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พระราชกําหนด 
การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
----------- 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

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

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให

ประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระ

กรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกําหนดขึ้นไว ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชกําหนดนี้เรียกวา “พระราชกาํหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน 

พ.ศ. ๒๕๔๐” 
 
มาตรา ๒ ๑ พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
มาตรา ๒ ทวิ ๒ พระราชกําหนดนี้เปนกฎหมายเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิในทรัพยสินของ

บุคคลซึ่งตราขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๘ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 
มาตรา ๓  ในพระราชกําหนดนี ้
“องคการ” หมายความวา องคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน 
“สถาบันการเงิน” หมายความวา 
(๑) ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย 

                                      
๑ รก.๒๕๔๐/๖๐ก/๑/๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๐ 
๒ มาตรา ๒ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

(๒) บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ตามกฎหมายวา
ดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 

“กองทุน” หมายความวา กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบนัการเงิน ตาม
กฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย 

“บริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ” หมายความวา บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุน
หลักทรัพยที่ถูกระงับการดําเนินกิจการตามคําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังลงวันที่ ๒๖ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ และวันที ่๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งส่ังโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 

“ผูฝากเงิน” หมายความวา ผูฝากเงินทุกประเภทของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ 
และหมายความรวมถึง ผูถือตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกเพื่อการกูยืมหรือรับเงินจากประชาชน 

“เจาหนี้” หมายความวา เจาหนี้อื่นของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการที่มิใชผูฝากเงิน
สําหรับหนี้ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจเงินทุนของบริษัทนั้น 

“คณะกรรมการองคการ” หมายความวา คณะกรรมการองคการเพื่อการปฏิรูประบบ
สถาบันการเงิน 

“กรรมการ” หมายความวา กรรมการองคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน 
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการองคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน 
“รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกําหนดนี ้
 
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกําหนดนี ้
 

หมวด ๑ 
องคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน 

------------- 
สวนท่ี ๑ 

การจัดตั้งและเงินทุน 
------------- 

 
มาตรา ๕  ใหจัดตั้งองคการของรัฐขึ้นเรียกวา “องคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบัน

การเงิน” เรียกโดยยอวา “ปรส.” และใหเปนนิติบุคคล 
 
มาตรา ๖  ใหองคการตั้งสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานคร 
 
มาตรา ๗  ใหองคการมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการกับบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุน

หลักทรัพยที่ถูกระงับการดําเนินกิจการตามคําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังลงวันที่ ๒๖ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ และวันที ่๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งส่ังโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ดังตอไปนี้ 

(๑) แกไขฟนฟูฐานะของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ 
(๒) ชวยเหลือผูฝากเงินและเจาหนี้ที่สุจริตของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ 
(๓) ชําระบัญชีบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการในกรณท่ีีบริษัทดังกลาวไมอาจดําเนิน

กิจการตอไปได 
 
มาตรา ๘  ใหองคการมีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงคขององคการ

ตามมาตรา ๗ อํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง 
(๑) ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิตาง ๆ สราง ซ้ือจัดหา ขาย 

จําหนาย เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อ ยืม ใหยืม รับจํานํา รับจํานอง แลกเปล่ียน โอนรับโอน หรอื
ดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสินทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบให 

(๒) มีเงินฝากไวในสถาบันการเงินตามที่คณะกรรมการองคการเห็นวาจําเปนและสมควร 
(๓) ซ้ือ ซ้ือลด หรือรับชวงซื้อลดตราสารแสดงสิทธิในหนี้ หรือรับโอนสิทธิเรียกรอง 
(๔) กูหรือยืมเงิน ออกต๋ัวเงิน หรือตราสารแหงหนี้ 
(๕) ออกพันธบัตร 
(๖) ใหกูยืมเงินหรือลงทุนในหลักทรัพยของรัฐบาลหรือองคการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
(๗) ทํากิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดการใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

องคการ 
 
มาตรา ๙  ทุนขององคการประกอบดวย 
(๑) ทุนประเดิมที่รัฐจายใหเปนการอุดหนุน 
(๒) เงินและทรัพยสินท่ีมีผูมอบให 
(๓) เงินและทรัพยสินที่ตกเปนขององคการ 
(๔) ดอกผลของทรัพยสินขององคการ 
 
มาตรา ๑๐ ใหกําหนดทุนประเดิมขององคการเปนจํานวนหารอยลานบาท และองคการจะ

ไดรับเงินจํานวนนี้เปนการอดุหนุนจากรัฐบาล 
ในแตละงวดการบัญชีหากปรากฏวาองคการมีผลขาดทุน ใหรัฐบาลชวยเหลือทางการเงิน

