
 

    พระราชบัญญัต ิ
     ทุนรัฐวสิาหกจิ 
     พ.ศ. ๒๕๔๒  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  
ให้ไว้ ณ วนัที ่๔ ธันวาคม พทุธศักราช ๒๔๔๒ 

เป็นปีที ่๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน  

           พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศวา่  

           โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีกฎหมายวา่ด้วยทนุรัฐวิสาหกิจ  

           พระราชบญัญตัินีมี้บทบญัญัติบางประการเก่ียวกบัการจํากดัสิทธิและเสรีภาพของบคุคล 

ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้ กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

           จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญตัิขึน้ไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภา ดงัตอ่ไปนี ้  

           มาตรา ๑ พระราชบญัญตันีิเ้รียกวา่ "พระราชบญัญตัทินุรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒"  

           มาตรา ๒ พระราชบญัญตัินีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา

เป็นต้น  

           มาตรา ๓ ในพระราชบญัญตันีิ ้  

           "รัฐวิสาหกิจ" หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณท่ีไม่ใช่

บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั  

           "บริษัท" หมายความวา่ บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั  

           "พนกังาน" หมายความว่า พนกังานและลกูจ้างของรัฐวิสาหกิจ และให้หมายความรวมถึง

ผู้ ว่าการ ผู้ อํานวยการ ผู้จัดการ เลขาธิการ และบุคคลซึ่งดํารงตําแหน่งท่ีมีอํานาจหน้าท่ี



เช่นเดียวกนักบัตําแหน่งดงักลา่ว ด้วย  

            มาตรา ๔ ในกรณีท่ีรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะนําทนุบางสว่นหรือทัง้หมดของรัฐวิสาหกิจใดมา

เปล่ียนสภาพเป็นหุ้นในรูปแบบของบริษัทให้กระทําได้ตามพระราชบญัญตันีิ ้ 

           มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการนโยบายทนุรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็น

ประธานกรรมการ รัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีแตง่ตัง้จํานวนไม่เกินสิบห้าคน ผู้ อํานวยการสํานกังาน

งบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาต ิและผู้ทรงคณุวฒุิซึง่คณะรัฐมนตรีแตง่ตัง้จํานวนไม่เกินหกคนเป็นกรรมการ ให้ปลดั

กระทรวงการคลงัเป็นกรรมการและเลขานกุาร และให้ผู้แทนกระทรวงการคลงัเป็นผู้ช่วยเลขานกุาร 

           มาตรา ๖ ให้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิตามมาตรา ๕ มีวาระตําแหน่งคราวละสองปีกรรมการ

ผู้ทรงคณุวฒุิซึง่พ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแตง่ตัง้อีกได้   

           ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ แต่ยงัมิได้แต่งตัง้กรรมการ

ผู้ทรงคณุวุฒิ ใหม่ให้กรรมการผู้ทรงคณุวุฒินัน้ปฏิบตัิหน้าท่ีไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตัง้

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิใหม ่  

           มาตรา ๗ การแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิตามมาตรา ๕ ให้แต่งตัง้โดยระบตุวับคุคล 

           มาตรา ๘ นอกจากพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิตามมาตรา ๕ พ้น

จากตําแหน่งเม่ือ  

           (๑) ตาย  

           (๒) ลาออก  

           (๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ  

           (๔) คณะรัฐมนตรีให้ออก  

           (๕) มีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙  

           มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิตามมาตรา ๕ ต้องไม่มีลกัษณะต้องห้ามดงัต่อไปนี ้

           (๑) เป็นบคุคลล้มละลาย  

           (๒) ได้รับหรือเคยได้รับโทษจําคกุตามคําพิพากษาถึงท่ีสดุให้จําคกุ เว้นแตเ่ป็นโทษสําหรับ

ความผิดท่ี ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ  

           (๓) เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้บริหาร

ท้องถ่ิน ท่ี ปรึกษาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีของพรรคการเมือง 

           (๔) เป็นหรือภายในระยะเวลาสามปีก่อนวนัได้รับแตง่ตัง้เคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือ

ผู้ มี อํานาจในการจดัการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ รับสมัปทาน ผู้ ร่วมทุน หรือมี

ประโยชน์ได้เสียเก่ียวข้องกบักิจการของรัฐวิสาหกิจท่ีจะเปล่ียนทนุเป็นหุ้น  

           มาตรา ๑๐ ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจ



แต่งตัง้ผู้ อ่ืนเป็นกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิแทนได้ และให้ผู้ ท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ใน

ตําแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องผู้ซึง่ตนแทน  

           ในกรณีท่ีมีการแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิเพิ่มขึน้ในระหว่างท่ีกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิซึ่ง

แตง่ตัง้ไว้ แล้วยงัมีวาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ ท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิเพิ่มขึน้อยู่

ในตําแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิท่ีได้รับแตง่ตัง้ไว้แล้ว  

           มาตรา ๑๑ กรรมการตามมาตรา ๕ ท่ีไม่ใช่กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ ถ้าเป็นหรือภายใน

ระยะเวลาสามปีก่อนวนัท่ี ได้รับแต่งตัง้เคยเป็นผู้ ถือหุ้นหรือกรรมการหรือผู้ มีอํานาจในการจดัการ 

หรือท่ีปรึกษาการเงิน ท่ีปรึกษาการจดัการจําหน่ายหุ้น หรือผู้ ทําหน้าท่ีจดัจําหน่ายหุ้น หรือมีสว่นได้

เสียในนิตบิคุคลซึง่เป็นผู้ รับสมัปทาน ผู้ ร่วมทนุหรือมีสว่นได้เสียเก่ียวข้องกบักิจการของรัฐวิสาหกิจ

ท่ีจะเปล่ียนทนุเป็นหุ้นของบริษัท ให้แจ้งกรณีดงักลา่วตอ่คณะกรรมการนโยบายทนุรัฐวิสาหกิจเป็น

หนงัสือภายในสามสบิวนันบัแตว่นัท่ีตนเข้าปฏิบตัหิน้าท่ีหรือนบัแต ่วนัท่ีมีกรณีดงักลา่วเกิดขึน้  

           มาตรา ๑๒ ภายในระยะเวลาสามปีนบัแตพ้่นจากตําแหน่ง กรรมการตามมาตรา ๕ จะเป็น

ผู้ ถือหุ้นหรือเป็นกรรมการ ผู้ มีอํานาจในการจดัการ ท่ีปรึกษาการเงิน หรือท่ีปรึกษาการจดัการ

จําหน่ายหุ้ นหรือผู้ ทําหน้าท่ีจัดจําหน่ายหุ้ น หรือได้รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ เป็นพิเศษ

นอกเหนือจากธุรกิจหรือการงานตามปกติของนิติ บคุคลซึง่เป็นผู้ รับสมัปทาน ผู้ ร่วมทนุ หรือบริษัท

ท่ีจัดตัง้ขึน้โดยการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นหุ้นของบริษัทนัน้มิได้ เว้นแต่เป็นกรณีของ

ข้าราชการประจําท่ีได้รับมอบหมายจากทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข้อง  

           มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการนโยบายทนุรัฐวิสาหกิจมีอํานาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้  

           (๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมตัิในหลกัการและแนวทางให้

ดําเนินการนําทนุบางสว่นหรือทัง้หมดของรัฐวิสาหกิจมาเปลี่ยนสภาพเป็นหุ้นในรูปแบบของบริษัท 

           (๒) เสนอความเห็นตอ่คณะรัฐมนตรีในเร่ืองตา่งๆ เก่ียวกบัการเปล่ียนทนุเป็นหุ้นและการ

จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทตามท่ีคณะกรรมการเตรียมการจดัตัง้บริษัทเสนอตามมาตรา ๒๑  

           (๓) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกบัการกําหนดรัฐมนตรีท่ีจะกํากบัดแูลในด้าน

นโยบายของบริษัทท่ีจะจดทะเบียนจดัตัง้ตาม (๒)  

           (๔) เสนอแนะเก่ียวกบัการแก้ไขเพิ่มเตมิพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๖  

