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บทคัดยอ 
 การศึกษามาตรการทางกฎหมายในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ: ศึกษากรณีพระราชบัญญัติทุน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542   
ถึงขอดีขอเสียของกฎหมายฉบับดังกลาว  และเพ่ือจะไดหาแนวทางแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัยตามสถานการณปจจุบัน  นอกจากนี้ยังหา
มาตรการกฎหมายหรือมาตรการอ่ืน ๆ ในการนํามาใชในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 เม่ือไดศึกษาวิจัยกฎหมายวาดวย พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  แลวผูวิจัยมีความเห็นวา
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจโดยกระบวนการตามกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ  เปนกฎหมายท่ีออกมา
โดยไมไดศึกษาในเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของตางประเทศท่ีประสบความสําเร็จและประเทศท่ี
ลมเหลวกระบวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตาม พ.ร.บ. ทุนรัฐวิสาหกิจคงกําหนดไวแตเพียงวิธีการ
แปลงทุนของรัฐวิสาหกิจใหเปนหุนเทานั้น  มิไดกลาวไปถึงการขายหุนใหกับภาคเอกชน  ดังนั้น
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจจึงไมอาจเกิดขึ้นไดจากกฎหมายดังกลาว  นอกจากนี้โครงสรางของกฎหมาย
ดังกลาวไดเอ้ือประโยชนใหกับฝายการเมืองท่ีเปนรัฐบาลเปนอยางมาก โดยใหคณะรัฐมนตรีเปนผูมี
อําน าจใ นกา รเ ลื อกรั ฐวิสาหกิ จ ท่ีจ ะนํ า มาแ ปลง ทุนเ ปนหุ น   นอก จาก นี้ ยั ง ให อํ านา จ
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจท่ีมาจากภาคการเมืองเปนสวนใหญมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการ
ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจทุกขั้นตอน  ประการสําคัญ คือ การใหอํานาจฝาย
บริหารยกเลิกรัฐวิสาหกิจใด ๆ ไดโดยไมตองผานกระบวนการทางรัฐสภาโดยใหออกเปนพระราช
กฤษฎีกา  ถือไดวาเปนการทําลายระบบศักดิ์ของกฎหมายในประเทศไทย  เม่ือมองภาพโดยรวมจะ
เห็นไดวากระบวนการทางกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจท้ังหมดฉบับนี้ไมมีความโปรงใส  ใน
กระบวนการตาง ๆ ตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหการจัดทําบริการสาธารณะใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  การแปรรูป



ข 
รัฐวิสาหกิจหรือขายรัฐวิสาหกิจตองกระทํามิใหรัฐและประชาชนตองเสียประโยชน  แตเม่ือ
วิเคราะห พ.ร.บ. ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 แลวเห็นวากระบวนการท้ังหมดไมมีสวนใดดําเนินการ
เพ่ือปกปองประโยชนสาธารณะหรือประโยชนของรัฐแตประการใด 
 เนื่องจากประเทศไทยไมสามารถหลีกเล่ียงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจดวยเหตุผลท่ีมาจากปจจยั
ภายในและปจจัยภายนอกประเทศ  ดังนั้นจึงเห็นสมควรหาวิธีการท่ีจะทําการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ใหมโดยเห็นสมควรใหมีการยกรางกฎหมายกลางเพ่ือใชแปรรูปรัฐวิสาหกิจทุกแหง  โดยอาจ
กําหนดรายช่ือรัฐวิสาหกิจท่ีจะตองไดรับการแปรรูป   กําหนดระยะเวลาแนนอนสําหรับการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจและกําหนดรัฐวิสาหกิจบางประเภทท่ีไมตองแปรรูป  การแตงตั้งคณะกรรมการแปรรูป
ท่ีเปนกลางและมีความเปนอิสระจากอํานาจทางการเมือง  และกําหนดวิธีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจให
มีความชัดเจน  รวมท้ังมีมาตรการเพ่ือคุมครองประโยชนของรัฐระหวางท่ีมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ไปแลว  เชน  การกําหนดใหมีหุนชนิดพิเศษ  มาตรการดังกลาวเหลานี้รัฐควรจัดทําเปนกฎหมาย
เฉพาะในการแปรรูปใหมีประสิทธิภาพเปนประโยชนกับประเทศและประชาชนอยางแทจริงตอไป 
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Abstract 
 A study of the legal measures on privatization: A case study of the State Enterprise Fund 
Act 1999, having the objective is to analyze the Act on the basis of pros and cons of the law. So it 
can find guidelines on revising and improving the Act to have efficiency and modernization 
according to the present situation. Moreover, it can find legal or other measures to apply in the 
privatization for more efficiency. 
 After studying and researching on the State Enterprise Fund Act 1999, the researcher 
deems the privatization by the legal process on the state enterprise law was passed without 
studying the overseas privatization cases that are successful and failed. The process on 
privatization of the state enterprises as refers to the Act defines only the method of their 
conversion into equity only, no mentioned of selling their shares to the private sector. Thus, the 
privatization of state enterprises cannot take place by that law. Moreover, the structure of that law 
has given benefit to the ruling politicians considerably, because it grants power to its cabinet to 
choose which state enterprise to be converted into equity. Furthermore, it also gives the power to 
the State Enterprise Fund Policy Commission, which comes mostly from the political sector to 
have the total power to implement it according to the law on the state enterprise capital in all 
procedures. The important thing is granting power to the administration to dissolve any state 
enterprise without passing through the parliamentary process by issuing a royal decree. This can 
be considered as destruction of the due process in Thailand. Upon looking at it on the overview, it 
can be seen that the legal process on the entire State Enterprise Fund Act, it is not transparent in 
the various processes as prescribed by the law. The privatization has the objective to prepare 
public services for the people with efficiency. The privatization or selling of the state enterprises 
must be made not to allow the state and the people to lose a benefit. However, upon analyzing the 
State Enterprise Fund Act 1999 is deemed the entire process plays no part in protecting the public 
or state interest whatsoever.  



