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หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) 

 

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
 กฎหมายใหม่      แก้ไข/ปรับปรุง    ยกเลิก 

ส่วนราชการผู้เสนอ  
กระทรวงการคลังโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

 

๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ 
๑.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ 

เพ่ือให้มีกฎหมายปฏิรูปโครงสร้างการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนพัฒนาระบบการกํากับดูแล
กิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจอย่างเป็นรูปธรรม ให้รัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
ให้แก่ประชาชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ดังนี้ 

๑.๑.๑ ให้มีคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจทําหน้าที่ในการกําหนดเป้าหมาย นโยบาย และทิศทาง 
ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจในภาพรวมทั้งระบบให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 

๑.๑.๒ ให้มีแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจกําหนดเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ  

๑.๑.๓ ส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจดําเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี และให้มีการประเมินผลการดําเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง 

๑.๑.๔ ให้มีกลไกสนับสนุนให้การคัดเลือกและการปฏิบัติงานของกรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๑.๕ ให้มีบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติเป็นหน่วยงานกํากับดูแลการบริหารรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจํากัด 
หรือบริษัทมหาชนจํากัด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบกิจการของรัฐวิสาหกิจ 

เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่อง 
ปัญหาความไม่ชัดเจนในระดับนโยบายอันมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนความจําเป็น

ในการวางเป้าหมายรองรับการดําเนินการต่อไปในอนาคต ดังนี้ 
(๑) ความทับซ้อนของอํานาจในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจและการขาดทิศทางการบริหารรัฐวิสาหกิจ  

อย่างมีเอกภาพ 
 ภารกิจในการจัดทําบริการสาธารณะที่แตกต่างกันทําให้สถานะของรัฐวิสาหกิจมีความหลากหลาย  

ทั้งการจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะ การจัดตั้งขึ้นในรูปแบบบริษัท หรือการแปลงสภาพตามกฎหมายว่าด้วย 
ทุนรัฐวิสาหกิจให้เป็นบริษัทในภายหลัง นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินภารกิจของรัฐวิสาหกิจ  
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อีกหลายฉบับ ส่งผลให้มีหน่วยงานที่ทําหน้าที่กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจหลายแห่งทั้งกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจ กระทรวงหรือส่วนราชการที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย  
หรือคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการในแต่ละอุตสาหกรรม (Regulator) การกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจึงปรากฏความทับซ้อนในการใช้อํานาจผ่านบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่แตกต่างกัน  
ในแต่ละด้าน ส่งผลกระทบต่อความชัดเจนในการดําเนินภารกิจของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งความทับซ้อนของการใช้อํานาจ
โดยกระทรวงเจ้าสังกัดในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรงกับรัฐวิสาหกิจ การใช้อํานาจของกระทรวงการคลังในฐานะ  
ผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงโครงสร้างของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้มีการจําแนก 
การใช้อํานาจในฐานะผู้กําหนดนโยบาย (Policy Maker) ผู้กํากับดูแล (Regulator) และเจ้าของ (Owner) เป็นเหตุให้ 
มีการใช้อํานาจในการกําหนดนโยบายไปยังรัฐวิสาหกิจอย่างไม่เป็นระบบและไม่เป็นเอกภาพ ทําให้รัฐวิสาหกิจ  
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ 

(๒) การขาดกลไกและมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ (Supervision and 
Governance Framework) อย่างเป็นระบบโดยเฉพาะในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 (๒.๑) กรอบการจัดทํานโยบายของชาติในด้านรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้การกําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ 
ในการพัฒนาระบบรัฐวิสาหกิจซึ่งประกอบกิจการในสาขาอุตสาหกรรม และการให้บริการที่มีความหลากหลาย  
อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานหลายแห่ง มีการพัฒนาไปในแนวทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
การพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบและกํากับให้มีการดําเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิผล 

 (๒.๒) มาตรการปรับปรุงกิจการรัฐวิสาหกิจที่ประสบปัญหาวิกฤติด้านการเงิน สภาพคล่องและหนี้สะสม 
หรือโครงสร้างองค์กรที่ไม่เอ้ือต่อการดําเนินการตามนโยบายของภาครัฐในการให้บริการสาธารณะต่อประชาชน
อย่างเป็นระบบและทั่วถึง ซึง่การใช้อํานาจในฐานะผู้ถือหุ้นของกระทรวงการคลังเพียงประการเดียวก็ดี หรือการเสนอแนะ
มาตรการแก้ไขปัญหาต่อหน่วยงานและองค์กรที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจโดยตรงก็ดี  
ยังไม่เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาและการกําหนดแนวทางในการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจได้อย่างทันท่วงที 

 (๒.๓) การขาดหน่วยงานหลักในการเชื่อมโยงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ภายหลังจากการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในปี ๒๕๔๕ โดยยกฐานะสํานักรัฐวิสาหกิจ 
และหลักทรัพย์ของรัฐสังกัดกรมบัญชีกลางให้มีฐานะเป็นส่วนราชการระดับกรม มีเจ ตนารมณ์ให้ทําหน้าที่ 
เป็นฝ่ายเลขานุการของ “คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ” ที่จะเป็นหน่วยงานหลักในการกํากับดูแลและพัฒนา
นโยบายเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจทุกแห่งอย่างบูรณาการและเป็นระบบ แต่กลับปรากฏข้อเท็จจริงว่าการทําหน้าที่ 
ของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจอยู่ภายใต้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกําหนดนโยบายและกํากับดูแล
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีลําดับศักดิ์ต่ํากว่ากฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
นอกจากนี้ การทําหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจยังต้องครอบคลุมรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทที่อยู่ภายใต้
การกํากับดูแลของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้วย การอาศัยอํานาจตามระเบียบซึ่งเป็นกฎหมายที่มีลําดับศักดิ์ต่ํากว่า 
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กฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ดังกล่าว  จึงส่งผลให้เกิดข้อจํากัดในการกําหนด 
ทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจ ตลอดจนความเชื่อมโยงในการส่งผ่านนโยบายไปสู่ระดับปฏิบัติ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในส่วนของการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจที่เชื่อมโยงกับระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของรัฐวิสาหกิจ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นการประเมินผลการดําเนินงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ พ .ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นโดยแยกต่างหาก
จากกลไกการกําหนดนโยบายหรือภารกิจที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจ ส่งผลให้ระบบ  
การประเมินผลงานของรัฐวิสาหกิจในบางกรณีไม่เชื่อมโยงกับเป้าหมายภารกิจหรือนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลาของแต่ละรัฐวิสาหกิจ อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจจากเป้าหมาย 
ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจได้ 

 (๒.๔) การขาดกลไกเพ่ิมความโปร่งใสและการกํากับดูแลที่ดีในการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ  
การกําหนดกลไกการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจและแนวทางการกํากับดูแลที่ดี  เพ่ือให้
รัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติในช่วงเวลาที่ผ่านมา ยังปรากฏความไม่ชัดเจนในการดําเนินการและขาดกลไกการควบคุม  
และตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม  

 

๑.๒ ความจ าเป็นที่ต้องท าภารกิจ 
โดยที่รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกของรัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ รวมถึงเป็นผู้ให้ 

บริการสาธารณะแก่ประชาชน ดังนั้น ภาครัฐจําเป็นต้องมีการปฏิรูปการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ  
เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เหมาะสมกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคม  
ที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับมาตรการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งครอบคลุมถึงการกําหนดบทบาท 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้กําหนดนโยบาย ผู้กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ผู้ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจ  
ให้ชัดเจน ตลอดจนให้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจเพ่ือเป็นช่องทางในการส่งผ่านนโยบายของภาครัฐ 
ไปยังรัฐวิสาหกิจให้มีความชัดเจนและโปร่งใส รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูล การประเมินผลการดําเนินงาน  
การกําหนดกระบวนการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจที่มุ่งเน้นประสบการณ์และความรู้
ความสามารถที่จําเป็นต่อการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ อันนําไปสู่สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดทําบริการ
สาธารณะที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน  และสมควรจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติทําหน้าที่ในฐานะผู้ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษั ท 
แทนกระทรวงการคลัง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้มีความพร้อมในการแข่งขัน
เชิงพาณิชย์และสามารถดําเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยคงความเป็นรัฐวิสาหกิจไว้ 

 
 



-๕- 
 

หากไม่ท าภารกิจนั้นจะมีผลประการใด  
(๑) การปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในด้านเศรษฐกิจ (หมวด ๑๖) ซึ่งบรรจุ 

อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันในสังคม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จะไม่สัมฤทธิ์ผล  

(๒) การกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่เป็นกลไกทางเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศทั้งในเชิงรุกโดยการจัดทํา
บริการสาธารณะให้กับประชาชนโดยตรง และในเชิงสนับสนุนโดยการจัดทําโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
ให้กับภาคธุรกิจ และภาคประชาชน อาจเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในรัฐวิสาหกิจ 
ที่ประสบปัญหาทางการเงินได้อย่างทันท่วงที กระทบต่อระบบงบประมาณและสถานะทางการเงินของประเทศ  