           (๕) กํากบัดแูลให้มีการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนตามพระราชบญัญตันีิ ้  

           (๖) ปฏิบตักิารอ่ืนตามพระราชบญัญตันีิ ้  

           (๗) พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  

           มาตรา ๑๔ การประชมุคณะกรรมการนโยบายทนุรัฐวิสาหกิจต้องมีกรรมการมาประชมุไม่

น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ  

           ให้ประธานกรรมการนโยบายทนุรัฐวิสาหกิจเป็นประธานในท่ีประชมุ ถ้าประธานกรรมการ



ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น

ประธานในท่ีประชมุ  

           มติท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า

คะแนนเสียงเท่ากนัใหประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด  

           ในการประชมุ ถ้ามีการพิจารณาเร่ืองท่ีกรรมการผู้ ใดมีสว่นได้เสีย กรรมการผู้นัน้ไม่มีสิทธิ

เข้าประชมุในเร่ือนัน้ แต่ถ้าท่ีประชมุขอให้อยู่ชีแ้จงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นก็ให้อยู่ในท่ีประชมุ

ได้เพ่ือการนัน้เท่านัน้  ในระหว่างทีกรรมการผู้ นัน้ต้องออกจากท่ีประชุมให้ถือว่า 

คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจประกอบด้วยกรรมการทุกคนท่ีไม่ใช่ผู้ ท่ีต้องออกจากท่ี

ประชมุ  

           มาตรา ๑๕ ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจตาม

พระราชบญัญตัินี ้ให้คณะกรรมการนโยบายทนุรัฐวิสาหกิจมีอํานาจเชิญผู้แทนจากหน่วยงานหรือ

บคุคลใดทัง้ในภาครัฐและภาคเอกชนมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นได้  

           มาตรา ๑๖ เม่ือคณะรัฐมนตรีอนมุตัิในหลกัการให้เปล่ียนทนุของรัฐวิสาหกิจใดเป็นหุ้นใน

รูปแบบของบริษัทแล้ว ให้มีคณะกรรมการเตรียมการจดัตัง้บริษัท ประกอบด้วย ปลดักระทรวงหรือ

ทบวงท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือทบวงนัน้ เป็นผู้ กํากบัดแูลรัฐวิสาหกิจท่ีจะเปล่ียนทนุเป็นหุ้น

เป็นประธานกรรมการ ปลดักระทรวงการคลงั ผู้ อํานวยการสํานกังบประมาณ อธิบดีกรมทะเบียน

การค้า ผู้ อํานวยการสํานกังานตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บริหารสงูสดุของรัฐวิสาหกิจนัน้ ผู้แทนพนกังาน

ของรัฐวิสาหกิจนัน้หนึง่คนและกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิจํานวนไมเ่กินสามคน ซึง่จะแตง่ตัง้ตามความ

เหมาะสมของการเปลี่ยนทนุของรัฐวิสาหกิจนัน้เป็นหุ้นเป็นกรรมการ และผู้แทนกระทรวงการคลงั

เป็นการรมการและเลขานกุาร  

           ให้ประธานกรรมการและกรรมการโดยตําแหน่งตามวรรคหนึ่งพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการซึง่

เป็นกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ และผู้แทนพนกังาน โดยกรรมการผู้ทรงคณุวฒุินัน้จะต้องแตง่ตัง้จากผู้

ซึง่มีความเช่ียวชาญในด้านการเงินและการบญัชี และในกิจการหรือการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจ

ท่ีจะเปล่ียนทนุเป็นหุ้นอย่างน้อยด้านละหนึ่งคน ส่วนผู้แทนพนกังานนัน้จะต้องแต่งตัง้จากนายก

สมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานท่ีคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนัน้เสนอในกรณีท่ี

รัฐวิสาหกิจนัน้ไมมี่สมาคมพนกังานรัฐวิสาหกิจ  

           ให้คณะกรรมการเตรียมการจัดตัง้บริษัทแต่งตัง้บุคคลใดเป็นผู้ ช่วยเลขานุการตามท่ี

เห็นสมควร  

           ผู้บริหารสงูสดุของรัฐวิสาหกิจตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ผู้ว่าการ ผู้ อํานวยการ หรือ

