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ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 

_______________ 
 

หลักการ 
 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ  
 

เหตุผล 
 

รัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ประกอบกับ 
เป็นผู้ให้บริการสาธารณะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของประชาชน ดังน้ัน ภาครัฐในฐานะผู้กํากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจจําเป็นต้องปฏิรูปการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
ของรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมที่เปล่ียนแปลงไป และมาตรการที่เป็นที่ยอมรับ  
ในระดับสากล ซึ่งครอบคลุมถึงการกําหนดบทบาท หน้าที่  และความรับผิดชอบของผู้กําหนดนโยบาย ผู้ทําหน้าที่
เจ้าของรัฐวิสาหกิจ ผู้ทําหน้าที่กํากับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจเพื่อเป็นช่องทางในการส่งผ่านนโยบายของภาครัฐไปยังรัฐวิสาหกิจให้มีความชัดเจน 
และโปร่งใส การจัดต้ังบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
ที่มีสถานะเป็นบริษัทที่มีความพร้อมในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ให้สามารถดําเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยคงความ
เป็นรัฐวิสาหกิจไว้ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล การประเมินผลการดําเนินงาน การกําหนดกระบวนการสรรหาบุคคล
เพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจที่มุ่งเน้นประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่จําเป็นต่อการดําเนินงาน  
ของรัฐวิสาหกิจ อันนําไปสู่สภาพแวดล้อมที่เ อ้ือต่อการจัดทําบริการสาธารณะที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชน  
และขับเคล่ือนเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน  
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ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ. ..... 
-------------------- 

 
บทนิยาม 
หมวด ๑ บททั่วไป 
หมวด ๒ นโยบายและการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 
 ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 ส่วนที่ ๒ แผนยุทธศาสตร์รัฐวสิาหกิจ 
 ส่วนที่ ๓  การสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจที่ไม่อยู่ภายใต้การถือหุ้นของบรรษัท 
 ส่วนที่ ๔ การประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจที่ไม่อยู่ภายใต้การถือหุ้นของบรรษัท 
 ส่วนที่ ๕ การดําเนินการตามนโยบายของรัฐ   
 ส่วนที่ ๖ การกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจที่ไม่อยู่ภายใต้การถือหุ้นของบรรษัท 
หมวด ๓ บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ 
 ส่วนที่ ๑ การจัดตั้งบรรษัท 
 ส่วนที่ ๒ การรับโอนหุ้นของรัฐวิสาหกิจ 
 ส่วนที่ ๓ คณะกรรมการบรรษัท 
 ส่วนที่ ๔ กรรมการผู้อํานวยการใหญ่บรรษัท 
 ส่วนที่ ๕ ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นบรรษัท 

ส่วนที่ ๖ การตรวจสอบและการเปิดเผยข้อมูลของบรรษัท 
ส่วนที่ ๗ การประเมินผลการดําเนินงานของบรรษัท 

 ส่วนที่ ๘ การกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่บรรษัทถือหุ้น 
หมวด ๔ บทก าหนดโทษ  
หมวด ๕ บทเฉพาะกาล 
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ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ. ..... 
-------------------- 

.................................. 

.................................. 
............................................................................................................................. ............................

............................................................................................................................................ ........................... 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
 
   มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....” 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป  
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า  
(ก) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐ 

ตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ  
(ข) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
(ค) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บรรษัทมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
“บริษัทลูก” หมายความว่า บริษัทท่ีรัฐวิสาหกิจตาม (ค) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ  
“บรรษัท” หมายความว่า บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ 
“คณะกรรมการบรรษัท” หมายความว่า คณะกรรมการบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ 
“กรรมการผู้อํานวยการใหญ่” หมายความว่า กรรมการผู้อํานวยการใหญ่บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ  
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจ
ออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงหรือประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

----------------------- 
 
  มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 (๑) กําหนดเป้าหมาย นโยบาย และแนวทางการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ ทีช่ัดเจน 
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศและให้บริการ
สาธารณะ  
  (๒) ส่งเสริมให้มีระบบการกํากับดูแลและบริหารจัดการอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และป้องกัน 
การแทรกแซงการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนส่งเสริมระบบการชดเชยต้นทุนการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
ที่ต้องให้บริการสาธารณะตามนโยบายของรัฐซึ่งมีผลต่อสถานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ 
 (๓) กําหนดกลไกให้รัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมในการสรรหากรรมการที่มิใช่กรรมการโดยตําแหน่ง 
ในรัฐวิสาหกิจ เพื่อส่งเสริมให้มีการแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและองค์ความรู้ที่เหมาะสม เพื่อบริหารรัฐวิสาหกิจ 
ให้สอดคล้องต่อเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ 
 (๔) กําหนดแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจเพ่ือให้รัฐวิสาหกิจมี 
การดําเนินการตามแผนและนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๕) จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นคณะกรรมการกลางเพ่ือกํากับและพัฒนา
นโยบายรัฐวิสาหกิจ และบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

(๖) จัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติเพื่อเป็นกลไกในการเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ 
การลงทุนของรัฐ รวมตลอดถึงการปรับปรุงโครงสร้างการประกอบกิจการของรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทให้มี 
ความพร้อมในการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์  
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ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

หมวด ๒ 
นโยบายและการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 

----------------------- 
 

ส่วนที่ ๑ 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

---------------------- 
 
มาตรา ๖  ให้มีคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรียกโดยย่อว่า “คนร.” ประกอบด้วย 

นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รัฐมนตรีอื่นจํานวนสี่คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ ประธานกรรมการบรรษัท และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จํานวนไม่เกินห้าคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และปลัดกระทรวงการคลังเป็นกรรมการและเลขานุการ  
  ให้นายกรัฐมนตรีมอบหมายรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง คนหนึ่งเป็นรองประธาน 

ให้คณะรัฐมนตรีประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง 
โดยอย่างน้อยหลักเกณฑ์ต้องกําหนดให้มีการพิจารณาจากผลงานหรือผู้ที่เคยปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการฃเป็น 
ผู้มีความรู้และมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ 
และหลักทรัพย์ของรัฐ 

ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มาตรา ๗  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(๕) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  
(๖) ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
(๗) ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวยผิดปกติ 

หรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 
(๘) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดํารงตําแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  



-๖- 
 

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา  
(๑๐) ไมเ่ป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจ 

ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละยี่สิบห้าขึ้นไป 
(๑๑) ไม่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบรรษัท หรือนิติบุคคลที่บรรษัทถือหุ้นตั้งแต่

ร้อยละยี่สิบห้าขึ้นไป 
 

มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี โดยกรรมการ 
ซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใหม่ได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรง 
คุณวุฒิใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ 

 
มาตรา ๙  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 

  (๑)  ตาย 
  (๒)  ลาออก 
  (๓)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๗ 
  (๔)  คณะรัฐมนตรีให้ออกตามข้อเสนอแนะของ คนร. เนื่องจากทุจริตต่อหน้าที่ หรือมีความประพฤติ
เสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรง โดยต้องแสดงเหตุผลในการให้ออกอย่างชัดแจ้ง  

 
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระและยังมิได้แต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  
  เมื่อตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนครบวาระ ให้ดําเนินการคัดเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในหกสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับเวลาที่
เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนได้รับแต่งตั้งแทน 

 
มาตรา ๑๑ การประชุม คนร. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธาน

กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
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ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