(๓) รัฐวิสาหกิจไม่สามารถดําเนินภารกิจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและจัดทําบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
ให้กับประชาชนได้อย่างเต็มศักยภาพ หรือเหมาะสมกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 

๑.๓ การด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง 
 แนวทางที่จะสามารถดําเนินการได้ คือ การตรากฎหมายในลําดับศักดิ์พระราชบัญญัติ เนื่องจากรัฐวิสาหกิจ 

ถูกจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายหลายระดับชั้นทั้งระดับพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี 
ตลอดจนถูกจัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในรูปแบบของบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด  
อีกทั้งยังถูกกํากับดูแลโดยหลายหน่วยงานภายใต้กฎหมายหลายฉบับ การปฏิรูปการกํากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจและการยกระดับการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจจึงจําเป็นต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ 

 

๑.๔ มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร 
๑.๔.๑ การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและการแบ่งโครงสร้างการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 

 กําหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  
รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายคนหนึ่ง เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีอ่ืนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวนสองคน ปลัดกระทรวงการคลัง 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อํานวยการ
สํานักงบประมาณ และประธานกรรมการบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
จํานวนห้าคน และผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
เพ่ือทําหน้าที่ เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจทั้งระบบให้ดําเนินไป 
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมตลอดถึงการกําหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหา
กิจการของรัฐวิสาหกิจให้สามารถพลิกฟ้ืนเพ่ือดําเนินภารกิจที่เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กําหนดโครงสร้างการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับสถานะของรัฐวิสาหกิจ โดยจําแนกโครงสร้าง
ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจออกเป็น ๒ ส่วน คือ  

 



-๖- 
 

๑) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจทําหน้าที่ในการกํากับดูแล บริหาร และสนับสนุน
รัฐวิสาหกิจในกํากับของกระทรวงเจ้าสังกัดที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะ และรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นหน่วยงาน
ธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ 

๒) บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติซึ่งจะถูกจัดตั้งขึ้นตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เพ่ือรับโอนหุ้นในรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทจํากัด 
และบริษัทมหาชนจํากัดจากการกระทรวงการคลัง และกํากับดูแลการประกอบกิจการของรัฐวิสาหกิจดังกล่าว  
ในฐานะผู้ถือหุ้น ให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งลงทุน  
และบริหารทรัพย์สินของบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ  

 

 
แผนภูมิที่ ๑: การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและการแบ่งโครงสร้างการกํากบัดูแลรัฐวิสาหกิจ 
 

๑.๔.๒ มาตรการในการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจรูปแบบใหม่ (Holistic Approach) 
 การกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจรูปแบบใหม่จะมีความครอบคลุมทั้งในขั้นตอนการกําหนด

นโยบาย การส่งผ่านนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การกํากับดูแลให้มีการดําเนินการตามนโยบาย ตลอดจนการติดตาม  
ผลการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

(๑) การส่งผ่านเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจที่สอดคล้องกับแนวนโยบาย
แห่งรัฐและการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ไปยังรัฐวิสาหกิจ 

ภายใต้ระบบการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจแบบคู่ขนานของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจและบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติภายใต้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีภารกิจในการกําหนดนโยบาย
ด้านรัฐวิสาหกิจให้เกิดแนวทางที่เป็นมาตรฐานร่วมกัน โดยให้มีการจัดทําแผนใน ๓ ระดับที่จะต้องมีเนื้อหาและขอบเขต
ที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 
  



-๗- 
 

(๑.๑) แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ (National Strategic Plan on State Enterprise Development) 
    เพ่ือประโยชน์ในการกําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบรัฐวิสาหกิจ 
ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงกําหนดให้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจเป็นแผนห้าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยแผนดังกล่าวจะระบุถึงเป้าหมายที่รัฐมีต่ อรัฐวิสาหกิจ 
ในภาพรวม ภารกิจ นโยบายและทิศทางในการกํากับดูแล การบริหาร และการพัฒนารัฐวิสาหกิจ บทบาทหน้าที่
ของรัฐวิสาหกิจที่คาดหวัง และความเชื่อมโยงของภารกิจของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งครอบคลุมถึงภารกิจและมาตรการ  
ในการพลิกฟ้ืนกิจการของรัฐวิสาหกิจที่ประสบปัญหาให้มีเป้าหมาย วิธีการ และการติดตามกํากับได้อย่างใกล้ชิด
เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาในรัฐวิสาหกิจดําเนินไปอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุต้องตามความประสงค์ โดยอย่างน้อย  
ให้คํานึงถึงหลักวินัยการเงินการคลังของประเทศ ภารกิจของรัฐวิสาหกิจในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และบทบาท
หน้าที่ของรัฐวิสาหกิจที่มีต่อการพัฒนาประเทศ  

เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจแล้วจะต้องประกาศใช้  
ในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให้ทราบเป็นการทั่วไปและมีผลผูกพันต่อผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจที่จะต้องถือปฏิบัติ
ตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เนื่องจากการกําหนดนโยบายต่อรัฐวิสาหกิจเป็นรายกรณี 
ที่ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจจะดําเนินการไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการปรับปรุงแก้ไข  
แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจแล้ว โดยหากรัฐวิสาหกิจได้ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจแล้วและมีภ าระ
ทางการเงินที่รัฐบาลต้องชดเชยหรือให้เงินอุดหนุน ก็สามารถคํานวณวงเงินที่จะขอชดเชยหรืออุดหนุนได้ 

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจะเป็นคณะกรรมการระดับชาติที่รับผิดชอบ 
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยมีแนวทางการจัดทําแผนทั้งในลักษณะ  
ของ Top-Down และ Bottom-up คือ กําหนดแนวทางให้กระทรวงเจ้าสั งกัดของรัฐวิสาหกิจและบรรษัท 
วิสาหกิจแห่งชาติเสนอกรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 

ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจจะไม่ซ้ําซ้อนกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เนื่องจาก
กระบวนการจัดทําและขอบเขตเนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจจะกําหนดรายละเอียดที่สอดคล้อง  
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยจะแสดงให้เห็นถึงภาพรวมและรายละเอียดของกรอบยุทธศาสตร์
ทางด้านรัฐวิสาหกิจเท่านั้น มีรายละเอียดตามแผนภูมิดังนี้ 
  



-๘- 
 

 

แผนภูมิที่ ๒: การจัดทาํแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 
 

ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติจะได้จัดทําผลการดําเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้คณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  
เ พื ่อทราบ เมื่อครบกําหนดสามปีนับแต่วันประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ และเปิดเผยรายงาน  
ผลการดําเนินการนั้นต่อสาธารณะชนต่อไป 

(๑.๒) แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจําปี 
ภายหลังจากที่แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผล 

ใช้บังคับเป็นการทั่วไปแล้ว ในขั้นตอนการนําแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติ ให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
ดําเนินการจัดทําแผนวิสาหกิจที่มีกรอบระยะเวลา ๕ ปี และแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจ และเสนแแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจําปีดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
เพ่ือสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําปีของรัฐวิสาหกิจ
เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(๒) การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
 ร่างพระราชบัญญัติกําหนดให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  

การประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง โดยอย่างน้อยต้องคํานึงถึงการดําเนินการตามพันธกิจ  



-๙- 
 

แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจําปี หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล กรรมการรัฐวิสาหกิจ สถานะ 
และเสถียรภาพทางการเงินขององค์กร ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การกํากับดูแล 
กิจการที่ดี หลักธรรมาภิบาล และการบริหารความเสี่ยง แนวทางการพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนในระยะยาว  
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจและบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติเป็นผู้ทําหน้าที่ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจแต่ละประเภท ตลอดจน
รายงานผลการประเมินการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจดังกล่าวต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 

 
แผนภูมิที่ ๓ : การประเมินผลการดําเนนิงานรัฐวิสาหกิจ 

 

๑.๔.๓ มาตรการเพื่อความโปร่งใสและการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 
 การทําหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะต่อประชาชน  

กลับไม่ปรากฏว่ามีการเปิดเผยกลไกการทําหน้าที่ดังกล่าวอย่างเพียงพอส่งผลให้การตรวจสอบการทําหน้าที่ 
ของรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างไม่ครบถ้วนและประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในการดําเนินการได้  จึงได้กําหนด
กลไกตามกฎหมาย ดังนี้ 

 (๑) แนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจะต้องประกาศกําหนดแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ในรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง  
โดยประกาศดังกล่าวอย่างน้อยต้องกําหนดให้รัฐวิสาหกิจ กรรมการ ผู ้บริหาร และบุคคลซึ ่งรับผิดชอบ  
ในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต  



-๑๐- 
 

โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจนั้น ทั้งนี้ แนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติจะต้องคํานึงถึงมาตรฐานที่ใช้กับบริษัท 
ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติจึงได้กําหนดรองรับ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยให้บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจได้ในฐานะผู้ถือหุ้นเท่านั้น 