บคุคลซึง่ดํารงตําแหน่งท่ีมีอํานาจหน้าท่ีเช่นเดียวกนักบัตําแหน่งดงักลา่ว  

           มาตรา ๑๗ กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิตามมาตรา ๑๖ พ้นจากตําแหน่งเม่ือ  



           (๑) ตาย  

           (๒) ลาออก  

           (๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  

           (๔) คณะกรรมการมีมตใิห้ออก  

           (๕) มีลกัษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิตามมาตรา ๕  

           มาตรา ๑๘ ให้นํามาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔ และ

มาตรา ๑๕ มาใช้บงัคบัแก่ คณะกรรมการเตรียมการจดัตัง้บริษัทโดยอนโุลม แล้วแต่กรณี แตข้่อ

ห้ามมิให้ถือเป็นผู้ ถือหุ้นหรือเป็นกรรมการหรือผู้ มีอํานาจในการจดัการในบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้โดยการ

เปล่ียนทนุเป็นหุ้นของรัฐวิสาหกิจเป็นหุ้นของบริษัทตามมาตรา ๑๒ มิให้ใช้บงัคบักบักรรมการ

เตรียมการจัดตัง้บริษัทซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือผู้แทนพนักงานของรัฐวิสาหกิจ 

           มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการเตรียมการจดัตัง้บริษัทมีหน้าท่ีเสนอแนะรายละเอียด

เก่ียวกบับริษัทท่ีจะจดัตัง้ขึน้โดยการเปลี่ยนทนุของรัฐวิสาหกิจเป็นหุ้นของบริษัทนัน้ ตามหลกัการ

และแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนมุตัิตามมาตรา ๑๓ (๑) ทัง้นี ้โดยให้ดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

           (๑) กําหนดกิจการ สิทธิ หนี ้ความรับผิด และสินทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจ สว่นท่ีจะโอนให้แก่

บริษัทท่ี จะจดัตัง้ขึน้ และสว่นท่ีจะให้ตกเป็นของกระทรวงการคลงั  

           (๒) กําหนดพนกังานท่ีจะให้เป็นลกูจ้างของบริษัท  

           (๓) กําหนดทนุเรือนหุ้นหรือทนุจดทะเบียนสําหรับการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท จํานวนหุ้น

และมลูคา่ของหุ้นแตล่ะหุ้น ตลอดจนรายการตา่งๆ ท่ีเป็นสว่นของผู้ ถือหุ้น  

           (๔) กําหนดช่ือของบริษัท  

           (๕) กําหนดโครงสร้างการบริหารงานบริษัท รายช่ือกรรมการบริษัท และผู้สอบบญัชีใน

วาระเร่ิมแรก  

           (๖) จดัทําหนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบัของบริษัท  

           (๗) จดัทําร่างพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๖  

           (๘) จดัทําร่างพระราชกฤษฎีกาเพ่ือกําหนดเง่ือนเวลายบุเลิกรัฐวิสาหกิจ ในกรณีมีการโอน

กิจการของรัฐวิสาหกิจไปทัง้หมด  

           (๙) จดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบท่ีคณะกรรมการนโยบายทนุ

รัฐวิสาหกิจกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา ซึง่อย่างน้อยต้องมีการรับฟังความคิดเห็นใน

เร่ืองตาม (๑) (๒) (๗) และ (๘)  

           (๑๐) พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการนโยบายทนุรัฐวิสาหกิจ

มอบหมาย  

           รัฐวิสาหกิจหนึง่จะเปลี่ยนทนุเป็นหุ้นและจดัตัง้เป็นบริษัทเดียวหรือหลายบริษัทก็ได้ และใน



กรณีท่ีจะมีการเปล่ียนทนุเป็นหุ้นของหลายบริษัทนัน้ จะกระทําในคราวเดียวกนัหรือไม่ก็ได้ หรือ

รวมกิจการทัง้หมดหรือบางสว่นของหลายรัฐวิสาหกิจมาจดัตัง้เปนบริษัทเดียวหรือหลายบริษัทก็ได้  

