ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  มาตรา 28 นี้ เมื่อการยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่เปน
พระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนดหรือประกาศของคณะปฏิวัติไดดําเนินการโดยพระราชบัญญัติทุน
รัฐวิสาหกิจฯ ที่มีผลบังคับใชเปนกฎหมายแลว ก็จะเปนการยกเลิกโดยกฎหมายที่มีลําดับชั้นของกฎหมา
เดียวกัน  4.  ขั้นตอนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542  

 

รู

                 

ความเห็นชอบกอนแลวนําเสนอตอคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจและ
ุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ตอไป 

 
 
 

สรุปข้ันตอนการแปลงสภาพ 
รัฐวิสาหกิจเปนบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

คณะกรรมการ 
นโยบายทุน 
รัฐวิสาหกิจ 

คณะรัฐมนตรี 
อนุมัติ 

จดทะเบียน 
ตั้งบริษัท 

คณะกรรมการ 
เตรียมการ 
จัด บริษัท 

(พิจารณารายละเอียด) 

เสนอ 

ตั้ง

อนุมัติ 
รายละเอียด 

อนุมัติหลักการ 
-  กําหนดก
ของรัฐวิสา

เสนอ 

ิจการ ส รับผิด และสินทรัพย
หกิจสวน

-  กําหนดทุนเรือนหุนหรือทุนจดทะเบียน 
ํานวนหุน และมูลคาของหุนแตละหุน 

ะขอ  
รัฐวิสาหกิจ 
ชาชน 

 1 

ิท มธิ หนี้ ควา
 ท่ีจะโอน 

   จ
-  กําหนดโครงสรางการบริหารงานของบริษัท 
-  จัดทําหนังสือบริคณหสนธิแล
    บังคับของบริษัทท่ีจะแปลงสภาพมาจาก
-  จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ ประ
 

 5 

 4 

 

 2 

 3
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(1) คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ิจารณาอนุมัติในหลักการและแนวทางใหดําเนินการนําทุนบางสวนหรือทั้งหมดมาแปลงเปนทุนเรือนหุนใน

จัดตั้ง

 
  

ุนจดทะเบียนสําหรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 
จํานวนหุน      และมูล

- กําหนดพนักงานที่จะใหเปนลูกจางของบริษัท 

ํานาจ สิทธิ หรือ
ประโยชน  ตาง ๆ ตามที่ก องกับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ  

ิกรัฐวิสาหกิจในกรณีมีการ
โอนกิจการไปทั้งหมด 

(3) 
รนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณาตอไป 

(4) ายละเอียดในการจัดตั้งบริษัท
ตามขอ 2     และ คณ

รเปลี่ยนทุนขององคการใดเปนทุนเรือน
หุนแลว      ก็ใหน ะเบ ม

วแตกรณี จดทะเบียนบริษัทตามกฎหมายนั้น โดยในขั้นแรกให
กระทรวงการคล ผูถื

 

พ
รูปแบบของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 

(2) เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการตามขอ (1) แลว คณะกรรมการเตรียมการ
บริษัท   (ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามรัฐวิสาหกิจแตละแหง)  จะพิจารณารายละเอียดในการแปลงทุนเปนทุน
เรือนหุนใหเหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจแตละแหง เชน

- กําหนดกิจการ  สิทธิ  หนี้  ความรับผิดชอบ  และสินทรัพยสวนที่จะโอนไปใหแก
บริษัทที่จะจัดตั้งขึ้น 

- กําหนดทุนเรือนหุนหรือท
คาของหุนแตละหุน ตลอดจนรายการตาง ๆ ที่เปนสวนของผูถือหุน 

- จัดทําหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท 
- จัดทํารางพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกําหนด จํากัด หรืองดอ
ําหนดไวในกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข
- จัดทํารางพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดเงื่อนเวลายุบเล

- จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
เมื่อคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท พิจารณารายละเอียดตาง ๆ แลว ก็

นําเสนอ คณะกรรมกา
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจพิจารณาร

เสนอ ะรัฐมนตรี 
(5) เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติรายละเอียดในกา
ายท ียนหุนสวนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  หรือนายทะเบียนตา

กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดแล
ังเปน อหุนแทนรัฐบาลทั้งหมด ซึ่งบริษัทดังกลาวยังคงมีสถานภาพเปนรัฐวิสาหกิจอยู
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5.  คําอธิบายรายมาตรา  
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ. 2542 
 

ะราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒ ๘ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหก าศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย     
ึงตองกําหนดคําปรารภดังกลาวไวเพื่อแสดงถึงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจบางมาตรา

ิท และเส

คําอธิบาย กําหน รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542”     
ทั้งนี้เนื่องจาก เปนกฎหมายเพื่อแปลง “ทุน” ของรัฐวิสาหกิจประเภทองคการของ

ุน” ของ       
รัฐวิสาหกิจในรูปแบบบริษัท ดังนั้นชื่อของกฎหมายจึงสอดคลองกับเจตนารมณ

 
มาตรา ๒  พระร ไป 
                     
คําอธิบาย กําหนดว

    ---------------------------------------- 

         เนื่องจากพร
๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔

ระทําไดโดยอ
จ
จํากัดส ธิ รีภาพของบุคคลไว 

---------------------------------------------------- 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา "พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ 2542" 
 

ดชื่อกฎหมายฉบับนี้วา “ พระราชบัญญัติทุน

รัฐบาลและหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของใหเปน “ทุนเรือนห

และสาระสําคัญของกฎหมาย 
---------------------------------------- 

าชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
        

ันที่กฎหมายฉบับนี้มีผลใชบังคับ 
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มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
"รัฐวิสาหกิจ"  หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณที่ไมใชบริษัท

จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
"บริษัท"  หมายความวา บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
"พนักงาน"  หมายความวา พนักงานและลูกจางของรัฐวิสาหกิจ  และใหหมายความรวมถึง           

ผูวาการ  ผูอํานวยการ  ผูจัดการ  เลขาธิการ  และบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงที่มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกันกับ
ตําแหนงดังกลาวดวย 

 
คําอธิบาย กําหนดคําจํากัดความที่ใชในกฎหมายนี้คือ  
 1. “รัฐวิสาหกิจ” ตามกฎหมายนี้หมายถึง องคการของรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นตาม

กฎหมายเฉพาะ คือพระราชบัญญัติ ประกาศคณะปฏิวัติ พระราชกําหนด หรือ
พระราชกฤษฎีกา  เชน การปโตรเลียมแหงประเทศไทย การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย และหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของซึ่งอาจไมมีฐานะเปน 
นิติบุคคลเนื่องจากอาจถูกจัดตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี เชน โรงงานยาสูบ 
กระทรวงการคลัง โรงงานไพ   องคการสุรา กรมสรรพสามิต   โรงพิมพตํารวจ 
กรมตํารวจ  สํานักงานธนานุเคราะห กรมประชาสงเคราะห เนื่องจากกฎหมายนี้
มีวัตถุประสงคในการแปลงเปนบริษัทเทานั้น ความหมายของรัฐวิสาหกิจจึงไม
รวมถึงรัฐวิสาหกิจที่อยูในรูปบริษัท ซึ่งรัฐถือหุนมากกวารอยละ 50 อยูแลว เชน 
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) บริษัทขนสง จํากัด บริษัทวิทยุการบินแหง
ประเทศไทย จํากัด บริษัทอูกรุงเทพ จํากัด ฯลฯ 
2. “บริษัท” เนื่องจากกฎหมายนี้เปดโอกาสใหแปลงเปนบริษัทมหาชนจํากัด หรือ
บริษัทจํากัด ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของรัฐวิสาหกิจแตละแหง ดังนั้นจึง
กําหนดความหมายรวมถึงบริษัททั้ง 2 ประเภทดังกลาว 
3. “พนักงาน” หมายถึง พนักงาน ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราวของ 
รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนถึงผูบริหารสูงสุดขององคการ 

     --------------------------------------- 
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มาตรา ๔   ในกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะนําทุนบางสวนหรือทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจใดมา
เปลี่ยนสภาพเปนหุนในรูปแบบของบริษัทใหกระทําไดตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
คําอธิบาย  บทบัญญัตินี้มิไดมีสภาพบังคับใหทุกรัฐวิสาหกิจตองแปลงเปนบริษัท เมื่อพ.ร.บ.

