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พระราชบัญญัติ 
ทุนรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยท่ีเปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 

๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒  ๑พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐวิสาหกิจ”  หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ

ที่ไมใชบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
“บริษัท”  หมายความวา บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
“พนักงาน”  หมายความวา พนักงานและลูกจางของรัฐวิสาหกิจ และให

หมายความรวมถึง ผูวาการ ผูอํานวยการ ผูจัดการ เลขาธิการ และบุคคลซ่ึงดํารงตําแหนงท่ีมี
อํานาจหนาที่เชนเดียวกันกับตําแหนงดังกลาวดวย 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนท่ี ๑๒๘ ก/หนา ๑/๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๒ 
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มาตรา ๔  ในกรณีท่ีรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะนําทุนบางสวนหรือท้ังหมดของ
รัฐวิสาหกิจใดมาเปลี่ยนสภาพเปนหุนในรูปแบบของบริษัทใหกระทําไดตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา  ๕   ให มีคณะกรรมการนโยบายทุนรั ฐวิ สาหกิจ  ประกอบด วย 

นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีแตงต้ังจํานวนไมเกินสิบหาคน 
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนไมเกินหก
คนเปนกรรมการ ใหปลัดกระทรวงการคลังเปนกรรมการและเลขานุการ  และใหผูแทน
กระทรวงการคลังเปนผูชวยเลขานุการ 

 
มาตรา ๖  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ มีวาระดํารงตําแหนงคราวละ

สองป กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงต้ัง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอนจนกวาจะได
แตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม 

 
มาตรา ๗  การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ ใหแตงตั้งโดยระบุตัว

บุคคล 
 
มาตรา ๘  นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 

๕ พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔)  คณะรัฐมนตรีใหออก 
(๕)  มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙ 
 
มาตรา ๙  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ ตองไมมีลักษณะตองหาม

ดังตอไปนี้ 
(๑)  เปนบุคคลลมละลาย 
(๒)  ไดรับหรือเคยไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปน

โทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๓)  เปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น

ผูบริหารทองถิ่น ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีของ
พรรคการเมือง 



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 
 

(๔)  เปนหรือภายในระยะเวลาสามปกอนวันไดรับแตงตั้งเคยเปนกรรมการหรือ
ผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการจัดการหรือมีสวนไดเสียในนิติบุคคลซ่ึงเปนผูรับสัมปทาน ผูรวมทุน
หรือมีประโยชนไดเสียเกี่ยวของกับกิจการของรัฐวิสาหกิจที่จะเปลี่ยนทุนเปนหุน 

 
มาตรา ๑๐  ในกรณี ท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ

คณะรัฐมนตรีอาจแตงต้ังผูอื่นเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนได และใหผูท่ีไดรับแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

ในกรณีท่ีมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนในระหวางท่ีกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผู ท่ีไดรับแตงต้ังใหเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับแตงต้ัง
ไวแลว 

 
มาตรา ๑๑  กรรมการตามมาตรา ๕ ท่ีไมใชกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ถาเปนหรือ

ภายในระยะเวลาสามปกอนวันท่ีไดรับแตงต้ังเคยเปนผูถือหุนหรือกรรมการหรือผูมีอํานาจในการ
จัดการ หรือที่ปรึกษาการเงิน ท่ีปรึกษาการจัดการจําหนายหุน หรือผูทําหนาท่ีจัดจําหนายหุน หรือ
มีสวนไดเสียในนิติบุคคลซึ่งเปนผูรับสัมปทาน ผูรวมทุน หรือมีสวนไดเสียเกี่ยวของกับกิจการของ
รัฐวิสาหกิจท่ีจะเปล่ียนทุนเปนหุนของบริษัท ใหแจงกรณีดังกลาวตอคณะกรรมการนโยบายทุน
รัฐวิสาหกิจเปนหนังสือภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีตนเขาปฏิบัติหนาท่ีหรือนับแตวันท่ีมีกรณี
ดังกลาวเกิดข้ึน 