แกองคการตามควรแกกรณ ี
 
 
 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

สวนท่ี ๒ 
คณะกรรมการองคการและการดําเนินงาน 

------------ 
 
มาตรา ๑๑  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการองคการเพื่อการปฏิรูป

ระบบสถาบันการเงิน” ประกอบดวย ประธานกรรมการคนหนึ่ง ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย ผูแทน
กระทรวงการคลัง และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน เปนกรรมการ และเลขาธิการเปนกรรมการ
และเลขานุการ 

ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจากผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชน 

มิใหนํามาตรา ๕ (๒) แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 

 
มาตรา ๑๒  ผูมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี ตองหามมิใหเปนกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ 
(๑) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
(๒) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด

ท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๓) เปนขาราชการการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง

หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(๔) เปนกรรมการหรือผูบรหิารหรือผูมีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน 
(๕) เปนหรือเคยเปนลูกหนี้ดอยคุณภาพของสถาบันการเงินตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหง

ประเทศไทยไดกําหนดไว 
 
มาตรา ๑๓  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป 
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งไวแลว 
เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนง เพื่อดําเนินงานตอไป
จนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตไมเกินสอง
วาระติดตอกัน 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

มาตรา ๑๔  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๓ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เม่ือ 

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

กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๑๕  การประชุมคณะกรรมการองคการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม ใหกรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการ
ลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

กรรมการผูใดมีสวนไดเสียเปนการสวนตัวในเรื่องใด หามมิใหเขารวมพิจารณาและออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

 
มาตรา ๑๖  คณะกรรมการองคการมีอํานาจหนาท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลโดยท่ัวไป

ซึ่งกิจการขององคการภายในขอบวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 
(๑) กําหนดหลักเกณฑการเสนอและการพิจารณาแผนแกไขฟนฟูฐานะของบริษัทท่ีถูก

ระงับการดําเนินกิจการ 
(๒) กําหนดหลักเกณฑการใหความชวยเหลือผูฝากเงินและเจาหนี้ที่สุจริตของบริษัทที่ถูก

ระงับการดําเนินกิจการ 
(๓) กําหนดวิธีการชําระบัญชีและขายทรัพยสินของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการที่ไม

อาจดําเนินกิจการตอไปได 
(๔) กําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เงินตอบแทน และคาใชจาย 
(๕) กําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง การเงิน ทรัพยสิน และการบัญชี รวมท้ัง

การตรวจสอบและสอบบัญชีภายใน 
(๖) กําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานและการดําเนินกิจการ 
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของพระราชกําหนดนี ้
ใหคณะกรรมการองคการประกาศหลักเกณฑตาม (๑) และ (๒) โดยเปดเผย 
 
มาตรา ๑๗  ใหรัฐมนตรีแตงตั้งและถอดถอนเลขาธิการโดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตร ี



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

เลขาธิการตองสามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาใหแกองคการ และไมมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา ๑๒ 

มิใหนํามาตรา ๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงเลขาธิการ 

 
มาตรา ๑๘  เลขาธิการมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการขององคการใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีขององคการ และตามนโยบายหรือขอบังคับท่ีคณะกรรมการองคการกําหนด 
ในกิจการขององคการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหเลขาธิการเปนผูแทนขององคการ และ

เพื่อการนี้เลขาธิการจะมอบอํานาจใหตัวแทนหรือบุคคลใดกระทํากิจการเฉพาะอยางแทนก็ได แตตอง
เปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการองคการกําหนด 

 
มาตรา ๑๙  ใหกรรมการไดรับประโยชนตอบแทนตามที่รัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๒๐  เงินขององคการใหนํามาใชจายไดเฉพาะเพื่อดําเนินการใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคขององคการ และเปนคาใชจายในการบริหารงานขององคการตามที่คณะกรรมการองคการ
กําหนด รวมท้ังคาตอบแทนตาง ๆ ตามหมวดนี้ 

 
หมวด ๒ 

การแกไขฟนฟูฐานะของบรษิัทท่ีถูกระงับการดําเนินกิจการ 
------------- 

 
มาตรา ๒๑  ใหองคการมีหนาที่ดําเนินการแกไขฟนฟูฐานะของบริษัทที่ถูกระงับการ

ดําเนินกิจการตามบทบัญญัตใินหมวดนี้ 
 
มาตรา ๒๒  ใหบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการเสนอแผนเพื่อแกไขฟนฟูฐานะตอ