นี้มีผลใชบังคับ แตมีเจตนารมณใหรัฐวิสาหกิจใดที่มีความประสงคจะเปลี่ยน
รูปแบบจากรัฐวิสาหกิจที่เปนองคการของรัฐบาลไปเปนบริษัทมหาชนจํากัดหรือ
บริษัทจํากัดไมตองดําเนินการตามขั้นตอนปกติ แตใหดําเนินการจดทะเบียนเปน
บริษัทไดตามขั้นตอนที่กําหนดไวในกฎหมายนี้ 

     ---------------------------------------- 
 

 
มาตรา ๕  ใหมีคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ ประกอบดวย  นายกรัฐมนตรีเปนประธาน

กรรมการ  รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนไมเกินสิบหาคน ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และ    
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนไมเกินหกคนเปนกรรมการ  ใหปลัดกระทรวงการคลังเปน
กรรมการและเลขานุการ  และใหผูแทนกระทรวงการคลังเปนผูชวยเลขานุการ 

 
คําอธิบาย กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเนื่องจาก

คณะกรรมการชุดนี้เปนคณะกรรมการพิจารณานโยบาย องคประกอบของ
คณะกรรมการจึงประกอบไปดวย นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีจํานวนไมเกิน 15 
คน นอกจากนั้นจะเปนขาราชการประจําซึ่งมีตําแหนงที่สําคัญทางดานการเงิน 
กฎหมายและนโยบายภาพรวมของประเทศและผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเปนกลาง
และเปนผูที่มีความรูความสามารถ คณะกรรมการชุดนี้มีจํานวนรวมทั้งหมดไม
เกิน 26 คน คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจนี้เปนคณะกรรมการที่
พิจารณารัฐวิสาหกิจทุกแหงที่จะเปลี่ยนทุนเปนหุน  

     ---------------------------------------- 
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มาตรา ๖ ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ มีวาระดํารงตําแหนงคราวละสองป  กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ  แตยังมิไดแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิใหม  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะไดแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิใหม  

คําอธิบาย กําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 5 ไวที่ 2 ป 

   

าตรา ๗   การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ ใหแตงตั้งโดยระบุตัวบุคคล 
 

ย กําหนดเพื่อใหชัดเจนวากรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหแตงตั้งโดยระบุตัวบุคคลเทานั้น

    ---------------------------------------- 

าตรา ๘   นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ พนจาก
ตําแหนง

าย 
ก 

ความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

มาตรา ๙ 
 

ย กําหนดการพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

เพื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะไดทําหนาที่อยางตอเนื่อง แตในขณะเดียวกันหาก
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทานนั้นไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
กฎหมายก็เปดโอกาสใหเปลี่ยนแปลงไดเมื่อครบวาระการดํารงตําแหนง 
 ---------------------------------------- 

 
 
ม
 
คําอธิบา

ไมสามารถแตงตั้งโดยวิธีอ่ืนได โดยสามารถเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถ
มารวมเปนกรรมการไดโดยตรง 

 
 
ม
เมื่อ 
(๑) ต
(๒) ลาออ
(๓) เปนคนไร
(๔) คณะรัฐมนตรีใหออก 
(๕) มีลักษณะตองหามตาม
 
คําอธิบา
    ---------------------------------------- 
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มาตรา ๙   กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ ตองไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

จําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิด

งการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น  ผูบริหารทองถิ่น     
ที่ปรึกษ

ิหารหรือผูมี
อํานาจใ

 กําหนดลักษณะตองหามของกรรมการผูทรงคุณวุฒิไว 4 ประการที่ทําใหไม

  ผูทรงคุณวุฒิที่สําคัญ 2 ประการคือ 
ะมี

(2) ใหภายในระยะเวลา 3 ป กอนวันไดรับแตงตั้งเปน
ู ุ

    

 
าตรา ๑๐    ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ  คณะรัฐมนตรีอาจแตงตั้ง

ผูอ่ืนเปน

(๑) เปนบุคคลลมละลาย 
(๒) ไดรับหรือเคยไดรับโทษ
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๓) เปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทา
าพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง 
(๔) เปนหรือภายในระยะเวลาสามปกอนวันไดรับแตงตั้งเคยเปนกรรมการหรือผูบร
นการจัดการหรือมีสวนไดเสียในนิติบุคคลซึ่งเปนผูรับสัมปทาน ผูรวมทุน หรือมีประโยชนไดเสีย

เกี่ยวของกับกิจการของรัฐวิสาหกิจที่จะเปลี่ยนทุนเปนหุน 
  

คําอธิบาย
สามารถดํารงตําแหนงในคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจได หรือหากดํารง
ตําแหนงแลวตอมาภายหลังมีลักษณะตองหามดังกลาว กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ทานนี้ตองพนจากตําแหนงไป 
ลักษณะตองหามของกรรมการ
(1) มาตรา 9(3)กําหนดเพื่อใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีความเปนกลางแล

อิสระในการพิจารณา  
มาตรา 9 (4) กําหนด
กรรมการผทรงคณวุฒิ มิใหผูที่เปนหรือเคยเปนกรรมการหรือผูบริหารหรือผูมี
อํานาจจัดการหรือผูที่มีสวนไดเสียในทางใดทางหนึ่งของธุรกิจเอกชนที่เปน
ผูรับสัมปทานหรือผูรวมทุนหรือผูมีประโยชนไดเสียเกี่ยวของกับกิจการ        
รัฐวิสาหกิจที่จะเปลี่ยนทุนเปนหุนเขามาเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้เพื่อ
ตองการใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีความเปนกลางจริงๆ 

---------------------------------------- 
 

ม
กรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนได และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับ

วาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 
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ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไว
แลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนอยูในตําแหนงเทากับ
วาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับแตงตั้งไวแลว 
 

คําอธิบาย กําหนดเรื่องการพนจากตําแหนงกอนวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งให 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิคนใหมนับวาระตอจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิคนเดิม 
นอกจากนี้ยังมีกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิไมไดถูกแตงตั้งในคราวเดียวกัน 
กฎหมายก็กําหนดให กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ถูกแตงตั้งใหมมีวาระที่เหลือเทากับ
ผูที่ไดรับแตงตั้งไวแลว 

    ---------------------------------------- 
 

 
 
มาตรา ๑๑    กรรมการตามมาตรา ๕ ที่ไมใชกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ถาเปนหรือภายในระยะเวลา

สามปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเคยเปนผูถือหุนหรือกรรมการหรือผูมีอํานาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษา
การเงิน ที่ปรึกษาการจัดการจําหนายหุน หรือผูทําหนาที่จัดจําหนายหุน หรือมีสวนไดเสียในนิติบุคคลซึ่ง
เปนผูรับสัมปทาน ผูรวมทุน หรือมีสวนไดเสียเกี่ยวของกับกิจการของรัฐวิสาหกิจที่จะเปลี่ยนทุนเปนหุนของ
บริษัท ใหแจงกรณีดังกลาวตอคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเปนหนังสือภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ตนเขาปฏิบัติหนาที่หรือนับแตวันที่มีกรณีดังกลาวเกิดขึ้น 

 
คําอธิบาย  กําหนดไวสําหรับกรรมการในคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ ที่เปน