 
มาตรา ๑๒  ภายในระยะเวลาสามปนับแตพนจากตําแหนง กรรมการตามมาตรา 

๕ จะเปนผูถือหุนหรือเปนกรรมการ ผูมีอํานาจในการจัดการ ท่ีปรึกษาการเงิน หรือท่ีปรึกษาการ
จัดการจําหนายหุนหรือผูทําหนาท่ีจัดจําหนายหุน หรือไดรับเงินหรือประโยชนใดๆ เปนพิเศษ
นอกเหนือจากธุรกิจหรือการงานตามปกติของนิติบุคคลซึ่งเปนผูรับสัมปทาน ผูรวมทุน หรือบริษัท
ท่ีจัดต้ังข้ึนโดยการเปล่ียนทุนของรัฐวิสหากิจเปนหุนของบริษัทนั ้นมิได เวนแตเปนกรณีของ
ขาราชการประจําที่ไดรับมอบหมายจากทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่เกีย่วของ 

 
มาตรา ๑๓  ใหคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(๑)  เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการและ

แนวทางใหดําเนินการนําทุนบางสวนหรือท้ังหมดของรัฐวิสาหกิจมาเปลี่ยนสภาพเปนหุนใน
รูปแบบของบริษัท 

(๒)  เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการเปล่ียนทุนเปน
หุนและการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทตามท่ีคณะกรรมการเตรียมการจัดต้ังบริษัทเสนอตามมาตรา 
๒๑ 

(๓)  เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนดรัฐมนตรีท่ีจะกํากับ
ดูแลในดานนโยบายของบริษัทท่ีจะจดทะเบียนจัดตั้งตาม (๒) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

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 
 

(๔)  เสนอแนะเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๖ 
(๕)  กํากับดูแลใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามพระราชบัญญัตินี  ้
(๖)  ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๗)  พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๔  การประชุมคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจตองมีกรรมการมา

ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ใหประธานกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเปนประธานในท่ีประชุม ถาประธาน

กรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เปนประธานในที่ประชุม 

มติท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผูใดมีสวนไดเสีย กรรมการผูนั้น
ไมมีสิทธิเขาประชุมในเรื่องนั้น แตถาท่ีประชุมขอใหอยูชี้แจงขอเท็จจริงหรือใหความเห็นก็ใหอยู
ในท่ีประชุมไดเพื่อการนั้นเทานั้น ในระหวางท่ีกรรมการผูนั้นตองออกจากท่ีประชุมใหถือวา
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจประกอบดวยกรรมการทุกคนท่ีไมใชผู ท่ีตองออกจากท่ี
ประชุม 

 
มาตรา ๑๕  ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจตาม

พระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจมีอํานาจเชิญผูแทนจากหนวยงานหรือ
บุคคลใดท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนมาใหขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นได 

 
มาตรา ๑๖  เม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการใหเปล่ียนทุนของรัฐวิสาหกิจใด

เปนหุนในรูปแบบของบริษัทแลว ใหมีคณะกรรมการเตรียมการจัดต้ังบริษัท ประกอบดวย 
ปลัดกระทรวงหรือทบวงที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงหรือทบวงนั้น เปนผูกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจท่ีจะ
เปล่ียนทุนเปนหุนเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา* ผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ผูบริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจนั้น ผูแทนพนักงานของรัฐวิสาหกิจนั้นหนึ่งคน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไม
เกินสามคน ซ่ึงจะแตงต้ังตามความเหมาะสมของการเปล่ียนทุนของรัฐวิสาหกิจนั้นเปนหุนเปน
กรรมการ และผูแทนกระทรวงการคลังเปนกรรมการและเลขานุการ 

ใหประธานกรรมการและกรรมการโดยตําแหนงตามวรรคหนึ่งพิจารณาแตงต้ัง
กรรมการซึ่งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนพนักงาน โดยกรรมการผูทรงคุณวุฒินั้นจะตอง
แตงต้ังจากผูซ่ึงมีความเชี่ยวชาญในดานการเงินและการบัญชี และในกิจการหรือการดําเนินการ
ของรัฐวิสาหกิจท่ีจะเปล่ียนทุนเปนหุนอยางนอยดานละหนึ่งคน สวนผูแทนพนักงานนั้นจะตอง
แตงต้ังจากนายกสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานท่ีคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้น
เสนอในกรณีที่รัฐวิสาหกิจนั้นไมมีสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

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 
 

ใหคณะกรรมการเตรียมการจัดต้ังบริษัทแตงต้ังบุคคลใดเปนผูชวยเลขานุการ
ตามท่ีเห็นสมควร 

ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามวรรคหนึ่ ง  หมายความวา  ผู ว าการ 
ผูอํานวยการ หรือบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงท่ีมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกันกับตําแหนงดังกลาว 

 
มาตรา ๑๗  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๖ พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔)  คณะกรรมการมีมติใหออก 
(๕)  มีลักษณะตองหามของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ 
 
