
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
การจัดการหุนสวนและหุนของรัฐมนตรี 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เปนปที่ ๕๕ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการจัดการหุนสวนและหุนของรัฐมนตรี 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการจัดการหุนสวนและหุน

ของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ รัฐมนตรี” หมายความว า  นายกรัฐมนตรีห รือ รัฐมนตรีแตละคนใน

คณะรัฐมนตร ี
“นิติบุคคล” หมายความวา นิติบุคคลที่รัฐมนตรีมอบหมายใหจัดการหุนสวน

หรือหุนของรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้ 
“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาต ิ
 
มาตรา ๔  รัฐมนตรีตองไมเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัท 

หรือไมคงไวซึ่งความเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัท เวนแตในกรณีดังตอไปนี ้
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๖๖ ก/หนา ๑/๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ในหางหุนสวนจํากัด รัฐมนตรีเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดไดไม
เกินรอยละหาของทุนทั้งหมดของหางหุนสวนจํากัดนั้น 

(๒) ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด รัฐมนตรีเปนผูถือหุนไดไมเกินรอย
ละหาของจํานวนหุนทั้งหมดที่จําหนายไดในบริษัทนั้น 

 
มาตรา ๕  ในกรณีที่รัฐมนตรีประสงคจะไดรับประโยชนจากการเปนหุนสวนหรือ

ผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทในสวนที่เกินกวาจํานวนที่กําหนดไวในมาตรา ๔ ใหรัฐมนตรี
ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) แจงเปนหนังสือใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้งเปนรัฐมนตรี และ 

(๒) โอนหุนสวนหรือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นใหนิติบุคคลภายในเกาสิบ
วันนับแตวันที่ไดแจงใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบ และ
เมื่อไดดําเนินการโอนหุนสวนหรือหุนใหกับนิติบุคคลใดแลว ใหรัฐมนตรีแจงเปนหนังสือให
ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบภายในสิบวันนับแตวันที่ไดโอน
หุนสวนหรือหุนนั้น 

 
มาตรา  ๖   นิติบุคคลที่ รัฐมนตรีจะโอนหุนสวนหรือหุนใหจัดการตาม

พระราชบัญญัตินี้ได ตองเปนนิติบุคคลที่มีอํานาจจัดการกองทุนสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือนิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพยสินเพื่อประโยชนของผูอ่ืนตาม
กฎหมายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 
มาตรา ๗  นิติบุคคลที่รัฐมนตรีจะโอนหุนสวนหรือหุนใหจัดการได ตองเปนนิติ

บุคคลที่ไมมีกรรมการหรือพนักงานซึ่งนิติบุคคลนั้นมอบหมายใหเปนผูจัดการในการบริหารและ
จัดการหุนสวนหรือหุนของรัฐมนตรีที่มีผลประโยชนหรือมีสวนไดเสียกับรัฐมนตรี คูสมรสของ
รัฐมนตรี เจาหนี้หรือลูกหนี้ของรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๘  ในการโอนหุนสวนหรือหุนของรัฐมนตรีใหกับนิติบุคคลตาม

พระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีโอนกรรมสิทธิ์ในหุนสวนหรือหุนใหกับนิติบุคคลโดยเด็ดขาดแตการ
จัดการหรือการจัดหาผลประโยชนเก่ียวกับหุนสวนหรือหุนของรัฐมนตรี ใหเปนไปตามเงื่อนไขของ
สัญญาจัดการหุนสวนหรือหุนของรัฐมนตรี 

การโอนหุนสวนหรือหุนที่มีภาระผูกพันใด ๆ อยูกอนวันที่มีการโอน การโอน
ดังกลาวไมกระทบกระเทือนสิทธิของเจาหนี้ตามภาระผูกพันนั้น และเจาหนี้ตามภาระผูกพันจะ
โตแยงการโอนดังกลาวมิได 