ง 
 Since Thailand cannot avoid privatization by the reason of internal and external factors, 
thus it is appropriate to find a new way by drafting a universal law for all the privatizations. It 
may define which state enterprises to be privatized and the certain schedule for privatization. It 
also defines some types of the state enterprises that need not be privatized. An appointment of a 
privatization committee that is neutral and independent from the political influence, which shall 
define the methodology of privatization with clarity. It includes measures to protect the benefits 
of the state during privatization such as a designation of special-type shares. Such measures, the 
state should enact in particular for privatization, efficiency and benefit to the country and the 
people truly later on.        
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

รัฐวิสาหกิจเปนองคกรของรัฐ ท่ีมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาประเทศท้ังในอดีตและ
ปจจุบันรัฐบาลแตละยุคแตละสมัยไดจัดตั้งและมุงใหรัฐวิสาหกิจเปนองคกรท่ีกอประโยชนในดาน
ตางๆ สามารถตอบสนองเปาหมายของประเทศเฉพาะดานหรือโดยสวนรวม เชนดําเนินการ
แสวงหารายไดเ พ่ือสนองตามนโยบายการเงินและการคลังของประเทศ ดําเนินการดาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพ่ือสนองนโยบายดานสังคม ดําเนินการดานโครงการสราง
เศรษฐกิจพ้ืนฐานในโครงการขนาดใหญ เพ่ือใหบรรลุท้ังเปาหมายทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ฯลฯ 
 ถึงแมวารัฐวิสาหกิจจะมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในการจัดทําดาน
บริการสาธารณะ  แตเม่ือพิจารณารัฐวิสาหกิจบางประเภทบางแหงในปจจุบันพบวามีปญหาเกิดจาก
การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจและปญหาท่ีเกิดจากการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจและปญหาท่ีเกิด
จากภายนอกรัฐวิสาหกิจ อาทิเชน ปญหารัฐวิสาหกิจขาดทุนมาโดยตลอดหรือบางแหงหมดความ
จําเปนท่ีจะตองดําเนนิการตอไปและท่ีมีปญหามากคือ  การขาดประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ 
จากสภาพปญหาดังกลาวมีการคิดท่ีจะนําไปสูแนวความคิดริเริ่มการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ สําหรับ
ประเทศไทยมีนโยบายการพัฒนาและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจปรากฏมาโดยตลอดตั้งแตแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี1 จนถึงปจจุบัน แตในชวงประเทศไทยประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยาง
มากมีสวนผลักดันใหรัฐบาลยอมรับนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจมาเปนนโยบายระดับชาติท้ังนี้
รูปแบบการแปรรูปรัฐวิสาหกิจท่ีรัฐมีนโยบายและผลักดัน คือ  

1. การเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ 
2. การสนับสนุนรัฐวิสาหกิจใหมีสถานะเปนบริษัทมหาชนและจดทะเบียนในตลาด 

หลักทรัพยเพ่ือใหสามารถระดมทุนจากประชาชนไดอยางกวางขวาง 
3. จัดตั้งองคกรกลางเปนการเขามาดูแลรัฐวิสาหกิจ 
นอกจากนโยบายดานบริหารจัดการท่ีรัฐออกมาเพ่ือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจรัฐยังออก

กฎระเบียบตาง ๆท่ีเกี่ยวของกับการแปรรูปมาโดยตลอด โดยเฉพาะกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ
เนื่องจากภาครัฐตองการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ โดยการใหเอกชนเขามารวมหุนถือ
หุนในกิจการบางสาวนหรือขายหุนใหแกประชาชน โดยผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือ
ระดมทุนมาใชในกิจการของรัฐ โดยการใหบริการของรัฐวิสาหกิจนั้นยังคงดําเนินการอยูตอไปอยาง
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ตอเนื่อง และพนักงานยังคงมีงานทําตอไป แตในขณะนั้นรัฐวิสาหกิจท่ีจัดขึ้นตามกฎหมายเฉพาะคอื
พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีการหรือตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรียังมีทุนเปนกอน ทําใหไม
สามารถเพ่ิมบทบาทภาคเอกชน โดยการใหเอกชนเขามารวมถือหุนได หากรัฐประสงคจะเพ่ิม
บทบาทภาคเอกชน โดยวิธีดังกลาว รัฐจะตองแกไขกฎหมายจัดตั้งทีละฉบับ ซ่ึงตองใชเวลาเปน
อยางมาก คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแหงชาติขณะนั้น จึงไดใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รางกฎหมายกลางขึ้นมาฉบับหนึ่ง เพ่ือใหรัฐวิสาหกิจท่ีทุนเปนกอนสามารถแปลงหุนในรูปแบบ
บริษัทได  

ซ่ึงตอมากฎหมายดังกลาวไดผานรัฐสภาและประกาศใช คือ พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2542   สําหรับสาระสําคัญของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายท่ี
ออกมาแปลงทุนของรัฐวิสาหกิจประเภทองคกรของรัฐบาลและหนวยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเปน
เจาของใหเปน “ ทุนเรือนหุน ”  ของรัฐวิสาหกิจในรูปแบบบริษัทเพ่ือเปนเครื่องมือของรัฐในการ
เปล่ียนสถานะรัฐวิสาหกิจท่ีมีกฎหมายจัดตั้งขึ้นใหเปนรูปแบบบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
(Corporatization)  แตยังคงมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจ โดยมีการเปล่ียนทุนจากรัฐวิสาหกิจเดิมเปน
ทุนของบริษัทท่ีรัฐถือหุนท้ังหมด เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินกิจการ เพ่ือสรางโอกาสใน
การระดมทุนไปใชในการขยายงานของรัฐวิสาหกิจ โดยไมตองแกกฎหมายเปนรายแหงซ่ึงจะเปน
พ้ืนฐานท่ีจะทําใหการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนองคกรธุรกิจเต็มรูปแบบ และจะดําเนินการกระจาย
หุนท่ีรัฐถือใหแกภาคเอกชน เพ่ือใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการลงทุนและการบริหารจัดการใน
กิจการท่ีรัฐวิสาหกิจใหดําเนินการไปไดดวยดี 

