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ทุนรัฐวิสาหกิจ
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ให้ ไว้ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๔๒
เป็ นปี ที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรให้ มีกฎหมายว่าด้ วยทุนรัฐวิสาหกิจ
พระราชบัญญัตินี ้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรี ภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรั ฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจัก รไทยบัญ ญัติให้
กระทํ า ได้ โ ดยอาศัย อํ า นาจตามบทบัญ ญัติแห่ ง กฎหมาย
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ตราพระราชบัญญัติขึ ้นไว้ โดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี ้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ ี ้เรี ยกว่า "พระราชบัญญัตทิ นุ รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒"
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็ นต้ น
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตนิ ี ้
"รัฐวิสาหกิจ" หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณที่ไม่ใช่
บริษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัด
"บริ ษัท" หมายความว่า บริ ษัทจํากัดหรื อบริษัทมหาชนจํากัด
"พนักงาน" หมายความว่า พนักงานและลูกจ้ างของรัฐวิสาหกิจ และให้ หมายความรวมถึง
ผู้ว่าการ ผู้อํานวยการ ผู้จัดการ เลขาธิ การ และบุคคลซึ่งดํารงตําแหน่งที่มีอํานาจหน้ าที่

เช่นเดียวกันกับตําแหน่งดังกล่าว ด้ วย
มาตรา ๔ ในกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะนําทุนบางส่วนหรื อทังหมดของรั
้
ฐวิสาหกิจใดมา
เปลี่ยนสภาพเป็ นหุ้นในรูปแบบของบริ ษัทให้ กระทําได้ ตามพระราชบัญญัตนิ ี ้
มาตรา ๕ ให้ มีคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้ วย นายกรัฐมนตรี เป็ น
ประธานกรรมการ รัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรี แต่งตังจํ
้ านวนไม่เกินสิบห้ าคน ผู้อํานวยการสํานักงาน
งบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิซงึ่ คณะรัฐมนตรี แต่งตังจํ
้ านวนไม่เกินหกคนเป็ นกรรมการ ให้ ปลัด
กระทรวงการคลังเป็ นกรรมการและเลขานุการ และให้ ผ้ แู ทนกระทรวงการคลังเป็ นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๖ ให้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ มีวาระตําแหน่งคราวละสองปี กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซงึ่ พ้ นจากตําแหน่งอาจได้ รับแต่งตังอี
้ กได้
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ แต่ยงั มิได้ แต่งตังกรรมการ
้
ผู้ทรงคุณวุฒิ ใหม่ให้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินนั ้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ แต่งตัง้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่
มาตรา ๗ การแต่งตังกรรมการผู
้
้ ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ ให้ แต่งตังโดยระบุ
้
ตวั บุคคล
มาตรา ๘ นอกจากพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ พ้ น
จากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อเสมือนไร้ ความสามารถ
(๔) คณะรัฐมนตรี ให้ ออก
(๕) มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามมาตรา ๙
มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ ต้ องไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามดังต่อไปนี ้