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีและขาราชการประจํา หากภายใน 3 ปกอนวันไดรับ
แตงตั้ง หรือระหวางที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการแลวเขาไปมีสวนไดเสียในฐานะ
ตางๆตามที่พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจกับรัฐวิสาหกิจที่จะเปลี่ยนทุนเปนหุน
ของบริษัท จะตองแจงการมีสวนไดสวนเสียนั้นตอคณะกรรมการนโยบายทุน
รัฐวิสาหกิจ  
การกําหนดเชนนี้เนื่องจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และขาราชการประจําไม
สามารถเลือกที่จะไมปฏิบัติไดเพราะอยูในความรับผิดชอบของผูดํารงตําแหนง
นั้นๆ และบางกรณีเกิดขึ้นเนื่องจากภาครัฐไดส่ังการใหเขาไปมีสวนไดสวนเสีย   
มิไดเกิดขึ้นเพราะตนเอง ดังนั้นจึงกําหนดใหเปนกรรมการไดแตตองแจงใหทราบ 
เพื่อกรรมการทุกทานจะไดรับทราบถึงการเขาไปมีสวนเกี่ยวของของกรรมการ
เหลานั้น ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการพิจารณา 
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    ---------------------------------------- 
มาตรา ๑๒   ภายในระยะเวลาสามปนับแตพนจากตําแหนง กรรมการตามมาตรา ๕ จะเปนผูถือ

หุนหรือเปนกรรมการ ผูมีอํานาจในการจัดการ ที่ปรึกษาการเงิน หรือที่ปรึกษาการจัดการจําหนายหุนหรือ
ผูทําหนาที่จัดจําหนายหุน หรือไดรับเงินหรือประโยชนใดๆเปนพิเศษนอกเหนือจากธุรกิจหรือการงาน
ตามปกติของนิติบุคคลซึ่งเปนผูรับสัมปทาน ผูรวมทุนหรือบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยการเปลี่ยนทุนของ
รัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัทนั้นมิได เวนแตเปนกรณีของขาราชการประจําที่ไดรับมอบหมายจากทาง
ราชการหรือ 
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ   

 
คําอธิบาย กําหนดไวเพื่อเปนมาตรการปองกันการใชขอมูลที่กรรมการทุกคนไดรับในขณะ

ปฏิบัติหนาที่ ซึ่งอาจนําไปใชเปนประโยชนไมวาในฐานะใดๆ ตามที่กฎหมาย
กําหนดภายหลังจากการดํารงตําแหนง ดังนั้นจึงมีการบัญญัติใหภายใน
ระยะเวลา 3 ปหลังจากที่กรรมการทุกคนพนจากตําแหนงจะเขาไปเกี่ยวของกับ
นิติบุคคลที่รับสัมปทานเพื่อรวมทุน หรือกับบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไมได ยกเวนกรณี
สําหรับขาราชการประจําที่ไดรับมอบหมายจากทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวของนี้ เนื่องจากขาราชการประจําอาจไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการใน
บริษัทซึ่งเปนไปตามตําแหนงหนาที่ของขาราชการประจําผูนั้น โดยไมสามารถที่
จะเลือกหรือหลีกเลี่ยงได 

 
   ---------------------------------------- 
 
 
มาตรา ๑๓  ใหคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการและแนวทางให
ดําเนินการนําทุนบางสวนหรือทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจมาเปลี่ยนสภาพเปนหุนในรูปแบบของบริษัท 

(๒) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนทุนเปนหุนและการ
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามที่คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทเสนอตามมาตรา ๒๑ 

(๓) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนดรัฐมนตรีที่จะกํากับดูแลในดานนโยบาย
ของบริษัทที่จะจดทะเบียนจัดตั้งตาม (๒) 

(๔) เสนอแนะเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๖ 
(๕) กํากับดูแลใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามพระราชบัญญัตินี้ 
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(๖) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๗) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
คําอธิบาย กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจไดแก  

(1) เสนอความเห็นชอบการแปลงทุนบางสวนหรือทั้งหมดมาเปนทุนเรือนหุน 
และใหความเห็นชอบการจัดตั้งบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ตามที่
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทเสนอ  

(2) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในเรื่องตางๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนทุนเปนหุน
และการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  

(3) เนื่องจากมาตรา 26 กําหนดในเรื่องของอํานาจ สิทธิ หรือประโยชนที่
รัฐวิสาหกิจไดรับตามกฎหมายจัดตั้งหรือตามกฎหมายอื่น ซ่ึงการกําหนดให
รัฐวิสาหกิจที่แปลงมาจะคงมีอํานาจ สิทธิ หรือประโยชนอะไรบาง ใหกําหนด
ในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งไดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในรายละเอียดของ
การจัดตั้งบริษัทแลวตามมาตรา 13 (2) แลว 

(4)  แตเมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจมี
อํานาจเสนอแนะการแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีการดังกลาว ซึ่งตามมาตรา 
26 วรรค 2 กําหนดวา คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจตองเสนอแนะ
ใหทบทวนแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาใหสอดคลองกับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจประเภทนั้นอยูเสมอ 

(5) กําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องตางๆ ตามทีกําหนด
ไวในมาตรา 19 

(6) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ เชน การจัดทําระเบียบวาดวยการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน 

(7) พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
    ---------------------------------------- 
 
 

มาตรา ๑๔   การประชุมคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ใหประธานกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมมา
ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
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มติที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียง

เทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผูใดมีสวนไดเสีย กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิเขา

ประชุมในเรื่องนั้น  แตถาที่ประชุมขอใหอยูชี้แจงขอเท็จจริงหรือใหความเห็น ก็ใหอยูในที่ประชุมไดเพื่อการ
นั้นเทานั้น  ในระหวางที่กรรมการผูนั้นตองออกจากที่ประชุมใหถือวา คณะกรรมการนโยบายทุน
รัฐวิสาหกิจประกอบดวยกรรมการทุกคนที่ไมใชผูที่ตองออกจากที่ประชุม 
 

คําอธิบาย         กําหนดเรื่องที่วาดวยจํานวนองคประชุม ซึ่งกําหนดไวที่กึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด ทั้งนี้จํานวนกรรมการทั้งหมดจะเปนเทาใดขึ้นอยูกับกรรมการที่
เปนรัฐมนตรีและกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะไดรับการแตงตั้งเปนจํานวนเทาใด 
นอกจากนี้มาตรา 14 ยังกําหนดเรื่องประธานในที่ประชุมและการลงมติไวดวย 
และถาเรื่องที่ประชุมกันอยูนั้นมีกรรมการคนใดมีสวนไดเสีย กรรมการผูนั้นก็ไมมี
สิทธิเขารวมประชุมเฉพาะในเรื่องนั้น ในชวงที่กรรมการผูนั้นออกจากที่ประชุม 
จํานวนคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจก็ลดลงไปดวย สงผลถึงองคประชุม
ของคณะกรรมการฯก็เปลี่ยนแปลงไปตามจํานวนคณะกรรมการฯดวย 

   ---------------------------------------- 
 
 
มาตรา ๑๕  ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจมีอํานาจเชิญผูแทนจากหนวยงานหรือบุคคลใดทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชนมาใหขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นได 

 
คําอธิบาย กําหนดไวเพื่อเปดกวางใหคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจทํางานไดสะดวก 

ยิ่งขึ้นและสามารถไดขอเท็จจริงจากแหลงตางๆไดดวย อันเปนประโยชนแกการ
ดําเนินการได 

   ----------------------------------------- 
 
มาตรา ๑๖  เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการใหเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจใดเปนหุนในรูปแบบ

ของบริษัทแลว ใหมีคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท ประกอบดวย ปลัดกระทรวงหรือทบวงที่
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงหรือทบวงนั้น เปนผูกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่จะเปลี่ยนทุนเปนหุนเปนประธาน
กรรมการ              