เพ่ือเป็นการยกระดับการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจประเภทที่มีกฎหมายหรือระเบียบ
จัดตั้งขึ้น ร่างพระราชบัญญัติยังกําหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดทํารายงานการดําเนินงานประจําปีเพ่ือนําส่งแก่สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พร้อมกับงบการเงินประจําปีและรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี  
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี พร้อมกับเปิดเผยสาระสําคัญของรายงานต่อสาธารณชน เพ่ือให้การทําหน้าที่
ของรัฐวิสาหกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส และประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบการทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

แผนภูมิที่ ๔ : หลักธรรมาภบิาล ความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูล 
(๒) กระบวนการสรรหาและกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

(๒.๑) การกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจในรัฐวิสาหกิจในกํากับของกระทรวงเจ้าสังกัด 
จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่ากระบวนการสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจในส่วนของกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นที่ เปิดเผยต่อสาธารณะถึงกระบวนการได้มาซึ่งบุคคลที่จะมีหน้าที่ 
ในการบริหารจัดการองค์กรรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะต่อประชาชน และในบางกรณี
เป็นเหตุให้มีการแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้จากสภาพปัญหาของความไม่ต่อเนื่องในการดํารงตําแหน่งของกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการผลักดันให้รัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการตามทิศทางและกรอบนโยบายของประเทศได้อย่างราบรื่น 
กลับต้องสะดุดหยุดลงเพราะการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลที่ดํารงตําแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นบุคลากรในระดับ
บริหารขององค์กรอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ในขณะที่ภารกิจที่แท้จริงของรัฐวิสาหกิจ  



-๑๑- 
 

คือการจัดทําบริการสาธารณะที่มีผลต่อประชาชนโดยตรงซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
กับองค์กร มีความสามารถในการผลักดันองค์กรให้เป็นไปตามทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ  
และความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน จึงมีความจําเป็นที่จะต้องกําหนดกลไกที่สร้างความชัดเจนให้กับกระบวนการ
แต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจเพ่ือสร้างการยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยกําหนดขั้นตอนดังนี้ 

๑) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจัดทําสมรรถนะหลักของกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ร่วมกับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง 

๒) เมื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจแห่งใดว่างลง ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเท่าที่มีอยู่  
เป็นผู้ดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงกับสมรรถนะหลักที่กําหนดจํานวนไม่น้อยกว่าสองเท่าของตําแหน่ง
กรรมการรัฐวิสาหกิจที่ว่างลงต่อคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

๓) จัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจจากบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ การบริหารจัดการ ธรรมาภิบาล หรือการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือทําหน้ าที่
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ และให้เปิดเผย
หลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อสาธารณชน และดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอต่อผู้มีอํานาจแต่งตั้งจํานวนไม่เกินสองเท่า
ของจํานวนตําแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจที่ว่าง ทั้งนี้ หากกรรมการรัฐวิสาหกิจว่างลงทั้งคณะ ให้คณะกรรมการ
กลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นผู้สรรหาบุคคลเพื่อดําเนินกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว อนึ่ง ร่างพระราชบัญญัติ
กําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเกิดความรับผิดชอบ 
ต่อการทําหน้าทีเ่ป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจโดยแท้จริง 

 (๒.๒) การสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจในรัฐวิสาหกิจในกํากับของบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ 
 เนื่องจากรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังโอนหุ้นไปให้บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติถือครอง 

เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี กําหนดกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ไว้ชัดเจนแล้ว ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงได้กําหนดหลักการเพ่ิมเติมให้รัฐวิสาหกิจจะต้องดําเนินการสรรหา  
และแต่งตั้งกรรมการ โดยอย่างน้อยต้องคํานึงถึงทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะหลักของกรรมการ 
กระบวนการสรรหากรรมการที่โปร่งใส และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
ที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกําหนดและมาตรฐานที่ใช้กับบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 



-๑๒- 
 

 
แผนภูมิที่ ๕: การสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจ   

 

๑.๔.๔ การจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติเพื่อท าหน้าที่เจ้าของรัฐวิสาหกิจ 
 รัฐวิสาหกิจในปัจจุบันถูกจัดตั้งขึ้นโดยอาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมายหลายประเภท ทําให้สถานะ 

ภารกิจ และโครงสร้างทางกฎหมายของรัฐวิสาหกิจมีความแตกต่างกันในทางปฏิบัติ แต่อยู่ภายใต้ระบบการกํากับ
ดูแลจากภาครัฐในรูปแบบเดียวกัน ส่งผลให้การทําหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจต้องอยู่ภายใต้ข้อจํากัดเนื่องจากข้อกําหนด
มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอาจไม่รองรับกับภารกิจของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งจนกระทบต่อการทําหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจ
ให้ไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ในฐานะเครื่องมือของรัฐ 

การจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติขึ้นเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพ่ือถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจ 
ในกํากับของบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติและกํากับดูแลการประกอบกิจการของรัฐวิสาหกิจในฐานะผู้ถือหุ้น  
ให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งลงทุนและบริหารทรัพย์สิน 
ของบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ โดยมีทุนเป็นทุนเรือนหุ้นซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดและมีข้อห้าม 
การจําหน่ายหุ้นของบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติในทุกกรณี จะทําให้การปฏิรูปโครงสร้างการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 
โดยให้บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติเป็นผู้ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจแทนกระทรวงการคลัง ในครั้งนี้ สอดคล้องกับลักษณะ 
ทางกฎหมายของรัฐวิสาหกิจประเภทเป็นบริษัท สนับสนุน และไม่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจ 
โดยไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะของรัฐวิสาหกิจที่บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติถือหุ้นแต่ประการใด เพราะบรรษัท
วิสาหกิจแห่งชาติจะยังคงมีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ โดยได้กําหนดให้รายชื่อรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัท  
ที่กระทรวงการคลังจะได้โอนหุ้นให้กับบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติถือครองนั้นอยู่ในร่างพระราชบัญญัติเพ่ือให้เกิด 
การพิจารณาอย่างถ่ีถ้วนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส เปิดเผย และตรวจสอบได้แล้ว  
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นอกจากนี้ ร่างพระราชบัญญัติกําหนดรับรองให้รัฐวิสาหกิจในกํากับของบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ 
ยังคงเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และให้นํากฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐาน
สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับพนักงานรัฐวิสาหกิจมาใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจนั้น 
ตราบเท่าที่บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติยังคงถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจํานวนหุ้นทั้งหมดในรัฐวิสาหกิจอีกด้วย 
แม้จะได้มีการโอนหุ้นในรัฐวิสาหกิจจากกระทรวงการคลังไปบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติแล้ว จึงไม่มีผลเป็นการแปรรูป 
หรือแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ รวมถึงไม่มีผลกระทบต่อสภาพการจ้างและสถานะความเป็นพนักงานของรัฐวิสาหกิจ  
ที่บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติเป็นผู้ถือหุ้นแต่ประการใด 
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แผนภูมิที่ ๖ และ ๗ : การจัดตั้งบรรษัทวิสาหกจิแห่งชาติ 
  

๑.๔.๖ การคุ้มครองข้อมูลหรือกิจการของบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติและรัฐวิสาหกิจ  
 โดยที่ร่างพระราชบัญญัติได้กําหนดกลไกการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจรูปแบบใหม่ ซึ่งรวมถึง

มาตรการปรับปรุงกิจการรัฐวิสาหกิจที่ประสบปัญหาและการบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ และกําหนดให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาตรวจสอบ และสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ  
ของรัฐวิสาหกิจได้ จึงสมควรกําหนดบทบัญญัติเพ่ือคุ้มครองข้อมูลของรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ที่พึงสงวนไว้  
ไม่เปิดเผย และกําหนดบทลงโทษผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ที่เปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวนั้นแก่บุคคลอื่น รายละเอียดปรากฏตามข้อ ๓.๑๒ 

นอกจากนี้ เนื่องจากบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติจะเป็นผู้ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจแทนกระทรวงการคลัง
ซึ่งถือเป็นการถือครองทรัพย์สินของรัฐจํานวนมาก การตัดสินใจในเชิงการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ  
จึงมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ศักยภาพในด้านการลงทุนของรัฐ และความพร้อมในการแข่งขันของประเทศ
อย่างมีนัยสําคัญ ร่างพระราชบัญญัติจึงกําหนดให้กรรมการและผู้อํานวยการใหญ่บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต และกําหนดบทลงโทษหากการบกพร่อง 
ในหน้าที่นี้เป็นเหตุให้บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติได้รับความเสียหาย หรือทําให้ตนเองหรือผู้ อ่ืนได้รับประโยชน์ 
จากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ เช่นเดียวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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๑.๕ ภารกิจนั้นจะแกไ้ขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด 