คณะกรรมการองคการเพื่อขอความเห็นชอบ 
 
มาตรา ๒๓  เพื่อประโยชนในการแกไขฟนฟูฐานะของบรษิัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ 

การอนุญาต หรือการผอนผนั ตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร ในเรื่องดังตอไปนี ้แลวแตกรณี ใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการองคการ 

(๑) การถือหุนสถาบันการเงินเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด 
(๒) จํานวนหุนที่บุคคลผูมีสัญชาติไทยถืออยูต่ํากวาสามในสี่ของจํานวนหุนที่จําหนายได

แลวทั้งหมดของสถาบันการเงิน และจํานวนกรรมการเปนบุคคลผูมีสัญชาติไทยต่ํากวาสามในสี่ของจํานวน
กรรมการท้ังหมด 

(๓) การซื้อหรือมีหุนในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

(๔) การซื้อหรือมีหุนในสถาบันการเงินอื่น 
(๕) การแตงตั้งกรรมการ ผูจัดการ หรือพนักงาน หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการ 

หรือทําสัญญาใหบุคคลอื่นมีอํานาจเด็ดขาดในการบริหารงานของสถาบันการเงิน 
 
มาตรา ๒๔  ใหคณะกรรมการองคการพิจารณาแผนแกไขฟนฟูฐานะของบริษัทที่ถูกระงับ

การดําเนินกิจการ และใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบโดยไมชักชา 
ในการพิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบแผนเพื่อการแกไขฟนฟูฐานะของบริษัทที่ถูกระงับ

การดําเนินกิจการ ใหคณะกรรมการองคการพิจารณาดวยวาบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการจะดํารง
เงินกองทุนเปนอัตราสวนกับสินทรัพย หน้ีสิน หรือภาระผูกพันเพียงพอท่ีจะดําเนินการตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการองคการประกาศกําหนด และไดแสดงวามีความสามารถและความผูกพันท่ีจะดํารง
อัตราสวนเงินกองทุนดังกลาวภายในชวงเวลาสามป 

ในการใหความเห็นชอบแผนตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการองคการจะกําหนดระยะเวลา
และเง่ือนไขใด ๆ ใหบริษัทนั้นตองปฏิบัติดวยก็ได 

 
มาตรา ๒๕  เพื่อประโยชนแกการแกไขฟนฟูฐานะของบรษิัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ

คณะกรรมการองคการมีอํานาจส่ังใหบริษัทนั้นลดทุน เพ่ิมทุน จัดสรรหุนเพิ่มทุนปรับปรุงแกไขการ
บริหารงาน ถอดถอนและตั้งกรรมการผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัท หรือส่ังให
ดําเนินการควบกิจการหรือโอนหรือรับโอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวนกับสถาบันการเงินอื่น หรือส่ังให
โอนสิทธิตามสัญญาและหลักประกัน หรือโอนทรัพยสิน หรือสั่งการใด ๆ ที่เกี่ยวของในการแกไขฟนฟู
ฐานะ โดยจะกําหนดระยะเวลาดําเนินการและกําหนดเงื่อนไขใดดวยก็ได ท้ังน้ี ใหถือวาคําส่ังของ
คณะกรรมการองคการดังกลาวเปนมติที่ประชุมผูถือหุน 

ในกรณีที่บริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการตองดําเนินการตามคําสั่งของคณะกรรมการ
องคการตามวรรคหนึ่ง ใหบริษัทนั้นและสถาบันการเงินที่เกี่ยวของไดรับยกเวนการใชบังคับบทบัญญัติ
ดังตอไปนี้ในระหวางเวลาตั้งแตคณะกรรมการองคการใหความเห็นชอบแผนแกไขฟนฟูฐานะของบริษัท
จนถึงวันถึงที่สุดแหงการชําระบัญชีองคการตามมาตรา ๔๓ 

(๑) บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. ๒๕๐๕ และ
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เกี่ยวกับการบังคับใหสถาบันการเงินเปนบริษัทมหาชนจํากัด และการกําหนดจํานวนขั้นต่ําของทุนจด
ทะเบียนและทุนซ่ึงชําระแลว แลวแตกรณี 

(๒) มาตรา ๒๓๗ มาตรา ๑๑๑๗ มาตรา ๑๒๒๐ มาตรา ๑๒๒๒ มาตรา ๑๒๒๔ มาตรา 
๑๒๒๕ มาตรา ๑๒๒๖ และมาตรา ๑๒๔๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