มาตรา ๑๘  ใหนํามาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ 

มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใชบังคับแกคณะกรรมการเตรียมการจัดต้ังบริษัทโดยอนุโลม 
แลวแตกรณี แตขอหามมิใหเปนผูถือหุนหรือเปนกรรมการหรือผูมีอํานาจในการจัดการในบริษัทท่ี
จัดตั้งขึ้นโดยการเปลี่ยนทุนเปนหุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัทตามมาตรา ๑๒ มิใหใชบังคับ
กับกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทซึ่งเปนผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือผูแทนพนักงานของ
รัฐวิสาหกิจ 

 
มาตรา ๑๙  ใหคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทมีหนา ท่ีเสนอแนะ

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทท่ีจะจัดต้ังข้ึนโดยการเปล่ียนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัทนั้น 
ตามหลักการและแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามมาตรา ๑๓ (๑)  ท้ังนี้ โดยให
ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑)  กําหนดกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด และสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจ สวนท่ี
จะโอนใหแกบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้น และสวนที่จะใหตกเปนของกระทรวงการคลัง 

(๒)  กําหนดพนักงานที่จะใหเปนลูกจางของบริษัท 
(๓)  กําหนดทุนเรือนหุนหรือทุนจดทะเบียนสําหรับการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท

จํานวนหุนและมูลคาของหุนแตละหุน ตลอดจนรายการตางๆ ท่ีเปนสวนของผูถือหุน 
(๔)  กําหนดชื่อของบริษัท 
(๕)  กําหนดโครงสรางการบริหารงานบริษัท รายชื่อกรรมการบริษัท และผูสอบ

บัญชีในวาระเริ่มแรก 
(๖)  จัดทําหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท 
(๗)  จัดทํารางพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๖ 
(๘)  จัดทํารางพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดเงื่อนเวลายุบเลิกรัฐวิสาหกิจ ในกรณี

มีการโอนกิจการของรัฐวิสาหกิจไปทั้งหมด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

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 
 

(๙ )   จั ด ให มี ก า ร รั บฟ งคว าม คิด เ ห็นของประชาชนตามระ เบี ยบ ท่ี
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงอยางนอยตองมี
การรับฟงความคิดเห็นในเรื่องตาม (๑) (๒) (๗) และ (๘) 

(๑๐)  พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการนโยบายทุน
รัฐวิสาหกิจมอบหมาย 

รัฐวิสาหกิจหนี่งจะเปล่ียนทุนเปนหุนและจัดต้ังเปนบริษัทเดียวหรือหลายบริษัทก็
ได และในกรณีท่ีจะมีการเปล่ียนทุนเปนหุนของหลายบริษัทนั้น จะกระทําในคราวเดียวกันหรือไม
ก็ได หรือรวมกิจการทั้งหมดหรือบางสวนของหลายรัฐวิสาหกิจมาจัดตั้งเปนบริษัทเดียวหรือหลาย
บริษัทก็ได 

ขอมูลขาวสารท่ีคณะกรรมการเตรียมการจัดต้ังบริษัทจัดทําข้ึนใหเปดเผยตอ
สาธารณชน เวนแตกรณีท่ีอยูในระหวางดําเนินการและอาจทําใหรัฐเสียประโยชน 

 
มาตรา ๒๐  คณะกรรมการเตรียมการจัดต้ังบริษัทจะแตงต้ังคณะอนุกรรมการ

คณะหน่ึงหรือหลายคณะ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนก็ได 
คณะอนุกรรมการตองไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดไวสําหรับกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ และใหนํามาตรา ๑๘ มาใชบังคับแกคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๑  ใหคณะกรรมการเตรียมการจัดต้ังบริษัทรายงานรายละเอียด

เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทตามมาตรา ๑๙ ตอคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณา 
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจอาจแก ไขเพิ่ม เ ติมขอเสนอของ

คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทไดตามที่เห็นสมควร แลวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
ใหเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจนั้นเปนหุนและจัดตั้งบริษัทตอไป 

 
มาตรา ๒๒  เม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหเปล่ียนทุนของรัฐวิสาหกิจใดเปนหุนและ

จัดต้ังบริษัทแลวใหนายทะเบียนหุนสวนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือนาย
ทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด  แลวแตกรณี จดทะเบียนบริษัทนั้นตาม
รายละเอียดที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 

การจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมใดๆ อันเกี่ยวแกการ
นั้น 