เมื่อร่างพระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับจะมีผลเป็นการปฏิรูประบบการพัฒนาการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ  
ในเชิงสถาบัน (Institutional Reform) และเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ โดยจะสามารถแก้ไขปัญหา 
ความทับซ้อนของอํานาจในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจและการขาดทิศทางการบริหารรัฐวิสาหกิจ การขาดกลไก 
และมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ (Supervision and Governance Framework) 
การขาดหน่วยงานหลักในการเชื่อมโยงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การขาดกลไกเพ่ิมความโปร่งใสและการกํากับดูแลที่ดี 
ในการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจทั้งระบบได้ทันที (Holistic Approach) 

 

๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเป็นการปฏิรูปเชิงสถาบันเพ่ือแก้ไขปัญหาโครงสร้างทางกฎหมายที่เป็นอุปสรรค

ในการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจ และไม่สอดคล้องกับหลักการทางกฎหมายเป็นครั้งแรก โดยกําหนดให้การกํากับดูแล
รัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทเป็นไปตามกระบวนการของผู้ถือหุ้น และการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจประเภทที่มีกฎหมายจัดตั้ง
เป็นไปตามกฎระเบียบทีเ่หมาะสม 

๑.๖.๑ ผลสัมฤทธิ์ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ต่อรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง คือ ระบบการกํากับดูแล
รัฐวิสาหกิจจะสอดคล้องกับโครงสร้างทางกฎหมายของรั ฐวิสาหกิจแต่ละแห่งเป็นครั้งแรก และรัฐวิสาหกิจ 
จะสามารถดําเนินการตามภารกิจเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีทิศทางและเต็มศักยภาพ 
ตลอดจนเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและมาตรฐานสากล 

๑.๖.๒ ผลที่จะเกิดกับรัฐวิสาหกิจที่ประสบปัญหาและรัฐวิสาหกจิในการกํากับของบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ 
(๑) มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจให้ครอบคลุมแนวทางการฟ้ืนฟูรัฐวิสาหกิจที่ประสบปัญหา 

ทําให้การพัฒนาและฟ้ืนฟูรัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนซึ่งผ่านกระบวนการการจัดทําแผน  
ที่มีการบูรณาการจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและผู้ที่เก่ียวข้องทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเป็นการล่วงหน้า 

(๒) มีการกําหนดกลไกการสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และคุณสมบัติ
ที่เหมาะสมอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ได้ตัวแทนภาครัฐที่เหมาะสมในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลกิจการรัฐวิสาหกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓) มีการยกระดับและปฏิรูประบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ โดยกฎหมาย
ระดับชั้นพระราชบัญญัติและยึดโยงกับนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมเป็นครั้งแรก 

(๔) มีการยกระดับและปฏิรูประบบการรับภาระการอุดหนุนราคา (PSO/PSA) ที่เดิมส่งผลกระทบ 
ต่อผลประกอบการหรือสถานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจอย่างมีนัยสําคัญ 

๑.๖.๓ ผลที่จะเกิดกับรัฐวิสาหกิจในกํากับของบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติโดยเฉพาะ การกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ
ประเภทบริษัทจะเป็นไปตามกระบวนการของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัท
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเป็นไปตามกลไกตลาดและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ 
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แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมที่สําคัญและยั่งยืนให้กับรัฐวิสาหกิจในการเป็นเครื่องมือหรือกลไก
ของรัฐในการจัดทําบริการสาธารณะในสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว 

ตัวช้ีวัดความสัมฤทธิ์ผลของกฎหมายมีอย่างไร 
(๑) การกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจของภาครัฐจะสอดคล้องกับโครงสร้างทางกฎหมายของรัฐวิสาหกิจ 

แต่ละประเภท และไม่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจเป็นครั้งแรก โดยกําหนดให้การกํากับดูแล
รัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทเป็นไปตามกระบวนการของผู้ถือหุ้น  และการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจประเภทที่มี
กฎหมายจัดตั้งเป็นไปตามกฎระเบียบที่เหมาะสม 

(๒) กลไกในการพัฒนา การบริหาร และการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจมีความเหมาะสม ได้มาตรฐาน  
และเป็นรูปธรรม 

(๓) ผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจดีขึ้นอันเนื่องมาจากรัฐวิสาหกิจสามารถดํา เนินการตามภารกิจ  
ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

(๔) การจัดทําบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐวิสาหกิจมีคุณภาพมากขึ้นและมีการพัฒนา 
ที่ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก 

 

๑.๗ การท าภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยมีต่อรัฐ
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด 

ไม่มี แต่การผลักดันร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะทําให้รัฐวิสาหกิจสามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนมีความพร้อมที่จะก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก 

การด าเนินการดังกล่าวจะเป็นผลดีหรือก่อให้เกิดภาระแก่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร 
ไม่มี 

 

๒. ผู้ท าภารกิจ 
๒.๑ เมื่อค านึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชนท าภารกิจนี้ 

ภารกิจในการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจเป็นเรื่องของภาครัฐโดยแท้ และต้องใช้อํานาจมหาชน 
มาตรการทางกฎหมาย ตลอดจนมาตรการทางบริหารในการดําเนินการ  

ภารกิจนี้ควรท าร่วมกับเอกชนหรือไม่ อย่างไร 
ไม่มีการดําเนินการร่วมกับเอกชนโดยตรง แต่ประชาชนจะสามารถมีส่วนร่วมในการกํากับดูแลและบริหาร

รัฐวิสาหกิจได้มากขึ้น เนื่องจากการปฏิรูปการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจในครั้งนี้จะเป็นการยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแล
กิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจซึ่งรวมถึงการรองรับหลักการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้   
และคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียด้วย 
 

  



-๑๗- 
 

๒.๒ เมื่อค านึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริการประชาชน ควรท าภารกิจนี้ร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนหรือไม่ เพราะเหตุใด 

การกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจเป็นภารกิจที่เก่ียวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ได้แก่ กระทรวง
เจ้าสังกัด ส่วนราชการ คณะกรรมการกํากับดูแลในแต่ละกิจการ (Regulator) ภาครัฐวิสาหกิจ สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และภาคประชาชน  
ในฐานะผู้รับบริการสาธารณะจากภาครัฐ ในการร่างพระราชบัญญัติจึงต้องคํานึงถึงการสร้างความสมดุล 
ระหว่างการกํากับดูแลของภาครัฐ และการปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การดําเนินการสัมฤทธิ์ผล 

 

๒.๓ ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท า จะได้ประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่าหรือไม่ 
การกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่อาจกระจายอํานาจ 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลแทนได้ 
 

๓. ความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 
๓.๑ การจัดท าภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร 
 หน้าที่หลักของหน่วยงานของรัฐ (ตามภารกิจพ้ืนฐาน (Function)) ในเรื่องการกํากับดูแลและบริหาร

รัฐวิสาหกิจให้สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทรัพย์สินของรัฐ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค 

และเท่าเทียมกันในสังคม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 แนวทางการปฎิรูปประเทศในด้านเศรษฐกิจ (หมวด ๑๖) 
 

๓.๒ การท าภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่ 
ภาครัฐไม่เคยมีกฎหมายกลางที่ใช้ในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจอย่างเป็นระบบ มีเพียงระเบียบและมติ

คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีลักษณะเป็นการกําหนดขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณีเท่านั้น ในขณะที่การบริการสาธารณะ 
ที่เป็นภารกิจหลักของรัฐวิสาหกิจเป็นกรณีจําเป็นที่ต้องมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้ง
กําหนดแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจที่กําหนดกรอบภารกิจในการดําเนินการในระยะยาว เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีกรอบการดําเนินการที่ชัดเจน การใช้นโยบายของรัฐบาลเพียงประการเดียวจึงส่งผลให้
ภาครัฐมีเครื่องมือในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาอย่างจํากัด ตลอดจนสร้างความไม่ชัดเจนในการดําเนินการ 
ให้กับรัฐวิสาหกิจ  

นอกจากนี้ สภาพปัญหาจากการกําหนดมาตรการทางบริหารโดยรัฐบาลที่มีความผันผวนและมีความเปลี่ยนแปลง
ในเชิงนโยบายอยู่เสมอ เป็นเหตุให้รัฐวิสาหกิจมีการดําเนินการที่ขาดความต่อเนื่องและในบางกรณีที่ต้องดําเนินการ
ตามแนวนโยบายของรัฐบาลในแต่ละยุคสมัยที่มีความแตกต่างกันอย่างมากส่งผลกระทบต่อทิศทางการลงทุน  
ของประเทศซึ่งหากจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายในการลงทุนที่แตกต่างกันแล้วจะส่งผลกระทบต่อภาระ  



-๑๘- 
 

ทางการเงินของภาครัฐเป็นอย่างมากทั้งโดยเหตุของการลงทุนที่ซ้ําซ้อน หรือการลงทุนที่ขาดความต่อเนื่อง การตรากฎหมาย
เพ่ือวางระบบการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจใหม่จึงเป็นทางออกที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน 

 