(๑) เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๒) ได้ รับหรื อเคยได้ รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุก เว้ นแต่เป็ นโทษสําหรับ
ความผิดที่ ได้ กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(๓) เป็ นข้ าราชการการเมือง ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้ องถิ่น ผู้บริ หาร
ท้ องถิ่น ที่ ปรึกษาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่ของพรรคการเมือง
(๔) เป็ นหรื อภายในระยะเวลาสามปี ก่อนวันได้ รับแต่งตังเคยเป็
้
นกรรมการหรื อผู้บริ หารหรื อ
ผู้มี อํานาจในการจัดการหรื อมีส่วนได้ เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็ นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรื อมี
ประโยชน์ได้ เสียเกี่ยวข้ องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจที่จะเปลี่ยนทุนเป็ นหุ้น
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรี อาจ

แต่งตังผู
้ ้ อื่นเป็ นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนได้ และให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ใน
ตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องผู้ซงึ่ ตนแทน
ในกรณีที่มีการแต่งตังกรรมการผู
้
้ ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
แต่งตังไว้
้ แล้ วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ ้นอยู่
ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ รับแต่งตังไว้
้ แล้ ว
มาตรา ๑๑ กรรมการตามมาตรา ๕ ที่ไม่ใช่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ถ้ าเป็ นหรื อภายใน
ระยะเวลาสามปี ก่อนวันที่ ได้ รับแต่งตังเคยเป็
้
นผู้ถือหุ้นหรื อกรรมการหรื อผู้มีอํานาจในการจัดการ
หรื อที่ปรึกษาการเงิน ที่ปรึกษาการจัดการจําหน่ายหุ้น หรื อผู้ทําหน้ าที่จดั จําหน่ายหุ้น หรื อมีสว่ นได้
เสียในนิตบิ คุ คลซึง่ เป็ นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุนหรื อมีสว่ นได้ เสียเกี่ยวข้ องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจ
ที่จะเปลี่ยนทุนเป็ นหุ้นของบริ ษัท ให้ แจ้ งกรณีดงั กล่าวต่อคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเป็ น
หนังสือภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ตนเข้ าปฏิบตั หิ น้ าที่หรื อนับแต่ วันที่มีกรณีดงั กล่าวเกิดขึ ้น
มาตรา ๑๒ ภายในระยะเวลาสามปี นับแต่พ้นจากตําแหน่ง กรรมการตามมาตรา ๕ จะเป็ น
ผู้ถือหุ้นหรื อเป็ นกรรมการ ผู้มีอํานาจในการจัดการ ที่ปรึ กษาการเงิน หรื อที่ปรึ กษาการจัดการ
จํ า หน่ า ยหุ้น หรื อผู้ทํ า หน้ า ที่ จัด จํ า หน่ า ยหุ้น
หรื อ ได้ รั บ เงิ น หรื อ ประโยชน์ ใ ดๆ เป็ นพิ เ ศษ
นอกเหนือจากธุรกิจหรื อการงานตามปกติของนิติ บุคคลซึง่ เป็ นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรื อบริ ษัท
ที่จัดตังขึ
้ ้นโดยการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเป็ นหุ้นของบริ ษัทนัน้ มิได้ เว้ นแต่เป็ นกรณีของ
ข้ าราชการประจําที่ได้ รับมอบหมายจากทางราชการหรื อรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้ อง
มาตรา ๑๓ ให้ คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจมีอํานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิในหลักการและแนวทางให้
ดําเนินการนําทุนบางส่วนหรื อทังหมดของรั
้
ฐวิสาหกิจมาเปลี่ยนสภาพเป็ นหุ้นในรู ปแบบของบริ ษัท