ใหหุนของบริษัทที่จดทะเบียนตามวรรคหนึ่งเปนหุนท่ีมีการชําระคาหุนเต็มมูลคา
แลว และใหกระทรวงการคลังถือหุนดังกลาวไวท้ังหมด 

การจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งมิใหนําบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยและกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด ในสวนท่ีเกี่ยวกับสภาพและการจัดต้ังบริษัทมาใช
บังคับ 

เม่ือมีการจดทะเบียนบริษัทตามวรรคหนึ่งแลว ใหการดําเนินกิจการของบริษัท
เปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด แลวแต



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

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 
 

กรณี เวนแตท่ีมีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ และใหรายงานตางๆ เกี่ยวกับบริษัทท่ีไดจด
ทะเบียนไวมีผลบังคับใชไดตอไป จนกวาจะมีการแกไขเปล่ียนแปลงเปนอยางอื่นตามกฎหมายวา
ดวยการนั้น 

 
มาตรา ๒๓  ในระหวางท่ีกระทรวงการคลังยังมิไดโอนหุนท่ีถืออยูใหแกบุคคลอื่น

มิใหนําบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด
ในสวนที่วาดวยจํานวนผูถือหุนและจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละคนจะพึงถือไวไดมาใชบังคับ และให
ถือวาความเห็นของกระทรวงการคลังอันเกี่ยวกับบริษัทนั้นเปนมติของท่ีประชุมใหญผูถือหุน 

ความเห็นของกระทรวงการคลังท่ีแจงไปยังนายทะเบียนหุนสวนบริษัทหรือนาย
ทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๔  ในวันที่จดทะเบียนบริษัทตามมาตรา ๒๒ ใหบรรดากิจการ สิทธิ หนี้

ความรับผิดและสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจ ท้ังนี้ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติโอนไปเปนของบริษัท
หรือเปนของกระทรวงการคลัง แลวแตกรณี 

ในกรณีหนี้ที่โอนไปเปนของบริษัทตามวรรคหนึ่ง เปนหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ํา
ประกันอยูแลว ใหกระทรวงการคลังค้ําประกันหนี้นั้นตอไป โดยอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการคํ้า
ประกันก็ได เวนแตจะมีการตกลงกับเจาหนี้ใหลดหรือปลดเปล้ืองภาระการคํ้าประกันของ
กระทรวงการคลังนั้น 

สิทธิตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึงสิทธิตามสัญญาเชาท่ีดินท่ีเปนท่ีราชพัสดุ
หรือสาธารณสมบัติของแผนดินที่รัฐวิสาหกิจมีอยูในวันจดทะเบียนบริษัทนั้นดวย 

สวนสิทธิในการใชท่ีราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติของแผนดินท่ีรัฐวิสาหกิจเคยมี
อยูตามกฎหมายท่ีราชพัสดุหรือกฎหมายอื่น ใหบริษัทมีสิทธิในการใชท่ีนั้นตอไปตามเง่ือนไขเดิม
แตตองจายคาตอบแทนเปนรายไดแผนดินตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 
มาตรา ๒๕  ในวันจดทะเบียนบริษัทตามมาตรา ๒๒ ใหบรรดาพนักงานตามท่ี

คณะรัฐมนตรีอนุมัติเปนลูกจางของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนของ
บริษัทนั้น 

ใหพนักงานตามวรรคหนึ่งไดรับเงินเดือน คาจาง และสิทธิประโยชนตางๆ ไม
นอยกวาท่ีเคยไดรับอยูเดิม กับใหถือวาเวลาการทํางานของพนักงานดังกลาวในรัฐวิสาหกิจเดิม
เปนเวลาการทํางานในบริษัทโดยไมถือวาการเปล่ียนสภาพจากรัฐวิสาหกิจเดิมเปนบริษัทนั้นเปน
การเลิกจาง 

ใหกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานของรัฐวิสาหกิจเดิมท่ีเปลี่ยนสภาพเปน
บริษัทยังคงอยูตอไป โดยใหบริษัทมีฐานะเปนนายจางรวมกับรัฐวิสาหกิจเดิมหรือแทนรัฐวิสาหกิจ
เดิม แลวแตกรณี 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