(๓) มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๒  มาตรา ๑๐๒ ประกอบกับมาตรา ๓๓ วรรคสอง มาตรา 
๑๓๗ มาตรา ๑๓๙ มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๗ และมาตรา ๑๔๘ แหงพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

(๔) มาตรา ๘๕ แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ท้ังน้ีเฉพาะท่ี
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผูถือหุน และการระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 

(๕) มาตรา ๙๔ (๒) มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๕ แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ท้ังนี้ เฉพาะที่เกี่ยวกับการโอนทรัพยสิน หรือการกระทําใดเกี่ยวกับ
ทรัพยสิน เนื่องในการควบกิจการหรือการโอนกิจการ 

ในกรณีที่จะตองใชสิทธิทางศาลตอบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการหรือสถาบันการเงินที่
เก่ียวของตามวรรคสอง ไมใหนับระยะเวลาที่บริษัทหรือสถาบันการเงินดังกลาวไดรับยกเวนการใชบังคับ
บทบัญญัติของกฎหมายตามวรรคสองเขาในอายุความใชสิทธิเรียกรอง 

 
มาตรา ๒๖  หามมิใหบุคคลใดฟองบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการและสถาบันการเงิน

ที่เกี่ยวของเปนคดีลมละลายในระหวางดําเนินการตามแผนเพื่อการแกไขฟนฟูที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการองคการ 

 
มาตรา ๒๗  การโอนสิทธิเรียกรองทั้งหมดหรือบางสวนของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนิน

กิจการไปยังสถาบันการเงินอื่น ใหกระทําไดโดยไมตองบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้ตามมาตรา ๓๐๖ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตไมกระทบกระเทือนสิทธิของลูกหนี้ที่จะยกขอตอสูตามมาตรา 
๓๐๘ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 
มาตรา ๒๘  ใหคณะกรรมการองคการมีอํานาจส่ังใหกรรมการ พนักงาน หรือลูกจางของ

บริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ ผูสอบบัญชีของบริษัทและผูรวบรวมหรือประมวลผลของบริษัทดังกลาว
ดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือดวยเคร่ืองมืออ่ืนใด มาใหถอยคําหรือสงสําเนาหรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร 
ดวงตรา หรือหลักฐานอันเกี่ยวกับกิจการ สินทรัพย และหนี้สินของบริษัทนั้น 

 
มาตรา ๒๙  ในกรณีที่คณะกรรมการองคการเห็นวา บริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการซึ่ง

องคการเขาแกไขฟนฟูฐานะ ไดดําเนินการตามแผนเพื่อแกไขฟนฟูฐานะจนสามารถจะดําเนินกิจการของ
ตนเองตอไปได หรือควบกิจการ หรือโอนกิจการกับสถาบันการเงินอื่นตามแผนเพื่อแกไขฟนฟูฐานะให
คณะกรรมการองคการรายงานรัฐมนตรีทราบ 

ในกรณีที่คณะกรรมการองคการเห็นวา บริษัทท่ีถูกระงับการดําเนินกิจการสามารถจะ
ดําเนินกิจการของตนตอไปได ถารัฐมนตรีโดยคําแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทยเห็นวาควรอนุญาต
ใหบริษัทดังกลาวดําเนินกิจการตอไปได ใหมีคําสั่งอนุญาตใหบริษัทนั้นดําเนินกิจการได 

เมื่อบริษัทตามวรรคหนึ่งเปดดําเนินกิจการตามปกติแลว หรือควบกิจการ หรือโอนกิจการ
กับสถาบันการเงินอื่นแลว อํานาจหนาท่ีขององคการเปนอันส้ินสุดลง 

 
มาตรา ๓๐  ในกรณีที่คณะกรรมการองคการเห็นวา บริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการใด

ไมอาจแกไขหรือฟนฟูฐานะหรือการดําเนินงานได ใหรายงานรัฐมนตรีทราบและใหคณะกรรมการองคการ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

มีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไมนอยกวาสองคนมี
อํานาจเขาดําเนินการแทนบรษิัทนั้นไดทุกประการและทําการชําระบญัชีบริษัท กับใหประธานกรรมการเปน
ผูแทนของบริษัทนั้นโดยใหถือวาเปนมติที่ประชุมผูถือหุน 

เม่ือมีการแตงตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหเลขาธิการแจงเปนหนังสือใหบริษัทนั้น
ทราบและใหกรรมการของบริษัทนั้นพนจากตําแหนงทั้งคณะ โดยใหถือวาเปนมติท่ีประชุมผูถือหุน และให
ปดประกาศการแตงตั้งคณะกรรมการไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานของบริษัทนั้น กับท้ังใหประกาศในราช
กิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหนึ่งฉบับ 

ประธานกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด
ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนบริษัทนั้นหรือคณะกรรมการได 

ในการดําเนินงานของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง การใดที่บทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยบริษัทจํากัด หรือกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด กําหนดอํานาจและ
หนาที่ใหเปนของที่ประชุมใหญ  ใหเปนอํานาจและหนาท่ีของรัฐมนตรี 

การขายทรัพยสินเพื่อชําระบัญชีของบริษัทนั้นใหเปดประมูลโดยเปดเผย หรือแขงขันราคา
ตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด และใหองคการไดรับคาธรรมเนียมในอัตรารอยละหนึ่งของราคาท่ี  
ขายได 

การชําระบญัชีของบริษัท ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งผูชําระบัญชี และการใดที่เปน
อํานาจและหนาท่ีของท่ีประชุมใหญ ใหเปนอํานาจและหนาท่ีของรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๓๐ ทวิ ๓ ในการขายทรัพยสินเพื่อชําระบัญชีบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ

ตามมาตรา ๓๐ ใหองคการดําเนินการประกาศรายการพรอมดวยรายละเอียดตามสมควรของทรัพยสินท่ี
จะขาย วัน เวลา และสถานท่ีที่จะขายทรัพยสินนั้นลวงหนากอนกําหนดวันขายไมนอยกวาสิบหาวัน โดยปด
ประกาศรายการและรายละเอียดไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานขององคการ โฆษณาในระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และโฆษณาในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหนึ่งฉบับเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามวัน 

การประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนการบอกกลาวการโอนทรัพยสินแกลูกหนี ้
บุคคลภายนอกที่ไดใหประกันหนี้เดิม และบุคคลซ่ึงมีสวนไดเสียในทรัพยสินท่ีจะขาย ในกรณีที่บุคคล
ดังกลาวมีขอตอสูเก่ียวกับทรัพยสินท่ีจะขายน้ัน ใหยื่นคําคัดคานโดยชี้แจงเหตุผลและหลักฐานที่เกี่ยวของ
ตอคณะกรรมการตามมาตรา ๓๐กอนกําหนดวันขายทรัพยสินไมนอยกวาสามวันทําการ หากพนกําหนด
ระยะเวลาดังกลาวแลว มิไดย่ืนคําคัดคานการขายทรัพยสินนั้น ใหถือวาลูกหน้ีบุคคลภายนอกท่ีไดให
ประกันหนี้เดิมและบุคคลซึ่งมีสวนไดเสียในทรัพยสินที่จะขายไดใหความยินยอมกับการโอนทรัพยสินที่จะ
ขายนั้นแลว 

เมื่อคณะกรรมการตามมาตรา ๓๐ ไดรับคําคัดคานตามวรรคสองแลว ใหจัดทําความเห็น
พรอมดวยเหตุผลเสนอใหคณะกรรมการองคการพิจารณาวินิจฉัย ถาคณะกรรมการองคการเห็นวาคํา

                                      
๓ มาตรา ๓๐ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

คัดคานมีเหตุอันสมควรก็ใหยุติการขายทรัพยสินนั้นไวกอนจนกวาจะมีการพิสูจนสิทธิในทรัพยสินนั้นเสร็จ
ส้ิน ถาเห็นวาไมมีเหตุอันสมควรก็ใหยกคําคัดคานพรอมทั้งแจงใหผูคัดคานทราบและดําเนินการขาย
ทรัพยสินนั้นตอไป แตท้ังน้ีไมตัดสิทธิผูเสียหายเพราะการน้ันท่ีจะใชสิทธิเรียกรองตามมาตรา ๓๐ จัตวา 

 
มาตรา ๓๐ ตร ี๔ ในกรณีที่มีการโอนทรัพยสินที่ไดขายตามวิธีการที่กําหนดไวในมาตรา 

๓๐ ทวิ แลว 
(๑) สิทธิของผูซ้ือทรัพยสินโดยสุจริตไมเสียไป ถึงแมภายหลังจะพิสูจนไดวาทรัพยสินน้ัน

มิใชของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการตามมาตรา ๓๐ 
(๒) หามมิใหลูกหน้ีหรือบุคคลใดขอหักกลบลบหน้ีท่ีมีอยูกับบริษัทท่ีถูกระงับการดําเนิน

กิจการกับทรัพยสินที่ขายนั้น 
(๓) ผูซ้ือทรัพยสินมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยตามวิธีการและตามอัตราในสัญญาเดิม 
 