กรรมการทีม่ีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการพิจารณาจะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ในเรื่องดังกล่าวมิได้ 

 

มาตรา ๑๒ ให้ คนร. มีอํานาจและหน้าที่  
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  
(๒) เสนอแนะและให้คําปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการกํากับดูแล

และบริหารรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจ 
(๓) เสนอแนะนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีในการกํากับดูแลให้หน่วยงานของรัฐ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ที่มีอํานาจหน้าที่เก่ียวข้องกับรัฐวิสาหกิจ ดําเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ  
(๔) กํากับดูแลการดําเนินงานและสถานะทางการเงิน ตลอดจนการประเมินผลการดําเนินงาน 

ของบรรษัท และรัฐวิสาหกิจ  
(๕) กําหนดหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจตามความ

ในมาตรา ๒๔  
(๖) กําหนดแนวทางการกํากับดูแลที่ดีให้รัฐวิสาหกิจที่ไม่อยู่ภายใต้การถือหุ้นของบรรษัทถือปฏิบัติ 
(๗) จัดทํารายงานตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติ และออกประกาศเพ่ือกําหนดแนวทาง 

หรือหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ตลอดจนวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
(๘) เสนอแนะให้มีการตราหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ 

ที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ 
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

มาตรา ๑๓ นอกจากอํานาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๒ ให้ คนร. มีอํานาจและหน้าที่ในส่วน 
ที่เก่ียวกับบรรษัท ดังต่อไปนี้ 

(๑) พิจารณาการโอนรัฐวิสาหกิจให้แก่บรรษัท รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของ
หลักทรัพย์ที่จะโอนให้แก่บรรษัท เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

(๒) ให้ความเห็นชอบการควบ โอน แยก ยุบเลิก รัฐวิสาหกิจ และการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน 
ในหุ้นที่บรรษัทถือครองจนพ้นสภาพความเป็นรัฐวิสาหกิจ หรือทําให้เป็นรัฐวิสาหกิจ เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

(๓) พิจารณาการชดเชยผลขาดทุนจากการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลเพ่ือเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี 



-๘- 
 

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

(๔) ให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินลงทุนประจําปีหรือการแก้ไขวงเงินดังกล่าว ของรัฐวิสาหกิจ
ตามที่คณะกรรมการบรรษัทเสนอ 

 
มาตรา ๑๔  ให้ คนร. มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือกระทําการอย่างใด

ตามท่ี คนร. มอบหมายได้  
   การประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้นํามาตรา ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
     

มาตรา ๑๕  ให้กระทรวงการคลังโดยสํานักงานมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปของ คนร. 
และให้มีอํานาจและหน้าทีใ่นส่วนที่เกี่ยวกับบรรษัท และรัฐวิสาหกิจที่ไม่อยู่ภายใต้การถือหุ้นของบรรษัท ดังต่อไปนี้ 

(๑) ศึกษา ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงินและภารกิจของ 
รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ  

(๒) ศึกษาวิเคราะห์และเสนอแนะนโยบายการชดเชยต้นทุนการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
ที่ต้องให้บริการสาธารณะตามนโยบายของรัฐซึ่งมีผลต่อสถานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ 

(๓) ดําเนินการสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจตามความในมาตรา ๒๔ 
(๔) ดําเนินการด้านการประเมินผลการดําเนินงานของกรรมการและรัฐวิสาหกิจตามความ 

ในมาตรา ๓๑ และกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน ตลอดจนแรงจูงใจของบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ 
(๕) กําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรกําไรของบรรษัท และกําหนดอัตราเงินนําส่งรายได้แผ่นดินของ

บรรษัท และรัฐวิสาหกิจ 
(๖) ส่งเสริมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและ

ประสิทธิภาพในการดําเนินการตามนโยบายของรัฐ 
  (๗) พิจารณาและวางแนวทางปฏิบัติให้มีการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๘) ให้คําปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการเก่ียวกับการบริหารและพัฒนา
องค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวข้องกับรัฐวิสาหกิจ                    
ให้เหมาะสมและสอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ 
 (๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานหรือตามที่
คณะรัฐมนตรี หรือ คนร. มอบหมาย 

 
มาตรา ๑๖ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าทีต่ามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ ให้สํานักงาน  

มีอํานาจเรียกผู้ที่เก่ียวข้องมาให้ถ้อยคําหรือจัดส่งเอกสารหรือข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

มาตรา ๑๗  ให้ คนร. และอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๑๔ ได้รับค่าตอบแทนตามท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
ส่วนที่ ๒ 

แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ  
---------------------------- 

 
 มาตรา ๑๘  ให้มีแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจซึ่งมีระยะเวลาครั้งละห้าปี เพ่ือกําหนดเป้าหมาย 

นโยบาย และทิศทางในการพัฒนารัฐวิสาหกิจทั้งระบบให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ โดยให้
คํานึงถึงภารกิจของรัฐวิสาหกิจในบริบทที่เปลี่ยนแปลง หลักวินัยการเงินการคลังของประเทศ การแบ่งแยกหน้าที่ให้
ชัดเจน ตลอดจนความสามารถในการดําเนินการของภาคเอกชน ประกอบด้วย    

แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องระบุถึงเป้าหมายทีร่ัฐมีต่อรัฐวิสาหกิจ 
ในภาพรวม ภารกิจ นโยบายและทิศทางในการกํากับดูแล การบริหาร และการพัฒนารัฐวิสาหกิจ บทบาทหน้าที่ของ
รัฐวิสาหกิจที่รัฐคาดหวัง และความเชื่อมโยงของภารกิจของรัฐวิสาหกิจ 

 

 มาตรา ๑๙ ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเสนอกรอบ
นโยบายการพัฒนารัฐวิสาหกิจในความรับผิดชอบของกระทรวง และให้บรรษัทเสนอกรอบนโยบายและทิศทาง 
การลงทุนของรัฐวิสาหกิจในความรับผิดชอบของบรรษัท ต่อ คนร. ตามระยะเวลาที่ คนร. กําหนด เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจของ คนร. ต่อไป 

 

มาตรา ๒๐ เมื่อ คนร. จัดทําแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๑๙ แล้ว ให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์รัฐวสิาหกิจในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจที่ประกาศใช้ให้มีผลผูกพันสํานักงาน บรรษัท และรัฐวิสาหกิจ  
ในการจัดทําภารกิจเก่ียวกับระบบรัฐวิสาหกิจ การพัฒนารัฐวิสาหกิจ และการบริหารการลงทุน  

ในกรณีที่สมควรต้องปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ คณะรัฐมนตรีอาจมอบหมายให้ คนร. 
หรือ คนร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบให้ดําเนินการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจได้ 
และเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแลว้ให้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจที่ปรับปรุงแล้วในราชกิจจานเุบกษา 

 
มาตรา ๒๑ ให้ คนร. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีเป็นรายปี และเปิดเผยรายงานผลการดําเนินการนั้นต่อสาธารณะต่อไป 



-๑๐- 
 

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

มาตรา ๒๒  เมื่อแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้รัฐวิสาหกิจ
หารือร่วมกับหน่วยงานที่ทําหน้าที่กํากับนโยบายของรัฐวิสาหกิจนั้นเพื่อจัดทําแผนวิสาหกิจที่มีกรอบระยะเวลาห้าปี 
พร้อมแผนปฏิบัติการประจําปี ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 

