
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 

 
โดยที่รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกของรัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ 

รวมถึงเป็นผู้ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ดังนั้น ภาครัฐจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปการก ากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เหมาะสมกับบริบทของเศรษฐกิจ  
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับมาตรการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งครอบคลุมถึงการก าหนด
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ก าหนดนโยบาย (Policy Maker) ผู้ก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ (Regulator) 
และเจ้าของ (Owner) ให้ชัดเจน ตลอดจนให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจเพ่ือเป็นช่องทาง 
ในการส่งผ่านนโยบายของภาครัฐไปยังรัฐวิสาหกิจให้มีความชัดเจนและโปร่งใส รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูล 
การประเมินผลการด าเนินงาน การก าหนดกระบวนการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้ง เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
ที่มุ่งเน้นประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  อันน าไปสู่
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดท าบริการสาธารณะที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และสมควรจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ  
(บรรษัทฯ) ท าหน้าที่ในฐานะผู้ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทแทนกระทรวงการคลัง เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
ในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้มีความพร้อมในการแข่งขันเชิงพาณิชย์และสามารถด าเนินการ 
ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยยังคงความเป็นรัฐวิสาหกิจไว้ จึงเห็นสมควรจัดท าร่างกฎหมายการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามหลักการข้างต้น 
  ในชั้นการจัดท าร่างกฎหมายการพัฒนารัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)  
ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบก ากับดูแลและระบบบรรษัทภิบาลของรัฐวิสาหกิจ (คณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบก ากับดูแลฯ) ซึ่งมีนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล เป็นประธานอนุกรรมการ และผู้แทนจากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (เอกสารแนบ ๑) คณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบก ากับดูแลฯ ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการต่างๆ เพ่ือยกระดับและปฏิรูปการก ากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนก าหนดแนวคิดที่ให้มีการจัดตั้งองค์กรเจ้าของ (Ownership Structure) ประกอบด้วย  
๒ หน่วยงาน คือ สคร. ท าหน้าที่ดูแลรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งโดยกฎหมาย และบรรษัทฯ ท าหน้าที่ดูแลรัฐวิสาหกิจ 
ที่เป็นบริษัท ซึ่งในการปฏิรูปดังกล่าวจะต้องกระท าโดยการตรากฎหมาย จึงได้จัดตั้งคณะท างานยกร่างกฎหมาย
เพ่ือการปฏิรูประบบการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทางกฎหมายและผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ (เอกสารแนบ ๒) คณะท างานดังกล่าวได้ด าเนินการ
จัดท าร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... (ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา 
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รัฐวิสาหกิจฯ) เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการก ากับดูแลฯ และ คนร. และกระทรวงการคลังได้เสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี  
  ต่อมาส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๑๙๑๐๙ ลงวันที่  
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)  
สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้วมีค าสั่งให้กระทรวงการคลังรับร่างพระราชบัญญัติ 
การพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ และความเห็นของกระทรวงพลังงานและคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติอีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนหากประสงค์จะเสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ อีกครั้งหนึ่งต่อคณะรัฐมนตรี ให้กระทรวงการคลังจัดท าแผน 
ในการจัดท ากฎหมายล าดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง
จะต้องด าเนินการให้ได้ข้อยุติก่อนน าเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีด้วย 
(เอกสารแนบ ๓)  
  กระทรวงการคลังได้ด าเนินการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ การพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ  
ตามความเห็นของกระทรวงพลังงานและคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ยังคงเป็นไปตาม
หลักการและสาระส าคัญเดิมแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของรองนายกรัฐมนตรี  
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) จึงได้ลงนามเสนอร่างพระราชบัญญัติอีกครั้ง เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพ่ือส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ได้มีมติเห็นชอบหลักการของร่างพระราชบัญญัติการพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  
และส่งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป (เอกสารแนบ ๔) 
  ๑. การรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมายในชั้นการเสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติต่อคณะรัฐมนตรี 

 ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ เป็นผลลัพธ์จากการท างานร่วมกัน 
ของหลายภาคส่วนทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนมาตั้งแต่เริ่มแรก ทั้งนี้  
ในการด าเนินการจัดท าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สคร. ร่วมกับคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบก ากับดูแลฯ ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 

 ๑.๑ การจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   สคร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คนร. ได้ด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น 
ในหลายรูปแบบและวิธีการ เนื่องจากภารกิจของแต่ละรัฐวิสาหกิจจะมีความเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน 
ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ ตลอดจนภาคประชาชน 
ที่สนใจ โดยใช้วิธีการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น และการเผยแพร่หลักการและร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจฯ ผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. ดังนี้ 

  ๑.๑.๑ วิธีการ จ านวนครั้ง วันที่และสถานที่จัดการประชุมสัมมนา 
    ในการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมาย สคร. ได้สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
และอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามร่างพระราชบัญญัติการพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ ตลอดจน 
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ด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ได้แสดงความคิดเห็น จ านวนทั้งสิ้น ๔ ครั้ง ดังนี้ 

 (๑) เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดี
รังสิต โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นผู้แทนจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ  

 (๒) เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(นนทบุรี) โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นผู้แทนจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ (เครือข่ายไฟฟ้า ประปา และยา) 

 (๓) เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สโมสรทหารบก วิภาวดีรังสิต  
โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 

 (๔) เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมคอนราด ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 
โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากส่วนราชการระดับกระทรวงและกรมต่างๆ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ รวมตลอดถึงผู้ที่สนใจ  
จ านวนทั้งสิ้น ๔๐๑ คน โดยได้เรียนเชิญปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการสัมมนา และมีนายประสาร  
ไตรรัตน์วรกุล นายบรรยง พงษ์พานิช และนายรพี สุจริตกุล กรรมการใน คนร. เป็นวิทยากรในการบรรยาย
หลักการของการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ การจัดตั้งและการท าหน้าที่ของบรรษัทฯ และสาระส าคัญของร่างกฎหมาย 
และผู้อ านวยการ สคร. บรรยายภาพรวมและความเป็นมาของการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ ตามล าดับ  

 ทั้งนี้ ก่อนการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นดังกล่าว สคร. ได้เผยแพร่ 
ร่างกฎหมายดังกล่าวทั้งทางเว็บไซต์ของ สคร. (www.sepo.go.th) เป็นการล่วงหน้าเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนา
ได้ศึกษา และจัดเตรียมเอกสารให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันและเวลาดังกล่าวแล้ว โดยเอกสารในการประชุม 
รับฟังความคิดเห็นทั้ง ๔ ครั้ง ประกอบไปด้วย เอกสารสรุปหลักการและสาระส าคัญของร่างกฎหมาย 
ในรูปแบบ PowerPoint presentation และร่างกฎหมายฉบับที่จะใช้ในการน าเสนอเข้าสู่ การพิจารณา 
ของคณะรัฐมนตรี เป็นเอกสารหลักในการประกอบบรรยายพร้อมทั้งจัดให้มีการถาม-ตอบเพ่ือแลกเปลี่ยนความเห็น
และท าความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว นอกจากนี้ สคร. ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดส่งข้อเสนอหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้กับ สคร. 
เพ่ือประกอบการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติได้ภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ด้วย  

  ๑.๑.๒ กลุ่มเป้าหมาย 
   สคร. ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นอย่างเป็นทางการจ านวนทั้งสิ้น ๔ ครั้ง 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกประเภท ได้แก่ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนพนักงาน ผู้แทน
สหภาพแรงงานของรัฐวิสาหกิจต่างๆ และผู้แทนสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และผู้แทนจากส่วนราชการ 
และหน่วยงานของรัฐ และองค์กรเอกชน รวมถึงไดจ้ัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

