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๑. ความมุ่งหมายของกฎหมาย 

โดยที่รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกของรัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ รวมถึง

เป็นผู้ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ดังนั้น ภาครัฐจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ 

เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เหมาะสมกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคม  

ที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับมาตรการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งครอบคลุมถึงการก าหนดบทบาท 

หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ผู้ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจ 

ให้ชัดเจน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพ่ือก าหนดเป้าหมาย นโยบายและทิศทาง 

ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจในภาพรวมทั้งระบบ ตลอดจนให้มีการจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจและแนวทาง  

การก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือเป็นช่องทางในการส่งผ่านนโยบายของภาครัฐไปยังรัฐวิสาหกิจให้มีความชัดเจน

และโปร่งใส รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลการประเมินผลการด าเนินงาน และการกลั่นกรองผู้มีความเหมาะสม

ในการด ารงต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจที่มุ่งเน้นประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่จ าเป็นต่อการด าเนินงาน

ของรัฐวิสาหกิจ อันน าไปสู่สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดท าบริการสาธารณะที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชน  

และขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จึงต้องตรากฎหมาย

เพ่ือปฏิรูปโครงสร้างการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ก าหนดบทบาทหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กับรัฐวิสาหกิจอย่างชัดเจน โดยให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีหน้าที่และอ านาจ 

ในการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจในเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งยกระดับเครื่องมือ 

ในการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจให้ได้มาตรฐานสากล   
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แผนภูมิที่ ๑ : โครงสร้างการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย 
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๒. สรุปสาระส าคัญของกฎหมาย 

๒.๑ หมวด ๑ นโยบายและการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ (มาตรา ๕) 

ก าหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ โดยมีแนวทาง

ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้มีคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจท าหน้าที่ก าหนดเป้าหมาย นโยบาย และทิศทาง

ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจในภาพรวมทั้งระบบให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

(๒) ส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจด าเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี และมีการประเมินผลการด าเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง 

(๓) ให้มีกลไกสนับสนุนให้การคัดเลือกและการปฏิบัติงานของกรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๔) ให้มีการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจในเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงทิศทางของเศรษฐกิจ 

ของประเทศ แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจนั้น  
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แผนภูมิที่ ๒ : หมวด ๑ นโยบายและการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 

 

๒.๒ หมวด ๒ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจท าหน้าที่ก าหนดเป้าหมาย นโยบาย และทิศทาง

ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจในภาพรวม 

(๑) คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรียกโดยย่อว่า “คนร.” ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี 

เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายคนหนึ่ ง เป็นรองประธานกรรมการ 

กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีอ่ืนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนสองคน  

ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

และผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนห้าคน และ

ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (มาตรา ๖) และ

ก าหนดให้ คนร. มีหน้าที่และอ านาจตามที่ก าหนดไว้ (มาตรา ๑๐) เพ่ือท าหน้าที่ ในการรับผิดชอบ 

การก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจทั้งระบบให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อ งกับทิศทาง 

การพัฒนาประเทศ รวมตลอดถึงการก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหากิจการของรัฐวิสาหกิจให้สามารถ

พลิกฟ้ืนเพ่ือด าเนินภารกิจที่เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(๒) ก าหนดให้ สคร. มีหน้าที่และอ านาจก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจและรับผิดชอบเกี่ยวกับ

กิจการทั่วไปของ คนร. และให้มีหน้าที่และอ านาจตามที่ก าหนดไว้ (มาตรา ๑๘)  
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แผนภูมิที่ ๓ : หมวด ๒ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

๒.๓ หมวด ๓ แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ  

ก าหนดให้มีการจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจเพ่ือเป็นช่องทางในการส่งผ่านนโยบาย 

ของภาครัฐไปยังรัฐวิสาหกิจให้มีความชัดเจนและโปร่งใส 

(๑) แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

ก าหนดให้มีแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจซึ่งมีระยะเวลาครั้งละห้าปี เพ่ือก าหนดเป้าหมาย 

นโยบาย และทิศทางในการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาประเทศ 

ในด้านต่างๆ โดยอย่างน้อยให้ค านึงถึงหลักวินัยการเงินการคลังของประเทศ ภารกิจของรัฐวิสาหกิจในบริบท  

ที่เปลี่ยนแปลง และบทบาทหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจที่มีต่อการพัฒนาประเทศ (มาตรา ๒๒) โดยให้ คนร. เสนอ

แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจที่จัดท าต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

โดยหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจจะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจนั้น (มาตรา ๒๔)  

(๒) แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ให้รัฐวิสาหกิจจัดท าแผนวิสาหกิจที่มีกรอบระยะเวลาห้าปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

โดยต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ เสนอต่อ สคร. และให้ สคร. รายงานผลการปฏิบัติตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปีของรัฐวิสาหกิจเสนอต่อ คนร. (มาตรา ๒๕)  
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อย่างไรก็ตาม เพ่ือยกระดับการก าหนดนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐวิสาหกิจให้ เป็นไป 

อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบ รัฐวิสาหกิจจึงไม่ต้องด าเนินการตามนโยบายใดๆ  

ที่ไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ เว้นแต่จะได้มีการแก้ไขหรือปรับปรุงแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจแล้ว 

(มาตรา ๒๗) โดยรัฐวิสาหกิจจะได้รับชดเชยเฉพาะกรณีที่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจและมีภาระ

ทางการเงินที่รัฐบาลต้องชดเชยเท่านั้น (มาตรา ๒๘) 

 

 
แผนภูมิที่ ๔ : หมวด ๓ แผนพัฒนารัฐวสิาหกิจ 

๒.๔ หมวด ๔ การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

ก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานที่สะท้อนผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนา

รัฐวิสาหกิจอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง อันเป็นการส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับความต้องการของรัฐและประชาชน 

(๑) ให้ คนร. ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยหลักเกณฑ์

การประเมินผลรัฐวิสาหกิจ อย่างน้อยต้องค านึงถึงการด าเนินการตามพันธกิจ แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกรรมการรัฐวิสาหกิจ สถานะและเสถียรภาพทางการเงินขององค์กร 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง 

แนวทางการพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนในระยะยาว ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และการเปิดเผยข้อมูล 

ต่อสาธารณชน ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจ ปัญหาและสภาพการแข่งขันในรายสาขาธุรกิจ (มาตรา ๒๙)  
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(๒) ให้ สคร. มีหน้าที่ประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์

ที่ คนร. ก าหนดตามมาตรา ๒๙ ทั้งนี้ สคร. จะต้องก าหนดวิธีการและขั้นตอน โดยอาจแต่งตั้งคณะกรรมการ

หรือมอบหมายหน่วยงานอ่ืนใดเพ่ือด าเนินการก็ได้ (มาตรา ๓๐) และรายงานผลการประเมินต่อ คนร. พร้อมทั้ง

ข้อเสนอแนะหรือมาตรการให้รัฐวิสาหกิจต้องปฏิบัติหรือด าเนินการแก้ไข รวมทั้งการจัดท าแผนวิสาหกิจ  

และแผนปฏิบัติการประจ าปีตามมาตรา ๒๕ แล้วแต่กรณี (มาตรา ๓๑)  

 

 
แผนภูมิที่ ๕ : หมวด ๔ การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

๒.๕ หมวด ๕ การก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 

ก าหนดให้มีแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจโดยค านึงถึงกฎหมาย ข้อบังคับ 

และแนวปฏิบัติที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจนั้นเป็นส าคัญ เพ่ือให้แนวทางการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจของภาครัฐ 

ไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และเพ่ือให้รัฐวิสาหกิจมีแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

สามารถด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง  รวมทั้งยังก าหนดให้

กระบวนการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจมุ่งเน้นประสบการณ์และความรู้ความสามารถ 

ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนสอดคล้องกับโครงสร้างกฎหมายที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจ 

แต่ละประเภทด้วย 

 

 



- ๘ - 
 

(๑) แนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 

ให้ คนร. ประกาศก าหนดแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจตาม (๑)  

ของบทนิยามค าว่า “รัฐวิสาหกิจ” ในมาตรา ๓ เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส  

และบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง โดยแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีต้องก าหนดให้รัฐวิสาหกิจ กรรมการ 

ผู้บริหาร และบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง 

ความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรม โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจนั้น 

และกฎหมายก าหนดให้ สคร. ด าเนินการแทนกระทรวงการคลังในการใช้สิทธิผู้ถือหุ้นเพ่ือก ากับดูแล 

ให้รัฐวิสาหกิจตาม (๒) ของบทนิยามค าว่า “รัฐวิสาหกิจ” ในมาตรา ๓ มีแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง และให้รัฐวิสาหกิจที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ค านึงถึงมาตรฐานที่ใช้กับบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (มาตรา ๓๓) 

(๒) กระบวนการสรรหาและกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

๑) ในการคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการที่มิใช่กรรมการโดยต าแหน่งในรัฐวิสาหกิจตาม (๑) 

ของบทนิยามค าว่า “รัฐวิสาหกิจ” ในมาตรา ๓ ให้ คนร. แต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการ

กลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ” (มาตรา ๓๔) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี (มาตรา ๓๕)  

๒) ให้คณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่และอ านาจในการก าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจตาม (๑) ของบทนิยาม

ค าว่า “รัฐวิสาหกิจ” ในมาตรา ๓ และให้เปิดเผยต่อสาธารณชน และด าเนินการคัดเลือกบุคคลจากรายชื่อ 

ตามมาตรา ๓๗ ที่มีจริยธรรม และมีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับสมรรถนะหลักของกรรมการรัฐวิสาหกิจ

แต่ละแห่งตาม (๑) ของบทนิยามค าว่า “รัฐวิสาหกิจ” ในมาตรา ๓ ตามที่ สคร. ก าหนดโดยความเห็นชอบ 

ของ คนร. พร้อมเหตุผลการคัดเลือกเสนอต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้ง ทั้งนี้ ให้เสนอเหตุผลการคัดเลือกของกรรมการ

กลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจแต่ละคนเพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งด้วย (มาตรา ๓๖)  

๓) ในกรณีที่ต้องมีการแต่งตั้งกรรมการที่มิใช่กรรมการโดยต าแหน่งในรัฐวิสาหกิจ 

ตาม (๑) ของบทนิยามค าว่า “รัฐวิสาหกิจ” ในมาตรา ๓ ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจด าเนินการสรรหาบุคคล

ที่มีจริยธรรม และมีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับสมรรถนะหลักของกรรมการรัฐวิสาหกิจ  

ตามมาตรา ๓๖ (๒) เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าสองเท่าของจ านวนต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจที่จะต้องแต่งตั้ง 

เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ (มาตรา ๓๗)  

๔) ให้คณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่สมควร

จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจตาม (๑) ของบทนิยามค าว่า “รัฐวิสาหกิจ” ในมาตรา ๓ 

ไม่เกินจ านวนต าแหน่งกรรมการที่จะต้องแต่งตั้งต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งเพ่ือด าเนินการต่อไป (มาตรา ๓๘)  

  



- ๙ - 
 

 

 
แผนภูมิที่ ๖ : หมวด ๕ การก ากับดแูลกจิการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 

 

 
แผนภูมิที่ ๗ : แนวทางการก ากบัดูแลกจิการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 



- ๑๐ - 
 

๓. บทบัญญัติที่คุ้มครองประชาชน 

  ไม่มีบทบัญญัติที่เขียนคุ้มครองประชาชนโดยตรง แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อภาครัฐสามารถก ากับดูแล

และบริหารให้รัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินการตามภารกิจเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม  

ได้อย่างเต็มศักยภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่สอดคล้องกับหลักการบริหารกิ จการบ้านเมืองที่ดี 

และมาตรฐานสากลแล้ว บริการสาธารณะจากภาครัฐจะมีคุณภาพมากขึ้น ได้แก่ การคมนาคม พลังงาน 

โทรคมนาคม เป็นต้น ประชาชนในฐานะผู้ รับบริการสาธารณูปโภคจากภาครัฐจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากขึ้น และลดความเหลื่อมล้ าในสังคมได้มากขึ้น 

 ๔. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  - ไม่มี - 

 ๕. ค าพิพากษาศาลฎีกา 

  - ไม่มี - 

 ๖. ค าพิพากษา/ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด 

  - ไม่มี - 

 ๗. ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 

  - ไม่มี - 

 ๘. ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา  

  - ไม่มี -  

 ๙. การตีความ การตอบข้อหารือ หรือแนวทางปฏิบัติ 

  - ไม่มี -  

 ๑๐. เอกสารอ่ืน 

   - ไม่มี – 

 

หมายเหตุ - ค าอธิบายนี้มีขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการเข้าใจสาระส าคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการจะปฏิบัติ

ตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้องนั้น ประชาชนจะต้องศึกษา ท าความเข้าใจ ตรวจสอบและยึดถือตัวบท

กฎหมายเป็นส าคัญ 
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