ภายหลังท่ีพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ประกาศใชรัฐบาลมีนโยบายจะใช
กฎหมายฉบับดังกลาวไปดําเนินการกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ มีการคัดคานกฎหมายดังกลาวอยาง
กวางขวาง โดยเฉพาะพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ีรัฐเขาไปดําเนินการเพ่ือจะแปรรูปให เอกชนเขามามี
สวนรวม โดยการใหเหตุผล สรุปไดวา  

1. กระบวนการจัดทํากฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ กระทําโดยหนวยงานภาครัฐ ขาด
การศึกษาอยางเปนระบบ และไมไดเอาประสบการณแปรรูปรัฐวิสาหกิจในตางประเทศมาศึกษา
เปรียบเทียบ 

2. พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 กําหนดแตเฉพาะวิธีแปลงทุนเปนหุนเทานั้น
มิไดกลาวถึงการขยายหุนใหกับภาคเอกชน ซ่ึงเปนประเด็นถูกจับตามองวา การขายหุนรัฐวิสาหกิจ
มีความโปรงใสมากนอยเพียงใด บางรายถึงขนาดกลาววาเปนการขายรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายนี้ ถือ
เปนการขายชาติเลยท่ีเดียว 

3. โครงสรางของกฎหมายฉบับนี้ เอ้ือประโยชนใหฝายการเมืองโดยใหคณะรัฐมนตรีเปนผู
มีอํานาจ เลือกรัฐวิสาหกิจท่ีจะแปรรูป คณะกรรมการตามกฎหมายนี้ประกอบดวยนักการเมืองเปน
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สวนใหญใหอํานาจควบคุมทุกขั้นตอน เปนกฎหมายท่ีใหอํานาจนักการเมืองท่ีเปนรัฐบาลเปนอยาง
มาก 

4. การใหอํานาจฝายบริหารยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ โดยไมผานกระบวนการทางรัฐสภาโดยฝาย
บริหารออกเปน พระราชกฤษฎีกาทําใหเปนการทําลายระบบลําดับศักดิ์ของกฎหมายในประเทศ
ไทย 

จากปญหากฎหมายดังกลาว ผูวิจัยสนใจศึกษาชองวางของกฎหมายของพระราชบัญญัติทุน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสชัดเจนและเพ่ือหามาตรการทางกฎหมายท่ี
เหมาะสม ในการนําไปใชในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตอไป 
 
1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1  เพ่ือวิเคราะห พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542  ถึงผลดีผลเสียกฎหมายฉบับ
ดังกลาว  

1.2.2  เพ่ือเสนอแนวทางแกไขปรับปรุง แกไขพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 
ใหมีประสิทธิภาพ และทันสมัยตามสถานการณโลกปจจุบัน 

1.2.3  เพ่ือหามาตรการทางการกฎหมายและมาตรการอ่ืน ๆ ในการนํามาใชในการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ 
 
1.3  สมมติฐานการวิจัย  

พ.ร.บ. ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายท่ีรัฐใชเปนเครื่องมือในการแปรรูปวิสาหกิจ 
มีปจจัยความเส่ียงสูงท่ีจะทําใหรัฐและประชาชนเสียประโยชน อันเนื่องมาจากกระบวนการของ
กฎหมายฉบับนี้ในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไมครบขั้นตอนและไมโปรงใสจึงเห็นสมควรหา
มาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมเพ่ือนําไปใชในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตอไป  
 
1.4  ประโยชนของงานวิจัย 

1.4.1  ไดทราบผลดีผลเสียของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 
 1.4.2  ไดขอเสนอแนวทางแกไขปรับปรุง พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542  

1.4.3  ไดมาตรการทางกฎหมายและมาตรการอ่ืนๆในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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1.5  ขอบเขตการวิจัย 
1.5.1  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจท้ังประเทศไทยและตางประเทศ 
1.5.2  ศึกษากฎหมายระบุนโยบายของรัฐบาล ระเบียบท่ีเกี่ยวของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
1.5.3  ศึกษาพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 โดยเปรียบเทียบ ขอดี ขอเสียของ

กฎหมายดังกลาว 



 

 
บทที่ 2 

รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย 
 

 ความเปนมาของรัฐวิสาหกิจไทยและเหตุผลในการจัดตั้งรฐัวิสาหกจินับไดวาเปนส่ิงสําคัญ
ท่ีทําการศึกษา เพ่ือใหทราบถึงสภาพปญหาท่ีนําไปสูการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
 