๓.๓ ในการท าภารกิจนัน้ เหตุใดจึงจ าเป็นต้องตรากฎหมายในขณะนี้ 
การตราร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นการพัฒนารัฐวิสาหกิจทั้งระบบซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย 

ทีค่ณะรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศ และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้มีนโยบายในการปฏิรูป 
การกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจในเชิงโครงสร้าง โดยให้ความสําคัญกับการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจทั้งระบบ  
อย่างยั่งยืนโดยการตราเป็นกฎหมายเป็นอย่างมากและถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลมาโดยตลอด 
 

๓.๔ การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย 
(ก) การใช้บังคับกฎหมาย 
 ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่ทั่วประเทศ เนื่องจากรัฐวิสาหกิจเป็นองค์กรทางปกครอง  

ทีเ่กิดจากการกระจายอํานาจในเชิงภารกิจ 
 ทยอยใช้บังคับเป็นท้องที่ๆ ไป  
 ใช้บังคับเพียงบางท้องที่ 
(ข) ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย 
 ใช้บังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากเป็นนโยบายที่มีความสําคัญและมีความจําเป็น

ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพการลงทุน ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด เพราะเหตุใด 
 ควรกําหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด 

 

๓.๕ เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอ่ืน เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจเป็นองค์กรทางปกครองที่เกิดจากการกระจายอํานาจในเชิงภารกิจ โดยจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย

หลายระดับชั้นทั้งระดับพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี หรือจดทะเบียนจัดตั้ง
เป็นบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในรูปแบบของบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด การปฏิรูป
การกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายหลายระดับชั้นเช่นนี้ จึงไม่อาจกระทําโดยการออกกฎหมาย 
ที่มีลําดับศักดิ์ต่ํากว่าพระราชบัญญัติได้ 

 

๓.๖ ลักษณะการใช้บังคับ 
  ควบคุม    กํากับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ ๓.๘)   ส่งเสริม 
 ระบบผสม 
เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว เพ่ือการพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ 



-๑๙- 
 

 

๓.๗ การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย 
ไม่มี 

 

๓.๘ การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย    
๓.๘.๑ กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการหรือไม่ มีความจ าเป็นอย่างไร 

 (๑) คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรี 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายคนหนึ่ง เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง รัฐมนตรีอ่ืนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวนสองคน ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการ 
กฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  
และประธานกรรมการบรรษัท กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวนห้าคน  และผู้อํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ทําหน้าที่ จัดทําแผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่ งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ  
และแผนพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ รับผิดชอบการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจทั้งระบบให้ดําเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมตลอดถึงการกําหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหา
กิจการของรัฐวิสาหกิจให้สามารถพลิกฟ้ืนเพ่ือดําเนินภารกิจที่เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 (๒) คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งเคยดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงคมนาคม 
ปลัดกระทรวงพลังงาน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ หรือผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย จํานวน ๕ คน และบุคคลซึ่งเคยดํารงตําแหน่ง
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือประธานสมาคม
ธนาคารไทย จํานวน ๒ คน เป็นกรรมการ โดยผู้อํานวยการแต่งตั้งข้าราชการของสํานักงานคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการคัดเลือก ทําหน้าที่พิจารณาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยคณะกรรมการชุดนี้ได้รับการเสนอเพ่ิมเติมในชั้นการตรวจพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เพ่ือให้กระบวนการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจมีความโปร่งใส ตลอดจนเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการกํากับดูแล
รัฐวิสาหกิจอย่างแท้จริง 

(๓) คณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแต่งตั้ง 
จากบุคคลซึ่งเคยดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงการคลังหรือรองปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือรองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือบุคคลซึ่งเคยดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ จํานวนสามคน และบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร
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จัดการ ด้านธรรมาภิบาล หรือด้านการวางแผนกลยุทธ์ที่มาจากภาคเอกชน จํานวนสามคน เป็นกรรมการและมี
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นกรรมการและเลขานุการ  เพ่ือทําหน้าที่คัดเลือก
บุคคลที่มีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับสมรรถนะหลักของกรรมการรัฐวิสาหกิจเพ่ือเสนอต่อผู้มีอํานาจ
แต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งรัฐวิสาหกิจต่อไป 

 (๔) คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ ซึ่งประธานกรรมการ
ในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแต่งตั้งจากบุคคลซึง่เคยดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงคมนาคม 
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงพลังงาน 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อํานวยการ
สํานักงบประมาณ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย ์และมีผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นเลขานุการ เพ่ือทําหน้าที่
พิจารณาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณา 

(๕) คณะกรรมการบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแต่งตั้งขึ้น 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้จากการสรรหาจํานวนเก้าคนเป็นกรรมการ และกรรมการผู้อํานวยการใหญ่  
เป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือทําหน้าที่ดําเนินกิจการของบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติโดยคํานึงถึงประโยชน์ 
ที่ประเทศจะได้รับ มุ่งเน้นผลงานและประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ 
และให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ ตลอดจนมติของคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ  

 

๓.๘.๒ คณะกรรมการที่ก าหนดขึ้นมีอ านาจซ้ าซ้อนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม่ 
 ไม่มี เนื่องจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามระเบียบสํานักนายกรั ฐมนตรีว่าด้วย 

การกําหนดนโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๗ จะสิ้นสุดลงและคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ชุดใหม่จะถูกจัดตั้งตามร่างพระราชบัญญัติต่อไป 

 

๓.๘.๓ องค์ประกอบของคณะกรรมการมีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้า
ส่วนราชการหรือไม่ เหตุใดจึงต้องก าหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ 

 เป็นไปตามข้อ ๓.๘.๑ 
 

๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร 
ร่างพระราชบัญญัติได้ถูกตราขึ้นบนหลักนิติรัฐ โดยคํานึงถึงหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทํา

ทางปกครอง และการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงได้กําหนดให้ในการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
องค์กร และผู้มีอํานาจตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นไปอย่างจํากัด ขณะเดียวกันจะมีความยืดหยุ่นพอสมควร 
ที่จะสามารถใช้อํานาจในการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจได้อย่างเต็มที่ ให้สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจ



-๒๑- 
 

และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยต้องคํานึงถึงหลักการทางกฎหมาย ความเหมาะสม ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล ตลอดจนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่ใช้กับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  หลักธรรมาภิบาลที่สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และมาตรฐานสากล 
 

๓.๑๐ ประเภทของโทษท่ีก าหนด 
 โทษทางอาญา    โทษทางปกครอง    ระบบผสม 

 

๓.๑๑ การก าหนดโทษทางอาญาจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด 
การกําหนดโทษทางอาญาตามร่างพระราชบัญญัติจะเป็นการคุ้มครองไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลหรือกิจการ

ของบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นข้อมูลหรือกิจการที่ตามปกติไม่ควรเปิดเผย ด้วยเหตุที่ 
หากมีการเปิดเผยข้อมูลหรือกิจการดังกล่าวแล้วอาจกระทบต่อการลงทุนของรัฐวิสาหกิจและบรรษัทวิสาหกิจ
แห่งชาติได้ โดยกําหนดเหตุเพ่ิมโทษสําหรับกรณีการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลหรือกิจการเพ่ือแสวงหาประโยชน์ 
แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน นอกจากนี้ ร่างพระราชบัญญัติยังกําหนดบทลงโทษสําหรับกรณีที่กรรมการในคณะกรรมการ 
บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติหรือกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง  
และความซื่อสัตย์สุจริต จนเป็นเหตุให้บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติได้รับความเสียหาย หรือทําให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับ
ประโยชน์จากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือเป็นการรับรองอีกชั้นหนึ่งว่าบุคลากรตามร่างพระราชบัญญัตินี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการและกรรมการผู้อํานวยการใหญ่บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติซึ่งการตัดสินใจ 
ในเชิงการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจจึงมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ศักยภาพในด้านการลงทุนของรัฐ 
และความพร้อมในการแข่งขันของประเทศอย่างมีนัยสําคัญ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง 
และความซื่อสัตย์สุจริด เพ่ือประโยชน์ของประเทศเป็นสําคัญ 

 

๓.๑๒ ความผิดที่ก าหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงอย่างไร 
(๑) โทษจําคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ สําหรับกรณีการเปิดเผย

ข้อมูลหรือกิจการของบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นข้อมูลหรือกิจการที่ตามปกติไม่ควรเปิดเผย 
เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยตามอํานาจหน้าที่  การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี  
การเปิดเผยเกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  การเปิดเผยข้อมูลหรือกิจการของบรรษัทวิสาหกิจ
แห่งชาติหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติหรือรัฐวิสาหกิจดังกล่าวให้ความยินยอมแล้ว การเปิดเผย 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้  