(๑) สําหรับรัฐวิสาหกิจที่บรรษัทถือหุ้น ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจัดทําแผนวิสาหกิจ 
และแผนปฏิบัติการประจําปีเพ่ือเสนอต่อบรรษัท และ คนร. เพื่อทราบต่อไป 

(๒) สําหรับรัฐวิสาหกิจที่นอกเหนือจาก (๑) ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจัดทําแผนวิสาหกิจ 
และแผนปฏิบัติการประจําปีของรัฐวิสาหกิจเพ่ือเสนอต่อสํานักงานและ คนร. เพื่อทราบต่อไป  
  ให้บรรษัทหรือสํานักงาน แล้วแต่กรณี ติดตามและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจและผลการประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามวรรคหนึ่ง เพ่ือเสนอต่อ คนร.  
และคณะรัฐมนตรี และให้คณะรัฐมนตรีจัดส่งรายงานดังกล่าวให้รัฐสภาทราบ   

 
ส่วนที่ ๓ 

การสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจที่ไม่อยู่ภายใต้การถือหุ้นของบรรษัท  
--------------------- 

 

มาตรา ๒๓  เพ่ือประโยชน์ตามความในส่วนนี้  คําว่า “รัฐวิสาหกิจ”  หมายความว่า รัฐวิสาหกิจที่
ไม่อยู่ภายใต้การถือหุ้นของบรรษัท   

 
มาตรา ๒๔ การสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอชื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการที่มิใช่กรรมการโดย

ตําแหน่งในรัฐวิสาหกิจ  เมื่อตําแหน่งกรรมการดังกล่าวว่างลงและจะแต่งตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างนั้น   
ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความสามารถสอดคล้องกับสมรรถนะหลักที่คณะกรรมการ
กลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจเห็นชอบแล้ว และให้พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลจํานวนไม่น้อยกว่าสองเท่าของ
ตําแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจที่ว่างลงต่อคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจก่อนนําเสนอผู้มีอํานาจ
แต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยให้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนดตั้งแต่มาตรานี้เป็นต้นไป 

  กรณีรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมาย
ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าที่กํากับดูแลตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ให้คณะกรรมการสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจนั้น เสนอรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจต่อไป 

กรณีท่ีกรรมการรัฐวิสาหกิจพ้นจากตําแหน่งในคราวเดียวกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งขององค์ประกอบ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้น ให้คณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ดําเนินการสรรหาบุคคล 
เพ่ือเสนอรายชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจแทนคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดังกล่าว 



-๑๑- 
 

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

 
  มาตรา ๒๕ ให้ คนร. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อทําหน้าที่ 
ในการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจ โดยให้แต่งตั้งจากบุคคล ดังนี้ 
  (๑) บุคคลซึ่งเคยดํารงตําแหน่งหรือตําแหน่งรอง ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน จํานวนไม่เกินสามคน 

  (๒) บุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในกระบวนการสรรหากรรมการหรือบุคลากรในระดับ
กรรมการ ด้านธรรมาภิบาล และด้านการวางแผนกลยุทธ์ ที่มาจากภาคเอกชน อีกจํานวนไม่เกินสามคน  
ตามท่ีคณะบุคคลตาม (๑) เสนอ 

  (๓) ผู้อํานวยการสํานักงานเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยตําแหน่ง 

  ให้ คนร. แต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกลั่นกรอง
กรรมการรัฐวิสาหกิจ 

  ให้นํามาตรา ๗ มาใช้กับกรรมการตาม (๑) และ (๒) โดยอนุโลม และกรรมการตาม (๑)  
และ (๒) ต้องไม่เป็นผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

  ให้กรรมการตาม (๑) และ (๒) มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละสามปี และให้ดํารงตําแหน่งได้ไม่เกิน
สองวาระติดต่อกัน 

  ให้นํามาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับกับการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการ
รัฐวิสาหกิจโดยอนุโลม 

 
  มาตรา ๒๖ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ มีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑) กําหนดมาตรฐานการจัดทําสมรรถนะหลัก ร่วมกับรัฐวสิาหกิจที่ตําแหน่งกรรมการว่างลง 

  (๒) ให้ความเห็นชอบสมรรถนะหลักของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง 

  (๓) ให้ความเห็นชอบและดําเนินการคัดเลือกบุคคลจากรายชื่อตามมาตรา ๒๔ เพ่ือเสนอชื่อที่
เหมาะสมต่อผู้มีอํานาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ   

ในการกําหนดมาตรฐานการจัดทําสมรรถนะหลักตาม (๑)  ให้คณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการ
รัฐวิสาหกิจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียด้วย 

  ในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจตาม (๓)  ให้คณะกรรมการ 
กลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายของ
รัฐวิสาหกิจนั้นๆ กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และกฎหมายอื่น 
ซึ่งมคีวามรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับกิจการ ความต้องการ และเป้าหมายในการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจนั้น ตลอดจนความสามารถในการปฏิบัติงานให้แก่รัฐวิสาหกิจนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 



-๑๒- 
 

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

  มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส โดยต้องเปิดเผยกระบวนการ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการพิจารณาคัดเลือก
บุคคลต่อสาธารณะ 

  ให้ คนร. จัดให้มีการประเมินผลการดําเนินการของคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ
เป็นรายปี 
 
  มาตรา ๒๘ เมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจได้พิจารณาคัดเลือกบุคคล 
ที่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแล้ว  
ให้คณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจเสนอรายชื่อบุคคลจํานวนไม่เกินสองเท่าของตําแหน่งกรรมการ
รัฐวิสาหกิจที่ว่าง ต่อผู้มีอํานาจแต่งตั้งพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจต่อไป 
  
  มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับค่าตอบแทนตามที่ คนร. กําหนด 
  

ส่วนที่ ๔ 
การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ไม่อยู่ภายใต้การถือหุ้นของบรรษัท  

--------------------- 
 

มาตรา ๓๐  เพ่ือประโยชน์ตามความในส่วนนี้  คําว่า “รัฐวิสาหกิจ”  หมายความว่า 
รัฐวิสาหกิจที่ไม่อยู่ภายใต้การถือหุ้นของบรรษัท   
     
  มาตรา ๓๑ ให้ คนร. ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ  
  หลักเกณฑ์ท่ี คนร. กําหนดตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย การดําเนินการตามพันธ
กิจ แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจําปี วิธีการประเมินผลกรรมการรัฐวิสาหกิจ สถานะและเสถียรภาพ
ทางการเงินขององค์กร  ประสิทธิภาพการดําเนินงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การกํากับดูแล หลักธรรมาภิบาลที่ดี 
และการบริหารความเสี่ยง แนวทางการพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนในระยะยาว ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
และหลักการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ       

 
มาตรา ๓๒ ในการประเมินผลตามมาตรา ๓๑ คนร. อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือทําหน้าที่

ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ และให้คณะกรรมการดังกล่าวที่จะแต่งตั้งขึ้นได้รับค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์อื่นตามที่ คนร. กําหนด  



-๑๓- 
 

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

ส่วนที่ ๕ 
การด าเนินการตามนโยบายของรัฐ 

--------------------- 
 

  มาตรา ๓๓ ในกรณีที่รัฐบาลหรือกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจได้กําหนดนโยบายเป็น 
รายกรณีต่อรัฐวิสาหกิจซึ่งไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจหรือภารกิจของรัฐวิสาหกิจนั้น ให้นําเรื่อง
เสนอต่อ คนร. เพื่อพิจารณาก่อนที่จะกําหนดให้รัฐวิสาหกิจดําเนินการต่อไป 
 