2.1  ความเปนมาของรัฐวิสาหกิจไทย 
 ภายหลังจากการเปล่ียนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 เปนตนมา คณะราษฎรก็ได
กลายเปนชนช้ันปกครองใหมท่ีควบคุมอํานาจทางการเมืองทางการทหารและทรัพยากรท้ังของรัฐ 
ในฐานะท่ีเปนผูควบคุมทุนของรัฐและเปนผูท่ีออกกฎหมายตางๆ เพ่ือสนับสนุนใหเกิดความชอบ
ธรรมแกการจัดสรรทรัพยากรเหลานั้น คณะราษฎรไดนําทุนของรัฐไปสรางรัฐวิสาหกิจและบริษัท
กึ่งราชการขึ้นจํานวนหนึ่ง  โดยรัฐบาลเปนผูถือหุนรายใหญและอยูภายใตการบริหารงานของ
ขาราชการท่ีมาจากคณะราษฎรหรือบุคคลท่ีใกลชิดกับคณะราษฎร การใชทรัพยากรทางการเงินของ
รัฐมาสรางรัฐวิสาหกิจขึ้นนี้คณะราษฎรไดสรางวิสาหกิจทางการเงิน อันไดแก ธนาคารเอเชีย 
ธนาคารมณฑล และบริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภัย วิสาหกิจทางอุตสาหกรรมอันไดแก บริษัทขาว
ไทย บริษัทประมงไทย บริษัทเดินเรือไทย และบริษัทไทยเดินเรือทะเล สวนวิสาหกิจทางดาน        
พาณิชยกรรม ไดแก บริษัทคาพืชผลไทยและบริษัทพืชกสิกรรม เปนตน วิสาหกิจตางๆ เหลานี้ไมวา
จะเปนภาคการเงินประกันภัย การเดินเรือหรือพาณิชยกรรม ลวนแลวแตมีสวนชวยเหลือและพ่ึงพา
ซ่ึงกันและกันซ่ึงสงผลทําใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงานทางธุรกิจเปนอยางมาก ประกอบ
กับบุคคลท่ีเขาบรหิารภายในกิจการเหลานั้นเปนผูทรงอิทธิพลทางการเมืองท่ีสามารถใชกลไกของ
รัฐและอินทธิพลทางการเมืองเขาชวยในการดําเนินงาน จึงทําใหกิจการเหลานั้นประสบสําเร็จทาง
การคาแทบท้ังส้ิน 
 หลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง รัฐบาลจัดตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นเปนจํานวนมากเพ่ือบูรณะฟนฟู
เศรษฐกิจและสังคมใหเจริญกาวหนา เพ่ือจัดทํากิจการท่ีเปนสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานและกิจการท่ี
มีผลโดยตรงตอความม่ันคงของประเทศเพ่ือดําเนินการทางดานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเพ่ือ
ตอบสนองความตองการในดานอุปโภคบริโภคของประชาชนใหเพียงพอเพ่ือประกอบกิจการท่ี
เกี่ยวของกับปสงคราม เชน เช้ือเพลิง เปนตน รวมท้ังเพ่ือดําเนินกิจการท่ีเปนการบริการประชาชนท่ี
ภาคเอกชนยังไมมีความพรอมท้ังในดานเงินทุนและความสามารถ มีการตรากฎหมายสําคัญฉบับ
หนึ่งในป พ.ศ. 2496 เพ่ือเปดโอกาสใหฝายบริหารจัดตั้งองคกรหรือหนวยงานขึ้นมาทําหนาท่ีจัดทํา
บริการสาธารณะพระราชบัญญัติจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. 2496  ท่ีไดจัดตั้งหนวยงานตางๆ 
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ขึ้นมาหลายแหงซ่ึงมีสภาพเปนรัฐวิสาหกิจ ไดแก องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ องคการแบตเตอรี่ 
องคืการแกว องคการกําจัดน้ําเสีย เปนตน 
 จากนั้นมาก็มีรัฐวิสาหกิจเกิดขึ้นอีกเปนจํานวนมากจนกระท่ังปจจุบันมีรัฐวิสาหกิจท่ี
กระทรวงการคลังเปนผูกํากับดูแล (ไมรวม “บริษัทลูก” ของรัฐวิสาหกิจเหลานี้)   รวมท้ังส้ิน  59  
แหง 
 รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นมาก็ดวยเหตุผลหลายประการแตกตางกันไป เชน เหตุผลทางเศรษฐกิจ 
การคลัง ความม่ันคง ในบางกรณีอาจเปนเหตุผลทางสังคมและวัฒนธรรม การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจใด
รัฐวิสาหกิจหนึ่งขึ้นมาก็อาจเนื่องดวยเหตุผลท่ีกลาวมานี้หลายประการรวมกันก็เปนได เหตุผลใน
การมีรัฐวิสาหกิจ สามารถแยกเปน 2 กรณี คือ กรณีท่ัวไปและกรณีเฉพาะสําหรับประเทศไทย 
 1.  กรณีทั่วไปในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ มีอยูดวยกัน 5 ประการ คือ 

1.1  เพ่ือเปนเครื่องมือในการดําเนินธุรกิจแทนรัฐ ในกรณีท่ีสังคมใดตองการส่ิงอํานวย
ความสะดวกหรือบริการใหมๆ  ซ่ึงเอกชนยังไมมีความพรอมในการดําเนินการหรือเอกชน
ดําเนินการอยูแลวแตไมประสบผลดีเทาท่ีควร รัฐอาจจัดตั้งวิสาหกิจเขามาดําเนินกิจการนั้นๆ โดย
อาจเขามาดําเนินการเอง หรือเขาควบคุมหรือถือหุนขางมากหากเอกชนดําเนินกิจการนั้นอยูแลวโดย
มิได เปล่ียนแปลงโครงสรางเดิมของกิจการแตอยางใด อาทิเชน กิจการรถไฟ ไปรษณีย โทรศัพท
และวิทยุกระจายเสียง เปนตน 

1.2   เพ่ือเปนตัวอยางแกภาคเอกชนในการดําเนินธุรกิจ  ในการดําเนินกิจการบาง
ประเภทท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  เพราะเปนบริการรากฐานท่ีชวยสงเสริมใหการพัฒนา
เศรษฐกิจเปนไปไดโดยสะดวกและรวดเร็วรัฐอาจตองเปนผูเริ่มดําเนินการกอนดวยเหตุผลท่ีวา 
เอกชนไมมีความรูหรือประสบการณเชิงอุตสาหกรรมหรือพาณิชยในเรื่องนั้นมากอน จึงเกิดความ
ไมม่ันใจในการ “คุมทุน” และ  “ผลกําไร” ท่ีจะบังเกิดขึ้นจากธุรกิจนั้น  หรือไมสนใจในการ
ดําเนินการเม่ือรัฐไดดําเนินการมาระยะหนึ่งจนประสบความสําเร็จและเปนตัวอยางท่ีดี  เอกชนก็
อาจจะตัดสินใจเขามาดําเนินการบาง อาทิ เชน การจัดสรางท่ีพักอาศัยใหแกประชาชนซ่ึงตองใช
พ้ืนท่ีกวางขวาง เงินทุนจํานวนมาก และอาจเปนความเส่ียงในมุมมองของเอกชน ภายหลังจากท่ี
รัฐบาลหลายประเทศ อาทิเชน  สิงคโปร  มาเลเซีย  และไทย ตางกประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินการ เอกชนในประเทศนั้นก็จะหันมาดําเนินการในลักษณะเดียวกันบาง  เม่ือยังคงมีความ
ตองการและตลาดรองรับอยางเพียงพอ และกรณีเชนนี้เกิดขึ้นในอีกหลายกิจการในปจจุบัน อาทิเชน 
กิจการขนสงมวลชน  การสรางเสนทางคมนาคม  ซ่ึงเอกชนเริ่มใหความสนใจในการเขามา
ดําเนินการรวมกับภาครัฐ 