           ข้อมลูข่าวสารท่ีคณะกรรมการเตรียมการจดัตัง้บริษัทจดัทําขึน้ให้เปิดเผยต่อสาธารณชน 

เว้นแต ่กรณี ท่ีอยูใ่นระหวา่งดําเนินการและอาจทําให้รัฐเสียประโยชน์  

           มาตรา ๒๐ คณะกรรมการเตรียมการจดัตัง้บริษัทจะแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการคณะหนึ่ง

หรือหลายคณะ เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบตักิารอยา่งหนึง่อยา่งใดแทนก็ได้   

           คณะอนกุรรมการต้องไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดไว้สําหรับกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ

ตามมาตรา ๕ และให้นํามาตรา ๑๘ มาใช้บงัคบัแก่คณะอนกุรรมการโดยอนโุลม  

           มาตรา ๒๑ ให้คณะกรรมการเตรียมการจดัตัง้บริษัทรายงานรายละเอียดเก่ียวกบัการ

จดัตัง้บริษัทตามมาตรา ๑๙ ตอ่คณะกรรมการนโยบายทนุรัฐวิสาหกิจเพ่ือพิจารณา  

           คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจอาจแก้ไขเพ่ิมเติมข้อเสนอของคณะกรรมการ

เตรียมการจดัตัง้บริษัทได้ตามท่ีเห็นสมควร แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนมุตัิให้เปล่ียนทนุ

ของรัฐวิสาหกิจนัน้เป็นหุ้นและจดัตัง้บริษัทตอ่ไป  

           มาตรา ๒๒ เม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมตัิให้เปล่ียนทนุของรัฐวิสาหกิจใดเป็นหุ้นและจดัตัง้

บริษัทแล้วให้นายทะเบียนหุ้นสว่นบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือนายทะเบียน

ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั แล้วแต่กรณี จดทะเบียนบริษัทนัน้ตามรายละเอียดท่ี

คณะรัฐมนตรีอนมุตั ิ  

           การจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมใดๆ อันเก่ียวแก่การนัน้ 

           ให้หุ้นของบริษัทท่ีจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งเป็นหุ้นท่ีมีการชําระคา่หุ้นเต็มมลูคา่แล้ว และ

ให้ กระทรวงการคลงัถือหุ้นดงักลา่วไว้ทัง้หมด  

           การจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งมิให้นําบทบญัญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั ในสว่นท่ีเก่ียวกบัสภาพและการจดัตัง้บริษัทมาใช้บงัคบั 

           เม่ือมีการจดทะเบียนบริษัทตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้การดําเนินกิจการของบริษัทเป็นไปตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั แล้วแตก่รณี เว้นแตท่ี่

มีบญัญตัิไว้แล้วในพระราชบญัญตัินี ้และให้รายการตา่งๆ เก่ียวกบับริษัทท่ีได้จดทะเบียนไว้มีผล

บงัคบัใช้ได้ตอ่ไป จนกวา่จะมี การแก้ไขเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืนตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้  

           มาตรา ๒๓ ในระหว่างท่ีกระทรวงการคลงัยงัมิได้โอนหุ้นท่ีถืออยู่ให้แก่บคุคลอ่ืน มิให้นํา

บทบญัญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั ใน

สว่นท่ีวา่ด้วยจํานวนผู้ ถือหุ้นและจํานวนหนีท่ี้ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะพงึถือไว้ได้มาใช้บงัคบั และให้ถือ

วา่ความเห็นของกระทรวงการคลงัอนัเก่ียวกบับริษัทนัน้เป็นมตขิองท่ีประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้น  

           ความเห็นของกระทรวงการคลงัท่ีแจ้งไปยงันายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือนายทะเบียน



บริษัทมหาชนจํากดัให้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา  

           มาตรา ๒๔ ในวนัท่ีจดทะเบียนบริษัทตามมาตรา ๒๒ ให้บรรดากิจการ สิทธิ หนี ้ความรับ

ผิดและสินทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจ ทัง้นี ้ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีอนมุตัิโอนไปเป็นของบริษัท หรือเป็น