(๒) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ในเรื่ องต่างๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนทุนเป็ นหุ้นและการ
จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทตามที่คณะกรรมการเตรี ยมการจัดตังบริ
้ ษัทเสนอตามมาตรา ๒๑
(๓) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการกําหนดรัฐมนตรี ที่จะกํากับดูแลในด้ าน
นโยบายของบริ ษัทที่จะจดทะเบียนจัดตังตาม
้
(๒)
(๔) เสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๖
(๕) กํากับดูแลให้ มีการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนตามพระราชบัญญัตนิ ี ้
(๖) ปฏิบตั กิ ารอื่นตามพระราชบัญญัตนิ ี ้
(๗) พิจารณาเรื่ องอื่นๆ ตามที่คณะรัฐมนตรี มอบหมาย
มาตรา ๑๔ การประชุมคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่
น้ อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้ ประธานกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าประธานกรรมการ

ไม่มาประชุมหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ น
ประธานในที่ประชุม
มติที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการคนหนึ่งให้ มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ า
คะแนนเสียงเท่ากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
ในการประชุม ถ้ ามีการพิจารณาเรื่ องที่กรรมการผู้ใดมีสว่ นได้ เสีย กรรมการผู้นนไม่
ั ้ มีสิทธิ
เข้ าประชุมในเรื่ อนัน้ แต่ถ้าที่ประชุมขอให้ อยู่ชี ้แจงข้ อเท็จจริ งหรื อให้ ความเห็นก็ให้ อยู่ในที่ประชุม
ได้ เพื่ อ การนั น้ เท่ า นั น้
ในระหว่ า งที ก รรมการผู้ นัน้ ต้ องออกจากที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ ว่ า
คณะกรรมการนโยบายทุน รั ฐวิสาหกิ จประกอบด้ วยกรรมการทุกคนที่ ไม่ใช่ผ้ ูที่ ต้องออกจากที่
ประชุม
มาตรา ๑๕ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการนโยบายทุนรั ฐวิสาหกิ จตาม
พระราชบัญญัตินี ้ ให้ คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจมีอํานาจเชิญผู้แทนจากหน่วยงานหรื อ
บุคคลใดทังในภาครั
้
ฐและภาคเอกชนมาให้ ข้อเท็จจริงหรื อแสดงความเห็นได้
มาตรา ๑๖ เมื่อคณะรัฐมนตรี อนุมตั ิในหลักการให้ เปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจใดเป็ นหุ้นใน
รูปแบบของบริ ษัทแล้ ว ให้ มีคณะกรรมการเตรี ยมการจัดตังบริ
้ ษัท ประกอบด้ วย ปลัดกระทรวงหรื อ
ทบวงที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงหรื อทบวงนัน้ เป็ นผู้กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่จะเปลี่ยนทุนเป็ นหุ้น
เป็ นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมทะเบียน
การค้ า ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บริ หารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจนัน้ ผู้แทนพนักงาน
ของรัฐวิสาหกิจนันหนึ
้ ง่ คนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกินสามคน ซึง่ จะแต่งตังตามความ
้
เหมาะสมของการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจนันเป็
้ นหุ้นเป็ นกรรมการ และผู้แทนกระทรวงการคลัง
เป็ นการรมการและเลขานุการ
ให้ ประธานกรรมการและกรรมการโดยตําแหน่งตามวรรคหนึ่งพิจารณาแต่งตังกรรมการซึ
้
ง่
เป็ นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนพนักงาน โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินนจะต้
ั ้ องแต่งตังจากผู
้
้