มาตรา ๓๐ จัตวา ๕ การเพิกถอนการโอนทรัพยสินที่ไดขายตามวิธีการที่กําหนดไวใน

มาตรา ๓๐ ทวิ จะกระทํามิได 
ผูเสียหายจากการขายทรัพยสินซึ่งคณะกรรมการองคการไดยกคําคัดคานตามมาตรา ๓๐ 

ทวิ วรรคสาม มีสิทธิเรียกรองใหชดใชคาเสียหายจากรายไดทั้งปวงที่ไดจากการขายทรัพยสินของบริษัทที่
ถูกระงับการดําเนินกิจการนัน้ได 

การเรียกรองใหชดใชคาเสียหายตามวรรคสอง ใหผูเสียหายยื่นคําขอตอองคการภายใน
กําหนดระยะเวลาสองเดือนนับแตวันท่ีไดมีการขายทรัพยสินนั้น หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว
มิไดย่ืนคําขอใหชดใชคาเสียหาย ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิเรียกรองใหชดใชคาเสียหาย 

หลักเกณฑและวิธีการยื่นคําขอและการพิจารณาคําขอตามวรรคสามใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการองคการกําหนด ในกรณีที่ผูยื่นคําขอไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาคําขอ ใหมีสิทธิเสนอคดี
ตอศาลไดภายในกําหนดระยะเวลาสามเดือนนับแตวันท่ีไดรับแจงผลการพิจารณา 

 
มาตรา ๓๑  เมื่อองคการประสงคจะขอทราบกิจการของสถาบันการเงิน เพื่อปฏิบัติตาม

พระราชกําหนดนี ้ใหธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเผยกิจการของสถาบันการเงินดังกลาวใหแกองคการ
ได และมิใหนํามาตรา ๔๖ สัตต แหงพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. ๒๕๐๕ และมาตรา ๗๗ 
แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
แลวแตกรณี มาใชบังคับ 

                                      
๔ มาตรา ๓๐ ตร ีเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๕ มาตรา ๓๐ จัตวา เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน      

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

มาตรา ๓๒  ในการดําเนินการเพื่อแกไขฟนฟูฐานะของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ
ใด องคการจะขอใหกองทุนเขาถือหุนของบริษัทนั้นไดเฉพาะเพื่อเปนการรักษาเสถียรภาพของระบบการ
ชําระเงิน และบริษัทนั้นไดตัดสวนสูญเสียของกิจการออกจากบัญชีโดยการลดทุนแลว และไมสามารถ
จําหนายหุนไดภายในเวลาอันควร 

เพื่อประโยชนในการแกไขฟนฟูฐานะ องคการจะขอใหกองทุนเขาถือหุนของบริษัทที่ถูก
ระงับการดําเนินกิจการไดเฉพาะในกรณีตอไปนี ้

(๑) บริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการไดรับรูผลขาดทุนและไดปฏิบัติเกี่ยวกับการกัน
สํารองตามท่ีองคการกําหนด 

(๒) สวนไดเสียของผูถือหุนของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ ณ วันที่องคการเขา
ดําเนินการเพื่อแกไขฟนฟูฐานะไดลดลงจนถึงจุดตํ่าสุดเทาที่จะทําไดตามกฎหมาย 

(๓) กรณีที่ผูถือหุนเขาซื้อหุนของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการผูถือหุนไมวาลําพัง
หรือรวมกันจะถือหุนเกินกวาจํานวนที่องคการกําหนดวาสามารถครอบงําการจัดการบรษิัทไมได 

(๔) กองทุนจะเขาถือหุนไดเพียงไมเกินกวาการเขาถือหุนของผูถือหุนรายอื่น 
 
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่กองทุนจะตองเขาไปชวยเหลือทางการเงินในบริษัทที่ถูกระงับการ

ดําเนินกิจการตามท่ีคณะกรรมการองคการรองขอและไดรับความเสียหาย ใหรัฐบาลชวยเหลือทางการเงิน
แกกองทุนตามควรแกกรณ ี

 
หมวด ๓ 

การสอบและตรวจบัญชี 
------------ 

 
มาตรา ๓๔  ใหองคการวางและรักษาไวซ่ึงระบบบัญชีอันถูกตองและจัดใหมีระบบการ

ควบคุมและตรวจสอบภายใน 
 
มาตรา ๓๕  ใหองคการจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนทุกงวดหกเดือน 
 
มาตรา ๓๖  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลอื่น ตามแต

จะเห็นสมควรเปนผูสอบบัญชีขององคการ ทําการตรวจสอบบัญช ีรวมทั้งการเงินทุกประเภททุกหกเดือน 
 