ของกระทรวงการคลงั แล้วแต ่กรณี   

           ในกรณีหนีท่ี้โอนไปเป็นของบริษัทตามวรรคหนึ่ง เป็นหนีท่ี้กระทรวงการคลงัคํา้ประกนัอยู่

แล้วให้ กระทรวงการคลงัคํา้ประกนัหนีน้ัน้ตอ่ไป โดยอาจเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการคํา้ประกนัก็ได้ 

เว้นแตจ่ะมีการตกลงกบัเจ้าหนีใ้ห้ลดหรือปลดเปลือ้งภาระการคํา้ประกนัของกระทรวงการคลงันัน้ 

           สิทธิตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงสิทธิตามสญัญาเช่าท่ีดินท่ีเป็นราชพสัดหุรือสา

ธารณสมบตั ิของแผน่ดนิท่ีรัฐวิสาหกิจมีอยูใ่นวนัจดทะเบียนบริษัทนัน้ด้วย  

           ส่วนสิทธิในการใช้ท่ีราชพสัดุหรือสาธารณสมบตัิของแผ่นดินท่ีรัฐวิสาหกิจเคยมีอยู่ตาม

กฎหมายท่ี ราชพสัดหุรือกฎหมายอ่ืน ให้บริษัทมีสิทธิในการใช้ท่ีนัน้ตอ่ไปตามเง่ือนไขเดิม แตต้่อง

จ่ายคา่ตอบแทนเป็นรายได้แผน่ดนิตามท่ีกระทรวงการคลงักําหนด  

           มาตรา ๒๕ ในวนัจดทะเบียนบริษัทตามมาตรา ๒๒ ให้บรรดาพนักงานตามท่ี

คณะรัฐมนตรีอนมุตัิเป็นลกูจ้างของบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้โดยการเปลี่ยนทนุของรัฐวิสาหกิจเป็นหุ้นของ

บริษัทนัน้  

           ให้พนกังานตามวรรคหนึง่ได้รับเงินเดือน คา่จ้าง และสทิธิประโยชน์ตา่งๆ ไม่น้อยกว่าท่ีเคย

ได้ รับอยู่ เดิม กบัให้ถือว่าเวลาการทํางานของพนกังานดงักล่าวในรัฐวิสาหกิจเดิมเป็นเวลาการ

ทํางานในบริษัทโดยไม่ ถือว่าการเปล่ียนสภาพจากรัฐวิสาหกิจเดิมเป็นบริษัทนัน้เป็นการเลิกจ้าง 

           ให้กองทุนสํารองเลีย้งชีพสําหรับพนักงานของรัฐวิสาหกิจเดิมท่ีเปล่ียนสภาพเป็นบริษัท

ยงัคงอยู่ต่อไป โดยให้บริษัทมีฐานะเป็นนายจ้างร่วมกบัรัฐวิสาหกิจเดิมหรือแทนรัฐวิสาหกิจเดิม 

แล้วแตก่รณี  

           มาตรา ๒๖ ในกรณีท่ีกฎหมายจดัตัง้รัฐวิสาหกิจท่ีมีการเปล่ียนทนุเป็นหุ้นของบริษัทหรือ

กฎหมายอ่ืนมีบทบญัญตัิ ให้อํานาจรัฐวิสาหกิจดําเนินการใดๆ ต่อบคุคล ทรัพย์สิน หรือสิทธิของ

บุคคลหรือมีบทบัญญัติให้การดําเนินการของรัฐวิสาหกิจนัน้ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับ

กฎหมายว่าด้วยการใดหรือได้รับยกเว้นการปฏิบตัิตามกฎหมายในเร่ืองใด หรือมีบทบญัญตัิให้

สทิธิพิเศษแก่รัฐวิสาหกิจนัน้เป็นกรณีเฉพาะ หรือมีบทบญัญตัคิุ้มครองกิจการ พนกังานหรือลกูจ้าง

ของรัฐวิสาหกิจ ให้ถือว่าบทบญัญัตินัน้มีผลใช้บงัคบัต่อไป โดยบริษัทมีฐานะอย่างเดียวกับ

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายดงักล่าว แต่อํานาจ สิทธิ หรือประโยชน์ท่ีว่านัน้อาจจํากัดหรืองดได้ 