ปลัดกระทรวงการคลัง ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมทะเบียนการคา    ผูอํานวยการ
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจนั้น ผูแทนพนักงานของรัฐวิสาหกิจนั้นหนึ่งคน 
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกินสามคน ซึ่งจะแตงตั้งตามความเหมาะสมของการเปลี่ยนทุนของ
รัฐวิสาหกิจนั้นเปนหุนเปนกรรมการ  และผูแทนกระทรวงการคลังเปนกรรมการและเลขานุการ 

ใหประธานกรรมการและกรรมการโดยตําแหนงตามวรรคหนึ่งพิจารณาแตงตั้งกรรมการซึ่งเปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนพนักงาน โดยกรรมการผูทรงคุณวุฒินั้นจะตองแตงตั้งจากผูซึ่งมีความ   
เชี่ยวชาญในดานการเงินและการบัญชี   และในกิจการหรือการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจที่จะเปลี่ยนทุนเปน
หุนอยางนอยดานละหนึ่งคน  สวนผูแทนพนักงานนั้นจะตองแตงตั้งจากนายกสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือ
พนักงานที่คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นเสนอในกรณีที่รัฐวิสาหกิจนั้นไมมีสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

ใหคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทแตงตั้งบุคคลใดเปนผูชวยเลขานุการตามที่เห็นสมควร 
ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามวรรคหนึ่ง หมายความวา  ผูวาการ ผูอํานวยการ หรือบุคคลซึ่ง

ดํารงตําแหนงที่มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกันกับตําแหนงดังกลาว 
 

คําอธิบาย กําหนดใหมีคณะกรรมการที่เรียกวา “คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท” ซึ่ง
คณะกรรมการชุดนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามรัฐวิสาหกิจแตละแหง ทั้งนี้เนื่องจาก
ปลัดกระทรวงเจาสังกัด ผูบริหารสูงสุดและผูแทนพนักงานของรัฐวิสาหกิจ
แตกตางกันไป คณะกรรมการตามมาตรานี้จะพิจารณารายละเอียดในการจัดตั้ง
บริษัทหลังจากที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติในหลักการแลว ตามมาตรา 13 (1) 
องคประกอบของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทมีจํานวนกรรมการทั้งหมด 
11 คน โดยมีผูแทนจากสวนราชการที่เกี่ยวของ ผูบริหารสูงสุด และผูแทน
พนักงานรัฐวิสาหกิจที่จะแปลงเปนบริษัทเขารวมพิจารณาดวย สําหรับกรรมการ 
ผูทรงคุณวุฒินี้มีจํานวนไมเกิน 3 คนซึ่งจะตองมีความเชี่ยวชาญดานการเงินและ
การบัญชี และดานกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้นดวย 

    ------------------------------------------- 
 
 

มาตรา ๑๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๖ พนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
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(๓) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔) คณะกรรมการมีมติใหออก 
(๕) มีลักษณะตองหามของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ 

 
คําอธิบาย กําหนดเรื่องการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะ    

กรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท 
    ---------------------------------------- 

 
 
 มาตรา ๑๘ ใหนํามาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔ และมาตรา 
๑๕ มาใชบังคับแกคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทโดยอนุโลมแลวแตกรณี แตขอหามมิใหเปนผูถือ
หุนหรือเปนกรรมการหรือผูมีอํานาจในการจัดการในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยการเปลี่ยนทุนเปนหุนของ
รัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัทตามมาตรา ๑๒ มิใหใชบังคับกับกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทซึ่งเปน
ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือผูแทนพนักงานของรัฐวิสาหกิจ 
 

คําอธิบาย เมื่อมีคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท จึงตองมีการกําหนดเรื่องวาระการ
ดํารงตําแหนงตามมาตรา 6 หลักเกณฑการแตงตั้งตามมาตรา 7 การพนจาก
ตําแหนงกอนวาระตามมาตรา 10 การใหกรรมการที่มิใชกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
แจงถึงการเขาไปมีสวนไดเสียในนิติบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้น หรือ
ในบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 11 มาตรการปองกันการใชขอมูลเพื่อเปน
ประโยชนภายหลังการพนจากตําแหนงตามมาตรา๑๒ และการนับองคประชุม
และการลงคะแนนเสียงตามมาตรา 14 สําหรับการยกเวนผูบริหารสูงสุดและ
พนักงานของรัฐวิสาหกิจที่เปนกรรมการในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท
สามารถเขาไปเปนผูถือหุนหรือเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นได 
เนื่องจากในทางปฏิบัติผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจก็ควรไปเปนผูบริหารของ
บริษัทนั้นตอไปและหากภายหลัง 3 ปหลังจากพนจากตําแหนง บริษัทไดมีการ
จําหนายหุนใหพนักงาน บุคคลดังกลาวก็สามารถเปนเจาของหุนไดเชนกัน   

     ----------------------------------------- 
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มาตรา ๑๙ ใหคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทมีหนาที่เสนอแนะรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่
จะจัดตั้งขึ้นโดยการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัทนั้น ตามหลักการและแนวทางที่คณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติตามมาตรา ๑๓ (๑)  ทั้งนี้ โดยใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด และสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจสวนที่จะโอนใหแกบริษัทที่จะ
จัดตั้งขึ้น และสวนที่จะใหตกเปนของกระทรวงการคลัง 

(๒) กําหนดพนักงานที่จะใหเปนลูกจางของบริษัท 
(๓) กําหนดทุนเรือนหุนหรือทุนจดทะเบียนสําหรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จํานวนหุน และมูลคา

ของหุนแตละหุน ตลอดจนรายการตาง ๆ ที่เปนสวนของผูถือหุน 
(๔) กําหนดชื่อของบริษัท 
(๕) กําหนดโครงสรางการบริหารงานบริษัท รายชื่อกรรมการบริษัท และผูสอบบัญชีในวาระ

เร่ิมแรก (๖) จัดทําหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท 

วลายุบเลิกรัฐวิสาหกิจในกรณีมีการโอนกิจการ
ของรัฐว

ฟงความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายทุน           
รัฐวิสาห  

เรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ
มอบหม นกรณีที่

ี่ยนทุนเปนหุนของหลายบริษัทนั้น จะกระทําในคราวเดียวกันหรือไมก็ได หรือรวมกิจการ
ทั้งหมด

แต

มการจัดตั้งบริษัทซึ่งเกี่ยวกับรายละเอียด 
ของการเปลี่ยนทุนเปนหุนเชน  

(1) ใด
คว ปนของกระทรวงการคลัง สําหรับสวนที่ตกเปนของ

(๗) จัดทํารางพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๖ 
(๘) จัดทํารางพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดเงื่อนเ
ิสาหกิจไปทั้งหมด 
(๙) จัดใหมีการรับ
กิจกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งอยางนอยตองมีการรับฟงความคิดเห็นในเรื่องตาม

(๑)  (๒) (๗) และ (๘)  
(๑๐) พิจารณา
าย รัฐวิสาหกิจหนึ่งจะเปลี่ยนทุนเปนหุนและจัดตั้งเปนบริษัทเดียวหรือหลายบริษัทก็ได และใ

จะมีการเปล
หรือบางสวนของหลายรัฐวิสาหกิจมาจัดตั้งเปนบริษัทเดียวหรือหลายบริษัทก็ได 
ขอมูลขาวสารที่คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทจัดทําขึ้นใหเปดเผยตอสาธารณชน เวน

กรณีที่อยูในระหวางดําเนินการและอาจทําใหรัฐเสียประโยชน 
 
คําอธิบาย กําหนดหนาที่ของคณะกรรมการเตรีย

การกําหนดกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด และสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจวาสวน
รไปอยูกับบริษัท และสวนที่ตกเ