 
 

/ส านักงาน ... 
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ธปท. ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) ตลอดจนรัฐวิสาหกิจ ๑๒ แห่ง ที่อยู่ในข่ายที่บรรษัทฯ  
จะได้รับโอนหุ้นจากกระทรวงการคลัง ตลอดระยะเวลา ๒ ปี ตั้งแต่ในชั้นการจัดท าร่างพระราชบัญญัติ 
การพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ 
 ๑.๑.๓ สรุปประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น  
  หน่วยงานและผู้ที่ เกี่ยวข้องได้มีความคิดเห็นและข้อสังเกตหรือความเห็น 
อย่างกว้างขวาง โดยสามารถจ าแนกกลุ่มความเห็นออกได้เป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 
   (๑) ด้านหลักการของการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ 
   ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเห็นสอดคล้องกับหลักการในการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ
โดยเห็นว่าแนวทางตามร่างพระราชบัญญัติการพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ จะสามารถท าให้รัฐวิสาหกิจท าหน้าที่ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองที่ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วม 
การประชุมรับฟังความคิดเห็นมีข้อสังเกตบางประการ เช่น ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ  
อาจมีบทบัญญัติที่แฝงกระบวนการที่น าไปสู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และกรณีการก าหนดให้บรรษัทฯ ได้รับโอน
รัฐวิสาหกิจที่มีผลประกอบการดี ทั้งที่บรรษัทฯ ถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ ซึ่งควรเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาการด าเนินการ 
  (๒) ด้านการท าหน้าที่ของบรรษัทฯ 

      ผู้เข้าร่วมสัมมนามีข้อสังเกตเกี่ยวกับการท าหน้าที่ของบรรษัทฯ หลายประการ 
เช่น การให้ความเป็นอิสระของบรรษัทฯ เป็นหลักการที่ดี แต่อาจน าไปสู่การใช้จ่ายเงินงบประมาณมาก 
เกินความจ าเป็น การจัดตั้งบรรษัทฯ อาจกระทบต่อรายได้น าส่งรัฐของรัฐวิสาหกิจ และต่อความสัมพันธ์ 
กับกระทรวงเจ้าสังกัดเดิมของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการประเมินผลการท าหน้าที่ของบรรษัทฯ ที่ไม่น าผลการประเมิน
เชื่อมโยงไปกับระบบแรงจูงใจของบุคลากรของบรรษัทฯ เป็นต้น 

  (๓) ด้านสาระของร่างกฎหมาย 
      นอกจากการรับฟังความเห็นในการจัดการประชุมสัมมนา ซึ่งเป็นการให้

ความคิดเห็นในภาพรวมแล้ว ยังได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อสังเกตเกี่ยวกับสาระของร่างพระราชบัญญัติ
การพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ ให้กับ สคร. โดยสามารถสรุปไดด้ังนี้ 

 (๓.๑) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เห็นว่าร่างบทบัญญัติ 
ที่ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจและบรรษัทฯ สามารถแต่งตั้ง สตง. หรือผู้สอบบัญชีอ่ืนที่ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 
อาจไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๙ 
ที่ก าหนดให้ สตง. มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบการเงินแผ่นดิน ประกอบมาตรา ๔ ที่ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจ
และบรรษัทวิสาหกิจฯ เป็นหน่วยรับตรวจ  

 

/(๓.๒) สมาคม ... 
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 (๓.๒) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เสนอให้กระบวนการ
สรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการ
รัฐวิสาหกิจตามร่างกฎหมายไม่ต้องเสนอชื่อต่อ คนร. เพ่ือพิจารณาอีก โดยให้คณะกรรมการกลั่นกรอง
กรรมการรัฐวิสาหกิจที่จะจัดตั้งขึ้นเสนอชื่อต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้ งบุคคลเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
จัดตั้งของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งได้เอง 

 ๑.๒ การรั บฟั งความคิ ด เห็ นผ่ านระบบเทคโนโลยี สารสน เทศของ สคร . 
(www.sepo.go.th) 

      ๑.๒.๑ วิธีการ จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น  
     เนื่องจากร่างกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง 

กับหลายภาคส่วนซึ่งมีผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องจ านวนมาก ซึ่ง สคร. ได้ด าเนินการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ
การพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ ให้สอดคล้องกับข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็น ในการนี้จึงได้ด าเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลร่างกฎหมายและหลักการของร่างกฎหมายในรูปแบบ PowerPoint Presentation และ Infographic 
ผ่านทางเว็บไซต์ของ สคร. ตั้งแต่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นมา 

   ๑.๒.๒ ประเด็นที่มีการรับฟังความคิดเห็น 
                สคร. ได้รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับ

ดูแลฯ ในทุกประเด็นตามร่างพระราชบัญญัติการพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ส่งประเด็นความเห็น
เพ่ิมเติมมายังช่องทางนี้   

 เนื่องจากเมื่อร่างกฎหมายมีผลใช้บังคับจะมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการพัฒนา 
การก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจอย่างมีนัยส าคัญ กระทบต่อภารกิจของหลายหน่วยงาน ทั้งส่วนราชการในระดับ
กระทรวงและกรม ตลอดจนมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ในลักษณะของบรรษัทฯ เพ่ือถือหุ้น และก ากับดูแล
รัฐวิสาหกิจประเภทบริษัท เช่นเดียวกับบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็นครั้งแรก จึงส่งผลให้เกิดขอ้กังวลและข้อสังเกตทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ ดังนั้น นอกจากการรับฟัง
ความคิดเห็นจากการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นแล้ว เพ่ือให้การจัดท าร่างกฎหมายและการรับฟัง 
ความคิดเห็นสัมฤทธิ์ผล สคร. จึงได้ด าเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
สหภาพแรงงานและสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้  ยังได้สร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ 
ของร่างกฎหมายตามที่ได้รับการประสานงานจากหน่วยงานต่างๆ เช่น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) และอนุกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นต้น 

 

 ๒. การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างพระราชบัญญัติ
การพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ ที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
 สคร. ได้ด าเนินการจัดท าสรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อสังเกตจากผู้เข้าร่วมสัมมนาพร้อม
ทั้งได้ด าเนินการปรับปรุงหลักการและบทบัญญัติตามร่างพระราชบัญญัติการพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ แล้ว ดังนี้ 
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ประเด็นความคิดเห็น/ข้อสังเกต 
บทบัญญัติตามร่าง
พระราชบัญญัติ 

ที่ใช้รับฟังความคิดเห็น 

การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ 
ที่เสนอคณะรัฐมนตรี 

๑. ประเด็นเชิงหลักการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ 
การตรวจสอบงบการเงินของรัฐวสิาหกิจ 
และบรรษัทฯ โดยก าหนด ให้ตรวจสอบ
โดย สตง. หรือผูส้อบบัญชีท่ีได้รับ 
ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 
อาจไมส่อดคล้องกับพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื่องจาก
มาตรา ๓๙ ก าหนดให้ สตง. มีอ านาจ
หน้าท่ีในการตรวจสอบการเงินแผน่ดิน 
ประกอบมาตรา ๔ ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจ 
และบรรษัทฯ เป็นหน่วยรับตรวจ 
 