 
มาตรา ๙  สัญญาจัดการหุนสวนหรือหุนของรัฐมนตรีตองจัดทําตามแบบที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนดซึ่งอยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้ 
(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับหุนสวนหรือหุนของรัฐมนตรีที่จะโอนใหกับนิติบุคคล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจําหนายจายโอนหุนสวนหรือหุน วิธีการจัดการ
หุนสวนหรือหุนและการจัดหาผลประโยชนในหุนสวนหรือหุนที่รับโอน ซึ่งจะตองไมมีลักษณะเปน
การกําหนดกรอบการจัดการหรือการจัดหาผลประโยชนที่รัฐมนตรีอาจครอบงําจัดการหรือการ
จัดหาผลประโยชน 

(๓) คาตอบแทนและวิธีการจายคาตอบแทนในการจัดการหุนสวนหรือหุน ถา
หากม ี

(๔) ความรับผิดและขอจํากัดความรับผิดในการจัดการหุนสวนหรือหุน 
(๕) การจายผลประโยชนที่เกิดจากการจัดการหุนสวนหรือหุน 
(๖) วิธีการคืนหุนสวนหรือหุนที่รับโอนและผลประโยชนที่เกิดจากการจัดการ

หุนสวนหรือหุน 
ในการกําหนดแบบสัญญาจัดการหุนสวนหรือหุนของรัฐมนตรี คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. อาจกําหนดเงื่อนไขหรือขอบเขตของความตกลงที่รัฐมนตรีและนิติบุคคลจะมีสิทธิกระทํา
ไดไวดวยก็ได 

การทําความตกลงเปนประการอื่นนอกเหนือจากขอกําหนดในสัญญาจัดการ
หุนสวนหรือหุนของรัฐมนตรีตามแบบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดจะกระทํามิได 

 
มาตรา ๑๐  เมื่อรัฐมนตรีไดดําเนินการโอนหุนสวนหรือหุนใหกับนิติบุคคลแลว 

ใหนิติบุคคลนั้นรายงานการรับโอนหุนสวนหรือหุน พรอมทั้งสงสําเนาของสัญญาจัดการหุนสวน
หรือหุนของรัฐมนตรีใหกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสิบวันนับแตวันที่ไดลงนามในสัญญา ใน
การนี้ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดใหมีการเปดเผยสําเนาของสัญญานั้นใหประชาชนทราบตาม
วิธีการที่เห็นสมควรโดยไมชักชา 

 
มาตรา ๑๑  หามมิใหรัฐมนตรีกระทําการใดอันมีลักษณะเปนการเขาไปบริหาร

ครอบงํา หรือออกคําส่ังเก่ียวกับการจัดการหุนสวนหรือหุนหรือการจัดหาผลประโยชนในหุนสวน
หรือหุน 

 
มาตรา ๑๒  หามมิใหนิติบุคคลยินยอมหรือดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ เพ่ือให

รัฐมนตรีมีโอกาสเขาไปบริหาร ครอบงํา หรือออกคําส่ังเก่ียวกับการจัดการหุนสวนหรือหุนหรือ
การจัดหาผลประโยชนในหุนสวนหรือหุน หรือเปดเผยตอบุคคลใด ๆ ในลักษณะที่จะมีผลทําให
รัฐมนตรีทราบถึงการบริหารหรือจัดการหุนสวนหรือหุนที่รับโอนมาจากรัฐมนตรีผูนั้น เวนแตเปน
การเปดเผยตามที่กฎหมายกําหนด หรือเปนการรายงานการประกอบกิจการตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

 
มาตรา ๑๓  ใหนิติบุคคลจัดทําบัญชีแสดงการจัดการหุนสวนหรือหุนที่รับโอน

จากรัฐมนตรีและผลประโยชนที่ไดรับจากการจัดการหุนสวนหรือหุนดังกลาวแยกไวตางหากจาก
บัญชีแสดงการประกอบกิจการของนิติบุคคล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หุนสวนหรือหุนที่นิติบุคคลรับโอนมาจากรัฐมนตรีและผลประโยชนที่ไดรับจาก
การจัดการหุนสวนหรือหุนดังกลาวมิใชทรัพยสินของนิติบุคคลที่เจาหนี้ของนิติบุคคลนั้นจะยึดหรือ
อายัดเพื่อบังคับชําระหนี้ทั้งในคดีแพงและคดีลมละลายได เวนแตเจาหนี้ของนิติบุคคลนั้นมีสิทธิ
บังคับตามภาระผูกพันที่ติดกับหุนสวนหรือหุนหรือผลประโยชนที่เกิดจากหุนสวนหรือหุนดังกลาว
โดยตรง 