ซึง่ มีความเชี่ยวชาญในด้ านการเงินและการบัญชี และในกิจการหรื อการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจ
ที่จะเปลี่ยนทุนเป็ นหุ้นอย่างน้ อยด้ านละหนึ่งคน ส่วนผู้แทนพนักงานนันจะต้
้
องแต่งตังจากนายก
้
สมาคมพนัก งานรั ฐวิ ส าหกิ จ หรื อ พนัก งานที่ คณะกรรมการของรั ฐวิ ส าหกิ จนัน้ เสนอในกรณี ที่
รัฐวิสาหกิจนันไม่
้ มีสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ให้ ค ณะกรรมการเตรี ย มการจัด ตัง้ บริ ษั ท แต่ง ตัง้ บุค คลใดเป็ นผู้ช่ ว ยเลขานุก ารตามที่
เห็นสมควร
ผู้บริ หารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ผู้ว่าการ ผู้อํานวยการ หรื อ
บุคคลซึง่ ดํารงตําแหน่งที่มีอํานาจหน้ าที่เช่นเดียวกันกับตําแหน่งดังกล่าว
มาตรา ๑๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๖ พ้ นจากตําแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(๔) คณะกรรมการมีมติให้ ออก
(๕) มีลกั ษณะต้ องห้ ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕
มาตรา ๑๘ ให้ นํามาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔ และ
มาตรา ๑๕ มาใช้ บงั คับแก่ คณะกรรมการเตรี ยมการจัดตังบริ
้ ษัทโดยอนุโลม แล้ วแต่กรณี แต่ข้อ
ห้ ามมิให้ ถือเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อเป็ นกรรมการหรื อผู้มีอํานาจในการจัดการในบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นโดยการ
เปลี่ยนทุนเป็ นหุ้นของรัฐวิสาหกิจเป็ นหุ้นของบริ ษัทตามมาตรา ๑๒ มิให้ ใช้ บงั คับกับกรรมการ
เตรี ยมการจัดตังบริ
้ ษัทซึ่งเป็ นผู้บริ หารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรื อผู้แทนพนักงานของรัฐวิสาหกิจ
มาตรา ๑๙ ให้ คณะกรรมการเตรี ยมการจัดตังบริ
้ ษัทมีหน้ าที่เสนอแนะรายละเอียด
เกี่ยวกับบริ ษัทที่จะจัดตังขึ
้ ้นโดยการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเป็ นหุ้นของบริ ษัทนัน้ ตามหลักการ
และแนวทางที่คณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมตั ิตามมาตรา ๑๓ (๑) ทังนี
้ ้ โดยให้ ดําเนินการดังต่อไปนี ้
(๑) กําหนดกิจการ สิทธิ หนี ้ ความรับผิด และสินทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจ ส่วนที่จะโอนให้ แก่
บริษัทที่ จะจัดตังขึ
้ ้น และส่วนที่จะให้ ตกเป็ นของกระทรวงการคลัง
(๒) กําหนดพนักงานที่จะให้ เป็ นลูกจ้ างของบริษัท
(๓) กําหนดทุนเรื อนหุ้นหรื อทุนจดทะเบียนสําหรับการจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัท จํานวนหุ้น
และมูลค่าของหุ้นแต่ละหุ้น ตลอดจนรายการต่างๆ ที่เป็ นส่วนของผู้ถือหุ้น
(๔) กําหนดชื่อของบริ ษัท
(๕) กําหนดโครงสร้ างการบริ หารงานบริ ษัท รายชื่อกรรมการบริ ษัท และผู้สอบบัญชีใน
วาระเริ่มแรก
(๖) จัดทําหนังสือบริคณห์สนธิและข้ อบังคับของบริษัท
(๗) จัดทําร่างพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๖
(๘) จัดทําร่ างพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดเงื่อนเวลายุบเลิกรัฐวิสาหกิจ ในกรณีมีการโอน
กิจการของรัฐวิสาหกิจไปทังหมด
้
(๙) จัดให้ มีการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายทุน
รัฐวิสาหกิจกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึง่ อย่างน้ อยต้ องมีการรับฟั งความคิดเห็นใน
เรื่ องตาม (๑) (๒) (๗) และ (๘)
(๑๐) พิจารณาเรื่ องอื่นๆ ตามที่คณะรัฐมนตรี หรื อคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ
มอบหมาย
รัฐวิสาหกิจหนึง่ จะเปลี่ยนทุนเป็ นหุ้นและจัดตังเป็