ตามท่ี กําหนดในพระราชกฤษฎีกาและอาจกําหนดในพระราชกฤษฎีกาให้อํานาจนัน้เป็นของ

คณะกรรมการคณะหนึ่งคณะใดตามท่ีจะกําหนดหรือจะให้แต่งตัง้โดยคณะกรรมการนโยบายทุน

รัฐวิสาหกิจ และให้นํามาตรา ๙ มาใช้ บงัคบัแก่คณะกรรมการดงักล่าวด้วยโดยอนุโลม 



           ในกรณีตามวรรคหนึ่งให้ดําเนินการออกพระราชกฤษฎีกาให้บริษัทคงมีอํานาจ สิทธิ หรือ

ประโยชน์เพียงเท่าท่ีจําเป็นแก่การดําเนินงานท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยคํานึงถึง

ความเป็นธรรมในการแข่งขนัทางธุรกิจ การควบคมุให้การใช้อํานาจทางกฎหมายเป็นไปโดย

ถกูต้อง และการรักษาประโยชน์ของรัฐประกอบด้วย โดยจะกําหนดเง่ือนเวลาหรือเง่ือนไขให้ต้อง

ปฏิบัติหรือให้กรณีใดจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งก่อนก็ได้ และ

คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจต้องเสนอแนะให้ทบทวนแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา

ดงักลา่วให้สอดคล้องกบัสภาพการเปล่ียนแปลงของธุรกิจประเภทนัน้อยูเ่สมอ  

           ในกรณีท่ีรัฐวิสาหกิจท่ีมีการเปลี่ยนทุนเป็นหุ้ นของบริษัทได้ทําสญัญาท่ีมีข้อกําหนดให้

บุคคลผู้ เป็นคู่ สญัญาได้มีสิทธิในการดําเนินกิจการใด ให้ถือว่าคู่สญัญาดงักล่าวมีสิทธิตาม

กฎหมายท่ีจะดําเนินกิจการตามสญัญานัน้ตอ่ไป จนกว่าสญัญาจะสิน้สดุ แม้ตอ่มาจะมีกฎหมาย

กําหนดให้กิจการนัน้ต้องจดัให้มีการแขง่ขนัโดยเสรีก็ตาม  

           อํานาจของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อํานาจของรัฐมนตรีผู้ กํากบัดแูล อํานาจ สิทธิ 

หรือประโยชน์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสามเป็นอันสิน้สุดลงเม่ือมีการตรากฎหมายว่าด้วยการ

ดําเนินกิจการท่ีบริษัทตามวรรคหนึ่งหรือคู่สญัญาตามวรรคสามดําเนินการอยู่ โดยกิจการของ

บริษัทหรือของคู่สญัญาดงักล่าว แล้วแต่กรณี ต้องอยู่ในบงัคบัแห่งกฎหมายว่าด้วยการนัน้ตาม

หลักการแห่งความเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจและในกรณีท่ีกฎหมาย

ดงักล่าวกําหนดให้กิจการนัน้ต้องได้รับอนญุาตหรือสมัปทาน หรือต้องดําเนินการใดๆ ถ้าบริษัท

หรือคู่สญัญาดงักล่าวมีคําขอก็ให้อนญุาตหรือให้สมัปทานหรือให้ดําเนินการดงักล่าวได้ สําหรับ

กรณีของคู่สญัญาให้มีสิทธิดงักล่าวได้เท่าระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ตามสญัญา เว้นแต่คู่สญัญาจะ

ยินยอมสละสทิธิดงักลา่ว หรือคณะรัฐมนตรีมีมตใิห้สทิธิดงักลา่วสิน้สดุลงโดยชดเชยคา่เสียหายให้

ความเป็นธรรม  

           อํานาจ สิทธิ หรือประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้สิน้สดุลงเม่ือบริษัทนัน้สิน้สภาพการเป็น

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ด้วยวิธีการงบประมาณ  

           มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง มีอํานาจวางหลกัเกณฑ์และ

เง่ือนไขในการใช้อํานาจตา่งๆ ของบริษัทท่ีเกิดจากการเปลี่ยนทนุรัฐวิสาหกิจเป็นหุ้นของบริษัทได้

