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๑. ความมุ่งหมายของกฎหมาย 
 พระราชบัญญั ติ ทุ นรั ฐวิ สาหกิ จ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ เป็ นกฎหมายที่ เป็ น เครื่ องมื อของรั ฐ 
เมื่อมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจจากรูปแบบเดิมที่เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทองค์การของรัฐ  
ตามที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้เป็นรูปแบบบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด แต่ยังคงมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ
ประเภทหนึ่ง โดยมีการเปลี่ยนทุนจากรัฐวิสาหกิจเดิมเป็นทุนของบริษัทที่รัฐถือหุ้นทั้งหมด และยังคง 
ให้มีอ านาจหน้าที่เช่นเดิม รวมทั้งให้พนักงานมีฐานะเป็นเช่นเดียวกับที่ เคยเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจเดิม 
ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินกิจการและเป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  
ให้เป็นองค์กรธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบให้กระท าได้โดยสะดวก เมื่อได้มีการเตรียมการในรายละเอียดเกี่ยวกับ 
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเรียบร้อยแล้ว โดยการกระจายหุ้นที่รัฐถือไว้ให้แก่ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุน
และการบริหารจัดการในกิจการที่รัฐวิสาหกิจเดิมด าเนินการอยู่ได้ต่อไปในอนาคต 
 ๒. สรุปสาระส าคัญของกฎหมาย 
  ๒.๑ ในกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะน าทุนบางส่วนหรือทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจใดมาเปลี่ยนสภาพ
เป็นหุ้นในรูปแบบของบริษัทให้กระท าได้ตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๔)  
  ๒.๒ รัฐวิสาหกิจที่จะด าเนินการเปลี่ยนทุนเป็นหุ้นตามพระราชบัญญัตินี้ หมายถึง รัฐวิสาหกิจ 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณที่มิใช่บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด (มาตรา ๓) 
  ๒.๓ ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ (มาตรา ๕) ซึ่งมีการก าหนดอ านาจหน้าที่ 
ของคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ (มาตรา ๑๓) และก าหนดองค์ประชุมคณะกรรมการนโยบาย 
ทุนรัฐวิสาหกิจ (มาตรา ๑๔)   
  ๒.๔ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจมีวาระการด ารงต าแหน่ง 
คราวละสองปี (มาตรา ๖) โดยในการแต่งตั้งให้ระบุตัวบุคคล (มาตรา ๗) โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาจพ้นจากต าแหน่ง
นอกจากพ้นตามวาระ (มาตรา ๘) และ การก าหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (มาตรา ๙)  
  ๒.๕ ก าหนดให้กรรมการในคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจที่เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
และข้าราชการประจ า หากภายใน ๓ ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งหรือระหว่างที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าไป 
มีส่วนได้ เสียในฐานะต่างๆ ตามที่พระราชบัญญัติทุนรั ฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ และรัฐวิสาหกิจ 
ที่จะเปลี่ยนทุนเป็นหุ้นของบริษัท ต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ  
เป็นหนังสือภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เข้าปฏิบัติหน้าที่หรือนับแต่วันที่มีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น (มาตรา ๑๑)  
และภายใน ๓ ปี หลังจากที่พ้นจากต าแหน่ง จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่รับสัมปทานเพ่ือร่วมทุนหรือกับ
บริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ได้ ยกเว้นเป็นกรณีข้าราชการประจ าที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการและรัฐวิสาหกิจ  
ที่เก่ียวข้อง (มาตรา ๑๒) 
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  ๒.๖ ก าหนดให้มีคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้ งบริษัท ภายหลังคณะรัฐมนตรี อนุมัติ 
ในหลักการให้เปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นหุ้นในรูปแบบของบริษัท  (มาตรา ๑๖) ซึ่งมีหน้าที่เสนอแนะ
รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่จะจัดตั้งโดยการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นทุนของบริษัทและด าเนินการต่างๆ 
(มาตรา ๑๙) 
  ๒.๗ ให้คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทรายงานการจัดตั้งบริษัทต่อคณะกรรมการนโยบาย
ทุนรัฐวิสาหกิจแล้วเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (มาตรา ๒๑) และก าหนดให้นายทะเบียนจดทะเบียนตามที่คณะรัฐมนตรี 
อนุมัต ิ(มาตรา ๒๒)  
  ๒.๘ ในระหว่างที่กระทรวงการคลังยั งไม่ โอนหุ้นให้แก่ บุคคลอ่ืน ให้ถือว่าความเห็น 
ของกระทรวงการคลังอันเกี่ยวกับบริษัทเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น (มาตรา ๒๓) ก าหนดให้ในวันจดทะเบียน
บริษัทตามมาตรา ๒๒ บรรดากิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิดและสินทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจให้โอนไปเป็นของบริษัท
หรือกระทรวงการคลังแล้วแต่กรณี (มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง) กรณีการโอนหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ าประกันอยู่แล้ว 
ให้กระทรวงการคลังค้ าประกันหนี้นั้นต่อไป (มาตรา ๒๔ วรรคสอง) 
  ๒.๙ ให้พนักงานเป็นลูกจ้างของบริษัทโดยได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
ไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่เดิม และให้ถือว่าเวลาการท างานของพนักงานเป็นเวลาการท างานในบริษัทโดยไม่ถือว่า
เป็นการเลิกจ้าง (มาตรา ๒๕ วรรคสอง) และให้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่เปลี่ยนสภาพเป็นบริษัทยังคงอยู่ต่อไป
โดยให้บริษัทมีฐานะเป็นนายจ้างร่วมกับรัฐวิสาหกิจเดิม (มาตรา ๒๕ วรรคสาม) 
  ๒ .๑๐  ก รณี กฎหมายจั ดตั้ ง ข อง รั ฐ วิ ส าหกิ จที่ มี บทบัญญั ติ ใ ห้ อ า น า จรั ฐ วิ ส าหกิ จ 
ในการด าเนินการของรัฐวิสาหกิจนั้นได้รับการยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการใด หรือได้รับ
ยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องใด หรือมีบทบัญญัติ ให้สิทธิพิเศษแก่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นการเฉพาะ 
หรือมีบทบัญญัติคุ้มครองกิจการ พนักงาน ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปได้ 
แต่อ านาจที่ว่านั้นอาจจ ากัดหรืองดได้ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา (มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง) โดยก าหนด 
หลักว่าบริษัทจะมีอ านาจ สิทธิประโยชน์เท่าที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม (มาตรา ๒๖ 
วรรคสอง) กรณีที่รัฐวิสาหกิจที่เปลี่ยนทุนเป็นหุ้นของบริษัทท าสัญญาก าหนดให้บุคคลที่เป็นคู่สัญญามีสิทธิ  
ในการด าเนินกิจการใดๆ ให้ถือว่าคู่สัญญามีสิทธิตามกฎหมายที่จะด าเนินกิจการตามสัญญาต่อไปจนกว่าสัญญา
จะสิ้นสุด (มาตรา ๒๖ วรรคสาม) และก าหนดอ านาจ สิทธิประโยชน์ที่ออกตามพระราชกฤษฎีกาสิ้นสุดลง 
เมื่อมีการตรากฎหมายว่าด้วยการด าเนินกิจการหรือเมื่อบริษัทนั้นสิ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ (มาตรา ๒๖ 
วรรคท้าย) 
  ๒.๑๑ กรณียุบเลิกรัฐวิสาหกิจตามที่มีมติคณะรัฐมนตรี ให้ถือว่ากฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น
เป็นอันยกเลิกไป (มาตรา ๒๘ วรรคแรก) 
 ๓. บทบัญญัติที่คุ้มครองประชาชน 
  ๓.๑ จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบาย 
ทุนรัฐวิสาหกิจก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๑๙) 