้ นบริษัทเดียวหรื อหลายบริ ษัทก็ได้ และใน

กรณีที่จะมีการเปลี่ยนทุนเป็ นหุ้นของหลายบริ ษัทนัน้ จะกระทําในคราวเดียวกันหรื อไม่ก็ได้ หรื อ
รวมกิจการทังหมดหรื
้
อบางส่วนของหลายรัฐวิสาหกิจมาจัดตังเปนบริ
้
ษัทเดียวหรื อหลายบริ ษัทก็ได้
ข้ อมูลข่าวสารที่คณะกรรมการเตรี ยมการจัดตังบริ
้ ษัทจัดทําขึ ้นให้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
เว้ นแต่ กรณี ที่อยูใ่ นระหว่างดําเนินการและอาจทําให้ รัฐเสียประโยชน์
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการเตรี ยมการจัดตังบริ
้ ษัทจะแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการคณะหนึ่ง
หรื อหลายคณะ เพื่อพิจารณาหรื อปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่ อย่างใดแทนก็ได้
คณะอนุกรรมการต้ องไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กําหนดไว้ สําหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๕ และให้ นํามาตรา ๑๘ มาใช้ บงั คับแก่คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ให้ คณะกรรมการเตรี ยมการจัดตังบริ
้ ษัทรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการ
จัดตังบริ
้ ษัทตามมาตรา ๑๙ ต่อคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการนโยบายทุน รั ฐ วิ ส าหกิ จ อาจแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ เสนอของคณะกรรมการ
เตรี ยมการจัดตังบริ
้ ษัทได้ ตามที่เห็นสมควร แล้ วเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมตั ิให้ เปลี่ยนทุน
ของรัฐวิสาหกิจนันเป็
้ นหุ้นและจัดตังบริ
้ ษัทต่อไป
มาตรา ๒๒ เมื่อคณะรัฐมนตรี อนุมตั ิให้ เปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจใดเป็ นหุ้นและจัดตัง้
บริษัทแล้ วให้ นายทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรื อนายทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัด แล้ วแต่กรณี จดทะเบียนบริ ษัทนันตามรายละเอี
้
ยดที่
คณะรัฐมนตรี อนุมตั ิ
การจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งให้ ได้ รับยกเว้ นค่าธรรมเนียมใดๆ อันเกี่ ยวแก่การนัน้
ให้ ห้ นุ ของบริ ษัทที่จดทะเบียนตามวรรคหนึ่งเป็ นหุ้นที่มีการชําระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ ว และ
ให้ กระทรวงการคลังถือหุ้นดังกล่าวไว้ ทงหมด
ั้
การจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งมิให้ นําบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
และกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัด ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพและการจัดตังบริ
้ ษัทมาใช้ บงั คับ
เมื่อมีการจดทะเบียนบริ ษัทตามวรรคหนึ่งแล้ ว ให้ การดําเนินกิจการของบริ ษัทเป็ นไปตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรื อกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัด แล้ วแต่กรณี เว้ นแต่ที่
มีบญ
ั ญัติไว้ แล้ วในพระราชบัญญัตินี ้ และให้ รายการต่างๆ เกี่ยวกับบริ ษัทที่ได้ จดทะเบียนไว้ มีผล
บังคับใช้ ได้ ตอ่ ไป จนกว่าจะมี การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นตามกฎหมายว่าด้ วยการนัน้
มาตรา ๒๓ ในระหว่างที่กระทรวงการคลังยังมิได้ โอนหุ้นที่ถืออยู่ให้ แก่บคุ คลอื่น มิให้ นํา
บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรื อกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัด ใน