ร่างมาตรา ๓๙ วรรค ๒ ก าหนดให้
งบการเงินต้องผ่านการตรวจสอบ
โดย สตง. หรือผูส้อบบัญช ี
ที่ส านักงาน ก.ล.ต. รับรองและ
มาตรา ๗๐ ก าหนดให้ 
คณะกรรมการบรรษัทฯ แต่งตั้ง 
สตง. หรือผู้สอบบัญชีท่ีได้ร ั
ความเห็นชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบญัช ี

เห็นควรตดัข้อความตามมาตรา ๓๙  
วรรค ๒ และมาตรา ๗๐ ออก  
(เพราะเป็นกรณีของรัฐวสิาหกิจทีม่ิได ้
อยู่ในข่ายที่จะโอนไปบรรษัทฯ) ซึง่หาก 
จะจ้างผูส้อบบัญชีอ่ืนเพิ่มเติมจาก สตง.  
ก็สามารถกระท าได้เองอยู่แล้วโดยไม่ต้อง 
อาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อรองรับ
การด าเนินการดังกล่าวอีก 

การแบ่งรัฐวิสาหกิจที่มีทุนเป็นหุ้น 
ให้บรรษัทฯ ก ากับดูแลอาจยังไม่เหมาะสม 
เพราะรัฐวิสาหกิจทีต่้องการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ เช่น การรถไฟ 
แห่งประเทศไทย และองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ มิได้มีทุนเป็นหุ้น  
และบรรษัทฯ สามารถก ากับดูแล
รัฐวิสาหกิจไดโ้ดยไม่ต้องมีการโอนหุ้น  
 

ร่างมาตรา ๔๙ การโอนหุ้นให้บรรษัทฯ เป็นไปตาม
นโยบายและมติของ คนร. 

นิยาม “รัฐวิสาหกิจ” ควรครอบคลุม 
ถึงในรัฐวิสาหกิจช้ันลูกของรัฐวิสาหกิจ 
ที่เป็นบริษัทด้วย เพ่ือให้สภาพบังคับ 
ของกฎหมายไม่เกิดความลักลั่น 

นิยามรัฐวสิาหกิจตามมาตรา ๓  ร่างพระราชบญัญัตินีเ้ป็นร่างกฎหมาย 
ที่ก าหนดการด าเนินงานในเชิงนโยบาย  
ซึ่งรัฐวิสาหกิจแม่สามารถถ่ายทอด
นโยบายไปยังบริษัทในช้ันลูกได้  
จึงไม่จ าเป็นต้องแก้ไขนิยามรัฐวิสาหกิจ
ตามมาตรา ๓ 
 

มติคณะรัฐมนตรีที่ยกเว้นให้รัฐวสิาหกิจ
บางแห่ง ไม่ต้องปฏิบัตติามค าสั่ง กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี
ที่ใช้กับรัฐวิสาหกิจทั่วไป ยังมผีลอยู่
หรือไม่ ควรก าหนดให้ชัดเจน 
 

ไม่ปรากฏบทบัญญัติในลักษณะ
ดังกล่าว 

สามารถใช้มาตรการในทางบริหาร  
โดยไม่จ าเป็นต้องแก้ไขร่างพระราชบัญญัต ิ
โดยยังให้ถือปฏิบตัิตามมติคณะรัฐมนตร ี
ที่มีอยู่เดิม 



-๗- 
 

ประเด็นความคิดเห็น/ข้อสังเกต 
บทบัญญัติตามร่าง
พระราชบัญญัติ 

ที่ใช้รับฟังความคิดเห็น 

การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ 
ที่เสนอคณะรัฐมนตรี 

๒. ประเด็นเกี่ยวกับการท าหน้าที่ของบรรษัทฯ 
กลไกตามกฎหมายที่จะก ากับการจ่าย
ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรของบรรษัทฯ 
อย่างไม่เหมาะสม 

ไม่ปรากฏบทบัญญัติในลักษณะ
ดังกล่าวตามร่างมาตรา ๔๕ 

เห็นควรปรับปรุงร่างมาตรา ๔๕ ให้มี 
การขอความเห็นชอบแนวทางการใช้
จ่ายเงินดังกล่าวต่อกระทรวงการคลัง/คนร. 

ผลของคดีความที่มีอยู่ระหว่างรัฐวิสาหกิจ
กับประชาชน เมื่อเปลี่ยนการถือหุน้จาก
กระทรวงการคลังเป็นบรรษัทฯ แล้ว 
และการที่บรรษัทฯ ไม่เป็นส่วนราชการ 
จะมีการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของ 
ประชาชนบางกลุ่มหรือไม ่

ร่างมาตรา ๘๓ ร่างมาตรา ๘๓ ไดร้องรับกรณีดังกล่าว 
ไว้แล้ว นอกจากนี้ บรรษัทฯ ท่ีรับโอนหุ้น
จากกระทรวงการคลังไปยังคงต้องปฏิบัติ
หน้าท่ีให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 

หากการด าเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลแล้วเกิดความเสียหายกบั
รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจจะมสีิทธิ
เรียกร้องให้รัฐบาลชดใช้โดยน าคด ี
ขึ้นสู่ศาลได้หรือไม ่

ไม่มีประเด็น 
ตามร่างพระราชบัญญัต ิ

มติคณะรัฐมนตรีในปัจจุบันป้องกัน 
มิให้ภาครัฐฟ้องร้องกันเอง ไม่ใช่ขอ้จ ากัด
ตามร่างกฎหมาย จึงไม่มีประเด็นต้อง
แก้ไข 

การที่บรรษัทฯ มีสิทธิกันเงินไว้ถึง 
๑,๐๐๐ ล้านบาท จะกระทบ 
กับเงินน าส่งรายได้แผ่นดินหรือไม ่

ร่างมาตรา ๔๕ 
 

รัฐวิสาหกิจคือกลไกของรัฐในการพัฒนา
ประเทศ การหลีกพ้นจากภาคการเมือง  
จึงเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ หากแต่ 
ร่างกฎหมายมีขึ้นเพื่อป้องกันมิให้มีการใช้
อ านาจทางการเมืองที่ไม่เหมาะสม  
และไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

บรรษัทฯ จะยังถูกแทรกแซง 
ทางการเมืองหรือไม ่

ไม่มีบทบญัญัต ิ กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกจิ 
ในก ากับบรรษัทมีหน้าที่ในการร่วม
ก าหนดนโยบายผ่านแผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจ  

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐวสิาหกิจที่อยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของบรรษัทฯ  
กับกระทรวงเจ้าสังกัดเดิมยังไม่ม ี
ความชัดเจน หรือใหร้ัฐวิสาหกจิขึ้นตรง 
ต่อบรรษัทฯ เพียงแห่งเดียว 

ร่างมาตรา ๑๘ – ๒๐ กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกจิ 
ในก ากับบรรษัทมีหน้าที่ในการร่วม
ก าหนดนโยบายผ่านแผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจ 

หากรัฐไม่มีรายได้เพียงพอ จากเดมิ 
ที่เรียกให้รัฐวสิาหกิจน าส่งเพิ่ม ต่อจากนี้  
จะเรยีกจากรัฐวสิาหกิจ หรือบรรษัทฯ 
ได้อีกหรือไม่ และถ้าเรียกจาก
รัฐวิสาหกิจใตบ้รรษัทฯจะต้องขอความ

ร่างมาตรา ๖๖ เห็นควรให้เพิ่มเติมบทบัญญตัิรองรับ 
การเรยีกเงินน าส่งรัฐ นอกเหนือ 
จากการน าส่งรัฐเป็นรายป ี
 