  มาตรา ๓๔ การดําเนินการตามนโยบายของรัฐที่กําหนดให้รัฐวิสาหกิจต้องรับภาระการอุดหนุน
ราคาหรือภาระอ่ืนใดอันอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการหรือสถานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจอย่างมี
นัยสําคัญ ให้รัฐวิสาหกิจดําเนินการได้ต่อเมื่อมีการหารือหรือทําข้อตกลงกับหน่วยงานภาครัฐที่กําหนดนโยบายนั้น  
โดยรัฐวิสาหกิจต้องจัดให้มีการคํานวณและกําหนดวงเงินที่จะใช้ชดเชย กลไกวิธีการในการชดเชย ตลอดจน 
จัดทําบัญชีรองรับไว้เฉพาะการดําเนินการดังกล่าวแยกจากบัญชีปกติ และให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
ก่อนดําเนินการ    
  ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนอันอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การให้บริการสาธารณะ  
หรือเกิดเหตุภัยพิบัติต่อประชาชน รวมถึงการบรรเทาแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้สํานักงานหรือบรรษัท แล้วแต่กรณี
กํากับให้รัฐวิสาหกิจมีการดําเนินการตามนโยบายของรัฐไปพลางก่อน  

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้คณะรัฐมนตรีกําหนดมาตรการหรือจัดสรรเงิน
ชดเชยให้แก่รัฐวิสาหกิจที่ได้ดําเนินการตามนโยบายของรัฐภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม และให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะ  
 
  มาตรา ๓๕ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อ คนร. ว่าการดําเนินการตามนโยบายของรัฐ  
หรือแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะมีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ 
อย่างรุนแรงหรือกระทบภาระทางการคลังของประเทศอย่างมีนัยสําคัญ คนร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
อาจสั่งการให้รัฐวิสาหกิจดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งรวมถึงการชะลอ หรือการยุติการดําเนินการ ทั้งนี ้ 
ต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อบริการสาธารณะที่มีต่อประชาชน หรือประโยชน์ต่อประเทศเป็นสําคัญ  
 

ส่วนที่ ๖ 
การก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจทีไ่ม่อยู่ภายใต้การถือหุ้นของบรรษัท  

------------------------ 
 



-๑๔- 
 

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

  มาตรา ๓๖ เพ่ือประโยชน์ตามความในส่วนนี้  คําว่า “รัฐวิสาหกิจ”  หมายความว่า รัฐวิสาหกิจ 
ทีไ่ม่อยู่ภายใต้การถือหุ้นของบรรษัท   
 

มาตรา ๓๗ ให้ คนร. ประกาศกําหนดแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจ 
ดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ  
 
  มาตรา ๓๘ ในการดําเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจ กรรมการและบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต  
โดยต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจนั้น 
   
  มาตรา ๓๙ รัฐวิสาหกิจต้องจัดทําและเปิดเผยรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจต่อสํานักงาน ตามหลักเกณฑ์ที่ คนร. กําหนด โดยอย่างน้อยต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน และการดําเนินโครงการ ทั้งก่อนและหลังดําเนินการ 
  (๒) รายงานประจําปี  

(๓) งบการเงิน  
  (๔) การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ 
  งบการเงินตาม (๓) ต้องผ่านการตรวจสอบโดยสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชี 
ทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
  รายงานตามวรรคหนึ่ง ต้องมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง และไม่มีการปกปิดข้อมูล
ทีเ่ป็นสาระสําคัญ 
  ให้รัฐวิสาหกิจเปิดเผยรายงานตามวรรคหนึ่งในระบบสารสนเทศของรัฐวิสาหกิจเพ่ือให้ประชาชน
ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้  
 

หมวด ๓ 
บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ 

-------------------------------- 
ส่วนที่ ๑ 

การจัดตั้งบรรษัท 
----------------------------- 

 



-๑๕- 
 

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

มาตรา ๔๐ ให้จัดตั้ง “บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ” ขึ้นเป็นนิติบุคคลมีสถานะเป็นหนว่ยงานของรัฐ
ที่ไม่เป็นส่วนราชการ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  

(๑) ส่งผ่านนโยบายของรัฐให้รัฐวิสาหกิจภายใต้การถือหุ้นของบรรษัท ให้ดําเนินการสอดคล้องกับ
ภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒) กํากับดูแลการประกอบกิจการของรัฐวิสาหกิจที่บรรษัทถือหุ้น ให้เกิดผลตอบแทนกับรัฐ 
ที่เหมาะสม และมีความสําเร็จอย่างยั่งยืน 

(๓) ทําหน้าที่ในฐานะผู้ถือหุ้นสําหรับหุ้นของรัฐวิสาหกิจที่ได้รับโอนมาอยู่ภายใต้การถือหุ้น 
ของบรรษัท 

(๔) เป็นกลไกของรัฐในการลงทุนและบริหารทรัพย์สินให้เพ่ิมมูลค่า 
 
มาตรา ๔๑  ในการดําเนินกิจการของบรรษัท กรรมการและบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน

ของบรรษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต โดยต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่ใช้บังคับกับบรรษัท 

    
มาตรา ๔๒  ใหบ้รรษัททําหน้าที่ในฐานะผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจด้วยความรับผิดชอบและความ

ระมัดระวัง มุ่งผลงานและประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ เพ่ือกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจให้มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
และดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลตอบแทนให้กับภาครัฐ ตลอดจนเป็นองค์กรที่ประสบผลสําเร็จอย่าง
ยั่งยืน  โดยต้องคํานึงถึงสถานะ เป้าหมาย และภารกิจของกิจการแต่ละแห่ง  และในกรณีที่บรรษัทหรือรัฐวิสาหกิจ
ที่บรรษัทถือหุ้น ได้ถือครองหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้คํานึงถึงสิทธิของผู้
ถือหุ้นรายอ่ืนด้วย   

 การทําหน้าที่ของบรรษัทตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้  
(๑)  แผนการบริหารและพัฒนากิจการ และการปฏิบัติตามแผนดังกล่าว รวมทั้งกําหนด 

เป้าหมายของกิจการ และการประเมินผลการดําเนินงานของกิจการ เพ่ือให้สามารถสร้างมูลค่าแก่กิจการ 
ได้อย่างยั่งยืน  

(๒)  บริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
(๓)  การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส  
(๔)  กําหนดนโยบายการลงทุน และอนุมัติงบลงทุนและโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจตลอดจน

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการนําเสนองบลงทุนและโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ  
 (๕)  เพิ่มทุน ลดทุน และปรับโครงสร้างกิจการ 
 (๖)  สรรหาและแต่งตั้งกรรมการ  



-๑๖- 
 

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

 (๗)  กําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลและจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตลอดจนจัดให้มีการ
ประเมินผลการดําเนินงานของบุคคลดังกล่าว  

(๘) การกําหนดนโยบายการกํากับดูแลบริษัทลูก 
(๙)  ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  
 ให้คณะกรรมการบรรษัทเสนอแนวทางในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ต่อ คนร. และเปิดเผย 