กระทรวงการคลังไดบัญญัติไวสําหรับกรณีการที่ รัฐวิสาหกิจไดเวนคืนที่ ดินจาก
ประชาชนมาเพื่อการตางๆ เมื่อแปลงเปนบริษัทแลว ที่ดินนั้นอาจจะพิจารณาใหตกเปน
ที่ราชพัสดุไดเพื่อกําหนดใหที่ดินดังกลาวใชเพื่อการนี้เทานั้น 
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(2) กําหนดพนักงานที่จะไปอยูกับบริษัทที่จัดตั้งขึ้น 
เหตุที่ตองมีการกําหนด (1)และ (2) เนื่องจากกฎหมายนี้รัฐวิสาหกิจหนึ่งอาจแยกเปน

ะกิจกรรมก็ได โดยไมจําเปนตอง

นสว
ห

ี่มีตอ

ปนของ

  
 

าตรา ๒๐  คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือหลาย
คณะ  เพ ิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนก็ได 

รโดยอนุโลม 
 

การจัดตั้ งบ ริษัท  แต งตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพื่อใหทําหนาที่ใดๆก็ได เนื่องจากหนาที่ของคณะกรรมการ

   
 

มาตรา ๒๑ ใหคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท
ตามมาตรา ๑๙ ตอคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณา 

หลายบริษัทก็ได หรือแยกออกมาตั้งเปนบริษัทเฉพา
ไปจัดตั้งเปนบริษัททั้งหมดในคราวเดียว ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองแยกกิจการ สิทธิ 
หนี้ ความรับผิด และสินทรัพย รวมทั้งพนักงานสวนที่จะโอนไปยังบริษัทนั้นๆ สําหรับ
รัฐวิสาหกิจใดที่จะแปลงเปนบริษัททั้งหมดบริษัทเดียวก็ใหโอนกิจการ สิทธิ หนี้ความ
รับผิด รวมทั้งพนักงานไปยังบริษัททั้งหมดในคราวเดียวกัน ซึ่งจะเห็นไดวา
เจตนารมณของกฎหมายนี้มิไดมีการปลดพนักงานออกแตอยางใดนอกจากนี้หนาที่
ของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทก็จะเปนการดําเนินการใ นของการ
จัดตั้งบริษัท ทั่วไป เชน การกําหนดโครงสรางการบริหาร การจัดทําหนังสือบริคณ
สนธิและขอบังคับของบริษัท และกฎหมายฉบับนี้ไดคํานึงถึงผลกระทบท
ประชาชน จึงบัญญัติใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องตางๆที่สําคัญ 
เชน การกําหนดสวนที่โอนไปเ บริษัท การกําหนดพนักงาน เปนตน รวมถึงการ
เปดเผยขอมูลขาวสารที่มีขอยุติและไมทําใหรัฐเสียประโยชนตอสาธารณชน 

   ---------------------------------------- 

 
ม
ื่อพ
คณะอนุกรรมการตองไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวสําหรับกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม

มาตรา ๕ และใหนํามาตรา ๑๘ มาใชบังคับแกคณะอนุกรรมกา

คําอธิบาย เปนการให อํ านาจแกคณะกรรมการ เตรี ยม

เตรียมการจัดตั้งบริษัทมีอยูมาก บางกิจกรรมตองอาศัยคณะกรรมการซึ่งมีความ
คลองตัวกวา หรือบางกิจกรรมตองทําควบคูกันไป จึงตองมีการแตงตั้ ง
คณะอนุกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท 
  ------------------------------------------ 
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คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจอาจแกไขเพิ่มเติมขอเสนอของคณะกรรมการ
เตรียมการจัดตั้งบริษัทไดตามที่เห็นสมควร แลวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติใหเปลี่ยนทุนของ
รัฐวิสาหกิจนั้นเปนหุนและจัดตั้งบริษัทตอไป 
  

 แลวก็
รมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจพิจารณาแกไข เพื่อเสนอตอ

คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบตอไป 
 

 
 

ะจัดตั้งบริษัทแลว 
ใหนายทะเบียนหุนสวนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือนายทะเบียนตามกฎหมายวา
ดวยบริษ ํากัด แลวแตกรณี จดทะเบียนบริษัทนั้น ตามรายละเอียดที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 

ิชยและ
กฎหมาย

คหนึ่งแลว ใหการดําเนินกิจการของบริษัทเปนไปตามประมวล
กฎหมา ว

 จนกวา
จะมีการ

ามรายละเอียดที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
ซึ่งถาจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดก็จะเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและ

ับ
ารถ

มว

คําอธิบาย เมื่อคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทจัดทํารายละเอียดตามมาตรา 19
จะเสนอใหคณะกร

    ----------------------------------------- 

มาตรา ๒๒ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจใดเปนหุนแล

ัทมหาชนจ
การจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมใด ๆ อันเกี่ยวแกการนั้น 
ใหหุนของบริษัทที่จดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง เปนหุนที่มีการชําระคาหุนเต็มมูลคาแลว และให

กระทรวงการคลังถือหุนดังกลาวไวทั้งหมด 
การจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งมิใหนําบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณ
วาดวยบริษัทมหาชนจํากัด ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพและการจัดตั้งบริษัทมาใชบังคับ 
เมื่อมีการจดทะเบียนบริษัทตามวรร
ยแพงและพาณิชยหรือกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี เวนแตที่มีบัญญัติไวแล

ในพระราชบัญญัตินี้ และใหรายการตาง ๆ เกี่ยวกับบริษัทที่ไดจดทะเบียนไวมีผลบังคับใชไดตอไป
แกไขเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
คําอธิบาย เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแลว ก็ใหนํากิจการของรัฐวิสาหกิจบางสวนหรือทั้งหมด

แลวแตกรณีนั้น ไปจดทะเบียนเปนบริษัทต

พาณิชย แตถาเปนบริษัทมหาชนจํากัดก็จะเปนไปตามกฎหมายบริษัทมหาชน
จํากัด ซึ่งจะไดร การยกเวนคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัทดวย โดยให
กระทรวงการคลังถือหุนทั้งหมด นอกจากนี้กฎหมายไดคํานึงถึงกรณีที่ไมสาม
ปฏิบัติตา ิธีการจดทะเบียนตามปกติได เชนจํานวนผูเร่ิมกอการ 7 คนขึ้นไป 
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือผูจัดตั้งจํานวน 15 คนขึ้นไปตาม

   



 - 25 - 

กฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด เนื่องจากเมื่อเร่ิมจัดตั้งบริษัทนั้นจะมีเพียง
กระทรวงการคลังเพียงรายเดียวที่ถือหุนของบริษัท กฎหมายนี้จึงตองยกเวนไม
ตองปฏิบัติตามในเรื่องสภาพและการจัดตั้งบริษัทไว 
   ------ -------------------------    ----------

 
 

ํา
ทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด ในสวนที่วา
วยจํานวน   ผูถือหุนและจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละคนจะพึงถือไวไดมาใชบังคับ และใหถือวาความเห็น
ของกระ

มด 
ุนตามที่กําหนดไวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

และกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดจึงไมจําเปนตองดําเนินการตาม
็นข

จํากัดให

มาตรา ๒๔  ในว
และสินทรัพยของรัฐวิสาห
กระทรวงการคลัง แลวแตกรณี 
 

จะมีการ
ลื้องภาระการค้ําประกันของกระทรวงการคลังนั้น 

มาตรา ๒๓ ในระหวางที่กระทรวงการคลังยังมิไดโอนหุนที่ถืออยูใหแกบุคคลอื่น มิใหน
บ
ด

ทรวง การคลังอันเกี่ยวกับบริษัทนั้น เปนมติของที่ประชุมใหญผูถือหุน 
 ความเห็นของกระทรวงการคลังที่แจงไปยังนายทะเบียนหุนสวนบริษัทหรือนายทะเบียนบริษัท
มหาชนจํากัดใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  