-๘- 
 

ประเด็นความคิดเห็น/ข้อสังเกต 
บทบัญญัติตามร่าง
พระราชบัญญัติ 

ที่ใช้รับฟังความคิดเห็น 

การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ 
ที่เสนอคณะรัฐมนตรี 

เห็นชอบจากบรรษัทฯ  
ก่อนหรือไม่ /ถ้าบรรษัทฯ ไม่เห็นชอบ 
แต่รัฐมีความจ าเป็นต้องใช้เงิน 
จะด าเนินการอย่างไร 
เหตุใดผลประเมินรัฐวิสาหกิจ 
จึงเช่ือมโยงกับการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการและพนักงาน แต่บรรษทัฯ  
ไม่ต้องเชื่อมโยงกับระบบประเมินผล 

ไม่มีบทบญัญัต ิ เห็นควรให้เพิ่มเติมบทบัญญตัิให้น าผล
ประเมินเชื่อมโยงกับการจ่ายค่าตอบแทน
บุคลากรของบรรษัทฯ ตามมาตรฐาน 
ที่ใช้เป็นการทั่วไปกับรัฐวิสาหกิจ 
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย 

๓. ประเด็นเกี่ยวกับการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
ขั้นตอนการเสนอช่ือผู้ที่จะได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการรัฐวสิาหกิจ เห็นควรให้
เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการ
รัฐวิสากิจและเสนอผูม้ีอ านาจแต่งตั้ง 
โดยไม่ต้องเสนอ คนร. (เห็นควรให้แก้ไข
ร่างมาตรา ๒๔ และร่างมาตรา ๒๖) 

ร่างมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๖ 
ก าหนดให้ต้องเสนอช่ือต่อ คนร. 
และผูม้ีอ านาจแต่งตั้ง ซึ่งสอดคล้อง
กับอ านาจหน้าท่ีของ คนร. 
ปัจจุบัน (ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการก าหนด
นโยบายและก ากับดูแลรัฐวสิาหกจิ 
พ.ศ. ๒๕๕๗) ซึ่งสอดคล้อง 
กับเจตนารมณ์ในการจัดตั้ง
คณะกรรมการกลางในการพิจารณา
การด าเนินการทั้งปวงของ
รัฐวิสาหกิจ 

เห็นควรให้ต้องมีการน าเสนอ คนร.  
ตามร่างเดิม 

การรับฟังความคดิเห็นจากผู้ม ี
ส่วนไดเ้สียในการก าหนดมาตรฐาน 
การจัดท าสมรรถนะหลัก ให้เป็นหน้าที่
ของคณะกรรมการ รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง
แทนคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 

คณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ มหีน้าท่ีรับผิดชอบกับ
เรื่องดังกล่าวร่วมกับรัฐวสิาหกิจ 
จึงต้องจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียด้วย
เช่นกัน 

เห็นควรให้ต้องมีการน าเสนอ คนร.  
ตามร่างเดิม 

แก้ไขจากเดมิที่ให้คณะกรรมการ
กลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจต้อง
ด าเนินการภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
เป็นให้คณะกรรมการสรรหา 
ที่รัฐวิสาหกิจจดัตั้งขึ้น ต้องด าเนินการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลแทน 

การแก้ไขดังกล่าวอาจเป็นการ
ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจต้องตั้ง
คณะกรรมการสรรหาในทุกกรณ ี

เห็นควรให้ต้องมีการน าเสนอ คนร.  
ตามร่างเดิม 



-๙- 
 

ประเด็นความคิดเห็น/ข้อสังเกต 
บทบัญญัติตามร่าง
พระราชบัญญัติ 

ที่ใช้รับฟังความคิดเห็น 

การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ 
ที่เสนอคณะรัฐมนตรี 

การแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
ซึ่งให้คณะกรรมการรัฐวสิาหกิจเสนอ
รายชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการ
กลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณา
แต่งตั้ง จะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร  
และหากคณะกรรมการรัฐวสิาหกจิ 
พ้นจากต าแหน่งทั้งคณะจะด าเนินการ
อย่างไร 

ไม่มีบทบญัญัต ิ
 

ไม่มีความจ าเป็นต้องปรับปรุง 
ร่างพระราชบญัญัติ นอกจากน้ี 
บทบัญญัติแห่งกฎหมายในส่วนน้ี 
เป็นกรณีการสรรหาบุคคลเพื่อแตง่ตั้ง 
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น  
ไม่ได้มสี่วนเกี่ยวข้องกับกรรมการ 
โดยต าแหน่ง  

๔. ประเด็นอื่นๆ 
รัฐวิสาหกิจมีทั้งหน่วยงานท่ีรับ
งบประมาณ และใช้เงินตนเอง เหตุใด 
จึงไม่มผีู้อ านวยการส านักงบประมาณ
เข้าเป็นกรรมการใน คนร. 

ร่างมาตรา ๖ เห็นควรให้มผีู้อ านวยการส านัก
งบประมาณเข้าเป็นกรรมการใน คนร. 
แทนประธานกรรมการบรรษัทฯ 

การมีประธานกรรมการบรรษัท 
อยู่ใน คนร. ด้วย จะเป็นการเปดิโอกาส
ให้การเมืองสามารถแทรกแซงการท า
หน้าท่ีของบรรษัทและรัฐวิสาหกิจใต้
บรรษัทได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย 

ร่างมาตรา ๖ เห็นควรให้มผีู้อ านวยการส านัก
งบประมาณเข้าเป็นกรรมการใน คนร. 
แทนประธานกรรมการบรรษัทฯ 

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดให้รัฐวสิาหกิจ
สามารถแข่งขันได้ แต่ยังมีกฎหมาย 
ห้ามไม่ให้รัฐวิสาหกิจประกอบกิจการ
แข่งขันกับเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
จะด าเนินการต่อไปได้อย่างไร 

ไม่มีบทบญัญัต ิ อาจต้องพิจารณาความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
และการแกไ้ขกฎหมายว่าด้วยแข่งขันทาง
การค้า 

รัฐวิสาหกิจยังมีปัญหาอีกหลายด้าน 
ที่จะท าให้แข่งขันกับเอกชนได้ การเขียน
กฎหมายนีไ้มไ่ด้ช่วยให้เกิดความชัดเจน
ว่า จะท าอย่างไรใหร้ัฐวิสาหกจิสามารถ
แข่งขันได้มากข้ึน 

ไม่มีบทบญัญัต ิ เป็นกรณีที่บรรษัทฯ จะต้องพิจารณา
ต่อไปในอนาคต (นโยบายของบรรษัทฯ) 
เนื่องจากบรรษัทฯ มีอสิระในการก ากับ
ดูแลรัฐวสิาหกิจ 

สถานภาพของรัฐวิสาหกิจและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจอีก ๔๓ แห่งทีไ่ม่ไดโ้อนไปยัง
บรรษัทฯ 

ไม่มีบทบญัญัต ิ รัฐวิสาหกิจที่มไิดโ้อนไปยังบรรษัทฯ  
ยังเป็นรัฐวิสาหกิจเช่นเดมิ ท าให้พนักงาน
ยังคงมีสถานะเป็นพนักงานรัฐวสิาหกิจ 

บรรษัทฯ จะดูแลเฉพาะด้านเชิงพาณิชย ์
ของรัฐวิสาหกิจ แต่รัฐวสิาหกิจ ๑๒ แห่ง 
ที่โอนไปยังมีภารกิจในการบริการ
สาธารณะเชิงสังคม และไม่ก่อให้เกิดผล