1.3   เพ่ือความม่ันคงของประเทศ กิจการบางประเภทอาจมีความสําคัญตอความม่ันคง
ของประเทศและของประชาชน หากปลอยใหเอกชนดําเนินการอาจเกิดการผูกขาดในกิจการใด
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กิจการหนึ่งหรือหลายกิจการ และเรียกคาตอบแทนในสินคาหรือบริการตามอําเภอใจ สรางความ
เดือดรอนใหแกผูบริดภคโดยรวม อาทิเชน กิจการท่ีเปนสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ไฟฟา น้ําประปา 
โทรศัพท หรือในบางกรณีกิจการก็มีผลโดยตรงตอความม่ันคงของประเทศ ดังเชนหลังสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 รัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ในชวงป พ.ศ. 2481 ถึง พ.ศ. 2487 ไดมีนโยบายหลักวา 
“วัตถุหรือผลิตภัณฑส่ิงใด” หากไมรีบตั้งองคการจัดทําขึ้นมาแลวจะเกิดความขาดแคลน  ก็จัดตั้ง
องคการผลิตวัตถุนั้นขึ้นกอน” และเพ่ือใหเกิดความแนนอน รัฐบาลจะเขาประกอบกิจการในการ
ผลิตท่ีมีความจําเปนตอชาติในยามสงครามทุกชนิด อาทิเชน องคการแบตเตอรี ่(พ.ศ.2498) องคการ
แกว (พ.ศ. 2498) องคการฟอกหนัง (พ.ศ.2498) องคการเช้ือเพลิง (พ.ศ.2503) ซ่ึงถือวาเปนยุทธปจจัย
ของกองทัพในยามสงคราม 
 นอกจากนั้น รัฐวิสาหกิจก็อาจเปนเครื่องมือในทางการปกครองไดดังเชนการจัดตั้งการ
รถไฟแหงประเทศไทยเพ่ือสรางทางรถไฟและเดินรถไฟไปในพ้ืนท่ีภาคตางๆ ของประเทศ หรือการ
จัดตั้งกรมไปรษณียและโทรเลขเพ่ือใหการติดตอส่ือสารมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น  โดยมี
วัตถุประสงคหลักอีกประการ คือ เปนการรวมศูนยอํานาจการปกครองในภูมิภาคใหเขามาสู
สวนกลาง 
 ในบางครั้งลัทธิ “ชาตินิยม” ก็เปนแรงผลักดันอยางหนึ่งในการท่ีรัฐตองเขาดําเนินการ
บางอยางดวยตนเอง เนื่องจากไมตองการใหตางชาติเขามามีบทบาทในอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ ซ่ึงอาจ
เขามามีอิทธิพลจนสามารถมีอํานาจทางเศรษฐกิจแนวความคิดเชนนี้คอนขางรุนแรงในชวง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 

1.4   เพ่ือสงเสริมสังคมและวัฒนธรรม กิจการบางประเภทมีประโยชนอยางมากตอ
สาธารณะ เปนการรักษาไวซ่ึงศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดจนสงเสริมสุขภาพพลานามัยของ
ประชาชน แตไมคอยเปนท่ีสนใจของเอกชนมากนัก  อาจเนื่องจากตองใชเงินทุนนํานวนมาก 
ผลตอบแทนไมนาสนใจในมุมมองของนักธุรกิจ  รัฐจึงควรเขามาดําเนินการเพ่ือคงไวซ่ึง
วัตถุประสงคขางตน  โดยเปนกิจการท่ีมิไดมุงหวังกําไรเพียงอยางเดียว  แตเนนการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม อาทิเชน องคการส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทย การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
การกีฬาแหงประเทศไทย องคการสวนพฤกษศาสตร องคการสวนสัตว เปนตน 

1.5   เพ่ือจัดทําบริการสาธารณะ การจัดทําบริการสาธารณะถือเปนภารกิจหนาท่ีสําคัญ
ประการหนึ่งของรัฐบาล โดยเฉพาะกิจการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการตางๆ ท่ีประชาชนทุก
คนโดยเฉพาะผูดอยโอกาสในสังคมควรมีโอกาสแตกิจการเหลานี้ตองใชเงินทุนในการดําเนินการ
สูงผลตอบแทนในการดําเนินการต่ํา  จุดคุมทุน  (BREAK-EVEN POINT) และกําไร  (NORMAL 
PROFIT) ตองใชระยะเวลานาน ตองใชพนักงานจํานวนมากและเปนผูมีความรูและประสบการณใน
เรื่องนั้น ๆ เปนอยางด ีดังนั้น รัฐจึงตองเขามาดําเนินการเองเพ่ือใหสาธารณชนไดรับความสะดวก 
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อาทิเชน รถไฟ ประปา ไฟฟา โทรศัพท การขนสง ซ่ึงรัฐบาลของประเทศตางๆ ในโลกสวนใหญก็
มักจะดําเนินการเองท้ังส้ิน โดยจะเก็บอัตราคาบริการต่ําเพ่ือใหประชาชนโดยรวมสามารถใชบริการ
ได ดังเชนในกรณีการจัดตั้งองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เปนตน 