ต่อสาธารณะ  
  

มาตรา ๔๓ ให้บรรษัทมีอํานาจกระทํากิจการภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ใน 
มาตรา ๔๐ อํานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 
 (๑) ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและหลักทรัพย์ มีสิทธิครอบครองและมีทรัพยสิทธิต่างๆ  
 (๒) ก่อตั้งสิทธิหรือกระทํานิติกรรมใดๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
 (๓) ค้ําประกันหรือรับรอง รับอาวัล หรือสอดเข้าแก้หน้าในตั๋วเงิน  
 (๔) กู้หรือยืมเงินในหรือนอกราชอาณาจักรเพ่ือกิจการของบรรษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ คนร. กําหนด 
 
  มาตรา ๔๔ ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบรรษัท โดยมีหุ้นซึ่งประกอบด้วย 
 (๑) ทุนเรือนหุ้นเริ่มแรก จํานวนหนึ่งพันล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวนหนึ่งร้อยล้านหุ้น 
มูลค่าหุ้นละสิบบาท และมิให้นําหุ้นของบรรษัทออกจําหน่ายไม่ว่าในกรณีใด 
 (๒) หุ้นที่เกิดจากการออกหุ้นใหม่ในภายหลัง 
  บรรษัทอาจเพ่ิมทุนหรือลดทุนได้โดยเสนอกระทรวงการคลังเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อ คนร. 
 
  มาตรา ๔๕ ให้คณะกรรมการบรรษัทมีอํานาจอนุมัติประมาณการรายจ่ายประจําปีของบรรษัท 
ไม่เกินร้อยละศูนย์จุดศูนย์แปดของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบรรษัท ณ วันสิ้นงวดปีบัญชีก่อนการจัดเตรียม
งบประมาณ หรือไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท 
  กรณีท่ีบรรษัทมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเกินกว่าที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ให้บรรษัทขอความ
เห็นชอบต่อ คนร. เป็นรายกรณี 
   

มาตรา ๔๖ เงินปันผลจากรัฐวิสาหกิจที่บรรษัทถือหุ้นและเงินอื่นใดท่ีบรรษัทได้รับในแต่ละปี 
นอกจากท่ีได้หักเป็นรายได้ของบรรษัทตามประมาณการรายจ่ายตามมาตรา ๔๕ แล้ว ให้กันเงินไว้สําหรับเป็น 
เงินสํารองตามรายการต่อไปนี้ ตามลําดับ  
 



-๑๗- 
 

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

  (๑) เงินสํารองธรรมดาซึ่งตั้งไว้เพ่ือเสถียรภาพด้านการเงินของบรรษัท 
  (๒) เงินสํารองเพ่ือการลงทุน 
  (๓) เงินสํารองประเภทอ่ืน 
  ให้กระทรวงการคลังกําหนดจํานวนเงินสํารอง และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสํารองตามวรรคหนึ่ง 
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบรรษัทตามมาตรา ๔๐ และหลักวินัยการเงินการคลัง 
  เมื่อได้หักประมาณการรายจ่ายและกันเงินสํารองตามวรรคหนึ่งแล้ว เหลือเท่าใดให้นําส่งคลัง 
เป็นรายได้แผ่นดิน 
   
  มาตรา ๔๗ ให้บรรษัทใช้จ่ายเงินตามประมาณการรายจ่ายที่บรรษัทได้รับตามมาตรา ๔๕  
โดยคํานึงถึงหลักวินัยการเงินการคลัง ความโปร่งใส ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานของบรรษัท  
และจัดทํารายงานผลการใช้จ่ายเงินในแต่ละปีเสนอต่อ คนร. และเปิดเผยต่อสาธารณะ 
  การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของบรรษัทเพ่ือนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ให้ทําได้ต่อเมื่อ 
ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง โดยคํานึงถึงผลการประเมินการดําเนินงานของบรรษัทด้วย  
 
  มาตรา ๔๘ บรรษัทไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และกฎหมายว่าด้วย
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ในส่วนที่เก่ียวกับสภาพการจ้าง โดยให้บรรษัทสามารถกําหนดและปรับปรุงขอบเขต
สภาพการจ้างได้เอง  
 

ส่วนที่ ๒ 
การรับโอนหุ้นของรัฐวิสาหกิจ 
-------------------------------- 

   
  มาตรา ๔๙ เมื่อได้มีการจัดตั้งบรรษัทขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กระทรวงการคลังโอนหุ้นที่ถือ
อยู่ในรัฐวิสาหกิจดังต่อไปนี้ไปอยู่ภายใต้การถือหุ้นของบรรษัท ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
มีผลใช้บังคับ 
 
  (๑) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
  (๒) บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
  (๓) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
  (๔) บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 



-๑๘- 
 

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

  (๕) บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
  (๖) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
  (๗) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
  (๘) บริษัท ขนส่ง จํากัด 
  (๙) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด  
  (๑๐) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 
  (๑๑) บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด 
  (๑๒) บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จํากัด 
  นอกจากการโอนหุ้นที่กระทรวงการคลังถืออยู่ในรัฐวิสาหกิจตามวรรคหนึ่งแล้ว กระทรวงการคลัง 
จะโอนหุ้นที่ถืออยู่ในรัฐวิสาหกิจอ่ืนที่เปลี่ยนสภาพทุนเป็นหุ้นในรูปแบบของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ  
ไปอยู่ภายใต้การถือหุ้นของบรรษัท ให้กระทําได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยให้คํานึงถึงสถานะ เป้าหมาย  
และภารกิจของรัฐวิสาหกิจดังกล่าวประกอบด้วย 
 
  มาตรา ๕๐ ในการรับโอนหุ้นของรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๔๙ ให้บรรษัทออกหุ้นเพ่ิมทุนให้กับ
กระทรวงการคลังเท่ากับมูลค่าหุ้น ดังนี้ 
  (๑) สําหรับรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ใช้มูลค่าหุ้นที่ซื้อขาย
กันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉลี่ยย้อนหลังหกสิบวันนับแต่วันที่จะทําการโอน 
  (๒) สําหรับรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ใช้มูลค่าที่
กระทรวงการคลังบันทึกบัญชี 
   

  มาตรา ๕๑ เพ่ือประโยชน์ในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่ไม่อยู่ภายใต้การถือหุ้นของบรรษัท  
กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจโดยความเห็นชอบของ คนร. อาจมอบหมายให้บรรษัททําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา 
ในการกํากับดูแลกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น   
   
  มาตรา ๕๒ เมื่อบรรษัทได้รับโอนหุ้นของรัฐวิสาหกิจใดจากกระทรวงการคลังแล้ว มิให้นํากฎหมาย
ว่าด้วยพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจในส่วนที่ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหาและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ
และผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ มาใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจที่บรรษัทถือหุ้นและบริษัทลูก 
 

ส่วนที่ ๓ 
คณะกรรมการบรรษัท 

 ---------------------------- 



-๑๙- 
 

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

 

มาตรา ๕๓  ให้ คนร. แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทจํานวนไม่เกินสิบคน ประกอบด้วย กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้มาจากการสรรหาจํานวนไม่เกินเก้าคนเป็นกรรมการ และกรรมการผู้อํานวยการใหญ่เป็นกรรมการ
และเลขานุการโดยตําแหน่ง เพ่ือทําหน้าที่ดําเนินกิจการของบรรษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบรรษัท ตลอดจนมติของ คนร. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
รัฐวิสาหกิจ 