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 
 

มาตรา ๒๖  ในกรณีท่ีกฎหมายจัดต้ังรัฐวิสาหกิจท่ีมีการเปล่ียนทุนเปนหุนของ
บริษัทหรือกฎหมายอื่นมีบทบัญญัติใหอํานาจรัฐวิสาหกิจดําเนินการใดๆ ตอบุคคล ทรัพยสิน หรือ
สิทธิของบุคคล หรือมีบทบัญญัติใหการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจนั้นไดรับยกเวนไมอยูภายใต
บังคับกฎหมายวาดวยการใด หรือไดรับยกเวนการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องใด  หรือมี
บทบัญญัติใหสิทธิพิเศษแกรัฐวิสาหกิจนั้นเปนกรณีเฉพาะ หรือมีบทบัญญัติคุมครองกิจการ 
พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ ใหถือวาบทบัญญัตินั้นมีผลใชบังคับตอไป โดยบริษัทมีฐานะ
อยางเดียวกับรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายดังกลาว แตอํานาจ สิทธิ หรือประโยชนท่ีวานั้นอาจจํากัด
หรืองดไดตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาและอาจกําหนดในพระราชกฤษฎีกาใหอํานาจนั้นเปน
ของคณะกรรมการคณะหนึ่งคณะใดตามท่ีจะกําหนด หรือจะใหแตงต้ังโดยคณะกรรมการนโยบาย
ทุนรัฐวิสาหกิจ และใหนํามาตรา ๙ มาใชบังคับแกคณะกรรมการดังกลาวดวยโดยอนุโลม 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งใหดําเนินการออกพระราชกฤษฎีกาใหบริษัทคงมีอํานาจ 
สิทธิ หรือประโยชนเพียงเทาท่ีจําเปนแกการดําเนินงานท่ีจะกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม โดย
คํานึงถึงความเปนธรรมในการแขงขันทางธุรกิจ การควบคุมใหการใชอํานาจทางกฎหมายเปนไป
โดยถูกตอง และการรักษาประโยชนของรัฐประกอบดวย โดยจะกําหนดเง่ือนเวลาหรือเง่ือนไขให
ตองปฏิบัติหรือใหกรณีใดจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งกอนก็ได และ
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจตองเสนอแนะใหทบทวนแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาวใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจประเภทนั้นอยูเสมอ 

ในกรณีท่ีรัฐวิสาหกิจท่ีมีการเปล่ียนทุนเปนหุนของบริษัทไดทําสัญญาท่ีมี
ขอกําหนดใหบุคคลผูเปนคูสัญญาไดมีสิทธิในการดําเนินกิจการใด ใหถือวาคูสัญญาดังกลาวมีสิทธิ
ตามกฎหมายท่ีจะดําเนินกิจการตามสัญญานั้นตอไป จนกวาสัญญาจะส้ินสุด แมตอมาจะมี
กฎหมายกําหนดใหกิจการนั้นตองจัดใหมีการแขงขันโดยเสรีก็ตาม 

อํานาจของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อํานาจของรัฐมนตรีผูกํากับดูแล อํานาจ
สิทธิ หรือประโยชนตามวรรคหนึ่งและวรรคสามเปนอันสิ้นสุดลงเมื่อมีการตรากฎหมายวาดวยการ
ดําเนินกิจการท่ีบริษัทตามวรรคหนึ่งหรือคูสัญญาตามวรรคสามดําเนินการอยู โดยกิจการของ
บริษัทหรือของคูสัญญาดังกลาว แลวแตกรณี ตองอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการนั้นตาม
หลักการแหงความเทาเทียมกันอยางเปนธรรมในการแขงขันทางธุรกิจและในกรณีท่ีกฎหมาย
ดังกลาวกําหนดใหกิจการนั้นตองไดรับอนุญาตหรือสัมปทาน หรือตองดําเนินการใดๆ ถาบริษัท
หรือคูสัญญาดังกลาวมีคําขอก็ใหอนุญาตหรือใหสัมปทานหรือใหดําเนินการดังกลาวได สําหรับ
กรณีของคูสัญญาใหมีสิทธิดังกลาวไดเทาระยะเวลาท่ีเหลืออยูตามสัญญา เวนแตคูสัญญาจะ
ยินยอมสละสิทธิดังกลาว หรือคณะรัฐมนตรีมีมติใหสิทธิดังกลาวส้ินสุดลงโดยชดเชยคาเสียหายให
ตามความเปนธรรม 

อํานาจ สิทธิ หรือประโยชนตามวรรคหนึ่งใหส้ินสุดลงเม่ือบริษัทนั้นส้ินสภาพการ
เปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