1.6   เพ่ือประโยชนในดานการคลัง กิจการท่ีรัฐเปนผูผูกขาดแตผูเดียว ทําใหรัฐสามารถ
เรียกคาตอบแทนไดในอัตราสูงและทําใหรัฐมีรายไดมากกวาท่ีจะปลอยใหเอกชนดําเนินธุรกิจนั้น
และเรียกเก็บภาษีอากรจากเอกชนดังนั้น ในบางกรณีรัฐจึงประกาศใหกิจการท่ีรัฐตองการหารายได
เปนกิจการท่ีผูกขาดโดยรัฐ เชน กิจการเกี่ยวกับการกีฬาทุกประเภทท่ีรัฐสามารถมีรายไดจึงมีการ
จัดตั้งการกีฬาแหงประเทศไทยขึ้น เพ่ือใหรัฐสามารถหารายไดจากกีฬาตางๆ เปนตน 

1.7  เพ่ือควบคุมสินคาอันตราย ในกรณีท่ีรัฐตองการจํากัดและควบคุมการผลิตและการ
บริโภคสินคาท่ีเปนอันตรายแกสังคม รัฐก็จะเปนผูดําเนินการธุรกิจ การผลิต และการจําหนายสินคา
นั้นโดยตรง โดยประกาศใหกิจการนั้นเปนกิจการท่ีรัฐเปนผูประกอบการแตผูเดียว สวนใหญจะเปน
สินคาท่ีเปนส่ิงเสพติดและอบายมุข เชน สุรา ยาสูบ สลากกินแบง และไพ เปนตน 
 2.  กรณีเฉพาะในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ ประเทศไทยไดมีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจดวยเหตุผล
เฉพาะตามความจําเปนของประเทศ 4 ประการ คือ 

2.1  การแกปญหาการครองชีพของประชาชน หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ประเทศไทย
ประสบภาวะขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคบางอยาง เชน ขาวสาร น้ําตาล เปนตน ดังนั้น รัฐบาล
ในขณะนั้นจึงจัดตั้งบริษัท ขาวไทย จํากัด และบริษัท น้ําตาล จํากัด ขึ้น เพ่ือจําหนายขาวสารและ
น้ําตาลใหกับประชาชนในราคาถูก และนอกจากนี ้ในป พ.ศ. 2496 รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติวา
ดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. 2496 โดยความมุงหมายวา เม่ือรัฐบาลเห็นความจําเปนท่ีควร
จะมีหนวยงานหรือองคการในภาครัฐบาลเพ่ือดําเนินการอันเปนสาธารณประโยชน  หรือเพ่ือ
ประโยชนในทางเศรษฐกิจ ชวยเหลือในการครองชีพ หรืออํานวยบริการแกประชาชน ก็ใหกระทํา
ไดโดยตราพระราชกฤษฎีกา (มาตรา 3) 
 กฎหมายฉบับนี้ถือวาเปนการจัดระเบียบรัฐวิสาหกิจใหมีหลักเกณฑ  วัตถุประสงคและ
แผนงาน โดยมีกฎหมายยอมรับสถานภาพของหนวยงานเหลานี้  การจัดตั้งก็จะดําเนินการได
โดยสะดวกสอดคลองกับนโยบายการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล เพราะฝายบริหาร คือ 
คณะรัฐมนตรีสามารถดําเนินการไดโดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกาเพ่ือจัดตั้งองคการเหลานี้ขึ้น
ตามความเหมาะสม 
 ตอมาโดยอาศัยอํานาจตามพระราบบัญญัติฉบับนี้ ไดมีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจโดยออกเปน
พระราชกฤษฎีกาในชวงป พ.ศ. 2498 หลายฉบับ เชน องคการแกว จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องคการแกว พ.ศ.2498  องคการทอผา จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการทอผา พ.ศ.2498 
องคการแบตเตอรี ่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการแบตเตอรี ่พ.ศ. 2498 องคการฟอกหนัง 
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จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการฟอกหนัง พ.ศ. 2498 และองคการผลิตอาหารสําเร็จรูป 
(อสร.) จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการผลิตอาหารสําเร็จรูป พ.ศ. 2498 เปนตน 

2.2   กรณีออมจากการยึดทรัพย การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจในลักษณะนี้ ของประเทศไทยมี
อยูเพียงแหงเดียว เปนกรณีท่ีรัฐบาลมิไดมีความมุงหมายในการจัดตั้งองคการนั้นใหเปนรัฐวิสาหกิจ 
แตเม่ือรัฐทําการยึดทรัพยของผูถือหุนและมีผลทําใหรัฐเขาไปถือหุนในองคการเกินกวารอยละ 50 
องคการนั้นจึงมีสภาพเปนรัฐวิสาหกิจ โดย “ไมตั้งใจ” 
 รัฐวิสาหกิจแหงนั้น  คือ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด ซ่ึงกอตั้งเม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2494 ในช่ือบริษัท ประกันภัยเอเชียติ๊ก จํากัด ตอมาเปล่ียนช่ือเปนบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด เม่ือ
วันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 โดยมีผูถือหุนรายใหญ คือ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต และทานผูหญิง
วิจิตรา ธนะรัชต หลังจากมีการยึดทรัพยบุคคลท้ังสอง ตอมาในป พ.ศ. 2507 กระทรวงการคลังจึงรับ
โอนหุนในสวนนี้ คิดเปนรอยละ 49.95 ของหุนท้ังหมดในขณะนั้น ตอมาในป พ.ศ. 2518 รัฐบาลได
ทําการยึดทรัพยของจอมพลประภาส จารุเสถียร ซ่ึงทําใหกระทรวงการคลังรับโอนหุนของจอมพล
ประภาสฯ ในบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด เพ่ิมอีกคิดเปนรอยละ 5.65 ของหุนท้ังหมด เม่ือนําไป
รวมกับหุนท่ีกระทรวงการคลังถือยูเดิมในบริษัทฯ ทําใหกระทรวงการคลังถือหุนรวมท้ังส้ินรอยละ 
55.60 บริษัทฯ จึงมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ ตามนัยของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 