ส่วนที่วา่ ด้ วยจํานวนผู้ถือหุ้นและจํานวนหนี ้ที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละคนจะพึงถือไว้ ได้ มาใช้ บงั คับ และให้ ถือ
ว่าความเห็นของกระทรวงการคลังอันเกี่ยวกับบริษัทนันเป็
้ นมติของที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้น
ความเห็นของกระทรวงการคลังที่แจ้ งไปยังนายทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษัทหรื อนายทะเบียน

บริษัทมหาชนจํากัดให้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๔ ในวันที่จดทะเบียนบริ ษัทตามมาตรา ๒๒ ให้ บรรดากิจการ สิทธิ หนี ้ ความรับ
ผิดและสินทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจ ทังนี
้ ้ ตามที่คณะรัฐมนตรี อนุมตั ิโอนไปเป็ นของบริ ษัท หรื อเป็ น
ของกระทรวงการคลัง แล้ วแต่ กรณี
ในกรณีหนี ้ที่โอนไปเป็ นของบริ ษัทตามวรรคหนึ่ง เป็ นหนี ้ที่กระทรวงการคลังคํ ้าประกันอยู่
แล้ วให้ กระทรวงการคลังคํ ้าประกันหนี ้นันต่
้ อไป โดยอาจเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการคํ ้าประกันก็ได้
เว้ นแต่จะมีการตกลงกับเจ้ าหนี ้ให้ ลดหรื อปลดเปลื ้องภาระการคํ ้าประกันของกระทรวงการคลังนัน้
สิทธิ ตามวรรคหนึ่งให้ หมายความรวมถึงสิทธิ ตามสัญญาเช่าที่ดินที่เป็ นราชพัสดุหรื อสา
ธารณสมบัติ ของแผ่นดินที่รัฐวิสาหกิจมีอยูใ่ นวันจดทะเบียนบริษัทนันด้
้ วย
ส่วนสิทธิ ในการใช้ ที่ราชพัสดุหรื อสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่รัฐวิสาหกิจเคยมีอยู่ตาม
กฎหมายที่ ราชพัสดุหรื อกฎหมายอื่น ให้ บริ ษัทมีสิทธิในการใช้ ที่นนต่
ั ้ อไปตามเงื่อนไขเดิม แต่ต้อง
จ่ายค่าตอบแทนเป็ นรายได้ แผ่นดินตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๒๕ ในวันจดทะเบียนบริ ษัทตามมาตรา ๒๒ ให้ บรรดาพนักงานตามที่
คณะรัฐมนตรี อนุมตั ิเป็ นลูกจ้ างของบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นโดยการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเป็ นหุ้นของ
บริษัทนัน้
ให้ พนักงานตามวรรคหนึง่ ได้ รับเงินเดือน ค่าจ้ าง และสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ไม่น้อยกว่าที่เคย
ได้ รับอยู่ เดิม กับให้ ถือว่าเวลาการทํางานของพนักงานดังกล่าวในรัฐวิสาหกิจเดิมเป็ นเวลาการ
ทํางานในบริ ษัทโดยไม่ ถือว่าการเปลี่ยนสภาพจากรัฐวิสาหกิจเดิมเป็ นบริ ษัทนันเป็
้ นการเลิกจ้ าง
ให้ กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพสําหรับพนักงานของรัฐวิสาหกิจเดิมที่เปลี่ยนสภาพเป็ นบริ ษัท
ยังคงอยู่ต่อไป โดยให้ บริ ษัทมีฐานะเป็ นนายจ้ างร่ วมกับรัฐวิสาหกิจเดิมหรื อแทนรัฐวิสาหกิจเดิม
แล้ วแต่กรณี
มาตรา ๒๖ ในกรณีที่กฎหมายจัดตังรั้ ฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุนเป็ นหุ้นของบริ ษัทหรื อ
กฎหมายอื่นมีบทบัญญัติ ให้ อํานาจรัฐวิสาหกิจดําเนินการใดๆ ต่อบุคคล ทรัพย์สิน หรื อสิทธิของ
บุค คลหรื อ มี บ ทบัญ ญัติใ ห้ ก ารดํ า เนิ น การของรั ฐวิ ส าหกิ จนัน้ ได้ รับ ยกเว้ น ไม่อ ยู่ภ ายใต้ บัง คับ
กฎหมายว่าด้ วยการใดหรื อได้ รับยกเว้ นการปฏิบตั ิตามกฎหมายในเรื่ องใด หรื อมีบทบัญญัติให้
สิทธิพิเศษแก่รัฐวิสาหกิจนันเป็
้ นกรณีเฉพาะ หรื อมีบทบัญญัตคิ ้ มุ ครองกิจการ พนักงานหรื อลูกจ้ าง
ของรัฐวิสาหกิจ ให้ ถือว่าบทบัญญัตินนมี
ั ้ ผลใช้ บงั คับต่อไป โดยบริ ษัทมีฐานะอย่างเดียวกับ
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายดังกล่าว แต่อํานาจ สิทธิ หรื อประโยชน์ที่ว่านัน้ อาจจํากัดหรื องดได้