มาตรา ๓๗  ใหองคการรายงานกิจการ งบดุล บัญชีกําไรและขาดทุน ซ่ึงผูสอบบัญชีตาม

มาตรา ๓๖ ไดรับรองแลวตอรัฐมนตรีภายในสามเดือน นับแตวันสิ้นงวดการบัญชีเพื่อรายงานให
คณะรัฐมนตรีทราบ และใหรัฐมนตรีประกาศรายงานงบดุลและบัญชีดังกลาวโดยเปดเผย 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

มาตรา ๓๘  ในกรณีที่องคการขอใหกระทรวงการคลังค้ําประกันเงินกูที่องคการกูยืมเงิน
จากแหลงใหกูยืมในหรือนอกราชอาณาจักร ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจค้ําประกันเงินกูนั้นได แตจํานวน
เงินกูที่จะค้ําประกันเมื่อรวมกับตนเงินกูที่การค้ําประกันของกระทรวงการคลังยังคางอยูตองไมเกินสิบสอง
เทาของเงินกองทุนขององคการเม่ือคํานวณเปนเงินตราไทย ท้ังนี ้ไมวาจะเปนการค้ําประกันตามอํานาจท่ีมี
อยูในกฎหมายใด 

การคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทยเพื่อทราบยอดรวมของเงินกูตามวรรค
หนึ่งใหใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวันที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวในวันทํา
สัญญา 

 
หมวด ๔ 

บทกําหนดโทษ 
----------- 

 
มาตรา ๓๙  ผูใดลวงรูกิจการของสถาบันการเงินใดเนื่องจากการปฏิบัติตามอํานาจและ

หนาที่ที่กําหนดในพระราชกําหนดนี้อันเปนกิจการที่ตามปกติพึงสงวนไวไมเปดเผย แลวนําไปเปดเผยแก
บุคคลอื่นตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ความในวรรคหนึ่ง มิใหนํามาใชบังคับแกการเปดเผยในกรณี ดังตอไปนี้ 
(๑) การเปดเผยตามหนาท่ี 
(๒) การเปดเผยเพื่อประโยชนแกการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 
(๓) การเปดเผยเพื่อประโยชนแกการแกไขฟนฟูฐานะของบริษัทที่ถูกระงับการดําเนนิ

กิจการ 
(๔) การเปดเผยเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสถาบันการเงินนั้นเปนลายลักษณอักษร 
 
มาตรา ๔๐  บุคคลใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการองคการตามมาตรา ๒๘ ตอง

ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู หรอื
จนกวาจะปฏิบัติไดถูกตอง 

 
หมวด ๕ 

การยุบเลิกองคการ 
------------ 

 
มาตรา ๔๑  เม่ือองคการไดดําเนินการแกไขฟนฟูฐานะของบริษัทท่ีถูกระงับการดําเนนิ

กิจการตามอํานาจหนาที่เสร็จสิ้นแลว ใหคณะกรรมการองคการรายงานรัฐมนตร ีเพื่อนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีมีมติยุบเลิกองคการตอไป 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

มาตรา ๔๒  เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติใหยุบเลิกองคการแลว ใหดําเนินการชําระบัญชีโดยให
รัฐมนตรีแตงตั้งบุคคลขึ้นคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการผูชําระบัญชีขององคการ 

การชําระบญัชีองคการใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการ
ชําระบัญชีบริษัทจํากัดมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๓  เม่ือคณะกรรมการผูชําระบัญชีไดดําเนินการชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลวให

คณะกรรมการผูชําระบัญชีรายงานการชําระบัญชีตอรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติและเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
แลวประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป และใหถือวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนวันถึงที่สุดแหง
การชําระบญัชีและวันยุบเลิกองคการ 

บรรดาทรัพยสินขององคการที่ยังคงเหลืออยูใหจัดโอนใหแกกระทรวงการคลังภายหลังวัน
ถึงที่สุดแหงการชําระบัญช ี

ใหคณะกรรมการผูชําระบัญชีมอบสมุด บัญช ีและเอกสารท้ังหมดขององคการใหแก
กระทรวงการคลังภายในสิบสี่วันนับแตวันถึงที่สุดแหงการชําระบัญชี และใหกระทรวงการคลังรักษาไวสิบป
นับแตวันดังกลาว 

สมุด บัญช ีและเอกสารตามวรรคสามใหเปดเผยแกผูมีสวนไดเสียตรวจดูไดโดยไมตอง
เรียกคาธรรมเนียม 