2.3   เพ่ือแกไขปญหาเศรษฐกิจ เหตุผลในการแปรสภาพองคการเปนรัฐวิสาหกิจ กรณีนี้
ถือวาเปนครั้งแรกของประเทศไทย และเปนการเกิดขึ้นดวยความ “ไมตั้งใจ” เพราะเหตุผลในการ
แกปญหาเศรษฐกิจเปนสําคัญ กลาวคือ นับแตป พ.ศ. 2539 เปนตนมา ประเทศไทยไดประสบปญหา
ทางเศรษฐกิจ ในวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2540 รัฐบาลมีคําส่ังใหสถาบันการเงิน 16 แหง ระงับกิจการ
ช่ัวคราว หลังจากนั้น ประเทศไทยไดประกาศยกเลิกระบบตะกราเงิน (BASKET CURRENCY) ในเรื่อง
อัตราแลกเปล่ียน และหันมาใชนโยบายอัตราแลกเปล่ียนลอยตัวภายใตการจัดการ  (MANAGED 
FLOAT) เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ทําใหเงินบาทลดคาลงและขยายตัวเปนวิกฤติการณทาง
การเงินครั้งใหญ จนในท่ีสุดตองขอรับความชวยเหลือจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ หรือ IMF 
(INTERNATIONAL MONETARY FUND) ในชวงเวลานี้สถาบันการเงินหลายแหงประสบปญหาหนี้เสีย
จากสินเช่ือท่ีไมกอใหเกิดรายได หรือ NPL (NON – PERFORMING LOAN) จนรัฐบาลตองตั้งกองทุน
ฟนฟูสถาบันการเงินเขามาพยุง โดยปลอยใหสถาบันการเงินกู จํานวน 430,000 ลานบาท แตก็ไม
สามารถแกปญหาได ตอมาในวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540 คณะรัฐมนตรี ไดอนุมัติมาตรการปฏิรูป
สถาบันการเงินมีผลใหสถาบันการเงิน 42 แหง หยุดการดําเนินงานเปนการช่ัวคราว ซ่ึงตอมาทําใหมี
สถาบันการเงินหยุดดําเนินงานท้ังหมด 58 แหง และในจํานวนนี้ถูกปดถาวร 56 แหง ในเวลาตอมา 
 วันท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2541 คณะรัฐมนตรีมีมติรับรองแกไขกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูป
สถาบันการเงิน รวม 4 ฉบับ โดยฉบับท่ี 1 ใหจัดตั้งองคการปฏิรูปสถาบันการเงิน (ปรส.) ฉบับท่ี 2 
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ใหอํานาจกระทรวงการคลัง กูเงินกระตุนเศรษฐกิจจากตางประเทศเพ่ิม ฉบับท่ี 3 จัดการภาระ
ทางการเงินท่ีรัฐบาลตองเขาชวยเหลือกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  และ
ฉบับท่ี 4 จัดตั้งบรรษัทบริหารสถาบันการเงิน (บบส.) 
 การดําเนินการดังกลาวถือไดวารัฐบาลเขาไปแทรกแซงระบบสถาบันการเงินเพ่ือแกไข
ปญหาเศรษฐกจิของประเทส จึงสงผลทําใหสถาบันการเงินบางแหงมีสภาพเปนรัฐวิสาหกิจในเวลา
ตอมา เชน ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทย 
ธนาคาร จํากัด (มหาชน) ท่ีกลายสภาพเปนธนาคารรัฐวิสาหกิจเนื่องจากกองทุนเพ่ือการฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินเขาไปถือหุนอยูเกินกวารอยละหาสิบ 
 
2.2  ปญหาการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
 รัฐวิสาหกิจจะยังมีบทบาทสําคัญในการจัดทําบริหารสาธารณะ แตอยางไรก็ตามเม่ือ
พิจารณาจากสภาพแวดลอมบางประการ จะเห็นไดวารัฐวิสาหกิจบางแหงหมดความจําเปนท่ีรัฐ
จะตองเขาไปดําเนินการเพราะความจําเปนในตอนตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นหมดไปแลว เชน รัฐวิสาหกิจ
ท่ีตั้งขึ้นมาเพ่ือแกปญหาการครองชีพของประชาชนหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 เปนตน หรือในบาง
กรณีมีเอกชนประกอบกิจการเหลานั้นไดผลดีอยูแลว รัฐจึงไมมีความจําเปนท่ีจะตองเขาไปประกอบ
กิจการเหลานั้นซํ้าซอนกับเอกชนซ่ึงจะเปนการสรางภาระใหกับรัฐเกินความจําเปน  ดังนั้น จึงมี
ความพยายามท่ีจะลดขนาดและจํานวนของรัฐวิสาหกิจลง 
 ปญหาการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของไทยนั้นมีอยูสองกรณีดวยกัน คือ ปญหาท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และปญหาท่ีเกิดจากภายนอกรัฐวิสาหกิจ 
 1.  ปญหาที่เกิดจากการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  จากการศึกษาของกระทรวงการคลัง 

แสดงใหเห็นวารัฐวิสาหกิจมีปญหาในการดําเนินงานดังตอไปนี ้คือ 
1.1  ปญหาทางดานการบริหาร  มี 2 กรณี คือ 

ก. ผูบริหารและคณะกรรมการมักจะเปล่ียนแปลงไปตามอํานาจทาง      การเมือง 
ทําใหไมมีความตอเนื่องในการบริหารการดําเนินการตามนโยบายท่ีวางไว  

ข. ระบบการทํางานของรัฐวิสาหกิจคลายคลึงกับระบบราชการ ขาดความคลองตัว 
ตองปฎิบัติตามกฎระเบียบตางๆ รวมท้ังมีหนวยงานท่ีกํากับ ดูแลรัฐวิสาหกิจหลายหนวยงาน ทําให
เกิดความลาชาในการทํางานตางๆ 