เท่าท่ีไม่ขดัหรือแย้งกบัพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง รวมทัง้วางหลกัเกณฑ์

และเง่ือนไขเพ่ือให้การดําเนินการของบริษัทมีคณุภาพและอตัราค่าบริการหรือราคาท่ีเป็นธรรมแก่

ทกุฝ่ายทัง้ผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค  

           ให้รัฐมนตรีผู้ กํากบัดแูลตามมาตรา ๑๓ (๓) มีอํานาจหน้าท่ีเป็นผู้ รักษาการตามกฎหมาย

จดัตัง้รัฐ วิสา หกิจท่ีเก่ียวข้อง และมีอํานาจหน้าท่ีกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทท่ีเกิดจาก

การเปล่ียนทุนรัฐวิสาหกิจเป็นหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนหลกัเกณฑ์และ



เง่ือนไขท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึง่  

           มาตรา ๒๘ ในกรณีท่ีมีมติคณะรัฐมนตรียบุเลิกรัฐวิสาหกิจใดๆ ให้ถือว่ากฎหมายจดัตัง้

รัฐวิสาหกิจนัน้เป็นอนัยกเลิกตามเง่ือนไขเวลาท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาท่ีตราขึน้เพ่ือการนัน้ 

           ในกรณีท่ีบริษัทใดมีอํานาจ ได้รับยกเว้น มีสิทธิพิเศษ หรือได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 

๒๖ ให้ถือวา่บทบญัญตัแิห่งกฎหมายจดัตัง้รัฐวิสาหกิจท่ีถกูยกเลกิคงใช้บงัคบัตอ่ไปตามระยะเวลา

ท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๖  

           มาตรา ๒๙ เม่ือได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘ ให้รัฐบาล

รายงานสภาผู้แทนราษฎรและวฒุิสภาเพ่ือทราบโดยมิชกัช้า  

           มาตรา ๓๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๐ ประกอบกบัมาตรา ๑๒ 

ต้องระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

           มาตรา ๓๑ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญตันีิ ้ 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  
ชวนหลีกภยั  
นายกรัฐมนตรี  

(ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที ่๑๒๘ ก หนา้ ๑ วนัที ่๑๖ ธนัวาคม ๒๕๔๒)  

หมายเหตุ  
             เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัินี ้คือ โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีกฎหมายท่ีจะ

เป็นเคร่ืองมือของรัฐเม่ือมีความจําเป็นต้องเปล่ียนสถานะของรัฐวิสาหกิจจากรูปแบบเดิมท่ีเป็น

รัฐวิสาหกิจประเภทองค์การของรัฐ ตามท่ีมีกฎหมายจดัตัง้ให้เป็นรูปแบบบริษัทจํากดัหรือบริษัท

มหาชนจํากดั แตย่งัคงมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทหนึ่ง โดยมีการเปลี่ยนทนุจากรัฐวิสาหกิจ

เดิมเป็นทนุของบริษัทท่ีรัฐถือหุ้นทัง้หมด และยงัคงให้มีอํานาจหน้าท่ีเช่นเดิม รวมทัง้ให้พนกังานมี

ฐานะเป็นเช่นเดียวกบัท่ีเคยเป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจเดิม ทัง้นี ้ เพ่ือให้เกิดความคล่องตวัในการ

ดําเนินกิจการและเป็นพืน้ฐานเบือ้งต้นท่ีจะแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้เป็นองค์กรธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ

ให้กระทําได้โดยสะดวก เม่ือได้มีการเตรียมการในรายละเอียดเก่ียวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

เรียบร้อยแล้ว โดยการกระจายหุ้นท่ีรัฐถือไว้ให้แก่ภาคเอกชนได้เข้ามามีสว่นร่วมในการลงทนุและ

การบริหารจดัการในกิจการท่ีรัฐวิสาหกิจเดิมดําเนินการอยู่ได้ตอ่ไปในอนาคต จึงจําเป็นต้องตรา

พระราชบญัญตันีิ ้ 

 