 
บทเฉพาะกาล 
---------- 

 
มาตรา ๔๔  บรรดาหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรี ธนาคารแหงประเทศไทยหรือ

คณะกรรมการกํากับการควบหรือโอนกิจการของสถาบันการเงินซึ่งแตงตั้งตามคําสั่งของกระทรวงการคลัง 
กําหนดไวสําหรับบริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการยังคงใชไดตอไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง 

บรรดาแผนเพื่อแกไขฟนฟูฐานะที่บริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการยื่นตอคณะกรรมการ
กํากับการควบหรือโอนกิจการของสถาบันการเงิน ใหถือเปนแผนเพื่อแกไขฟนฟูฐานะ ตามมาตรา ๒๒ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
   พลเอก  ชวลิต  ยงใจยุทธ 
         นายกรัฐมนตร ี
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจําเปนจะตองแกไขปญหา
ระบบสถาบันการเงินและฟนฟูฐานะการดําเนินการของสถาบันการเงินบางแหงที่ประสบปญหา ไมสามารถ
ดําเนินกิจการไปไดตามปกติและคุมครองผูฝากเงินและเจาหนี้ของสถาบันการเงินเพื่อเรียกความเชื่อมั่นใน
ระบบสถาบันการเงินกลับคืนมา สมควรกําหนดมาตรการในลักษณะของการแกไขปญหาสถาบันการเงิน
อยางเปนระบบตามแนวทางสากล และจัดตั้งองคการของรัฐขึ้นเพื่อทําหนาที่รับผิดชอบในการดําเนิน
มาตรการดังกลาว เพื่อแกไขฟนฟูฐานะของสถาบันการเงิน ตลอดจนชวยเหลือผูฝากเงินและเจาหนี้ที่สุจริต
ของสถาบันการเงิน และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงไดในอันท่ีจะ
รักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี ้

 
ดวงใจ/แกไข 
๑๘ ธ.ค. ๔๔ 
A+B (C) 

 
พระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ๖ 
 

มาตรา ๕  นับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ ดอกเบี้ยหรือเงินคาปวยการอื่นแทน
ดอกเบี้ยอันเกิดจากหนี้ที่บริษัทที่ถูกระงับการดําเนินกิจการตามมาตรา ๓๐ ไดกอขึ้น มิใหถือวาเปนหนี้ท่ี
จะขอรับชําระได 

 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกําหนดนี ้

 
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ขณะนี้มีความจําเปนตองแกไข
ปญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศอยางรวดเร็วและจําเปนตองเรงรัดใหมีการระดมเงินทุนเพื่อ
เสริมสรางสภาพคลองใหเกิดการหมุนเวียนทางการเงินในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งที่ผานมาไดมีการตรา
กฎหมายวาดวยการปฏิรูประบบสถาบันการเงินขึ้นเพื่อดําเนินการแกไขฟนฟูฐานะของสถาบันการเงินที่ถูก
ระงับการดําเนินกิจการ โดยใหสถาบันการเงินเหลานั้นจัดทําแผนเพื่อแกไขฟนฟูฐานะในการดําเนินการให
ม่ันคงตอไป และสําหรับสถาบันการเงินที่ไมอาจดําเนินการตอไปได ใหองคการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
เขาควบคุมเพื่อชําระบัญชีตอไป ซึ่งในการชําระบัญชีจําเปนตองขายทรัพยสินของสถาบันการเงินนั้น ฉะนั้น 
เพื่อมิใหเปนอุปสรรคในการดําเนินการจําเปนตองมีมาตรการเปนพิเศษผอนคลายจากกรณีปกติทั่วไป
เพื่อใหองคการปฏิรูประบบสถาบันการเงินสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคของกฎหมายใหแลวเสร็จ
ไดโดยเร็ว เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นแกผูซื้อทรัพยสินอันเปนสวนหนึ่งของการแกไขปญหาวิกฤติทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งหากมาตรการดังกลาวไมอาจกระทําไดโดยเร็วจะสงผลกระทบตอแผนการระดมเงินทุนเพื่อ
เสริมสรางสภาพคลองทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเปน

                                      
๖ รก.๒๕๔๑/๒๙ก/๑/ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๑ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

รีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงไดในการที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปนตอง
ตราพระราชกาํหนดนี้ 
 

ดวงใจ/แกไข 
๑๘ ธ.ค. ๔๔ 
A+B (C) 

 
พัชรินทร/เนติมา  จัดทํา 
๕ มีนาคม ๒๕๔๖ 
 


