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พระราชกําหนด 
บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน 

พ.ศ. ๒๕๔๐  
 

----------  
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
เปนปที่ ๕๒ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให

ประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑๘ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกําหนดขึ้นไว ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชกําหนดนีเ้รียกวา “พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบัน

การเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐” 
 
มาตรา ๒1  พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชกําหนดนี ้
“บรรษัท” หมายความวา บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน 
“สถาบันการเงิน” หมายความวา 
(๑) ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย 
(๒) บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย และบริษัทเครดิตฟองซิเอรตามกฎหมายวา

ดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 
“กองทุน” หมายความวา กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบนัการเงินตาม

กฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย 

                                                           
1 รก. ๒๕๔๐/๖๐ก/๑๔/๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๐ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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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    

“องคการ” หมายความวา องคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินตามกฎหมายวา
ดวยการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน 

“อบส.” หมายความวา องคการบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองคการบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๔๐ 

“เงินกองทุน” หมายความวา ทุนประเดิมของบรรษัทตามมาตรา ๙ เงินที่ไดจากการเพิ่ม
ทุนตามมาตรา ๑๐ เงินสํารองและกําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรแลว ท้ังน้ี เม่ือหักผลขาดทุนที่
เกิดขึ้นในทุกงวดการบัญชีออกแลว 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน 
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน 
“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน 
“รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกําหนดนี ้
 
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกําหนดนี ้
 

หมวด ๑ 
การจัดตั้งและเงินทุน 

------------ 
 
มาตรา ๕  ใหจัดตั้งบรรษัทขึ้นเรียกวา “บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน” เรียก

โดยยอวา “บบส.” และใหเปนนิติบุคคล 
 
มาตรา ๖  ใหบรรษัทตั้งสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานคร 
 
มาตรา ๗  วัตถุประสงคของบรรษัทมีดังตอไปนี้ 
(๑) ประกอบธุรกิจรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพยทุกประเภทของบริษัทเงินทุนและบริษัท

เงินทุนหลักทรัพยที่ถูกระงับการดําเนินกิจการตามคําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ลงวันท่ี ๒๖ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ และวนัท่ี ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งส่ังโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ที่องคการเห็นวาไมอาจแกไขหรือฟนฟู
ฐานะหรือการดําเนินการได หรือท่ี อบส. เปนผูจําหนาย รวมตลอดจนหลักประกันของสินทรัพยนั้นเพื่อ
นํามาบริหารและจําหนายจายโอนตอไป 

(๒) ประกอบธุรกิจรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพที่มีการคางชําระดอกเบี้ย
ตั้งแตสามเดือนขึ้นไปของสถาบันการเงินอื่นท่ีกองทุนเขาถือหุนและมีอํานาจในการจัดการ 

 



   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    

มาตรา ๘  ใหบรรษัทมีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงคของบรรษัท
ตามมาตรา ๗ อํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิตางๆ สราง ซ้ือ จัดหา ขาย 
จําหนาย เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อ ยืม ใหยืม รับจํานํา รับจํานอง แลกเปล่ียน โอน รับโอน หรอื
ดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสินทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบให 

(๒) ค้ําประกันหรือรับรอง รับอาวัล หรือสอดเขาแกหนาในตั๋วเงิน 
(๓) เรียกเก็บดอกเบี้ย สวนลด คาธรรมเนียม และคาบริการทางการเงินอื่น ๆ ท่ี

เก่ียวของ 
(๔) กูหรือยืมเงินในหรือนอกราชอาณาจักร 
(๔ ทวิ)2 ใหกูแกลูกหนี้ของ อบส. บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพยและสถาบัน

การเงินอื่นตามมาตรา ๗ 
(๕) ออกหุนกู ต๋ัวเงิน หรือตราสารแหงหนี้ 
(๖) ลงทุนในหลักทรัพยของรัฐบาล หรือองคการของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
(๗) มีเงินฝากไวในสถาบันการเงินตามที่คณะกรรมการเห็นวาจําเปนและสมควร 
(๘) กระทําการอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดการใหสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของบรรษัท 
 
มาตรา ๙  ใหกําหนดทุนของบรรษัทเปนจํานวนหุนสามัญสิบลานหุนมีมูลคาหุนละหนึ่ง

รอยบาทรวมเปนทุนหนึ่งพันลานบาท โดยบรรษัทจะไดรับทุนประเดิมจํานวนนี้จากรัฐบาล และให
กระทรวงการคลังเปนผูถือหุน 