ไม่มีบทบญัญัต ิ การให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ 
(PSO) จะเป็นการใช้เงินงบประมาณ 
เพื่อสนับสนุนการให้บริการสาธารณะ 
ตามนโยบายรัฐ แตร่ัฐวิสาหกิจในก ากับ



-๑๐- 
 

ประเด็นความคิดเห็น/ข้อสังเกต 
บทบัญญัติตามร่าง
พระราชบัญญัติ 

ที่ใช้รับฟังความคิดเห็น 

การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ 
ที่เสนอคณะรัฐมนตรี 

ก าไรเชิงพาณิชย์ รัฐวิสาหกิจเหลา่นั้น 
จะด าเนินการเชิงสังคมต่อไปหรือไม่ 
หากไมส่ามารถท าก าไร และหาก 
ไม่ด าเนินการ ผู้ใดจะรับผดิชอบ
ผลกระทบจากการที่ประชาชน 
ไม่ได้รับบริการสาธารณะ 

ของบรรษัทจะมีก าไรเชิงพาณิชย ์
จากการประกอบกิจการดังกล่าว จึงเห็น
ควรให้การด าเนินการของรัฐวสิาหกิจ 
ในก ากับของบรรษัทฯ น าเงินก าไรนั้น 
มาสนับสนุนการให้บริการสาธารณะด้วย 
หรืออาจจ าเป็นต้องพิจารณาแยกหน้าท่ี
ในการให้บริการสาธารณะออกจาก
รัฐวิสาหกิจภายใต้บรรษัทฯ ดังกลา่ว 

ผลปลายทางหากรัฐวสิาหกิจในก ากับ
ของบรรษัทฯ มีประสิทธิภาพเพยีงพอ
แล้ว คนร. หรือ บรรษัทฯ จะด าเนินการ
อย่างไรต่อไปกับรัฐวสิาหกิจเหล่านั้น 

ไม่มีบทบญัญัต ิ เป็นกรณีที่บรรษัทฯ จะต้องพิจารณา
ต่อไปในอนาคต (นโยบายของบรรษัทฯ) 
เนื่องจากบรรษัทมีอสิระในการก ากับ 
ดูแลรัฐวสิาหกิจ โดยในการตัดสินใจ 
ในประเด็นส าคญัจะต้องเสนอ คนร. ด้วย 

การตรากฎหมายนี้จะเป็นการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจแบบซ่อนรูปหรือไม ่

ไม่มีบทบญัญัต ิ เนื่องจากร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ไดม้ี
บทบัญญัติในเรื่องของการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ โดยเป็นกฎหมายที่ก าหนด
แนวทางในการก ากับดูแลและบรหิาร
รัฐวิสาหกิจทั้งระบบโดยคงสถานะ 
ของความเป็นรัฐวิสาหกิจเอาไว้ 

 

๓. การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
การพัฒนารัฐวิสาหกิจของของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 

 คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบหลักการ 
ของร่างพระราชบัญญัติการพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยให้แก้ไขร่างกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามความเห็นของคณะรัฐมนตรี 
และให้รับความเห็นของ ธปท. และ สศช. ไปประกอบการพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ซึ่งมีนายพนัส สิมะเสถียร เป็นประธาน ได้ตรวจ
พิจารณาร่างกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจทั้งสิ้น ๔๒ ครั้ง โดยยังคงหลักการของร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจฯ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ทั้งนี้การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจ
ดังกล่าวได้มีการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างของกฎหมายโดยก าหนดหมวดหมู่และเนื้อหาบทบัญญัติ  
ให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการตรากฎหมาย ส่งผลให้ร่างกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจฉบับที่ผ่านการตรวจ 
           /พิจารณา ... 



-๑๑- 
 

พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) มีจ านวนทั้งสิ้น ๓ หมวด ๑ บทเฉพาะกาล จ านวนทั้งสิ้น 
๙๑ มาตรา โดยมีสาระส าคัญที่ได้มีการตรวจพิจารณาให้สอดคล้องกับความเห็นและข้อเสนอแนะ 
ที่ได้รับจากคณะรัฐมนตรี ธปท. และ สศช. รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ที่ได้รับในชั้นของการรับฟังความคิดเห็นก่อนเสนอร่างกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจเข้าสู่การพิจารณา 
ของคณะรัฐมนตรีแล้ว ดังนี้ 

ประเด็นความคิดเห็น/ข้อสังเกต การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติในชั้นคณะกรรมการกฤษฎกีา 
๑. ความเห็นของคณะรัฐมนตรี 

ในการจัดตั้งบรรษัทฯ ให้ คนร.  
ตามร่างกฎหมายเป็นผู้พิจารณา 
ความเหมาะสมและจัดล าดับการโอนหุ้น 
ที่กระทรวงการคลังถือในรัฐวิสาหกิจ 
ที่เปลี่ยนสภาพทุนเป็นหุ้นในรูปแบบ 
ของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยทุน
รัฐวิสาหกิจ 

    “มาตรา ๕๐ ภายในหนี่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบญัญัตินี้ใช้บังคับ 
ให้ คนร. พิจารณาสั่งการให้กระทรวง การคลังโอนหุ้นท่ีกระทรวงการคลังถืออยู่
ในรัฐวิสาหกิจตามบัญชีรายชื่อท้ายพระราชบญัญัตินี้ให้แก่บรรษัท 
    การโอนหุ้นของรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
ที่กระทรวงการคลังมีทุนรวมอยูด่้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ ให้แก่บรรษัท 
นอกจากท่ีก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้กระท าได้โดยความเห็นชอบของ คนร.” 

ให้ คนร. ก าหนดยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 
และมีหนา้ที่ก ากับดูแลบรรษัทฯ  
และรัฐวสิาหกิจทั้งระบบ เพื่อให้ 
การด าเนินการของรัฐวิสาหกิจในก ากับ
ของบรรษัทฯ สอดคล้องและเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกับแผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจ 

     “มาตรา ๑๒ ให้ คนร. มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี ้
     (๑) จัดท าแผนยุทธศาสตร์รัฐวสิาหกิจเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
     (๒) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเกีย่วกับนโยบาย 
และแนวทางการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกจิ ตลอดจนบรรษัท และเสนอ
ความเห็นเกีย่วกับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของรัฐวสิาหกิจ 
      (๓) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการก ากับดูแลให้หน่วยงาน
ของรัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรร์ัฐวิสาหกิจ 
      (๔) ... 
      (๕) ... 
      (๖) ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
และบรรษัทตามมาตรา ๓๐  
      (๗) ให้ความเห็นชอบการโอนหุ้นของรัฐวิสาหกิจในก ากับของกระทรวง 
เจ้าสังกัดที่เป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดให้แก่บรรษัท 
      (๘) ให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินลงทุนประจ าปีของรัฐวิสาหกจิในก ากับ
ของบรรษัทและก าหนดหลักเกณฑ์การอนุมัตโิครงการลงทุน งบลงทุนประจ าปี 
และการรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนประจ าปีของรัฐวิสาหกิจในก ากับของ
บรรษัท 
      (๙) ... 
      (๑๐) ... 
      (๑๑) ... 
      (๑๒) ... 
      (๑๓) ก ากับดูแลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจและบรรษัท และจัดท า
รายงานตามที่ก าหนดในพระราชบญัญัตินี ้



