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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการจําหนายหุนและซ้ือหุนของสวนราชการ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติวิธีการ

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรกําหนดระเบียบการจําหนายหุนและซื้อหุนของสวนราชการ
ไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจําหนายหุนและ

ซื้อหุนของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
ขอ ๒๑  ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 
 
ขอ ๓  การจําหนายหุนตามระเบียบนี้ใหยกเวนไมตองปฏิบัติตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตร ีวาดวยการจําหนายกิจการหรือหุนที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเปนเจาของ พ.ศ. 
๒๕๐๔ 

 
ขอ ๔  ใหระเบียบนี ้
“หุน” หมายความวา หุนในบริษัทจํากัด หุนในรัฐวิสาหกิจ หรือหุนสวนในหาง

หุนสวน หรือหุนที่รวมอยูในกิจการอื่น 
“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการ

งบประมาณ 
“รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
“ปลัดกระทรวง” หมายความวา ปลัดกระทรวงการคลัง 
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 
ขอ ๕  ในการซื้อหุนนิติบุคคล ใหซ้ือหุนท่ีมีลักษณะตามขอใดขอหน่ึง ดังตอไปนี้ 
(๑) หุนเพื่อดํารงสัดสวนรอยละ ๗๐ ในกรณีท่ีมีเงินกูท่ีกระทรวงการคลังคํ้า

ประกันคงคางอยูหรือมีเงินใหกูตอ 
(๒) หุนเพิ่มทุนตามสิทธิในกรณีที่เปนสิทธิท่ีใหผูถือหุนเดิม 
(๓) หุนนิติบุคคลที่รัฐบาลมีนโยบายใหรวมลงทุน 
(๔) หุนในนิติบุคคลท่ีทํากิจการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
(๕) หุนในกิจการที่มีประโยชนตอการพัฒนาประเทศและสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
                                                 

๑ รก.๒๕๔๗/พ๖ง/๑๗/๑๙ มกราคม ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๖  ในการจําหนายหุนนิติบุคคล ตองจําหนายเพื่อไปซื้อหุนนิติบุคคลอื่นและ

การจําหนายหุนนิติบุคคล ใหจําหนายหุนท่ีมีลักษณะตามขอใดขอหน่ึง ดังตอไปนี้ 
(๑) หุนที่รัฐบาลมีนโยบายใหจําหนาย 
(๒) หุนซึ่งมีอัตราผลตอบแทนต่ํา 
(๓) หุนในกิจการซึ่งไมมีผลตอการพัฒนาประเทศ 
 
ขอ ๗  รัฐมนตรีมีอํานาจ ดังนี้ 
(๑) เห็นชอบในนโยบายการจําหนายหุนและซื้อหุนภายใตลักษณะที่กําหนดไวใน

ขอ ๕ และขอ ๖ 
(๒) กําหนดใหนําเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อการซื้อหุนนําสงเปนรายไดแผนดินใน

กรณีที่เห็นสมควร 
 
ขอ ๘  การจําหนายหุนที่เปนหลักทรัพยจดทะเบียนหรือรับอนุญาต ตองขายผาน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
การจําหนายหุนที่ไมเปนไปตามวรรคแรก ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

กอน 
 
ขอ ๙  ใหปลัดกระทรวงเปนผูสั่งซื้อและส่ังขายหุนตามนโยบายการจําหนายหุน

และซื้อหุนที่รัฐมนตรีเห็นชอบ โดยรวมกับอธิบดีเปนผูลงนามในใบสั่งซื้อและส่ังขายหุน 
 
ขอ ๑๐  การจําหนายหุนในกรณีดังตอไปนี ้จะตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

กอน 
(๑) หุนของกิจการซึ่งรัฐบาลถือหุนอยูแตผูเดียว หรือถือหุนแตผูเดียวยกเวนผู

กอตั้ง หรือถือหุนอยูเกินรอยละ ๙๙.๙๙ ของหุนท้ังส้ิน 
(๒) ทําใหสัดสวนของหุนท่ีถืออยูตํ่ากวารอยละ ๗๕ ของหุนทั้งสิ้น 
(๓) ทําใหสัดสวนของหุนท่ีถืออยูตํ่ากวารอยละ ๕๐ ของหุนท้ังส้ิน 
(๔) ทําใหสัดสวนของหุนท่ีถืออยูตํ่ากวารอยละ ๒๕ ของหุนทั้งสิ้น 
 