- ๓ - 
 

  ๓.๒ ก าหนดให้บริษัทมีอ านาจ สิทธิ และประโยชน์ เท่ าที่ จ า เป็นแก่การด า เนินงาน 
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม โดยให้ค านึงถึงความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจ และการรักษาประโยชน์
ของรัฐ (มาตรา ๒๖ วรรคสอง) 
  ๓.๓ ก าหนดให้คณะกรรมการตามมาตรา ๒๖ มีอ านาจวางหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
เพ่ือให้การด าเนินการมีคุณภาพ และการคิดอัตราค่าบริการที่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
การด าเนินการปกติจะอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐมนตรี (มาตรา ๒๗) 
 

 ๔. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  เมื่อรัฐวิสาหกิจนั้นเป็นนิติบุคคลในรูปบริษัทจ ากัด  รัฐวิสาหกิจนั้นจะต้องด าเนินการ 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด  
แล้วแต่กรณี 
 ๕. ค าพิพากษาศาลฎีกา 
  - ไม่มี - 
 ๖. ค าพิพากษา/ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด 
  - รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑ - 
 ๗. ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 
  - ไม่มี - 
 ๘. ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  - รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒ - 
 ๙. การตีความ การตอบข้อหารือ หรือแนวทางปฏิบัติ 
  สคร. ได้จัดคู่ท ามือและแนวทางในการปฏิบัติพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒  
เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถศึกษาสาระส าคัญและขั้นตอนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร.  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๓ 
 ๑๐. เอกสารอ่ืน 
   - ไม่มี - 
 

หมายเหตุ - ค าอธิบายนี้มีขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการเข้าใจสาระส าคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการจะปฏิบัติ

ตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้องนั้นประชาชนจะต้องศึกษา ท าความเข้าใจ ตรวจสอบและยึดถือตัวบท

กฎหมายเป็นส าคัญ 



เอกสารแนบ ๓
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