ใหนําความในวรรคสองมาใชบังคับกับกรณีที่นิติบุคคลเลิกกิจการดวยโดยอนโุลม 
 
มาตรา ๑๔  ในการรับโอนและจัดการหุนสวนหรือหุนของรัฐมนตรีตาม

พระราชบัญญัตินี้ ใหนิติบุคคลที่รับโอนหุนสวนหรือหุนนั้นไดรับยกเวนจากบทบัญญัติของ
กฎหมายใด ๆ ที่หามมิใหนิติบุคคลนั้นเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทอื่นหรือ
ที่มีการจํากัดจํานวนเงินในการรับจัดการทรัพยสินของบุคคลอื่น 

ในกรณีที่มีกฎหมายจํากัดจํานวนหุนสวนหรือหุนของนิติบุคคลในหางหุนสวน
หรือบริษัทอื่น มิใหนับจํานวนหุนสวนหรือหุนที่ไดรับโอนมาจากรัฐมนตรี รวมทั้งผลประโยชนที่
เกิดจากหุนสวนหรือหุนนั้นรวมเขากับจํานวนหุนสวนหรือหุนที่นิติบุคคลนั้นจะพึงมีไดในหาง
หุนสวนหรือบริษัทอื่น 

 
มาตรา ๑๕  ในกรณีที่นิติบุคคลที่รับโอนหุนสวนหรือหุนของรัฐมนตรีเลิกกิจการ

หรือลมละลาย เมื่อรัฐมนตรีไดรับหุนสวนหรือหุนและผลประโยชนที่เกิดจากการจัดการหุนสวน
หรือหุนกลับคืนมาแลว ถารัฐมนตรียังคงประสงคจะไดรับประโยชนจากหุนสวนหรือหุนดังกลาว
ตอไป ใหรัฐมนตรีแจงความประสงคใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคืนหุนสวนหรือหุนนั้น และดําเนินการโอน
หุนสวนหรือหุนนั้นใหกับนิติบุคคลอื่นตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่รัฐมนตรีไดรับโอนหุนสวนหรือหุนเพิ่มขึ้นในระหวางการดํารงตําแหนง
เปนรัฐมนตรี และมีสวนเกินกวาจํานวนที่กําหนดไวในมาตรา ๔ ถารัฐมนตรียังคงประสงคจะไดรับ
ประโยชนจากหุนสวนหรือหุนดังกลาวตอไป ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๖  นิติบุคคลใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง 

ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท 
 
มาตรา ๑๗  รัฐมนตรีผูใดฝาฝนมาตรา ๑๑ หรือนิติบุคคลใดฝาฝนมาตรา ๑๒ 

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๘  ในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหถือวา

กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นเปนผูรวมกระทํา
ความผิดกับนิติบุคคล เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรู
เห็นหรือยินยอมดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๙  ใหรัฐมนตรีซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ 

 
มาตรา ๒๐  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๐๙ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหรัฐมนตรีตองไมเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหาง
หุนสวนหรือบริษัท หรือไมคงไวซึ่งความเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทตอไป 
ทั้งนี้ ตามจํานวนที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่รัฐมนตรีผูใดประสงคจะไดรับประโยชนจากกรณี
ดังกลาวตอไปใหรัฐมนตรีผูนั้นแจงใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง และใหรัฐมนตรีผูนั้นโอนหุนในหางหุนสวนหรือ
บริษัทดังกลาวใหนิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพยสินเพื่อประโยชนของผูอ่ืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ในการนี้ หามมิใหรัฐมนตรีผูนั้นกระทําการใดอันมีลักษณะเปนการเขาไปบริหาร
หรือจัดการใด ๆ เก่ียวกับหุนหรือกิจการของหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาว  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/แกไข 
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 