 
มาตรา ๑๐3  เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค บรรษัทอาจเพิ่มทุนได 
การเพิ่มทุนของบรรษัทใหทําไดโดยการออกหุนใหม ท้ังนี้ โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตร ี
ใหบรรษัทเสนอตอประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ตามแตบรรษัทจะกําหนดใหเขาชื่อซื้อหุนที่

ระบุในวรรคสอง ตามเวลา วิธีการและจํานวนท่ีบรรษัทกําหนด และใหบรรษัทจัดออกหุนเหลานั้นได 
เพื่อประโยชนในการเสนอขายหุนตามวรรคสาม บรรษัทอาจเปลี่ยนมูลคาหุนและจํานวน

หุนไดตามที่เห็นสมควร 
 
มาตรา ๑๑  เงินที่ใชหมุนเวียนในการดําเนินกิจการประกอบดวย 
(๑) เงินกองทุนของบรรษัท 

                                                           
2 มาตรา ๘ (๔ ทว)ิ เพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
3 มาตรา ๑๐ แกไขโดยพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 



   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    

(๒) เงินกูยืมจากในและนอกราชอาณาจักร 
(๓) รายไดของบรรษัท 
(๔) เงินท่ีมีผูมอบให 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการและการจัดการ 

----------- 
 
มาตรา ๑๒  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการบรรษัทบริหาร

สินทรัพยสถาบันการเงิน” ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอื่นอีกหกคนซึ่งรัฐมนตรี
เปนผูแตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และผูจัดการเปนกรรมการและเลขานุการ 

ในกรณีที่มีการนําหุนออกขายแกประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ใหมีการเปลี่ยนแปลง
กรรมการตามมติที่ประชุมผูถือหุน 

มิใหนํามาตรา ๕ (๒) แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงประธานกรรมการ และกรรมการอื่น 

 
มาตรา ๑๓  ผูมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี ตองหามมิใหเปนกรรมการ 
(๑) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
(๒) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด

ท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๓) เปนขาราชการการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง 

หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(๔) เปนกรรมการหรือผูบรหิารหรือผูมีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน 
(๕) เปนหรือเคยเปนลูกหนี้ดอยคุณภาพของสถาบันการเงินตามหลักเกณฑท่ีธนาคาร

แหงประเทศไทยไดกําหนดไว 
 
มาตรา ๑๔  กรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป 
ในกรณีที่กรรมการพนจากตาํแหนงกอนวาระ ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยู

ในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งไวแลว 
เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการข้ึนใหม

ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนง เพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับ
แตงตั้งใหมเขารับหนาที่ 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตไมเกินสองวาระติดตอกัน 
 



   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    

มาตรา ๑๕  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๔ กรรมการพนจาก
ตําแหนงเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่ หรือหยอนความสามารถ 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๑๖  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม ใหกรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการ
ลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๗  คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซึ่ง

กิจการของบรรษัทภายในกรอบวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 
(๑) กําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เงินตอบแทน และคาใชจาย 
(๒) กําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง การเงิน ทรัพยสิน และการบัญชีรวมทั้ง

การตรวจสอบและสอบบัญชีภายใน 
(๓) กําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานและการดําเนินกิจการ 
(๔) ประกาศกาํหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการประเมินราคาสินทรัพยและหลักประกันที่

บรรษัทจะรับซื้อหรือรับโอน 
(๕) พิจารณาใหความเห็นชอบงบประมาณของบรรษัท 
 
มาตรา ๑๘  คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนผูจัดการดวยความเห็นชอบของ

รัฐมนตร ี
ผูจัดการตองสามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาใหแกบรรษัทและไมมีลักษณะตองหามตาม

มาตรา ๑๓ 
การแตงตั้งและถอดถอนผูจัดการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา

สามในส่ีของกรรมการทั้งหมด 
มิใหนํามาตรา ๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงผูจัดการ 