ตามที่ กําหนดในพระราชกฤษฎีกาและอาจกําหนดในพระราชกฤษฎีกาให้ อํานาจนันเป็
้ นของ
คณะกรรมการคณะหนึ่งคณะใดตามที่จะกําหนดหรื อจะให้ แต่งตังโดยคณะกรรมการนโยบายทุ
้
น
รัฐวิสาหกิจ และให้ นํามาตรา ๙ มาใช้ บังคับแก่คณะกรรมการดังกล่าวด้ วยโดยอนุโลม

ในกรณีตามวรรคหนึ่งให้ ดําเนินการออกพระราชกฤษฎีกาให้ บริ ษัทคงมีอํานาจ สิทธิ หรื อ
ประโยชน์เพียงเท่าที่จําเป็ นแก่การดําเนินงานที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยคํานึงถึง
ความเป็ นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจ การควบคุมให้ การใช้ อํานาจทางกฎหมายเป็ นไปโดย
ถูกต้ อง และการรักษาประโยชน์ของรัฐประกอบด้ วย โดยจะกําหนดเงื่อนเวลาหรื อเงื่อนไขให้ ต้อง
ปฏิบัติหรื อให้ กรณี ใดจะต้ องได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ก่ อนก็ ได้
และ
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจต้ องเสนอแนะให้ ทบทวนแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวให้ สอดคล้ องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจประเภทนันอยู
้ เ่ สมอ
ในกรณี ที่รัฐวิสาหกิ จที่ มีการเปลี่ยนทุนเป็ นหุ้นของบริ ษัทได้ ทําสัญญาที่ มีข้อกํ าหนดให้
บุคคลผู้เป็ นคู่ สัญญาได้ มีสิทธิในการดําเนินกิจการใด ให้ ถือว่าคู่สญ
ั ญาดังกล่าวมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะดําเนินกิจการตามสัญญานันต่
้ อไป จนกว่าสัญญาจะสิ ้นสุด แม้ ตอ่ มาจะมีกฎหมาย
กําหนดให้ กิจการนันต้
้ องจัดให้ มีการแข่งขันโดยเสรี ก็ตาม
อํานาจของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อํานาจของรัฐมนตรี ผ้ กู ํากับดูแล อํานาจ สิทธิ
หรื อประโยชน์ ตามวรรคหนึ่งและวรรคสามเป็ นอันสิน้ สุดลงเมื่ อมี การตรากฎหมายว่าด้ วยการ
ดําเนินกิจการที่บริ ษัทตามวรรคหนึ่งหรื อคู่สญ
ั ญาตามวรรคสามดําเนินการอยู่ โดยกิจการของ
บริ ษัทหรื อของคู่สญ
ั ญาดังกล่าว แล้ วแต่กรณี ต้ องอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้ วยการนันตาม
้
หลักการแห่งความเท่าเทียมกันอย่างเป็ นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิ จและในกรณี ที่กฎหมาย
ดังกล่าวกําหนดให้ กิจการนันต้
้ องได้ รับอนุญาตหรื อสัมปทาน หรื อต้ องดําเนินการใดๆ ถ้ าบริ ษัท
หรื อคู่สญ
ั ญาดังกล่าวมีคําขอก็ให้ อนุญาตหรื อให้ สมั ปทานหรื อให้ ดําเนินการดังกล่าวได้ สําหรับ
กรณีของคู่สญ
ั ญาให้ มีสิทธิดงั กล่าวได้ เท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญา เว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะ
ยินยอมสละสิทธิดงั กล่าว หรื อคณะรัฐมนตรี มีมติให้ สทิ ธิดงั กล่าวสิ ้นสุดลงโดยชดเชยค่าเสียหายให้
ความเป็ นธรรม
อํานาจ สิทธิ หรื อประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้ สิ ้นสุดลงเมื่อบริ ษัทนันสิ
้ ้นสภาพการเป็ น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๒๗ ให้ คณะกรรมการตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง มีอํานาจวางหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการใช้ อํานาจต่างๆ ของบริ ษัทที่เกิดจากการเปลี่ยนทุนรัฐวิสาหกิจเป็ นหุ้นของบริ ษัทได้
เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ งกับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง รวมทังวางหลั
้
กเกณฑ์
และเงื่อนไขเพื่อให้ การดําเนินการของบริ ษัทมีคณ
ุ ภาพและอัตราค่าบริ การหรื อราคาที่เป็ นธรรมแก่