(๒) โทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองเท่าของประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงจะได้รับจากการกระทํา
ตาม (๑) ดังกล่าว แต่ทั้งนี้ค่าปรับต้องไม่ต่ํากว่าห้าแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ สําหรับกรณีการเปิดเผยข้อมูล 
หรือกิจการของบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติหรือรัฐวิสาหกิจที่เป็นไปเพ่ือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
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(๓) โทษปรับไม่เกินจํานวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้น หรือประโยชน์ที่ได้รับ แต่ทั้งนี้ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ตํ่ากว่า
ห้าแสนบาท สําหรับกรณีกรรมการในคณะกรรมการบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติหรือกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ 
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต จนเป็นเหตุให้บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ
ได้รับความเสียหาย หรือทําให้ตนเอง หรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ 

(๔) โทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่ เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ แต่ทั้งนี้ 
ค่าปรับดังกล่าว ต้องไม่ตํ่ากว่าหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ สําหรับกรณีที่การกระทําตาม (๓) เป็นการกระทํา
โดยทุจริต 
ทั้งนี้ ได้เทียบเคียงจากบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินซึ่งมีหลักการ  
ในการกําหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรกํากับดูแลสถาบันการเงินซึ่งมีอํานาจหน้าที่คล้ายคลึง 
กับคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่มีอํานาจในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีหลักการในการคุ้มครองข้อมูลของประชาชนที่ได้รับมาอันเนื่องมาจากการใช้อํานาจ 
ตามกฎหมายดังกล่าวเช่นเดียวกัน 
  

๔. ความซ้ าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน 
๔.๑ การด าเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอ่ืนในเรื่องเดียวกันหรือท านองเดียวกันหรือไม่ 

ไม่มี 
 

๔.๒ ในกรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไข หรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกันหรือ
ท านองเดียวกันที่มีอยู่ 

ไม่มี 
 

๕. ผลกระทบและความคุ้มค่า 
๕.๑ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย 
 ผู้ที่มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง    
 ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย 

๕.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว 
(๑) คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจทําหน้าที่รับผิดชอบการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจทั้งระบบ 

ให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมตลอดถึงการกําหนดมาตรการ  
ในการแก้ไขปัญหากิจการของรัฐวิสาหกิจให้สามารถพลิกฟ้ืนเพ่ือดําเนินภารกิจที่เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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(๒) กระทรวงเจ้าสังกัดจะต้องทําหน้าที่กําหนดกรอบนโยบายและทิศทางของรัฐวิสาหกิจโดยบูรณาการ 
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละกระทรวง และจัดส่งกรอบนโยบายและทิศทางดังกล่าวให้กับสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนดําเนินการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 
ให้ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจนั้นร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

(๓) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจโดยได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังและในฐานะ
สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจะมีกฎหมายในระดับชั้นพระราชบัญญัติให้อํานาจ 
ในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจเป็นครั้งแรก มีภารกิจและความพร้อมในการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจได้อย่างรอบด้าน 
และครบถ้วน ตั้งแต่ในชั้นการจัดทําแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ การกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ การยกระดับ
มาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี การจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ ตลอดจนการประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจและบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ เป็นต้น  

(๔) บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติที่จะจัดตั้งขึ้นตามร่างกฎหมายซึ่งมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด 
จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจที่ได้รับโอนหุ้นจากกระทรวงการคลังและทําหน้าที่กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจดังกล่าว
ในฐานะผู้ถือหุ้นในเชิงรุก (Active Shareholder) ให้ดําเนินการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และเกิดผลตอบแทน 
ที่เหมาะสม ตลอดจนลงทุนและบริหารสินทรัพย์ของบรรษัท 

(๕) รัฐวิสาหกิจทุกแห่งจะมีทิศทางในการปฏิบัติภารกิจที่ชัดเจนขึ้น มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
ที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับที่ใช้กับบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมาตรฐานสากล 
มีกรรมการรัฐวิสาหกิจที่มีสมรรถนะหลักและคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการและความจําเป็นของรัฐวิสาหกิจ 
แต่ละแห่ง และสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากมีการรวมศูนย์การตัดสินใจ 
ในระดับนโยบายไว้ที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติสําหรับกรณีรัฐวิสาหกิจ  
ที่เป็นบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด โดยไม่มีการแปรรูปหรือแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ และไม่มีผลกระทบ  
ต่อสภาพการจ้างและสถานะความเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจโดยการตราเป็นพระราชบัญญัตินี้
จึงก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อระบบเศรษฐกิจ เสริมสร้างศักยภาพในด้านการลงทุนของรัฐ และความพร้อม
ในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
  

๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจ ากัด 
ไม่มี 

 

๕.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ 
๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการด ารงชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องใด อย่างไร และเพียงใด หรือเป็นการอ านวยความสะดวก

แก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด 
 เมื่อภาครัฐสามารถกํากับดูแลและบริหารให้รัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการตามภารกิจเพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่สอดคล้อง  



-๒๔- 
 

กับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและมาตรฐานสากลแล้ว บริการสาธารณะจากภาครัฐจะมีคุณภาพมากขึ้น 
ได้แก่ การคมนาคม พลังงาน โทรคมนาคม เป็นต้น ประชาชนในฐานะผู้รับบริการสาธารณูปโภคจากภาครัฐ 
จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและลดความเหลื่อมล้ําในสังคมได้มากข้ึน 

  

๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด การประกอบกิจการเป็นไปโดยสะดวก
หรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้มากน้อยเพียงใด ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มาก
น้อยเพียงใด และส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนามากน้อยเพียงใด 

 นอกจากการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่ประชาชนจะได้รับโดยตรงตามข้อ ๕.๔.๑ แล้ว  
หากรัฐไม่สามารถจัดทําบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้คุณภาพบนราคาที่เหมาะสมแล้วก็จะเป็นต้นทุน
ในการประกอบกิจการของเอกชนทุกราย ตลอดจนเป็นอุปสรรคต่อศักยภาพการลงทุนและศักยภาพด้านการแข่งขัน
ของประเทศ ส่งผลให้ผลิตภาพและผลิตผลของประเทศในเชิงเปรียบเทียบลดลง ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะแก้ไข
ปัญหาในเชิงโครงสร้างการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่เป็นปัญหามาโดยตลอด ทั้งในส่วนของการป้องกันการแทรกแซง
การดําเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจ และยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
อย่างทันท่วงที โดยจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง 
การวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยี และการพัฒนาความสัมพันธ์กับต่างประเทศทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม  
ได้อย่างยั่งยืน 
 

๕.๔.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร สามารถลดงบประมาณ
แผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด 

เมื่อภาครัฐมีระบบการกํากับดูแลและพัฒนารัฐวิสาหกิจที่เป็นระบบและรวมศูนย์การตัดสินใจ 
ในเชิงการบริหารจัดการไว้ที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจโดยมีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เป็นสํานักงานเลขานุการ จะสามารถสนับสนุนการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจทุกแห่งได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น 
สามารถบูรณาการการใช้ทรัพยากรของรัฐและทรัพย์สินของรัฐร่วมกันได้อย่างเต็มที่ และทําให้งบประมาณแผ่นดิน
ของรัฐที่จัดสรรให้กับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งในแต่ละโครงการถูกใช้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสมมากขึ้น รายละเอียด
ปรากฏตามข้อ ๕.๖ 

 

๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ 
ได้แก ่

 เมื ่อกลไกตามร่างพระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับอย่างเต็มที่ ในระยะสั ้น ภาครัฐจะมีกลไก 
ในการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจอย่างเป็นระบบทันที สามารถติดตามและตรวจสอบการดําเนินงาน  
ตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ แผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปีได้ สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหา 
และฟ้ืนฟูรัฐวิสาหกิจได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นและทันท่วงที การประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจจะสอดคล้อง 
กับแผนและนโยบายต่างๆ ที่ภาครัฐกําหนด ในระยะยาว รัฐวิสาหกิจจะสามารถจัดทําบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
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ให้แก่ประชาชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ โดยภาครัฐสามารถลงทุนและบริหารทรัพย์สินเพ่ือให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 

๕.๕ ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ไม่มี เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติมีหลักการและสาระสําคัญเป็นการส่งเสริมและพัฒนากลไกการกํากับดูแล

และบริหารรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง จึงมิได้สร้างภาระที่เพ่ิมขึ้น  
หรือก่อให้เกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติตามกฎหมาย นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจร่ วมกับ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจยังได้ดําเนินการสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน  
ที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด ตั้งแต่ในชั้นการจัดทําร่าง การรับฟังความคิดเห็น และการเตรียมการผลักดันร่างพระราชบัญญัติ
ให้มีผลใช้บังคับ จึงคาดว่าจะเกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติตามกฎหมายน้อยที่สุด หากได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
โครงสร้าง และอัตรากําลังบุคลากรของรัฐเพ่ือดําเนินการตามร่างพระราชบัญญัติอย่างเพียงพอ 

 