คําอธิบาย เนื่องจากเมื่อแปลงเปนบริษัท กระทรวงการคลังเปนผูถือหุนรายเดียวทั้งห
การประชุมใหญผูถือห

กฎหมายนี้ ใหถือวาความคิดเห องกระทรวงการคลังคือมติของที่ประชุมใหญผู
ถือหุน   นอกจากนี้กฎหมายนี้ยังกําหนดใหความเห็นของกระทรวงการคลังที่แจง
ไปยัง นายทะเบียนหุนสวนบริษัทหรือนายทะเบียนบริษัทมหาชน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เชน บัญชีผูถือหุน รายงานประจําป เปนตน ทั้งนี้
เพื่อประกาศใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบถึงการดําเนินการของบริษัทนั้นๆ 

------------------------------------------ 
ันที่จดทะเบียนบริษัทตามมาตรา ๒๒ ใหบรรดากิจการ  สิทธิ  หนี้  ความรับผิด  
กิจ  ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโอนไปเปนของบริษัท หรือเปนของ

ในกรณีหนี้ที่โอนไปเปนของบริษัทตามวรรคหนึ่งเปนหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ําประกันอยูแลว ให
กระทรวงการคลังค้ําประกันหนี้นั้นตอไป โดยอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการค้ําประกันก็ได เวนแต
ตกลงกับเจาหนี้ใหลดหรือปลดเป

สิทธิตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึงสิทธิตามสัญญาเชาที่ดินที่เปนที่ราชพัสดุหรือสาธารณ
สมบัติของแผนดินที่รัฐวิสาหกิจมีอยูในวันจดทะเบียนบริษัทนั้นดวย 
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สวนสิทธิในการใชที่ราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติของแผนดินที่รัฐวิสาหกิจเคยมีอยูตามกฎหมาย
ราชพัสดุหรือกฎหมายอื่น  ใหบริษัทมีสิทธิในการใชที่นั้นตอไปตามเงื่

ที่
อนไขเดิม  แตตองจายคาตอบแทน

เปนรายไดแผนดินตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 

ของ
นบริษัท ซึ่งการโอนนั้นมีผลตามกฎหมายทันที จึงทําให

ไมตองทําสัญญาระหวางผูโอนกับผูรับโอนอีก กฎหมายนี้ยังคํานึงถึงหนี้ที่มีการ 

ุน
ีย
มท

  
 
 

ี่คณะรัฐมนตรี
อนุมัติเป ูกจางของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัทนั้น 
 หพนักงานตามวรรคหนึ่งไดรับเงินเดือน คาจาง และสิทธิประโยชนตาง ๆ ไมนอยกวาที่เคยไดรับ
อยูเดิม ัท 

รือ
ะเภท

องคการของรัฐ อีกทั้งกําหนดใหกองทุนสํารองเลี้ยงชีพโอนไปกับบริษัทดวย ที่

                        
 

คําอธิบาย กําหนดใหการโอนกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด และสินทรัพย โอนไปเปน
บริษัท ณ วันที่จดทะเบีย

คํ้าประกันจากกระทรวงการคลัง ใหมีการค้ําประกันตอไปเพื่อใหบริษัทสามารถ
ดําเนินกิจการตอไปไดอยางตอเนื่อง เนื่องจากบริษัทดังกลาวยังคงมีฐานะเปน   
รัฐวิสาหกิจอยูในขณะที่แปลงทุนเปนทุนเรือนห  แตในขณะเดียวกันก็ได
กําหนดใหอาจมีการเก็บคาธรรมเน มการค้ําประกันได เพื่อใหบริษัทนั้นไมมีความ
ไดเปรียบบริษัทเอกชนทั่วไป ซึ่งรว ั้งการเปลี่ยนสิทธิการใชที่ราชพัสดุหรือสา
ธารณสมบัติของแผนดินเปนสิทธิการเชาแทน 
  ------------------------------------------ 

มาตรา ๒๕ ในวันจดทะเบียนบริษัทตามมาตรา ๒๒  ใหบรรดาพนักงานตามท
นล
ใ
กับใหถือวาเวลาการทํางานของพนักงานดังกลาวในรัฐวิสาหกิจเดิมเปนเวลาการทํางานในบริษ

โดยไมถือวาการเปลี่ยนสภาพจากรัฐวิสาหกิจเดิมเปนบริษัทนั้นเปนการเลิกจาง 
 ใหกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของรัฐวิสาหกิจเดิมที่เปลี่ยนสภาพเปนบริษัทยังคงอยู
ตอไป โดยใหบริษัทมีฐานะเปนนายจางรวมกับรัฐวิสาหกิจเดิม หรือแทนรัฐวิสาหกิจเดิม แลวแตกรณี 

 
คําอธิบาย เปนมาตรการในการใหหลักประกันแกพนักงานวาจะไดรับเงินเดือน คาจางห

สิทธิประโยชนตางๆไมนอยกวาที่เคยไดรับเมื่อคร้ังยังอยูกับรัฐวิสาหกิจปร

กําหนดแยกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมาบัญญัติเฉพาะ เพราะกองทุนดังกลาวมี
ฐานะเปนนิติบุคคลจึงไดถูกรวมไวในกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด และสินทรัพย
ของรัฐวิสาหกิจที่โอนไป 
    --------------------------------------- 
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          มาตรา ๒๖  ในกรณีที่กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุนเปนหุนของบริษัทหรือกฎหมาย
อ่ืน  มีบ รัฐวิสาหกิจดําเนินการใ ิของบุคคล  หรือมี             
บทบัญญ ิใหการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจนั้นไดรับยกเวนไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการใด หรือ
ไดรับยกเวนการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องใดหรือมีบทบัญญัติใหสิทธิพิเศษแกรัฐวิสาหกิจนั้นเปนกรณี

ะโยชน
การ

อบดวย โดยจะกําหนดเงื่อนเวลาหรือเงื่อนไขใหตองปฏิบัติหรือใหกรณีใดจะตองไดรับอนุมัติจาก

ร

โดยเสรีก็ตาม 

ตองอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการนั้น ตามหลักการแหงความเทาเทียมกัน
อยางเป

ว

ทบัญญัติใหอํานาจ ด ๆ ตอบุคคล  ทรัพยสิน  หรือสิทธ
ัต

เฉพาะ  หรือมีบทบัญญัติคุมครองกิจการ  พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ ใหถือวาบทบัญญัตินั้นมีผล
ใชบังคับตอไปโดยบริษัทมีฐานะอยางเดียวกับรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายดังกลาว แตอํานาจ สิทธิ หรือ
ประโยชนที่วานั้นอาจจํากัดหรืองดไดตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาและอาจกําหนดในพระราช
กฤษฎีกาใหอํานาจนั้นเปนของคณะกรรมการคณะหนึ่งคณะใดตามที่จะกําหนด หรือจะใหแตงตั้งโดย
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ และใหนํามาตรา ๙ มาใชบังคับแกคณะกรรมการดังกลาวดวยโดย
อนุโลม 
           ในกรณีตามวรรคหนึ่งใหดําเนินการออกพระราชกฤษฎีกาใหบริษัทคงมีอํานาจ  สิทธิ หรือปร
เพียงเทาที่จําเปนแกการดําเนินงานที่จะกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม  โดยคํานึงถึงความเปนธรรมใน
แขงขันทางธุรกิจ การควบคุมใหการใชอํานาจทางกฎหมายเปนไปโดยถูกตอง และการรักษาประโยชนของ
รัฐ  ประก
คณะกรรมการตามวรรค ๑กอนก็ได  และคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจตองเสนอแนะใหทบทวน
แกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา  ดังกลาวใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจประเภทนั้นอยู
เสมอ 
           ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุนเปนหุนของบริษัทไดทําสัญญาที่มีขอกําหนดใหบุคคลผูเปน  
คูสัญญาไดมีสิทธิในการดําเนินกิจการใด ใหถือวาคูสัญญาดังกลาวมีสิทธิตามกฎหมายที่จะดําเนินกิจกา
ตามสัญญานั้นตอไป จนกวาสัญญาจะสิ้นสุด แมตอมาจะมีกฎหมายกําหนดใหกิจการนั้นตองจัดใหมีการ
แขงขัน

          อํานาจของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อํานาจของรัฐมนตรีผูกํากับดูแล อํานาจ สิทธิ หรือ
ประโยชนตามวรรคหนึ่งและวรรคสามเปนอันสิ้นสุดลงเมื่อมีการตรากฎหมายวาดวยการดําเนินกิจการที่
บริษัทตามวรรคหนึ่งหรือคูสัญญาตามวรรคสามดําเนินการอยู โดยกิจการของบริษัทหรือของคูสัญญา      
ดังกลาว แลวแตกรณี 

นธรรมในการแขงขันทางธุรกิจ  และในกรณีที่กฎหมายดังกลาวกําหนดใหกิจการนั้นตองไดรับ
อนุญาตหรือสัมปทาน หรือตองดําเนินการใด ๆ  บริษัทหรือคูสัญญาดังกลาวมีคําขอ ก็ใหอนุญาตหรือให
สัมปทาน หรือใหดําเนินการดังกลาวได สําหรับกรณีของคูสัญญาใหมีสิทธิดังกลาวไดเทาระยะเวลาที่
เหลืออยูตามสัญญา เวนแตคูสัญญาจะยินยอมสละสิทธิดังกลาว หรือคณะรัฐมนตรีมีมติใหสิทธิดังกลา
ส้ินสุดลงโดย ชดเชยคาเสียหายใหตามความเปนธรรม 
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            อํานาจ สิทธิ หรือประโยชนตามวรรคหนึ่งใหส้ินสุดลงเมื่อบริษัทนั้นสิ้นสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจต
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

คําอธิบาย ในกรณีที่กฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุนเปนทุนเรือนหุนหรือ 
กฎหมายอื่นมีบทบัญญัติใหอํานาจร

าม

ัฐวิสาหกิจดําเนินการใดๆตอบุคคล ทรัพยสิน

ูภายใตบัญญัติของกฎหมายวาดวยการใด หรือไดรับยกเวนการ
นั้น

หร

   --------
 
 
 มาตรา ๒๗ ใหค ละเงื่อนไขในการ

รือแยงกับ 
ระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง รวมทั้งวางหลักเกณฑและเงื่อนไขเพื่อใหการดําเนินการ
องบริษัทมีคุณภาพและอัตราคาบริการหรือราคาที่เปนธรรมแกทุกฝายทั้งผูประกอบธุรกิจและผูบริโภค 

 

อํานาจ
ารวางหลักเกณฑและเงื่อนไข เพื่อใหการดําเนินการมีคุณภาพ 

หรือสิทธิของบุคคล หรือมีบทบัญญัติใหการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจนั้น ไดรับ
ยกเวนไมอย
ปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องใด หรือมีบทบัญญัติใหสิทธิพิเศษแกรัฐวิสาหกิจ
เปนกรณีเฉพาะ หรือมีบทบัญญัติคุมครองกิจการ พนักงานหรือลูกจางรัฐวิสาหกิจ 
ใหถือวาบทบัญญัตินั้นยังคงมีผลใชบังคับตอไป อยางไรก็ตาม อํานาจ สิทธิ หรือ
ประโยชนที่วานั้น อาจจํากัดหรืองดไดตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา โดยถือ
หลักวาบริษัทจะมีอํานาจ สิทธิ ือประโยชน เพียงเทาที่จําเปนตอการดําเนินงาน
ที่จะกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม และอาจกําหนดใหอํานาจนั้นเปนของ
คณะกรรมการคณะหนึ่งคณะใดก็ได ทั้งนี้อํานาจ สิทธิ หรือประโยชน ดังกลาว
ขางตนสิ้นสุดลงเมื่อบริษัทนั้นสิ้นสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจตามนิยามของคําวา
รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502  
   -------------- -------------------- 

ณะกรรมการตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง มีอํานาจวางหลักเกณฑแ
ใชอํานาจตางๆ ของบริษัทที่เกิดจากการเปลี่ยนทุนรัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัทไดเทาที่ไมขัดห
พ
ข
 ใหรัฐมนตรีผูกํากับดูแลตามมาตรา ๑๓ (๓) มีอํานาจหนาที่เปนผูรักษาการตามกฎหมายจัดตั้ง      
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ และมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทที่เกิดจากการเปลี่ยนทุนของ
รัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ตลอดจนหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดโดย
คณะกรรมการตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง 
  

คําอธิบาย หลังจากที่มีการกําหนดวา อํานาจ สิทธิ หรือประโยชนใดจะใหแกบริษัทแลว  
คณะกรรมการ ตามมาตรา ๒๖ จะเปนผูวางหลักเกณฑและเงื่อนไขการใช
นั้น ซ่ึงรวมถึงก
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และการคิดอัตราคาบริการทเปนธรรมแกผูประกอบการและผูบริโภค สวนการ
ดําเนินกิจการตามปกติก็จะอยูภายใตการดูแลของรัฐมนตรี 
  --------------------------------------  

กรณีที่มีมติคณะรัฐมนตรียุบเลิกรัฐวิสาหกิจใด ใหถือวากฎหม

ี่

   -
 
มาตรา ๒๘  ใน ายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ

กรณีที่บริษัทใดมีอํานาจ  ไดรับยกเวน มีสิทธิพิเศษ หรือไดรับความคุมครองตาม มาตรา ๒๖   
ใหถือวา

 

รัฐมนตรีมีมติใหยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ 
(2) ออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดเงื่อนเวลาในยกเลิกกฎหมาย ซึ่งกฎหมาย

ุมครองตามมาตรา 26 ยังมี

เพื่อ กองคการของรัฐ)ยังคงดําเนินการ

มาตรา ๒๙  เมื่อไดมีการตราพระ ตรา ๒๘  ใหรัฐบาล        
รายงานสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบโดยมิชักชา 

 

รา 28 เพื่อใหทั้ง 2 สภา ไดรับทราบถึงความ
เปนไปในการใหหรือจํากัดอํานาจ สิทธิ หรือประโยชนของรัฐวิสาหกิจที่จะแปลง

จัด  
  
 
 

นั้นเปนอันยกเลิกตามเงื่อนเวลาที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นเพื่อการนั้น 
ใน
บทบัญญัติแหงกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่ถูกยกเลิกคงใชบังคับตอไปตามระยะเวลาที่กําหนดใน  

พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๖ 
 

 คําอธิบาย ไดกําหนดขั้นตอนยกเลิกกฎหมายจัดตั้งเปน 2 ข้ันตอน 
(1) คณะ

จัดตั้งจะถูกยกเลิกตามเวลาที่กําหนดไว 
ทั้งนี้อํานาจการไดรับยกเวน มีสิทธิพิเศษไดรับการค
ผลใชบังคับตอไปตามเงื่อนไขที่กําหนดตามพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 26 ทั้งนี้

ใหการดําเนินงานของบริษัท(ที่แปลงมาจา
การอยูตอไปไดอยางตอเนื่อง 

-------------------------------------------- 
 
 
ราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๖  และมา

คําอธิบาย ใหรัฐบาลรายงานสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา เมื่อมีการออกพระราช
กฤษฎีกา  ตามมาตรา 26 และมาต

เปนบริษัท และในการยกเลิกกฎหมาย ตั้งรัฐวิสาหกิจ
  ---------------------------------------- 
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มาตรา ๓๐  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๐ ประกอบกับมาตรา ๑๒ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