ขอ ๑๑  เพื่อประโยชนในการดําเนินงานรัฐมนตรีอาจมอบอํานาจให

ปลัดกระทรวงหรืออธิบดีลงลายมือชื่อแทนในการโอนหรือรับโอนหุนก็ได 
 
ขอ ๑๒  เงินจากการจําหนายหุนใหนําฝากไวกับกระทรวงการคลัง โดยใหเปด

บัญชีเงินฝากขึ้นเรียกวา “บัญชีเงินฝากเพื่อการซื้อหุน” 
 
ขอ ๑๓  ใหอธิบดีส่ังจายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อการซื้อหุนไดในกรณีตอไปนี้ 
(๑) เพื่อการซื้อหุน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการจําหนายหุนหรือซื้อหุน 
(๓) เพื่อเปนคาใชจายในการจางปรึกษาทางการเงินตามที่รัฐมนตรีอนุมัติ 
(๔) นําสงเปนรายไดแผนดินตามที่รัฐมนตรีกําหนด 
 
ขอ ๑๔  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและจายเงิน การบัญชีและการตรวจสอบให

เปนไปตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม 
 
ขอ ๑๕  ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี ้ใหรัฐมนตรีเปนผูวินิจฉัย 
 

ประกาศ ณ วันที ่๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
สุธี  สิงหเสนห 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ญาณ/ีพิมพ 
๗ เมษายน ๒๕๔๗ 
จีระ/อรดา/ตรวจ 

๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ 
A+B 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการจําหนายหุนและซ้ือหุนของสวนราชการ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการ

จําหนายหุนและซื้อหุนของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติวิธีการ

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม กระทรวงการคลังโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจึง
กําหนดระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจําหนายหุนและ

ซื้อหุนของสวนราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 
ขอ ๒๑  ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิกความในขอ ๔ แหงระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการ

จําหนายหุนและซื้อหุนของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“หุน” หมายความวา หุนในบริษัทจํากัด หุนในบริษัทมหาชนจํากัด หุนใน

รัฐวิสาหกิจ หรือหุนสวนในหางหุนสวน หรือหุนที่รวมอยูในกิจการอื่น และใหหมายความรวมถึง
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน 

“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ 

“รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
“รองปลัดกระทรวง” หมายความวา รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหนากลุม

ภารกิจดานทรัพยสิน 
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ” 
 
ขอ ๔  ใหยกเลิกความในขอ ๙  แหงระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการ

จําหนายหุนและซื้อหุนของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 

                                                 
๑ รก.๒๕๔๗/พ๖ง/๒๑/๑๙ มกราคม ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ขอ ๙  ใหรองปลัดกระทรวงเปนผูสั่งซื้อและสั่งขายหุนตามนโยบายการจําหนาย
หุนและซื้อหุนที่รัฐมนตรีเห็นชอบ โดยรวมกับผูอํานวยการเปนผูลงนามในใบส่ังซ้ือและส่ังขายหุน” 

 
ขอ ๕  ใหยกเลิกความในขอ ๑๑ แหงระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการ

จําหนายหุนและซื้อหุนของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ ๑๑ เพื่อประโยชนในการดําเนินงานรัฐมนตรีอาจมอบอํานาจใหรอง

ปลัดกระทรวงหรือผูอํานวยการลงลายมือชื่อแทนในการโอนหรือรับโอนหุนก็ได” 
 
ขอ ๖  ใหยกเลิกความในขอ ๑๓ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ

จําหนายหุนและซื้อหุนของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ ๑๓ ใหผูอํานวยการสั่งจายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อการซื้อหุนไดในกรณี

ตอไปนี้ 
(๑) เพื่อการซื้อหุน 
(๒) เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการจําหนายหุนหรือซื้อหุน 
(๓) เพื่อเปนคาใชจายในการจางที่ปรึกษาทางการเงินตามที่รัฐมนตรีอนุมัติ 
(๔) นําสงเปนรายไดแผนดินตามที่รัฐมนตรีกําหนด” 
 
ขอ ๗  ใหยกเลิกความในขอ ๑๕ แหงระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการ

จําหนายหุนและซื้อหุนของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ ๑๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี”้ 
 

ประกาศ ณ วันที ่๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
รอยเอก สุชาติ  เชาววิศิษฐ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 
 
 

ญาณ/ีพิมพ 
๗ เมษายน ๒๕๔๗ 
จีระ/อรดา/ตรวจ 

๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ 
A+B 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการจําหนายหุนและซ้ือหุนของสวนราชการ 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการ

จําหนายหุนและซื้อหุนของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๖ เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรคส่ี (๔) และวรรคหา แหง

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม กระทรวงการคลังโดยอนุมัติ
ของคณะรัฐมนตรีจึงกําหนดระเบียบไว ดังตอไปน้ี 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจําหนายหุนและ

ซื้อหุนของสวนราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 
ขอ ๒๑  ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน

ไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิกความในขอ ๔ แหงระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการ

จําหนายหุนและซื้อหุนของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 

“ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“หุน” หมายความวา หุนในบริษัทจํากัด หุนในบริษัทมหาชนจํากัด หุนใน

รัฐวิสาหกิจ หุนสวนในหางหุนสวน หุนที่รวมอยูในกิจการอื่น หนวยลงทุน และใหหมายความ
รวมถึงใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน 

“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ 

“รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
“รองปลัดกระทรวง” หมายความวา รองปลัดกระทรวงการคลัง 
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ” 
 

ประกาศ ณ วันที ่๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
รอยเอก สุชาติ  เชาววิศิษฐ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
                                                 

๑ รก.๒๕๔๗/พ๖ง/๒๔/๑๙ มกราคม ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ญาณ/ีพิมพ 
๘ เมษายน ๒๕๔๗ 
จีระ/อรดา/ตรวจ 

๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ 
A+B 

 
 



 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๘๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการจําหนายหุนและซื้อหุนของสวนราชการ  (ฉบับที่  ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจําหนายหุนและซื้อหุน
ของสวนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจําหนายหุน
และซ้ือหุนของสวนราชการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จําหนายหุนและซื้อหุนของสวนราชการ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
สภาวการณ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๒๔  วรรคหา  แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ   
พ.ศ.  ๒๕๐๒  และที่แกไขเพิ่มเติม  กระทรวงการคลังโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีวางระเบียบไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจําหนายหุนและซื้อหุน 
ของสวนราชการ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหเพิ่มนิยามคําวา  “จําหนาย”  กอนนิยามคําวา  “หุน” ในขอ  ๔  ของระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจําหนายหุนและซ้ือหุนของสวนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม
โดยระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจําหนายหุนและซื้อหุนของสวนราชการ  (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ดังนี้ 

““จําหนาย”  หมายความวา  ขาย  แลกเปลี่ยน  ให  หรือโอนกรรมสิทธิ์โดยวิธีอื่น  และให
หมายความรวมถึงการขายโดยมีเง่ือนไขหรอืสิทธิในการรับซ้ือคืนดวย” 

ขอ ๔ ใหยกเลิกความใน   (๒)  ของขอ  ๕  ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย 
การจําหนายหุนและซื้อหุนของสวนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๒)  หุนเพิ่มทุนที่จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม” 
ขอ ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน  (๖)  ของขอ  ๕  ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ

จําหนายหุนและซื้อหุนของสวนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๘๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

“(๖)  หุนในนิติบุคคลที่ซ้ือคืนทั้งหมดหรือบางสวนตามเงื่อนไขหรือสิทธิภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด” 

ขอ ๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ  ๖/๑  ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจําหนาย
หุนและซื้อหุนของสวนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ขอ  ๖/๑  การจําหนายหุนนิติบุคคลโดยมีเง่ือนไขหรือกําหนดสิทธิใหสามารถซื้อหุนดังกลาว
ทั้งหมดหรือบางสวนคืนไดภายในระยะเวลาที่กําหนด  ตองจําหนายใหสถาบันการเงินที่เปนรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณเทานั้น” 

ขอ ๗ ใหยกเลิกความขอ  ๘  ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจําหนายหุนและซื้อ
หุนของสวนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๘  การจําหนายหุนที่ไมมีเง่ือนไขหรือกําหนดสิทธิใหสามารถซื้อหุนดังกลาวทั้งหมดหรือ
บางสวนคืนไดภายในระยะเวลาที่กําหนด  ใหดําเนินการผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  หรือ
จําหนายใหกับสถาบันการเงินที่เปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณเทานั้น” 

ขอ ๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ  ๘/๑  ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจําหนาย
หุนและซื้อหุนของสวนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ขอ  ๘/๑  การจําหนายหุนที่ไมเปนไปตามขอ  ๖/๑  และขอ  ๘  ตองไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ฉลองภพ   สุสังกรกาญจน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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