๕.๖ ความคุ้มค่าของภารกิจเม่ือค านึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชนและการที่
ประชาชนจะต้องถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการปฏิรูปการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจโดยมีวัตถุประสงค์สร้าง
ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรและทรัพย์สินของรัฐ จึงวางหลักการอยู่บนความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
ทั้งมิติประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบ ตลอดจนมีการกําหนดเป้าหมาย ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
งบประมาณที่ต้องใช้อย่างชัดเจน มุ่งสร้างความโปร่งใสและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ  
และสร้างกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลและหน่วยงานที่ทําหน้าที่รับผิดชอบรัฐวิสาหกิจทั้งระบบ สอดคล้องกับ  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เมื่อมีการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติขึ้นมาถือหุ้นรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทในรูปแบบของ Holding Company 
บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติจะสามารถใช้ประโยชน์จากการรวมกลุ่ม เช่น การใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีร่วมกัน  
สิทธิประโยชน์ในการต่อรองและการลงทุน เป็นต้น และทําให้งบประมาณแผ่นดินของรัฐที่จัดสรรให้กับรัฐวิสาหกิจ
แต่ละแห่งในแต่ละโครงการถูกใช้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสมมากขึ้น ตลอดจนสร้างรายได้ให้กับรัฐได้มากขึ้น  
โดยไม่ได้ก่อให้เกิดภาระหน้าที่ให้กับประชาชน หรือจํากัดสิทธิเสรีภาพประชาชนแต่อย่างใด  

 

๖. ความพร้อมของรัฐ 
๖.๑ ความพร้อมของรัฐ 

(ก) ก าลังคนที่คาดว่าต้องใช้ 
 กระทรวงการคลังโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมีความพร้อมที่จะดําเนินการ  

ตามมาตรการต่างๆ ที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี ้ โดยในปัจจุบันได้มีการดําเนินการบางส่วนที่สอดคล้อง 
กับมาตรการในพระราชบัญญัติเช่น การประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สถานะการเงิน  
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ของรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น โดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจะใช้การบริหารจัดการแนวใหม่ 
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคคลากร ทั้งในด้านองค์ความรู้ และทักษะในการรองรับภารกิจ 
ที่จะปฏิบัติภารกิจตามร่างพระราชบัญญัติ 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติจะจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่มีอํานาจหน้าที่
และภารกิจตามกฎหมายในระดับชั้นพระราชบัญญัติ โดยมีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นสํานักงาน
เลขานุการเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ยังสร้างกลไกการคัดเลือกรรมการรัฐวิสาหกิจโดยการจัดตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจที่ต้องดําเนินการคัดเลือกกรรมการรัฐวิสาหกิจทุกครั้งที่มีตําแหน่งว่างลง นอกจากนี้ 
ยังจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติขึ้นเป็นหน่วยงานใหม่ทําหน้าที่เป็นผู้ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทเป็นครั้งแรก 
จึงต้องจัดโครงสร้างและอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจใหม่ให้สอดรับกับภารกิจ  
ที่จะเพ่ิมขึ้นตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยเมื่อร่างพระราชบัญญัติใช้บังคับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
มีอํานาจสั่งให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการสังกัดสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ไปปฏิบัติงานของบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติเป็นการชั่วคราว ไม่เกิน ๑ ปี เพ่ือก่อตั้งและดําเนินการสรรหาบุคลากร 
ของบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติทันที เพ่ือให้กลไกการทําหน้าที่ของบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติคู่ขนานไปกับสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้อย่างต่อเนื่องและไม่เกิดผลกระทบ 

 

(ข) คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จ าเป็นต้องมี 
 เนื่องจากภารกิจตามร่างพระราชบัญญัติจะเป็นการกําหนดนโยบาย ส่งผ่านนโยบายไปยังรัฐวิสาหกิจ 

และนํานโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผล ดําเนินการประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
ตลอดจนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในเชิงเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ การลงทุน   
การบริหารจัดการทรัพย์สินให้เพ่ิมมูลค่า หลักธรรมาภิบาล การกํากับดูแลกิจการที่ดี และสามารถวิเคราะห์โดยเชื่อมโยง
มิติการพัฒนาในด้านต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจได้ จึงต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์หลากหลายในระดับสูง  
ทั้งในสาขากฎหมาย บัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน และด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับรัฐวิสาหกิจ 

 

(ค) งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ในระยะห้าปีแรกของการบังคับใช้กฎหมาย 
 (๑) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจะต้องใช้งบประมาณด้านบุคลากร เบี้ยประชุมกรรมการ 

และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ่มเติม ตามภารกิจที่เพ่ิมข้ึน  
 (๒) บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติจะต้องใช้ทุนประเดิมจํานวน ๑,๐๐๐ ล้านบาทเพ่ือใช้ในการก่อตั้ง สรรหา

บุคลากร และการดําเนินการในช่วงเริ่มแรก ตลอดจนสร้างเสถียรภาพในด้านการเงิน สร้างภาพลักษณ์ที่ ดี  
และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุน โดยคณะกรรมการบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติสามารถอนุมัติประมาณการรายจ่าย
ประจําปีของบรรษัทได้ ในวงเงินไม่เกินร้อยละศูนย์จุดศูนย์แปดของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบรรษัท ณ วันสิ้นไตรมาส 
ก่อนการจัดเตรียมประมาณการรายจ่าย แต่ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท 

 

๖.๒ ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตราก าลัง มีความเห็นของหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการก าหนดอัตราก าลังและงบประมาณหรือไม่ อย่างไร 



-๒๗- 
 

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและคณะกรรมการบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม
ของโครงสร้างและอัตรากําลังที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการ  
จึงไม่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.พ.  
 

๖.๓ วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย  
 วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย 
 การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน 

 กระทรวงการคลังโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้ดําเนินการสื่อสารและสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและประชาชนมาโดยตลอด ตั้งแต่ในชั้นการจัดทําร่าง การรับฟัง 
ความคิดเห็น และการเตรียมการผลักดันร่างพระราชบัญญัติให้มีผลใช้บังคับ  ผ่านการจัดประชุมสัมมนาจํานวน
หลายครั้ง การประชุมกลุ ่มย่อย การเผยแพร่หลักการในการปฏิรูปและร่างพระราชบัญญัติในทุกช่องทาง   
การตอบคําถามและชี้แจงทางโทรศัพท์ และการจัดทํา Infographics เป็นต้น  

 

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการตามกฎหมาย 
๗.๑ มีหน่วยงานอ่ืนใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ มีข้อเสนอแนะในการด าเนนิการ 

กับหน่วยงานนั้นอย่างไร 
ไม่มี 
 

๗.๒ มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ อย่างไร  
เป้าหมายในการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจโดยการจัดทําเป็นร่างกฎหมายฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์หลักในการเชื่อมโยง

นโยบายจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจให้ร่วมดําเนินการจัดทํา “แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ”  
ซึ่งนโยบายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันปรากฏขึ้นทั้งในฐานะของนโยบายของผู้ถือหุ้น นโยบายของกระทรวงเจ้าสังกัด 
และหลักเกณฑ์กลางในการกํากับดูแลการทําหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจทั้งระบบ ซึ่งต้องสอดคล้องกับแนวนโยบาย 
ของรัฐบาล ดังนั้น การทําหน้าที่ภายใต้กรอบของร่างพระราชบัญญัติจึงจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ เช่น กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหลักที่กําหนดนโยบายและกํากับ 
การดําเนินงานด้านต่างๆ เช่น สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงบประมาณ 
เป็นต้น 

 

๗.๓ มีการบูรณาการการท างานอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
มีการบูรณาการการทํางานร่วมกันกับรัฐวิสาหกิจและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ตามข้อ ๗.๒ 
 

๗.๔ ผู้รักษาการตามกฎหมาย ได้แก่ 
การก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเนื่องจาก 
กระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่และภารกิจ  

ในการบริหารและการพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
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๘. วิธีการท างานและตรวจสอบ 
๘.๑ ระบบการท างานที่ก าหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ 
 เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
 ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

ร่างพระราชบัญญัติวางหลักการอยู่บนความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐทั้งมิติประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบ 
ตลอดจนมีการกําหนดเป้าหมาย ระยะเวลาในการดําเนินงาน งบประมาณที่ต้องใช้อย่างชัดเจน มุ่งสร้างความโปร่งใส 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ และสร้างกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลและหน่วยงาน  
ที่ทําหน้าที่รับผิดชอบรัฐวิสาหกิจทั้งระบบ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ี พ.ศ. ๒๕๔๖ รายละเอียดปรากฏตามข้อ ๕.๖ 
 

๘.๒ การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องใดบ้าง แต่ละขั้นตอน 

ใช้เวลาด าเนินการเท่าใด 
 ร่างพระราชบัญญัติมีสาระสําคัญเป็นการปฏิรูปกลไกการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ 

ซึ่งมีขอบเขตของภารกิจอยู่ในฝ่ายปกครองจึงเป็นร่างพระราชบัญญัติที่กําหนดกระบวนการและขั้นตอนให้กับเจ้าหน้าที่
ของรัฐเท่านั้น และไม่ได้กําหนดขั้นตอนเพ่ิมเติมให้กับประชาชนในการรับบริการจากภาครัฐแต่อย่างใด นอกจากนี้ 
ร่างพระราชบัญญัติยังกําหนดมาตรการสร้างความโปร่งใสให้กับกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจของภาครัฐ 
และการดําเนินภารกิจของรัฐวิสาหกิจ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการดําเนินการต่างๆ ได้อีกด้วย 