-๑๒- 
 

ประเด็นความคิดเห็น/ข้อสังเกต การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติในชั้นคณะกรรมการกฤษฎกีา 
      (๑๔) มอบหมายให้บรรษัทให้ค าปรึกษาแก่กระทรวงเจ้าสังกัดในการก ากับ
ดูแลรัฐวสิาหกิจในก ากับของกระทรวงเจ้าสังกัด 
      (๑๕) ...” 
      “มาตรา ๒๔ ในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์รัฐวสิาหกิจตามมาตรา ๒๓  
ให้ คนร. ก าหนดแนวทางให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวสิาหกิจและบรรษัทเสนอ
กรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในก ากับ ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ คนร. ก าหนด” 
     “มาตรา ๒๕ ให้ คนร. เสนอแผนยุทธศาสตรร์ัฐวิสาหกจิ... 
     ในกรณีที่สภาพการณ์เปลี่ยนแปลง... 
     เมื่อได้มีการประกาศแผนยุทธศาสตร์รัฐวสิาหกิจในราชกิจจานเุบกษาแล้ว  
ให้หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และบรรษัท ด าเนินการให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์รัฐวสิาหกิจนั้น” 
      “มาตรา ๔๕ ให้จัดตั้ง “บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาต”ิ ขึ้นเป็นนิติบุคคล  
มีวัตถุประสงค์เพื่อถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจในก ากับของบรรษัทและก ากบัดูแล 
การประกอบกิจการของรัฐวิสาหกจิในฐานะผู้ถือหุ้น ให้เกิดผลตอบแทน 
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวสิาหกิจ รวมทั้งลงทุน 
และบรหิารทรัพย์สินของบรรษัท” 

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินการ
ของบรรษัทฯ  และป้องกันการแทรกแซง
ในระยะแรก กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ 
ในคณะกรรมการบรรษัทฯ ต้องมี
คุณสมบัตสิามารถด ารงต าแหน่ง 
จนครบวาระที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
 
 

        “มาตรา ๘๔ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 
ที่จัดตั้งข้ึนตามระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก าหนดนโยบายและ
ก ากับดูแลรัฐวสิาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๗ ปฏิบัตหิน้าท่ีเป็น คนร. ตามพระราชบัญญัติ
นี้ จนกว่าจะมี คนร. ตามพระราชบัญญัตินี ้
        ให้ คนร. ตามวรรคหนึ่ง แต่งตั้งกรรมการ คนร. จ านวนสี่คน ปฏิบัติหน้าท่ี
กรรมการบรรษัท โดยให้ปฏิบัติหน้าท่ีเท่าที่จ าเป็นไปพลางก่อน จนกว่าจะมี 
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการบรรษัทชุดแรก 
        ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบรรษัทชุดแรกปฏบิัติหน้าที่
สรรหากรรมการผู้อ านวยการใหญค่นแรก 
         ในระหว่างที่ยังไม่มีกรรมการผู้อ านวยการใหญ่คนแรก ให้ผู้อ านวยการ
ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ โดยให้ปฏิบัตหิน้าท่ีเท่าที่จ าเป็น 
ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้อ านวยการใหญต่าม
พระราชบัญญัตินี ้
         ให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรานี้ไดร้ับค่าตอบแทนท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด” 
        “มาตรา ๘๕ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕๓ ในคณะกรรมการ
บรรษัทชุดแรกมีวาระการด ารงต าแหน่งหกปี โดยมิให้น าความในวรรคสอง 
และวรรคสามของมาตรา ๕๕ มาใช้บังคับ 
       ในกรณีที่...” 
        “มาตรา ๕๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕๓ มีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละหกปี และเมื่อพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้ง 



-๑๓- 
 

ประเด็นความคิดเห็น/ข้อสังเกต การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติในชั้นคณะกรรมการกฤษฎกีา 
ให้ด ารงต าแหน่งอีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
       เมื่อครบเวลาสองปีนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 
๕๓ ครั้งแรก ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสาม  
และเมื่อครบสี่ปีนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งครั้งแรก ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ด ารงต าแหน่งเป็นเวลาสี่ปีออกจากต าแหน่ง เป็นจ านวนหนึ่งในสอง 
       การออกจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕๓ เมื่อครบสองปี
และสี่ปีนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครั้งแรกตามวรรคสอง ให้
กระท าโดยวิธีจับสลากและให้ถือว่าการออกจากต าแหน่งโดยการจับสลากเป็นการ
ออกตามวาระด้วย 
       เมื่อกรรมการ...” 
       ทั้งนี้ ในช้ันการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เห็นควร 
ให้มีการบันทึกการประชุมเอาไว้ว่า ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการบรรษัทชุดแรก ควรจะพิจารณาความต่อเนื่องและคุณสมบัติของบุคคล
ที่จะสามารถด ารงต าแหน่งจนครบวาระที่ก าหนดไว้ในกฎหมายด้วย 

๒. ความเห็นของ ธปท. 
ถ้อยค าตามร่างมาตรา ๕๔  
ไม่มีความชัดเจน โดยยังมิได้ก าหนด
องค์ประกอบและจ านวนของ
คณะกรรมการสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบรรษัทฯ 
(คณะกรรมการสรรหาฯ) โดยก าหนดไว ้
แต่เพียงให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ 
จากบุคคลซึ่งเคยด ารงต าแหน่งตามที่
ก าหนดไว้ในร่างมาตรานี้ รวมทั้งมิได้
กล่าวถึงผู้มีอ านาจในการแต่งตั้งกรรมการ
สรรหาฯ ไว้ด้วย ดังนั้นจึงควรก าหนด
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาฯ 
ให้มีจ านวน ๘ คน ประกอบด้วยประธาน
กรรมการสรรหาฯ กรรมการสรรหาฯ 
จ านวน ๖ คน (เทียบเคียงมาจากร่าง
มาตรา ๕๔ เดิมที่ก าหนดให้มีกรรมการ
สรรหาฯ โดยต าแหน่งจ านวน ๖ คน)  
และผู้อ านวยการ สคร. เป็นกรรมการ 
โดยต าแหน่งและก าหนดให้นายกรัฐมนตรี
มีอ านาจแต่งตั้งประธานกรรมการสรรหาฯ 
และกรรมการสรรหาฯ โดยให้แต่งตั้ง 
จากบุคคลซึ่งเคยด ารงต าแหน่งตามที่

        “มาตรา ๖๔ ในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕๓ ให้มีคณะกรรมการ
สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเจ็ดคน ซึ่งประธาน คนร. แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งเคยด ารง
ต าแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ปลัดกระทรวงพลังงาน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ผู้ว่าการ 
ธปท. หรือเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และให้ผู้อ านวยการเป็นเลขานุการ 
        กรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นข้าราชการประจ า  
ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียที่ขัด 
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ในขณะที่ได้รับการแต่งตั้งและในระหว่าง
การปฏิบัติหน้าที่ 
       ให้คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งพิจารณาเลือกกรรมการ 
คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา” 
 



-๑๔- 
 

ประเด็นความคิดเห็น/ข้อสังเกต การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติในชั้นคณะกรรมการกฤษฎกีา 
กฎหมายก าหนด นอกจากนี้ เห็นควรตัด 
“หัวหน้าส่วนราชการ” ออกจากต าแหน่ง
ที่อาจได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ
สรรหาฯ และกรรมการสรรหาฯ เนื่องจาก
ถ้อยค าดังกล่าวมีความหมายค่อนข้าง
กว้าง ยังไม่ชัดเจนว่าจะรวมถึงต าแหน่ง
ใดบ้าง 