ทุกฝ่ ายทังผู
้ ้ ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค
ให้ รัฐมนตรี ผ้ กู ํากับดูแลตามมาตรา ๑๓ (๓) มีอํานาจหน้ าที่เป็ นผู้รักษาการตามกฎหมาย
จัดตังรั้ ฐ วิสา หกิจที่เกี่ยวข้ อง และมีอํานาจหน้ าที่กํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทที่เกิดจาก
การเปลี่ยนทุนรัฐวิสาหกิจเป็ นหุ้นของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ตลอดจนหลักเกณฑ์ และ

เงื่อนไขที่กําหนดโดยคณะกรรมการตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึง่
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่มีมติคณะรัฐมนตรี ยบุ เลิกรัฐวิสาหกิจใดๆ ให้ ถือว่ากฎหมายจัดตัง้
รัฐวิสาหกิจนันเป็
้ นอันยกเลิกตามเงื่อนไขเวลาที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ ้นเพื่อการนัน้
ในกรณีที่บริ ษัทใดมีอํานาจ ได้ รับยกเว้ น มีสิทธิพิเศษ หรื อได้ รับความคุ้มครองตามมาตรา
๒๖ ให้ ถือว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายจัดตังรั้ ฐวิสาหกิจที่ถกู ยกเลิกคงใช้ บงั คับต่อไปตามระยะเวลา
ที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๖
มาตรา ๒๙ เมื่อได้ มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘ ให้ รัฐบาล
รายงานสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบโดยมิชกั ช้ า
มาตรา ๓๐ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๑๒ หรื อมาตรา ๑๘ หรื อมาตรา ๒๐ ประกอบกับมาตรา ๑๒
ต้ อ งระวางโทษจํ า คุก ไมเกิ น หกเดื อ นหรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น หนึ่ ง แสนบาท
หรื อ ทัง้ จํ า ทัง้ ปรั บ
มาตรา ๓๑ ให้ นายกรัฐมนตรี รักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี ้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวนหลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
(ประกาศในราชกิ จจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที ่ ๑๒๘ ก หน้า ๑ วันที ่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๒)
หมายเหตุ
เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัตินี ้ คือ โดยที่เป็ นการสมควรให้ มีกฎหมายที่จะ
เป็ นเครื่ องมือของรัฐเมื่อมีความจําเป็ นต้ องเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจจากรู ปแบบเดิมที่เป็ น
รัฐวิสาหกิจประเภทองค์การของรัฐ ตามที่มีกฎหมายจัดตังให้
้ เป็ นรู ปแบบบริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัท
มหาชนจํากัด แต่ยงั คงมีสถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจประเภทหนึ่ง โดยมีการเปลี่ยนทุนจากรัฐวิสาหกิจ
เดิมเป็ นทุนของบริ ษัทที่รัฐถือหุ้นทังหมด
้
และยังคงให้ มีอํานาจหน้ าที่เช่นเดิม รวมทังให้
้ พนักงานมี
ฐานะเป็ นเช่นเดียวกับที่เคยเป็ นพนักงานรัฐวิสาหกิจเดิม ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดความคล่องตัวในการ
ดําเนินกิจการและเป็ นพื ้นฐานเบื ้องต้ นที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้ เป็ นองค์กรธุรกิจอย่างเต็มรู ปแบบ
ให้ กระทําได้ โดยสะดวก เมื่อได้ มีการเตรี ยมการในรายละเอียดเกี่ยวกับการแปรรู ปรัฐวิสาหกิจ
เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยการกระจายหุ้นที่รัฐถือไว้ ให้ แก่ภาคเอกชนได้ เข้ ามามีสว่ นร่ วมในการลงทุนและ
การบริ หารจัดการในกิจการที่รัฐวิสาหกิจเดิมดําเนินการอยู่ได้ ตอ่ ไปในอนาคต จึงจําเป็ นต้ องตรา
พระราชบัญญัตนิ ี ้