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 
 

มาตรา ๒๗  ใหคณะกรรมการตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง มีอํานาจวางหลักเกณฑ
และเง่ือนไขในการใชอํานาจตางๆ ของบริษัทท่ีเกิดจากการเปล่ียนทุนรัฐวิสาหกิจเปนหุนของ
บริษัทไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง รวมท้ังวาง
หลักเกณฑและเง่ือนไขเพื่อใหการดําเนินการของบริษัทมีคุณภาพและอัตราคาบริการหรือราคาท่ี
เปนธรรมแกทุกฝายทั้งผูประกอบธุรกิจและผูบริโภค 

ใหรัฐมนตรีผูกํากับดูแลตามมาตรา ๑๓ (๓) มีอํานาจหนาท่ีเปนผูรักษาการตาม
กฎหมายจัดต้ังรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวของ และมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทท่ี
เกิดจากการเปล่ียนทุนรัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ตลอดจนหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่กําหนดโดยคณะกรรมการตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๒๘  ในกรณีท่ีมีมติคณะรัฐมนตรียุบเลิกรัฐวิสาหกิจใด ใหถือวากฎหมาย

จัดต้ังรัฐวิสาหกิจนั้นเปนอันยกเลิกตามเง่ือนเวลาท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาท่ีตราข้ึนเพื่อการ
นั้น 

ในกรณีท่ีบริษัทใดมีอํานาจ ไดรับยกเวน มีสิทธิพิเศษ หรือไดรับความคุมครอง
ตามมาตรา ๒๖ ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมายจัดต้ังรัฐวิสาหกิจท่ีถูกยกเลิกคงใชบังคับตอไป
ตามระยะเวลาที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๖ 

 
มาตรา ๒๙  เม่ือไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘

ใหรัฐบาลรายงานสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบโดยมิชักชา 
 
มาตรา ๓๐  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๐ ประกอบกับ

มาตรา ๑๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๓๑  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีเปนการสมควรใหมี
กฎหมายท่ีจะเปนเครื่องมือของรัฐเม่ือมีความจําเปนตองเปล่ียนสถานะของรัฐวิสาหกิจจากรูป
แบบเดิมท่ีเปนรัฐวิสาหกิจประเภทองคการของรัฐตามท่ีมีกฎหมายจัดตั้งข้ึนใหเปนรูปแบบบริษัท
จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด แตยังคงมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจประเภทหนึ่งโดยมีการเปล่ียนทุน
จากรัฐวิสาหกิจเดิมเปนทุนของบริษัทท่ีรัฐถือหุนท้ังหมด และยังคงใหมีอํานาจหนาท่ีเชนเดิม
รวมท้ังใหพนักงานมีฐานะเปนเชนเดียวกับท่ีเคยเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจเดิม ท้ังนี้ เพื่อใหเกิด
ความคลองตัวในการดําเนินกิจการและเปนพื้นฐานเบื้องตนท่ีจะแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหเปนองคกร
ธุรกิจอยางเต็มรูปแบบใหกระทําไดโดยสะดวก เม่ือไดมีการเตรียมการในรายละเอียดเกี่ยวกับการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจเรียบรอยแลว โดยการกระจายหุนท่ีรัฐถือไวใหแกภาคเอกชนไดเขามามีสวน
รวมในการลงทุนและการบริหารจัดการในกิจการท่ีรัฐวิสาหกิจเดิมดําเนินการอยูไดตอไปใน
อนาคต จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ดวงใจ/แกไข 
๑๙ ธ.ค. ๔๔ 

A+B (C) 
 

ทรงยศ/สราวุฒิ 
จัดทํา ๑๙/๕/๒๕๔๖ 

 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒ 
 

มาตรา ๖๒  ในพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหแกไขคําวา 
“อธิบดีกรมทะเบียนการคา” เปน “อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดต้ังสวนราชการข้ึนใหมโดยมีภารกิจใหม ซ่ึงได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาท่ีในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาท่ีท่ีโอนไปดวย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพื่อใหผูเกี่ยวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาท่ีวาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม

                                                 
๒ ราชกิจจานเุบกษา เลม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๖ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

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 
 

กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปล่ียนช่ือสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาท่ี และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจท่ีมีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแลว
ซ่ึงเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 
 

สุมลรัตน/อรรถชัย/มณฑาทิพย/แกไข 
๑๑/๐๗/๒๕๔๖ 

 
สุนันทา/แกไข 

๑๙ เมษายน ๒๕๔๗ 
 

ฐิติพงษ/ผูจัดทํา 
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 

 
วาทินี/ปรับปรุง 

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

 