๒. ความเห็นของ สศช. 
เห็นควรให้จัดท าแผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจใหม้ีความชัดเจนก่อน 
ที่จะก าหนดรายชื่อรัฐวิสาหกิจใหอ้ยู่
ภายใต้บรรษัทฯ โดยการตราเป็น
กฎหมายล าดับรอง เพื่อให ้
การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจในก ากับ
ของบรรษัทฯ สอดคล้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
รัฐวิสาหกิจในภาพรวม 

ร่างกฎหมายที่คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ ก าหนดให้เป็น
อ านาจของ คนร. ในการพิจารณาสั่งการกระทรวงการคลังให้โอนหุน้ท่ีถืออยู่ 
ในรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทไปให้บรรษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นแทน ตามร่างมาตรา ๕๐ 
ดังนั้น คนร. ตามร่างกฎหมายจะตอ้งพิจารณาความเหมาะสมของการโอนหุ้น 
ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบายและทิศทางตลอดจนแผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจด้วย  
 

ร่างพระราชบญัญัติการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจฯ มีการเพิ่มเติมการก าหนด
นโยบายและก ากับดูแลบริษัทลูก  
แต่ไมม่ีการก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณางบลงทุน ดังนั้น เพื่อให้
การก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจกลุม่ดังกล่าวมี
ความชัดเจน และการก ากับการลงทุน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควรพจิารณา
ปรับเนื้อหาหรือถ้อยค าในมาตรา ๔๒ 
วรรค ๒ (๘) เพิ่มเตมิให้ครอบคลุม
กระบวนการพิจารณาและเสนองบลงทุน
ของบริษัทลูกด้วย หรือระบุว่าให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่บรรษัทฯ จะก าหนด
ต่อไป 

ร่างกฎหมายที่คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ ก าหนดนิยาม 
“รัฐวิสาหกิจ” ให้ครอบคลุมเพียงเฉพาะรัฐวิสาหกิจในช้ันแม่เท่านั้น โดยให้
อ านาจ คนร. เป็นผู้ใหค้วามเห็นชอบกรอบวงเงินลงทุนประจ าปีของรัฐวิสาหกิจ
ในก ากับของบรรษัทฯ และก าหนดหลักเกณฑ์การอนุมัตโิครงการลงทุน  
งบลงทุนประจ าปี และการรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนประจ าปีของรัฐวิสาหกิจ
ในก ากับของบรรษัทฯ ตามรา่งมาตรา ๑๒ (๘) ทั้งนี้ในส่วนการพิจารณา 
งบลงทุนของบริษัทอ่ืน เป็นกรณีสมควรที่บรรษัทฯหรือรัฐวิสาหกิจแม่จะไปใช้
สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในการด าเนินการดังกล่าว 
เพื่อป้องกันการทับซ้อนของอ านาจหน้าที ่
 

๓. การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเตมิ 
การพิจารณางบลงทุน/โครงการลงทุน
ของรัฐวสิาหกิจที่ก าหนดใหบ้รรษทัฯ  
มีหน้าที่ครอบคลุมการอนุมัติงบลงทุน 
และโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกจิเป็น
หลักการที่ดีที่จะท าให้รัฐวสิาหกิจในกลุ่ม



-๑๕- 
 

ประเด็นความคิดเห็น/ข้อสังเกต การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติในชั้นคณะกรรมการกฤษฎกีา 
ดังกลา่วมคีวามคล่องตัวในการด าเนนิงาน 
อย่างไรก็ดี เนื่องจากร่างกฎหมาย 
มาตรา ๑๓ (๔) ก าหนดให้ คนร.   
มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบกรอบวงเงิน
ลงทุนประจ าปีหรือการแกไ้ขวงเงิน
ดังกล่าวของรัฐวิสาหกิจตามที่
คณะกรรมการบรรษัทฯ เสนอ ดังนั้น 
การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอ านาจ
ดังกล่าวต้องระมัดระวังไม่ใหเ้ป็น 
การขัดแย้งกันเองระหว่างอ านาจหน้าที่
ของบรรษัทฯ และอ านาจหน้าที่ของ คนร. 
การแยกบทบาทหน้าที่ การก ากับดูแล
การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่อยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของบรรษัทฯ  
แยกจากรัฐวิสาหกิจอื่นอาจส่งผลต่อ
ความเชื่อมโยงเชิงนโยบาย โดยเฉพาะ
นโยบายการลงทุนกับรัฐวสิาหกิจอื่น 
ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแล 
ของบรรษัทฯ เช่น นโยบายการลงทุน 
ของ บมจ. ปตท. และนโยบายการลงทุน
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย  
เป็นต้น อาจยังจ าเป็นต้องขยายความถึง
บทบาทของแต่ละหน่วยงานก ากับ/
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน  
เช่น บทบาทของหน่วยงานท่ีเป็น
กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกจิ  
และบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
นโยบายพลังงานแห่งชาติ เป็นต้น 
รวมทั้งก าหนดกลไกในการพิจารณา
นโยบายการลงทุนที่มีการบรูณาการ
ระหว่างหน่วยงานท่ีก ากับนโยบาย 
การลงทุนของรัฐวิสาหกิจทีไ่ม่อยูภ่ายใต้
การก ากับดูแลของบรรษัทฯ กับบรรษทัฯ 
อาทิ การใช้อ านาจของ คนร. ตามมาตรา 
๑๔ ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว 
 

ร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและร่างกฎหมายที่คณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ มีหลักการเดียวกันคือ การแบ่งแยกบทบาท
หน้าท่ีที่ชัดเจนให้กับผู้ก าหนดนโยบาย (Policy Maker) องค์กรก ากับดูแล
(Regulator) และหน่วยงานเจา้ของ (Owner) โดยกระทรวงเจ้าสังกัดของ
รัฐวิสาหกิจจะมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบาย เปา้หมาย และทิศทาง
ให้กับรัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงนั้นๆ เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย ประกอบกับ
บรรษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจะมีหน้าที่ในการเสนอ
กรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในก ากับของ
บรรษัทฯ เพื่อประกอบการจดัท าแผนยุทธศาสตรร์ัฐวิสาหกจิตามความ 
ในร่างมาตรา ๒๔ ซึ่งมผีลท าให้การท าหน้าที่ของผู้ก าหนดนโยบายมคีวามชัดเจน
มากขึ้น  
    นอกจากน้ี กลไกตามร่างกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจยังก าหนดให้ คนร. 
ประกาศก าหนดแนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ดีในรัฐวสิาหกิจในก ากับของ
กระทรวงเจ้าสังกัด ในขณะที่บรรษัทฯ จะต้องท าหน้าที่ผู้ถือหุ้นโดยต้องก ากับ 
ให้รัฐวิสาหกิจมีแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่ต้องค านึงถึงมาตรฐานที่ใช้ 
กับบริษัทที่มีหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ซึ่งแนวทางการก ากับดูแลกิจการทีด่ีดังกล่าวจะเป็นกลไกส าคัญในการสรา้งฃ
ความโปร่งใส และก าหนดบทบาทที่ชัดเจนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดปัญหา
ความทับซ้อนของการใช้อ านาจที่มีต่อรัฐวิสาหกจิได้อย่างเป็นระบบและมี
มาตรฐาน ตามรา่งมาตรา ๓๕ และร่างมาตรา ๔๔ 