   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    

มาตรา ๑๙  ผูจัดการมีอํานาจหนาท่ีดําเนินกิจการของบรรษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงค
และอํานาจหนาท่ีของบรรษัท และตามนโยบายหรือขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกิจการของบรรษัทที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูจัดการเปนผูแทนของบรรษัท และ
เพื่อการนี้ผูจัดการจะมอบอํานาจใหตัวแทนหรือบุคคลใดกระทํากิจการเฉพาะอยางแทนก็ได แตตอง
เปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๒๐  ใหกรรมการไดรับประโยชนตอบแทนตามที่รัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๒๑  ในการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพยของสถาบันการเงิน บรรษัทอาจจัดใหมี

การประเมินราคาสินทรัพยนั้นโดยนิติบุคคลซึ่งประกอบธุรกิจการประเมินราคาอิสระหรือผูมีวิชาชีพที่
ปรึกษาทางการเงิน ในการนี้ใหคํานึงถึงกระแสรายรับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดวย และการรับซื้อหรือรับโอน
สินทรัพยดังกลาวตองไมเกินราคาตลาดหรือราคาประเมินกลาง 

 
มาตรา ๒๒  การโอนและการรับโอนสินทรัพย ตลอดจนสิทธิจํานองสิทธิจํานํา หรอื

หลักประกันอยางอื่น ใหบรรษัทและบุคคลที่เกี่ยวของไดรับยกเวนคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามกฎหมายท่ี
เกี่ยวของบรรดาที่เกิดขึ้นเนื่องในการโอนและรับโอนสินทรัพยหรือหลักประกันของสินทรัพยดังกลาว 

 
มาตรา ๒๓  การโอนสิทธิเรียกรองทั้งหมดหรือบางสวนของสถาบันการเงิน องคการหรือ 

อบส. ไปยังบรรษัท และการโอนสิทธิเรียกรองทั้งหมดหรือบางสวนของบรรษัทไปยังสถาบันการเงิน
องคการ หรอื อบส. ใหกระทําไดโดยไมตองบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้ตามมาตรา ๓๐๖ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย แตไมกระทบกระเทือนสิทธิของลูกหนี้ที่จะยกขอตอสูตามมาตรา ๓๐๘ วรรค
สอง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 
หมวด ๓ 

การกํากับ การดําเนินงาน และการควบคุม 
---------- 

 
มาตรา ๒๔  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาท่ีกํากับโดยท่ัวไปซึ่งกิจการของบรรษัท เพื่อการนี้จะ

สั่งใหบรรษัทชี้แจงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน ตลอดจนส่ังสอบสวนขอเท็จจริงท่ีเก่ียวกับ
การดําเนินงานได 

 
มาตรา ๒๕  ในกรณีที่บรรษัทขอใหกระทรวงการคลังค้ําประกันเงินกูที่บรรษัทกูยืมเงิน

จากแหลงใหกูยืมในหรือนอกราชอาณาจักร ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจค้ําประกันเงินกูนั้นได แตจํานวน
เงินกูที่จะค้ําประกันเมื่อรวมกับตนเงินกูที่การค้ําประกันของกระทรวงการคลังยังคางอยูตองไมเกินสิบสอง



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

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    

เทาของเงินกองทุนของบรรษัทเม่ือคํานวณเปนเงินตราไทย ท้ังนี ้ไมวาจะเปนการค้ําประกันตามอํานาจท่ีมี
อยูในกฎหมายใด 

การคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยเพื่อทราบยอดรวมของเงินกูตามวรรค
หนึ่งใหใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวันที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวในวันทํา
สัญญา 

 
หมวด ๔ 

การจัดสรรกําไร 
---------- 

 
มาตรา ๒๖4  ในกรณีที่บรรษัทมีผลกําไร หลังจากหักผลขาดทุนสะสมออกแลว ใหจัดสรร

ไวเปนเงินกองทุนของบรรษัทจนกวาเงินกองทุนของบรรษัทจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของสินทรัพย
ท้ังส้ิน สวนท่ีเหลือใหจายเปนเงินปนผลใหแกผูถือหุนได 

 
หมวด ๕ 

การสอบและตรวจบัญชี 
----------- 

 
มาตรา ๒๗  ใหบรรษัทวางและรักษาไวซ่ึงระบบบัญชีอันถูกตองและจัดใหมีระบบการ

ควบคุมและตรวจสอบภายใน 
 
มาตรา ๒๘  ใหบรรษัทจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรและขาดทุนทุกงวดหกเดือน 
 
มาตรา ๒๙  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งสํานักงานตรวจเงินแผนดิน หรือบุคคลอื่นเปน