ให้ คนร. แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 
 

มาตรา ๕๔ ในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕๓ ให้มีคณะกรรมการสรรหา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะหนึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งเคยดํารง
ตําแหน่ง ปลัดกระทรวงการคลัง รองปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการ 
และผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นกรรมการและเลขานุการ   

 

มาตรา ๕๕  ในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕๓ ให้กรรมการสรรหากําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่ใช้กับบริษัทที่มีหลักทรัพย์                 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ซึ่งสะท้อนถึงความโปร่งใสของกระบวนการ ความจําเป็นและ
ความเหมาะสมต่อการดําเนินภารกิจของบรรษัท จํานวนบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง และการมี
ข้อมูลที่เพียงพอให้สามารถตรวจสอบได้ โดยอย่างน้อยต้องดําเนินการดังต่อไปนี้     

(๑) กําหนดสมรรถนะหลักและคุณลักษณะของคณะกรรมการที่จําเป็นต่อการดําเนินภารกิจ  
โดยพิจารณาจากผลงานหรือผู้ที่เคยปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์เป็นที่
ประจักษ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบรรษัท 

(๒) จัดให้มีกระบวนการสรรหากรรมการที่โปร่งใส เปิดกว้าง และคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย ตามกฎบัตรและหลักธรรมาภิบาลที่ดี   

(๓) เปิดเผยหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการสรรหา รวมทั้งคุณลักษณะของบุคคลที่เสนอชื่อ
เป็นกรรมการต่อสาธารณะ 

 
มาตรา ๕๖  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบรรษัทตามมาตรา ๕๓ มีวาระการดํารง

ตําแหน่งคราวละหกปี โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอีกได้ แต่จะ
ดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 



-๒๐- 
 

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

ภายใต้บังคับวรรคหนึ่ง เมื่อครบระยะเวลาสองปี ให้กรรมการบรรษัทยกเวน้กรรมการผู้อํานวยการใหญ่
ออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่งในสามโดยวิธีจับสลาก และให้ถือว่าการออกจากตําแหน่งโดยวิธีจับสลากเป็น 
การออกตามวาระ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอีกได้ แต่จะดํารง
ตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ในกรณีที่กรรมการบรรษัทพ้นจากตําแหน่ง แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการบรรษัทใหม่ ให้กรรมการ
บรรษัทผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการบรรษัทใหม่ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ไม่เกิน
หนึ่งร้อยยี่สิบวัน  
  

มาตรา ๕๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้   
(๑) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๒) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(๓) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  
(๔) ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
(๕) ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวยผิดปกติ 

หรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 
(๖) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดํารงตําแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
(๗) ไม่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา  
(๘) ไม่เป็นผู้บริหาร หรือพนักงานของนิติบุคคลที่บรรษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละยี่สิบห้าขึ้นไป 

    
 มาตรา ๕๘ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๕๖ แล้ว กรรมการของบรรษัท 
พ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 

 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) อายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 

 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๕๗ 
 (๕) คนร. ให้ออก ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบรรษัท เนื่องจากทุจริตต่อหน้าที่  

หรือมคีวามประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรง หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของการเป็น
กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องแสดงเหตุผลในการให้ออกอย่างชัดแจ้ง  

 



-๒๑- 
 

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

มาตรา ๕๙ ให้คณะกรรมการบรรษัทมีอํานาจและหน้าที่บริหารงานทั่วไปของบรรษัท 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๔๐ โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 

(๑) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบรรษัท 
(๒) กําหนดกรอบการลงทุน งบประมาณและประมาณการทางการเงินของบรรษัท 
(๓) ซื้อหรือจําหน่ายหุ้นในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการ  
(๔) แต่งตั้งและถอดถอนกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ 
(๕) กําหนดเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของพนักงานและลูกจ้าง  
(๖) ออกข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพย์สิน 

การควบคุม การตรวจสอบกิจการภายในของบรรษัท หรือเรื่องอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินกิจการ
ของบรรษัท 

(๗) กํากับดูแลให้บรรษัทใช้สิทธิเป็นผู้ถือหุ้น ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
(๘) ดําเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
ในการใช้อํานาจหรือการดําเนินการตามหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทตามที่กําหนด 

ในวรรคหนึ่ง จะต้องคํานึงถึงประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับ โดยมุ่งเน้นผลงานและประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ 
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็น กระทรวงการคลังอาจให้บรรษัทซื้อหรือจําหน่ายหุ้นในรัฐวิสาหกิจหรือ

กิจการใด และเมื่อบรรษัทดําเนินการตามที่กระทรวงการคลังกําหนดแล้ว  ให้รายงานการดําเนินการดังกล่าว 
รวมทั้งให้เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย   

 
มาตรา ๖๐ ให้คณะกรรมการบรรษัทมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินการอย่างใด

อย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการบรรษัทมอบหมาย 
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับกับการดํารงตําแหน่ง การประชุมของ

คณะกรรมการบรรษัท และคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 
 ให้คณะกรรมการบรรษัท และคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งได้รับค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์อื่นตามที่ คนร. ประกาศกําหนด  
 

 มาตรา ๖๑ ให้กรรมการบรรษัทเป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงและต้องดําเนินการตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 มาตรา ๖๒ ให้บรรษัทเปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนแก่ประธานกรรมการ  กรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของบรรษัท โดยให้ปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกับบริษัทท่ีมีหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย  



-๒๒- 
 

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

ส่วนที่ ๔ 
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่บรรษัท 

---------------------------- 
 
มาตรา ๖๓ กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
(๑) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของบรรษัท 
 (๒) สามารถทํางานให้แก่บรรษัทได้เต็มเวลา 
(๓) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๔) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(๗) ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวยผิดปกติ

หรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 
(๘) ไม่เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจอ่ืน หรือกิจการอ่ืนที่แสวงหากําไร 
(๙) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๑๐) ไม่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา  
(๑๑) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
(๑๒) ไม่เป็นผู้ถือหุ้น กรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจในการจัดการในนิติบุคคลซึ่งเป็น 

ผู้ร่วมลงทุนกับบรรษัท หรือบริษัทในเครือ หรือในนิติบุคคลซึ่งโดยสภาพของประโยชน์ของธุรกิจของนิติบุคคลนั้น 
อาจขัดหรือแย้งต่อผลประโยชน์ของบรรษัทหรือบริษัทในเครือ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งไม่มีส่วนในการบริหาร
กิจการ หรือเป็นหุ้นส่วนจํากัดความรับผิดในนิติบุคคลนั้น หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารโดยการมอบหมาย 
ของบรรษัท  

 
มาตรา ๖๔ ในการจ้างและแต่งตั้งกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ ให้คณะกรรมการบรรษัท 

มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเปิดเผยหลักเกณฑ์และกระบวนการได้มาซึ่งกรรมการ
ผู้อํานวยการใหญ่ต่อสาธารณะ 

 การจ้างกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ ให้มีระยะเวลาคราวละไม่เกินสี่ปีนับแต่วันที่สัญญาจ้าง 
มีผลใช้บังคับ 



-๒๓- 
 

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

 ในการทําสัญญาจ้าง ให้ประธานกรรมการบรรษัทหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรรษัทเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง และให้การจ้างตามสัญญาดังกล่าวไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมาย 
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมาย
ว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