-๑๖- 
 

ประเด็นความคิดเห็น/ข้อสังเกต การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติในชั้นคณะกรรมการกฤษฎกีา 
การยกเว้นการด าเนินการตามกฎหมายอื่น 
ของรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้การก ากับ
ของบรรษัทฯ ยังไม่มีการระบุแนวทาง 
ในการด าเนินการที่ชัดเจน อาทิ 
กฎหมายที่เกีย่วกับการจดัซื้อจัดจา้ง 
ที่มีผลใช้บังคับกับรัฐวสิาหกิจ นอกจากน้ี 
ไม่ได้กล่าวถึงการปรับปรุงขั้นตอน 
หรือกระบวนการในการก่อหนี ้
ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบยีบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหาร 
หนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้สอดคล้อง
กับการปรับอ านาจหนา้ที่ในการพจิารณา
โครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจภายใต้
การก ากับดูแลของบรรษัทฯ 
    ทั้งนี้ การกู้เงินของรัฐวิสาหกิจที่อยู่
ภายใต้บรรษัทฯยังคงนับเป็น 
หนี้สาธารณะ แต่กระบวนการของ 
การอนุมัติต้องสอดคล้องกัน เพราะใน
ร่างกฎหมายฉบับท่ีปรับปรุงให้บรรษัทฯ 
มีหน้าที่อนุมัติโครงการลงทุนแล้ว ดังนั้น 
ควรต้องยกเว้น “หลักเกณฑ์
กระบวนการพิจารณาโครงการลงทุน 
ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการบรหิาร
หนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๙ (ข้อ ๘ (๓))  
ให้สอดคล้องกัน เนื่องจากอาจส่งผล
กระทบในทางปฏิบัติกับการด าเนนิงาน 
ของรัฐวิสาหกิจที่ใช้แหล่งเงินลงทุน 
จากเงินกู้ รวมทั้งอาจขัดกับหลักการ 
ร่างกฎหมาย ๑๐ ประการ ในประการ 
ที่ ๔ ความซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น 

 ร่างกฎหมายทีผ่่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 
ได้พิจารณาประเด็นข้อสังเกตดังกล่าวแล้ว เห็นควรก าหนดร่างมาตรา ๔๖  
ให้มีความชัดเจนว่า บรรษัทฯ ที่จะจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายจะมีสถานะ 
เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกจิตามกฎหมายนี ้
หรือกฎหมายอื่น ซึ่งเป็นการป้องกนัมิให้เกิดความสับสนในการบังคับใช้กฎหมาย
ต่างๆ กับบรรษัทฯ ซึ่งเป็นกิจการที่จัดตั้งข้ึนโดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น
ทั้งหมด ท้ังนี้ ในการถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ 
ถึงแม้ว่าบรรษัทจะไม่มสีถานะเป็น “รัฐวิสาหกิจ” ตามกฎหมายดังกล่าว  
แต่บรรษัทฯจะยังคงต้องปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหนีส้าธารณะเนือ่งจาก 
เข้าข่ายนิยาม “หน่วยงานของรัฐ” 
นอกจากน้ี ในกรณีของรัฐวิสาหกิจที่บรรษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นตามร่างกฎหมายนี้ 
จะยังคงอยู่ภายใต้นยิาม “รัฐวิสาหกิจ” ตามกฎหมายว่าด้วยการบรหิาร 
หนี้สาธารณะ โดยเหตุที่บรรษัทฯ ผู้ถือหุ้นรัฐวิสาหกิจนั้นมสีถานะเปน็หน่วยงาน
ของรัฐ ท้ังนี้ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนีส้าธารณะมสีาระส าคัญ 
กับการปฏิบัติงานของรัฐวสิาหกิจที่จะต้องรักษาวินัยการเงินการคลงัของรัฐ 
เป็นส าคญั จึงไม่จ าเป็นต้องยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวกับรฐัวิสาหกิจ 
ที่บรรษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น 

ร่างมาตรา ๕๔ ฉบับปรับปรุง เรื่อง
คณะกรรมการสรรหาฯ อาจท าใหเ้กิด
ความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ 
การแต่งตั้งผู้ที่จะท าหน้าท่ีเป็นประธาน
กรรมการสรรหาฯ กรรมการสรรหาฯ 

ได้มีการปรับปรุงเป็นมาตรา ๖๔ ตามร่างกฎหมายที่คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะพิเศษ) ตรวจพิจารณาให้มคีวามชัดเจนแล้ว ซึ่งเป็นข้อสังเกตลกัษณะ
เดียวกับความเห็นของ ธปท. 



-๑๗- 
 

ประเด็นความคิดเห็น/ข้อสังเกต การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติในชั้นคณะกรรมการกฤษฎกีา 
และจ านวนกรรมการได้ ดังนั้น  
ควรมีการก าหนดโครงสร้างและแยก
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาฯ 
ให้ชัดเจน 
การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการบรรษัทฯ ตามร่าง
พระราชบัญญัติการพัฒนารัฐวสิาหกิจฯ 
ฉบับปรับปรุง ก าหนดวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละหกปีและการพ้นจาก
ต าแหน่ง ดังนั้น ในขั้นตอนและ
กระบวนการสรรหาควรก าหนดอายุ 
ของผู้ได้รับการสรรหา ณ วันท่ีสรรหา  
ที่จะท าใหก้ารท าหน้าท่ีของกรรมการ 
มีความต่อเนื่องและสามารถด ารง
ต าแหน่งได้ครบวาระตามที่ก าหนด 

ได้มีการปรับปรุงเป็นมาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๕ ตามรา่งกฎหมาย 
ที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพเิศษ) ตรวจพิจารณา ให้มีความชัดเจนแล้ว  
ซึ่งเป็นข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรเีช่นเดียวกัน 

๔. ความเห็นของสหภาพแรงงาน 
ร่างพระราชบญัญัตินี้อาจเป็นกฎหมาย 
ที่มีขึ้นเพื่อรองรับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

      “มาตรา ๕๒ ให้รัฐวสิาหกิจทีก่ระทรวงการคลังไดโ้อนหุ้นให้แกบ่รรษัท 
ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ และให้น ากฎหมายว่าด้วยคุณสมบัตมิาตรฐานส าหรับกรรมการ 
และพนักงานรัฐวิสาหกิจเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับพนักงานรัฐวิสาหกจิมาใช้บังคับ
กับรัฐวิสาหกิจนั้น ตราบเท่าท่ีบรรษัทฯ ยังคงถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหา้สิบ 
ของจ านวนหุ้นท้ังหมดในรัฐวิสาหกิจนั้น” 
      มาตรานี้เป็นการบญัญัติกฎหมายรองรับสถานะของรัฐวิสาหกิจที่บรรษัทฯ 
จะเป็นผู้ถือหุ้นใหย้ังคงเป็น “รัฐวิสาหกิจ” ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ีบรรษัทฯ จะเป็นผู้ถอืหุ้น 
ยังคงต้องถือปฏิบัติตามพระราชบญัญัติคณุสมบัตมิาตรฐานส าหรับกรรมการ 
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับพนักงาน
รัฐวิสาหกิจด้วยเช่นกัน  

  

  นอกจากนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ยังเห็นสมควรก าหนดหลักการ 
และเหตุผลของร่างกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพื่อยืนยันว่าร่างกฎหมายดังกล่าวมีเป้าหมาย “ในการยกระดับ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับมาตรการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
และสมควรจัดตั้งบรรษัทฯ ท าหน้าที่ในฐานะผู้ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทแทนกระทรวงการคลัง  
เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้มีความพร้อมในการแข่งขันเชิงพาณิชย์  
และสามารถด าเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยคงความเป็นรัฐวิสาหกิจไว้” ซึ่งเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ 
และหลักการของร่างกฎหมายดังกล่าวว่าไม่ใช่ตราขึ้นเพ่ือรองรับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแต่ประการใด  
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