ผูสอบบัญชีของบรรษัท ทําการตรวจสอบบัญชีรวมท้ังการเงินทุกประเภทและเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบบัญชีตอรัฐมนตร ี

 
 
 
 
 
 

                                                           
4 มาตรา ๒๖ แกไขโดยพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

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 ๓๐  ใหบรรษัทรายงานกิจการประจําป งบดุล บัญชีกําไรและขาดทุน ซ่ึงผูสอบ
บัญชีตามมาตรา ๒๙ รับรองแลวตอรัฐมนตรีภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นงวดการบัญชีเพื่อรายงานให
คณะรัฐมนตรีทราบ และใหรัฐมนตรีประกาศรายงานงบดุลและบัญชีดังกลาวโดยเปดเผย 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 
นายกรัฐมนตร ี



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

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 :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ในการแกไขปญหาระบบสถาบัน
การเงินและฟนฟูสถานะการดําเนินการของสถาบันการเงินบางแหงที่ประสบปญหา โดยการจัดตั้งองคการ
ของรัฐขึ้นเพื่อทําหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินมาตรการดังกลาวอยางเปนระบบตามแนวทางสากล 
จําเปนตองจัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารสินทรัพยดอย
คุณภาพของสถาบันการเงินดังกลาวอันเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน และโดยท่ีเปน
กรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงไดในอันจะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี ้
 

พรพิมล/แกไข 
๙ พ.ย ๒๕๔๔ 
A+B (C) 

 
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑5 

 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ในขณะนี้มีความจําเปนตองแกไข
ปญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศอยางรวดเร็วเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศทั้งในภาคการเงินและ
ภาคการลงทุน ดวยเหตุนี้รัฐจึงไดกําหนดมาตรการแกไขปญหาดังกลาวดวยการตรากฎหมายหลายฉบับ
เพื่อระดมเงินทุนใหเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งในการแกไขปญหาสภาพคลองทางการเงิน
สวนหนึ่งนั้นไดมีการจัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินขึ้นเพื่อดําเนินการรบัซื้อหนี้ดอยคุณภาพ
ของสถาบันการเงินตาง ๆ ที่มีปญหาในการดําเนินการมาจัดการบริหารตอไป แตการดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ีของบรรษัทดังกลาวจําเปนตองใชเงินทุนจํานวนมากในการรับซื้อหนี้ดอยคุณภาพซึ่งตาม
กฎหมายปจจุบันยังมีปญหาในการเรงระดมเงินของบรรษัทเพราะการเพิ่มทุนกระทําไดอยางจํากัด ทําใหไม
มีเงินทุนเพียงพอที่จะรับซื้อหนี้ดอยคุณภาพมาบริหารใหเปนหนี้มีคุณภาพและไมอาจทําใหเกิดการ
หมุนเวียนทางการเงินท่ีจะเสริมสรางความมั่นใจในการลงทุนขึ้นได จึงจําเปนตองกําหนดใหบรรษัทเพิ่มทุน
ไดโดยการขายหุนแกประชาชนทั่วไปและมีมาตรการจูงใจใหมีผูมาลงทุนในบรรษัท รวมท้ังใหอํานาจ
บรรษัทในการเขาชวยเหลือโดยการใหกูเงินแกหนี้ดอยคุณภาพซึ่งเปนโครงการลงทุนตาง ๆ ที่รับโอนมา
เพื่อทําใหเปนหนี้มีคุณภาพซึ่งจะสงผลใหเกิดการหมุนเวียนทางการเงินในระบบเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศอันเปนสวนหนึ่งของการเสริมสภาพคลองทางการเงินตามมาตรการแกไขปญหาวิกฤติทาง
เศรษฐกิจ และโดยที่การดําเนินการตามมาตรการดังกลาวจําเปนตองกระทําอยางรวดเร็วในขณะนี้เพื่อมิให
เกิดภาวะชงักงันทางการเงินอันจะกระทบตอมาตรการอืน่ ๆ ขึ้นได จึงเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปน
รีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงไดในการที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจําเปนตอง
ตราพระราชกาํหนดนี้ 

                                                           
5 รก. ๒๕๔๑/๒๓ก/๑๑/๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

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    

 
พรพิมล/แกไข 
๙ พ.ย ๒๕๔๔ 
A+B (C) 

 
ทรงยศ / สราวุฒ ิจัดทํา 
๔ มีนาคม ๒๕๔๖ 
 