 สัญญาจ้างตามวรรคสาม อย่างน้อยต้องมีข้อกําหนดเกี่ยวกับการดํารงตําแหน่ง เงื่อนไข 
การทํางาน การพ้นตําแหน่ง เงื่อนไขการเลิกสัญญาจ้าง การประเมินผลการทํางาน และค่าจ้างหรือผลประโยชน์อื่น
ของกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ 

 การกําหนดค่าจ้างหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่กรรมการผู้อํานวยการใหญ่จะได้รับ รวมทั้งเงื่อนไขการ
จ้างกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบรรษัทกําหนด 
 

มาตรา ๖๕ กรรมการผู้อํานวยการใหญ่พ้นจากตําแหน่ง เมื่อ  
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๖๒ 
(๔) สัญญาจ้างสิ้นสุดลง 
(๕) ถูกเลิกสัญญาจ้าง เนื่องจากทุจริตต่อหน้าที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่อง 

ในหน้าที่อย่างร้ายแรง หรือมีผลประเมินไม่บรรลุตามเป้าหมายที่คณะกรรมการบรรษัทกําหนด โดยต้องแสดง
เหตุผลในการให้ออกอย่างชัดแจ้ง  

 
มาตรา ๖๖ กรรมการผู้อํานวยการใหญ่มีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดําเนินกิจการ

ของบรรษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของบรรษัท ตลอดจนการบริหารงานตามนโยบายหรือ
ข้อบังคับที่คณะกรรมการบรรษัทกําหนด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบรรษัท 

ให้กรรมการผู้อํานวยการใหญ่เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของบรรษัท และมีอํานาจ
บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนขั้นเงินเดือน และลงโทษทางวินัยแก่พนักงานและลูกจ้าง ทั้งนี้ ตามท่ีคณะกรรมการ
บรรษัทกําหนด 

ในกิจการของบรรษัทที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้กรรมการผู้อํานวยการใหญ่เป็นผู้แทนของ
บรรษัท และเพ่ือการนี้ กรรมการผู้อํานวยการใหญ่จะมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนเป็นการทั่วไปหรือเฉพาะอย่าง 
เพ่ือกระทํากิจการอย่างใดอย่างหนึ่งของบรรษัทแทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการบรรษัทกําหนด  

 
 
 



-๒๔- 
 

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

ส่วนที่ ๕ 
ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นบรรษัท 

---------------------------- 
 

มาตรา ๖๗ ให้บรรษัทจัดทําเป้าหมายผลการดําเนินงานและการนําส่งเงินปันผล เพ่ือเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติ 
  ในการกําหนดเป้าหมายตามวรรคหนึ่ง ให้คํานึงถึงสภาวะเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ  
และความจําเป็นในการลงทุนของรัฐวิสาหกิจเพ่ือความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาวควบคู่กัน  
  ในกรณีมีเหตุอันควร กระทรวงการคลังอาจมอบหมายให้บรรษัทแก้ไขเป้าหมายผลการดําเนินงาน
และการนําส่งเงินปันผลตามวรรคหนึ่ง หรือคณะกรรมการบรรษัทอาจเสนอต่อกระทรวงการคลังเพ่ือขอความ
เห็นชอบให้มีการแก้ไขก็ได้  

 
ส่วนที่ ๖ 

การตรวจสอบและการเปิดเผยข้อมูลของบรรษัท 
 ---------------------------------- 

 
    มาตรา ๖๘ ให้นํามาตรา ๓๙ มาใช้กับการเปิดเผยข้อมูลของบรรษัทโดยอนุโลม 
  ในกรณีที่ข้อมูลตามวรรคหนึ่งเป็นข้อมูลที่หากเปิดเผยแล้วจะมีผลกระทบต่อแนวนโยบายหรือ
ทิศทางในการลงทุนของประเทศ ให้บรรษัทจัดส่งข้อมูลที่มีชั้นความลับให้แก่สํานักงาน เพ่ือพิจารณาเสนอต่อ คนร. 
ต่อไป 
   มาตรา ๖๙ ให้บรรษัทจัดให้มีระบบบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งระบบ
บริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ที่เพียงพอและเหมาะสมกับกิจการของบรรษัท 

ให้รอบระยะเวลาบัญชีของบรรษัทมีกําหนดหนึ่งปีตามปีปฏิทิน   
 
  มาตรา ๗๐ ให้บรรษัทจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงินของบรรษัท และงบการเงินที่รวม
รัฐวิสาหกิจที่บรรษัทถือหุ้น เพ่ือรายงานทุกงวดสามเดือนและวันสิ้นปีบัญชี 

ให้บรรษัทจัดส่งรายงานสรุปผลการดําเนินงาน รายงานทางการเงินและงบการเงินตามวรรคหนึ่ง 
และงบการเงินของรัฐวิสาหกิจที่บรรษัทถือหุ้น ต่อ คนร. และคณะรัฐมนตรี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานทางการเงินและงบการเงินดังกล่าวต่อสาธารณะด้วย 
 



-๒๕- 
 

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

  มาตรา ๗๑ ให้คณะกรรมการบรรษัทแต่งตั้งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีอ่ืนที่
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของบรรษัท  
 

ส่วนที่ ๗ 
การประเมินผลการด าเนินงานของบรรษัท 

 ----------------------------------- 
   
  มาตรา ๗๒ ให้กระทรวงการคลังกําหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการดําเนินงานของบรรษัท  
โดยให้เปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการก่อนเริ่มต้นปีดําเนินงานของบรรษัท และรายงานผลการประเมินผลการ
ดําเนินงานของบรรษัทต่อ คนร. เพื่อขอความเห็นชอบ 
  หลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย ผลการดําเนินการตามแผนงานประจําปี
ของบรรษัท ผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่บรรษัทถือหุ้น รวมทั้งประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบรรษัท 
โดยคํานึงถึงสภาวะเศรษฐกิจ ปัญหาและสภาพการแข่งขันในรายสาขาธุรกิจ ตลอดจนการดําเนินการตามนโยบาย
ของภาครัฐ ประกอบด้วย 

 
ส่วนที่ ๘ 

การก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่บรรษัทถือหุ้น 
----------------------------------- 

 
  มาตรา ๗๓ ให้คณะกรรมการบรรษัทกํากับให้รัฐวิสาหกิจที่บรรษัทถือหุ้น มีการดําเนินการที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ เป้าหมายและทิศทางการดําเนินงานของบรรษัทภายใต้หลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี 
 
  มาตรา ๗๔  การสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจที่ 
บรรษัทถือหุ้น  ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่บรรษัทถือหุ้นดําเนินการสรรหาบุคคลให้สอดคล้องกับหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีที่ใช้กับบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ซึ่งสะท้อนถึงความ
โปร่งใสของกระบวนการ ความจําเป็นและความเหมาะสมต่อการดําเนินภารกิจของรัฐวิสาหกิจ การแบ่งแยก
กระบวนการสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจออกจากกันอย่างชัดเจน จํานวนบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้ได้รับการแต่งตั้ง และการมีข้อมูลที่เพียงพอให้สามารถตรวจสอบได้ โดยอย่างน้อยต้องดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑)  กําหนดสมรรถนะหลักและคุณลักษณะของคณะกรรมการที่จําเป็นต่อการดําเนินภารกิจ 
(๒)  จัดให้มีกระบวนการสรรหากรรมการที่โปร่งใส เปิดกว้าง และคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ 



-๒๖- 
 

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

ผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อกลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ตามกฎบัตร
และหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น   