  ใหน

  ----------------------------------------- 

 
คําอธิบาย เปนบทกําหนดโทษ กรณีที่มีการฝาฝนกฎหมาย 
   ----------------------------------------  
 
มาตรา ๓๑ ายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
คําอธิบาย กําหนดผูรักษาการตามกฎหมายนี้ 
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ภาคผนวก 
สรุปความเปนมาของกฎหมาย 

รัฐบาล ป พ.ศ.  การดําเนินการ 
พลเอกเปรม  ติณสูลานนท ป 2530 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแหงชาติ (กรช.) ไดมีมติใหสํานักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณารางกฎหมายเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ของรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายใหเปน “บริษัทจํากัด” 
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ 
กฤษฎีกาไดพิจารณายกรางขึ้นตามมติ กรช. โดยใชชื่อวา  
“ราง พ.ร.บ. การแปรรรูปรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.  . . . .”   แต ในขณะนั้นมี 
การตอตานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจจากกลุมสหภาพแรงงาน 
รัฐวิสาหกิจทําใหรัฐบาลตองพักการดําเนินการในเรื่องนี้ 

นายอานันท  ปนยารชุน ป 2534 กระทรวงการคลังไดเสนอรางกฎหมายนี้อีกครั้งโดยเปลี่ยนชื่อจาก 
เดิมเปน “ราง พ.ร.บ. ทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. . . . .” และรวมการ 
แปลงสภาพรัฐวิสาหกิจเปนบริษัทจํากัด กับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
เขาดวยกัน ซึ่งกระทรวงการคลังไดเสนอราง พ.ร.บ. ทุนดังกลาว 
ตอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2534 แตไดขอ 
ถอนเรื่องมาพิจารณาใหมใหรอบคอบอีกครั้ง  

นายบรรหาร  ศิลปอาชา ป 2539 คณะทํางานของกระทรวงการคลังไดพิจารณาประเด็นปญหาตาง ๆ  
ตลอดจนศึกษากฎหมายที่คลายคลึงกันในประเทศตาง ๆ เพื่อนํามา 
ปรับปรุงแกไขรางกฎหมายใหสมบูรณและปรับปรุงรางกฎหมายใหม 
และในวันที่ 17 กันยายน 2539 ไดเสนอราง พ.ร.บ. ทุนของรัฐวิสาหกิจ
ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ 

พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ ป 2539 1. ปลายเดือนกันยายน 2539 ไดมีการยุบสภา และมีการเลือกตั้งใหม 
เปนรัฐบาลพลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ  รัฐบาลไดยืนยันเสนอราง       
พ.ร.บ. ทุนของรัฐวิสาหกิจฯ ตอคณะรัฐมนตรี แตปรากฎวาสวน
ราชการเสนอความเห็นที่แตกตางกันไปสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จึงแจงวารางกฎหมายนี้มีความขัดแยง จึงควรมีการหารือเพื่อใหไดขอ
ยุติกอน จึงนําเสนอ คณะรัฐมนตรีใหพิจารณาตอไป 

 ป 2540 2. เนื่องจากไมสามารถหาขอยุติในเรื่องรางกฎหมายดังกลาวได 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จึงสงเรื่องใหกระทรวงการคลัง      
ทบทวนปรับปรุงใหสมบูรณ   แลวเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา อีก
คร้ังโดยดวน 
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 ป 2540 3. คณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ (กนร.) ที่มี 

พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร เปนประธาน ไดจัดทํา “วิสัยทัศน :  การ
พัฒนารัฐวิสาหกิจไทย” เพื่อเปนกรอบการดําเนินงานใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติตอไป ซึ่งในวิสัยทัศนที่จัดทําโดย พ.ต.ท. 
ทักษิณ  ชินวัตร นี้ไดระบุวารัฐบาลจะเรงดําเนินการเสนอกฎหมาย
ทุนของรัฐวิสาหกิจใหแลวเสร็จเปนกฎหมายบังคับใชไดโดยเร็ว  

 ป 2540 4. กระทรวงการคลังในฐานะเลขานุการ กนร. ไดเสนอราง พ.ร.บ. 
ทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.  . . . . ให กนร. พิจารณา โดยในราง
กฎหมายดังกลาวจะมีขอบเขตเฉพาะการแปลงสภาพเปนบริษัท
เทานั้น ซึ่ง กนร. ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2540 ไดมีมติรับหลักการ
ราง พ.ร.บ. ทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.  . . . .เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 
2540    และไดเสนอรางกฎหมายนี้ใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 
2540  โดยในหนังสือดังกลาวไดระบุวาเพื่อให พ.ร.บ. ดังกลาว
เอื้ออํานวยใหการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนไปไดในทางปฏิบัติได
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

นายชวน  หลีกภัย ป 2541 1. เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาล  คณะกรรมการกํากับนโยบายดาน
รัฐวิสาหกิจ (กนร.) ที่มีรองนายกรัฐมนตรี(นายศุภชัย  พานิชภักดิ์) 
เปนประธาน ไดมีการประชุม คร้ังที่ 1/2541 และมีมติรับหลักการ
ของรางกฎหมายทุนรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีสาระสําคัญเชนเดียวกับราง
กฎหมายที่เสนอโดยรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธเมื่อวันที่ 15 
มกราคม 2541 

 ป 2541 2. ภายหลังที่ กนร. มีมติรับหลักการกระทรวงการคลังไดเสนอ 
รางพระราชบัญญัติทุนฯ ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ 2541  

 ป 2541 3.  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2541 เห็นชอบราง     
พระราชบัญญัติดังกลาวและเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณา    
ตอไป โดยรางที่คณะรัฐมนตรีเสนอมีทั้งหมด 21 มาตรา 
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 ป 2541   4. สภาผูแทนราษฎรไดพิจารณารางพระราชบัญญัติทุนฯ และไดรับ 

หลักการเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2541 และตั้งคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญพิจารณา โดยมีการประชุม 10 คร้ัง คณะกรรมาธิการฯ  
พิจารณาโดยแกไข 16 มาตรา ไมมีการแกไข 5 มาตรา และเพิ่มเติม 
8 มาตรา สภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาและลงมติเห็นชอบกับรางที่ 
คณะกรรมาธิการฯ แกไข เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2542 (มีทั้งสิ้น 
29 มาตรา) และเสนอวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตอไป 

 ป 2542 5.  วุฒิสภาไดพิจารณารับหลักการเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2542 และ
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา โดยมีการประชุม 8 คร้ัง
คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาโดยแกไข 16 มาตรา ไมมีการแกไข
11 มาตรา เพิ่มเติม 4 มาตรา ตัดออก 2 มาตรา (รวมทั้งสิ้น 31 
มาตรา) และวุฒิสภาไดพิจารณาและลงมติเห็นชอบกับรางที่
คณะกรรมาธิการฯ แกไข เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2542 

 ป 2542 6.  สภาผูแทนราษฎรมีมติรับรางกฎหมายที่แกไขโดยวุฒิสภา เมื่อวันที่   
10 มีนาคม 2542 

 ป 2542 7.  พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ทํา
หนังสือถึงประธานสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2542  
เสนอขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา ราง พ.ร.บ. ทุนฯ เปนกฎหมาย
ที่มีความขัดแยงตอรัฐธรรมนูญในสาระสําคัญหรือไมอยางไร 

 ป 2542 8.  ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยวาราง พรบ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. ไมขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2542 

 ป 2542 9.  สํานักเลขาธิการ ครม. ไดนําราง พรบ.ทุนฯ ทูลเกลาฯ ถวายแลว เมื่อ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2542 

  10. ทรงลงพระปรมาภิไธย และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 116 ตอนที่ 128 ก วันที่ 16 
ธันวาคม 2542 แลว 

  11. พรบ. ทุนฯ  มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 17 ธันวาคม 2542 
 

 