 

๘.๒.๒ หากมีการใช้ดุลยพินิจ การใช้ดุลยพินิจสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรมอย่างไร 
ร่างพระราชบัญญัติได้ถูกตราขึ ้นบนหลักนิติรัฐ โดยคํานึงถึงหลักความชอบด้วยกฎหมาย  

ของการกระทําทางปกครอง และการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงได้กําหนดให้ในการใช้ดุลยพินิจ  
ของคณะกรรมการ องค์กร และผู้มีอํานาจตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นไปอย่างจํากัด ขณะเดียวกันจะมี 
ความยืดหยุ่นพอสมควรที่จะสามารถใช้อํานาจในการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจได้อย่างเต็มที่ โดยกําหนดให้
ต้องคํานึงถึงหลักการทางกฎหมาย ความเหมาะสม ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ตลอดจน 
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่ใช้กับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หลักธรรมาภิบาลที่สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและมาตรฐานสากล 
  



-๒๙- 
 

 
๘.๒.๓ ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ใช้หลักกระจายอ านาจ หรือมอบอ านาจเพื่อให้ประชาชนได้รับ

การบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างไร 
 ร่างพระราชบัญญัติมีสาระสําคัญเป็นการปฏิรูปกลไกการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจซึ่งมีขอบเขต

ของภารกิจอยู่ในฝ่ายปกครอง จึงไม่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนโดยตรง 
 

๘.๓ มีระบบการตรวจสอบและคานอ านาจอย่างไรบ้าง 
๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร 

 (๑) คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และบรรษัท
วิสาหกิจแห่งชาติ มีหน้าที่ในการกํากับดูแลให้รัฐวิสาหกิจปฏิบัติภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ แผนวิสาหกิจ  
และแผนปฏิบัติการประจําปี และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนดังกล่าว เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ  
และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 (๒) กระทรวงการคลังมีหน้าที่ในการประเมินผลการการดําเนินงานของบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกําหนด โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  
ผลการดําเนินงานตามแผนงานประจําปีของบรรษัท และผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจในกํากับของบรรษัท  
วิสาหกิจแห่งชาติโดยให้คํานึงถึงสภาวะทางเศรษฐกิจ ปัญหาและสภาพการแข่งขันในรายสาขาธุรกิจ ตลอดจนการ
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 

(๓) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติมีหน้าที่ประเมินผล
การการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างน้อยต้องคํานึงถึงการดําเนินการตามพันธกิจ  
แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจําปี หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกรรมการรัฐวิสาหกิจ สถานะและเสถียรภาพ
ทางการเงินขององค์กร ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการที่ดี หลักธรรมาภิบาล 
และการบริหารความเสี่ยง แนวทางการพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนในระยะยาว ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 

 

๘.๓.๒ มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่ อย่างไร 

 ไม่มี 
 

๙. การจัดท ากฎหมายล าดับรอง 
ล าดับที ่ สาระของกฎหมายล าดับรอง หน่วยงาน 

๑.  
มาตรา ๑๑ (๕) หลักเกณฑ์เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่รัฐวิสาหกิจในกํากับ 
ของกระทรวงเจ้าสังกัด 

คณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 

๒.  
มาตรา ๑๑ (๗) หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการลงทนุ งบลงทนุประจําปี 
และการรายงานการเบิกจา่ยงบลงทุนประจาํปีของรัฐวิสาหกิจในกํากับ
ของบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาต ิ

คณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 



-๓๐- 
 

ล าดับที ่ สาระของกฎหมายล าดับรอง หน่วยงาน 

๓.  
มาตรา ๑๑ (๑๐) ประกอบมาตรา ๒๙ หลักเกณฑ์การประเมินผล 
การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจและบรรษัทวสิาหกิจแห่งชาติ 

คณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 

๔.  
มาตรา ๑๑ (๑๑) ประกอบมาตรา ๓๔ ประกาศกําหนดแนวทาง 
การกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวสิาหกิจในกํากับของกระทรวงเจา้สังกัด 

คณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 

๕.  
มาตรา ๑๑ (๑๑) ประกอบมาตรา ๔๘ หลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ 

คณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 

๖.  
มาตรา ๑๖ ระเบียบกาํหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

คณะกรรมการ 
คัดเลือก 

๗.  
มาตรา ๒๓ หลักเกณฑ์การเสนอแนวทางและกรอบนโยบายการพัฒนา
และทิศทางการลงทุนของรัฐวสิาหกิจเพื่อจัดทาํแผนยุทธศาสตรร์ัฐวสิาหกิจ  

คณะกรรมการ  
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 

๘.  
มาตรา ๒๕ หลักเกณฑ์การจัดทาํแผนวสิาหกิจและแผนปฏิบัติการ
ประจําป ี

ส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 

๙.  
มาตรา ๒๖ หลักเกณฑ์การจัดทาํผลการดาํเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
ตามแผนยทุธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 

คณะกรรมการ  
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 

๑๐.  
มาตรา ๒๘ หลักเกณฑ์การจัดทาํบัญชีและวิธีการคํานวณเงินชดเชย 
หรือเงินอุดหนุน และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 

สํานักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 

๑๑.  
มาตรา ๓๗ หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคัดเลือกบุคคล 
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจในกํากับของกระทรวงเจ้าสงักัด 

คณะกรรมการกลั่นกรอง
กรรมการรัฐวิสาหกิจ 

๑๒.  
มาตรา ๔๒ หลักเกณฑ์การจัดทาํรายงานการดาํเนินงานประจาํปี 
ของรัฐวิสาหกิจในกํากับของกระทรวงเจ้าสงักัด 

คณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 

๑๓.  
มาตรา ๔๖ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการค้ําประกัน 
หรือรับรอง รับอาวัล หรือสอดเข้าแก้หน้าในตั๋วเงิน และกู้หรือยืมเงิน 
ในหรือนอกราชอาณาจักรเพื่อกิจการของบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาต ิ

คณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 

๑๔.  
มาตรา ๖๑ หลักเกณฑ์และวิธีการเปิดเผยการจ่ายคา่ตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์อืน่ของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบรรษทัวิสาหกิจแห่งชาต ิ

คณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 

๑๕.  
มาตรา ๖๔ หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาผู้ทรงคุณวฒุิเพื่อแต่งตั้ง
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒบิรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ 

คณะกรรมการ 
สรรหาผู้ทรงคุณวุฒ ิ

๑๖.  
มาตรา ๘๐ หลักเกณฑ์การจัดทาํรายงานการดาํเนินงานประจาํปีบรรษัท
วิสาหกิจแห่งชาต ิ

คณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 

  



-๓๑- 
 

๑๐. การรับฟังความคิดเห็น 
 มีการรับฟังความคิดเห็น      ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น 
 

๑๐.๑ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบท่ีรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานภาครัฐ 
ปรากฏตามสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นแนบท้าย 
 

๑๐.๒ มีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนหรือไม่ อย่างไร 
กระทรวงการคลังโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้ดําเนินการสื่อสารและสร้างความรู้

ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและประชาชนมาโดยตลอด ตั้งแต่ในชั้นการจัดทําร่าง การรับฟังความคิดเห็น 
และการเตรียมการผลักดันร่างพระราชบัญญัติให้มีผลใช้บังคับ ผ่านการจัดประชุมสัมมนาจํานวนหลายครั้ง  
การประชุมกลุ่มย่อย การเผยแพร่หลักการในการปฏิรูปและร่างพระราชบัญญัติในทุกช่องทาง การตอบคําถาม  
และชี้แจงทางโทรศัพท์ และการจัดทํา Infographics เป็นต้น และยังคงเปิดเผยร่างพระราชบัญญัติก่อนที่จะได้รับฟัง
ความคิดเห็นและหลังรับฟังความคิดเห็นจนถึงปัจจุบัน 

 

๑๐.๓ จัดท าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
 จัดท า     ไม่มีการจัดท า 
ในกรณีจัดท าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น มีสาระส าคัญในเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม่ 
 วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 
 จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง 
 พื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น 
 ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น 
 ขอคัดค้านหรือความเห็นหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น อย่างไรก็ดีได้ชี้แจงแล้ว

ครบทุกประเด็น 
 ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา

จัดท าร่างกฎหมาย 
 

  



-๓๒- 
 

ขอรับรองว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติได้ดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรีฯ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีฯ แล้ว 

 
 
 

ลงชื่อ ................................................................ 
     (นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ) 

     ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
วัน/เดือน/ปีที่จัดทํา ....................................... 

 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
สํานักกฎหมาย  
โทร ๐ ๒๒๙๘ ๕๘๘๐-๗ ต่อ ๓๑๒๔ (นายณัฐวุฒฯ) 
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