(๓)  เปิดเผยหลักเกณฑ์ กระบวนการสรรหา รวมทั้งคุณลักษณะของบุคคลที่เสนอชื่อเป็น 
กรรมการต่อสาธารณะ  
 
  มาตรา ๗๕  ให้คณะกรรมการบรรษัทกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจที่บรรษัทถือหุ้น และให้รายงานต่อ คนร. พร้อมทั้งเปิดเผยต่อสาธารณะ    
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องคํานึงถึงการดําเนินการตาม 
พันธกิจ แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจําปี วิธีการประเมินผลกรรมการรัฐวิสาหกิจ สถานะและเสถียรภาพ
ทางการเงินขององค์กร ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การกํากับดูแล หลักธรรมาภิบาล 
ที่ดี และการบริหารความเสี่ยง แนวทางการพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนในระยะยาว ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
และหลักการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ  
 

มาตรา ๗๖ เพ่ือประโยชน์ในการจัดทํารายงานข้อมูลโดยภาพรวมเก่ียวกับฐานะการเงินและ 
ผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ถูกถือหุ้นโดยบรรษัท ให้รัฐวิสาหกิจที่บรรษัทถือหุ้นจัดส่งรายงานข้อมูลต่อบรรษัท
ตามท่ีคณะกรรมการบรรษัทกําหนด ก่อนนําส่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
  มาตรา ๗๗ งบการเงินของรัฐวิสาหกิจที่บรรษัทถือหุ้นต้องผ่านการตรวจสอบโดยสํานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

หมวด ๔ 
บทก าหนดโทษ 

------------------------- 
 

มาตรา ๗๘ ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลกิจการของบรรษัท รัฐวิสาหกิจหรือหลักทรัพย์ใดเนื่องจาก 
การปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือ 
ผู้ที่ปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้ อันเป็นกิจการหรือข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ 
ไม่เปิดเผย ถ้าผู้นั้นนําไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 
   ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การเปิดเผยในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงกิจการของรัฐวิสาหกิจ 



-๒๗- 
 

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

(๒) การเปิดเผยความลับของรัฐวิสาหกิจซึ่งรัฐวิสาหกิจดังกล่าวให้ความยินยอมแล้ว 
(๓) การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 

  ผู้ใดใช้หรือเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่งเพ่ือแสวงหาประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ให้สันนิษฐานว่า 
ผู้นั้นมีเจตนาทุจริต ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองเท่าของประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงจะได้รับ
จากการกระทําดังกล่าว แต่ทั้งนี้ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ํากว่าห้าแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 

หมวด ๕ 
บทเฉพาะกาล 

------------------------ 
 

มาตรา ๗๙ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและคณะอนุกรรมการที่จัดตั้ง
ขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทําหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัตินี้  

ให้ดําเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ และแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจที่จําเป็นต่อการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๘๐ มิให้นําความในวรรคสองของมาตรา ๕๖ มาใช้บังคับกับการดํารงตําแหน่งของ

คณะกรรมการบรรษัทในวาระเริ่มแรก  
 
มาตรา ๘๑ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการบรรษัท 

ที่จัดตั้งขึ้นในวาระเริ่มแรก หรือกระทรวงการคลังเสนอร่างประกาศท่ีจําเป็นต่อการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
ต่อ คนร. หรือคณะรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี  

 
มาตรา ๘๒ ในระหว่างที่หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจตาม 

มาตรา ๓๑ และมาตรา ๗๕ ยังไม่มีผลใช้บังคับ ให้คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดําเนินการต่อไป
จนกว่าจะครบรอบการประเมินในปีบัญชีของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง  

ให้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินอยู่ก่อน 
ที่จะมีการกําหนดหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๗๕ มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะได้มีผลการประเมิน 
ตามหลักเกณฑ์ที่ คนร. จะได้จัดทําขึ้น 



-๒๘- 
 

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

  
  มาตรา ๘๓ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสํานักงานที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้าสมัครใจจะโอนไปเป็นพนักงานของบรรษัทและบรรษัทเห็นชอบด้วย เมื่อได้แจ้ง
ความจํานงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้บรรษัทบรรจุ 
และแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างผู้นั้นเป็นพนักงานของบรรษัทตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
บรรษัทกําหนด แต่จะกําหนดให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างต่ํากว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เดิมไม่ได้ สําหรับ 
ผู้ที่ไม่แจ้งความจํานงภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในสํานักงานในตําแหน่ง อัตราเงินเดือนหรือ
ค่าจ้างท่ีไม่น้อยกว่าที่ได้รับอยู่เดิม 
  ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสํานักงานรายใดที่ได้โอนไปบรรจุเป็นพนักงาน
บรรษัท หากสมัครใจจะโอนกลับมาบรรจุเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสํานักงานภายใน
ระยะเวลาหนึ่งปี ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาให้บรรจุกลับเข้ารับราชการ
โดยให้ดํารงตําแหน่ง หรือให้ได้รับอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่น้อยไปกว่าอัตราเดิมที่ได้รับก่อนที่จะโอนไปบรรจุ
เป็นพนักงานบรรษัท 
   
  มาตรา ๘๔ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ และพนักงานราชการของสํานักงานตามมาตรา ๘๓ 
เมื่อพ้นกําหนดหนึ่งปี ให้ถือว่าเป็นการออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
  การบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างของสํานักงานตามมาตรา ๘๓ ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะ
ทางราชการยุบตําแหน่งหรือทางราชการเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด และให้ได้รับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง 
 
  มาตรา ๘๕ เมื่อได้มีการโอนหุ้นที่กระทรวงการคลังถืออยู่ในรัฐวิสาหกิจไปอยู่ภายใต้การถือหุ้น
ของบรรษัทตามมาตรา ๔๙  ให้บรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ความรับผิดและหน้าที่ของกระทรวงการคลัง 
ในฐานะผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจดังกล่าวที่มีอยู่ในวันที่มีการโอนหุ้นรัฐวิสาหกิจนั้น ไปเป็นของบรรษัท 
  ทั้งนี้ การค้ําประกันหนี้สินหรือภาระผูกพันใดที่กระทรวงการคลังได้เข้าเป็นผู้ค้ําประกันให้
รัฐวิสาหกิจนั้น ให้กระทรวงการคลังยังคงผูกพันการคํ้าประกันนั้นต่อไปจนกว่าจะได้มีการยกเลิก แม้ว่าจะได้มี 
การโอนหุ้นไปให้บรรษัทเป็นผู้ถือหุ้นนั้นแล้ว โดยไม่มีค่าธรรมเนียม 
  ให้บรรดากฎ ระเบียบ คําสั่ง ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจตาม 
วรรคหนึ่ง อยู่ในวันที่มีการโอนหุ้นไปให้บรรษัทเป็นผู้ถือหุ้น ยังคงใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจดังกล่าวต่อไปจนกว่า 
จะได้มีการออกกฎ ระเบียบ คําสั่ง ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นเป็นประการอื่น  
 



-๒๙- 
 

ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

  มาตรา ๘๖  ให้โอนงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการคลังเฉพาะงบประมาณที่จะต้องใช้กับ
รัฐวิสาหกิจที่บรรษัทถือหุ้น ที่มีอยู่ในวันที่มีการโอนหุ้นรัฐวิสาหกิจนั้น ไปเป็นของบรรษัท    
 

------------------------------ 
 
 