1.2  ปญหาทางดานบุคลากร มี 3 กรณี คือ 
ก. จํานวนบุคลากรในระบบรัฐวิสาหกิจมีจํานวนมากและมีปญหาการลนงานใน

บางแหง มีผลทําใหคาใชจายทางดานเงินเดือน คาจางและสวัสดิการตางๆ เปนภาระท่ีหนักมากของ
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แตละรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐวิสาหกิจท่ีประสบภาวะขาดทุนมาก เชน การรถไฟแหง
ประเทศไทยและองคการขนสงมวลกรุงเทพ เปนตน 

ข. ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบุคลากรสวนใหญยังต่ํากวาภาคเอกชน 
เนื่องจากขาดการฝกอบรมอยางสมํ่าเสมอ และขาดบุคคลทีมีประสิทธิภาพ เขามาทํางานโดยบุคคล
เหลานี้สวนใหญไปทํางานกับภาคเอกชนเพ่ือรับเงินเดือนคาตอบแทนท่ีสูงกวา 

ค. จํานวนเงินเดือนของพนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับลางสูงกวาตลาดแรงงานท้ัง
ราชการและเอกชนมาก ในขณะท่ีเงินเดือนของพนักงานรัฐวิสาหกิจสวนท่ีทํางานระดับนโยบาย
และบริหารต่ํากวาภาคเอกชนจึงทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานในระดับท่ีมีคุณภาพและมี
ศักยภาพในการพัฒนาองคกร 

1.3  ปญหาทางดานระบบบัญชีการเงินและระบบขอมูลในการบริหาร ไดแก การท่ี
ระบบบัญชีการเงินในหลายรัฐวิสาหกิจยังไมทันสมัยและไมไดมาตรฐาน ทําใหไมสามารถใชเปน
ขอมูลในการประเมินผลงานและทําใหการประมวลขอมูลแตละปเปนไปอยางลาชา 

1.4  ปญหาความซํ้าซอนในการดําเนินงาน  การดําเนินงานซํ้าซอนของหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจมีความแตกตางจากการดําเนินการภาคเอกชน จึงมีผลทําใหขบวนการดําเนินการเปนไป
อยางลาชาเพราะตองผานหลายกระบวนการและมีการทํางานท่ีซํ้าซอนกันในหนวยงาน 

1.5  ปญหาการขาดแคลนเงินทุน การขาดแคลนเงินทุนทําใหรัฐวิสาหกิจไมสามารถ
จัดหาสินคาและบริการไดเพียงพอและทันกับความตองการ นอกจากนี้  ยังเปนภาระใหกับ
รัฐวิสาหกิจท่ีจะตองหาเงินมาชําระหนี้ใหทันกับระยะเวลา 

1.6  ปญหาจากโครงสรางองคกรของรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจมีวัตถุประสงคและ
โครงสรางการจัดตั้งไมเปนผลท่ีเอ้ืออํานวยตอการดําเนินงานในปจจุบัน กอใหเกิดขั้นตอนมากมาย 
มีความลาชาในการตัดสินใจและเปนอุปสรรคตอการแขงขันกับภาคเอกชน 

1.7 ปญหาทางดานกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ  ท่ีใชบังคับกับรัฐวิสาหกิจ 
รัฐวิสาหกิจเปนสวนหนึ่งของกลไกของรัฐ ทําใหตองปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายตางๆ ท่ีมี
มากมาย ทําใหเกิดความไมคลองตัว นอกจากนี้ ในบางอุตสาหกรรมกฎหมายก็ไดใหอํานาจผูกขาด
ไวกับรัฐวิสาหกิจดวย เชน ธุรกิจโทรคมนาคม ทําใหรัฐวิสาหกิจมีบทบาทท้ังในดานการใหบริการ
และการกํากับดูแลซ่ึงเปนอุปสรรคตอการขยายและพัฒนา การใหบริการ เพ่ือรองรับกับความ
ตองการของลูกคาและธุรกิจ 

1.8  ปญหาดานแรงงาน การกําหนดนโยบายของรัฐเพ่ือพัฒนารัฐวิสาหกิจ ท้ังการนํา
ระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจและการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชน ในรัฐวิสาหกิจจะ
ประสบปญหาการตอดานจากพนักงานท่ีเปนแรงงานมาโดยตลอด จนในป พ.ศ. 2534 ไดมีการยุบ
เลิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ปจจุบันพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 ได
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กําหนดใหมีการจัดตั้งสหภาพแรงงานของรัฐวิสาหกิจขึ้นใหมอีกครั้ง ทําใหการกําหนดนโยบายเพ่ือ
พัฒนารัฐวิสาหกิจจากภาครัฐจะเปนไปดวยความลําบากและมีอุปสรรคมากยิ่งขึ้นอันจะมีสาเหตุจาก
การรวมตัวของสหภาพแรงงานในการประทวงเพ่ือคัดคานรัฐบาล 

2.  ปญหาที่เกิดจากภายนอกรัฐวิสาหกิจ ไดแก กรณีตางๆ ท่ีเกิดขึ้นกับรัฐวิสาหกิจโดยมิได
มีท่ีมาจากตัวรัฐวิสาหกิจนั้นเอง ปญหาดังกลาวมี 2 กรณี คือ 

2.1  องคการการคาโลก หรือ WTO (World Trade Organization)  
ตามท่ีองคการการคาโลกไดถูกจัดตั้งขึ้นมาเม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2538 โดยประเทศ

สมาชิกท่ีเขารวมเจรจาในการเจรจารอบอุรุกวัย (Uruguay Round) ประเทศไทยในฐานะประเทศ
สมาชิกประเทศหนึ่งของ WTO มีหนาท่ีปฏิบัติตามพันธกรณีท่ี WTO กําหนดไว พันธกรณีประการ
หนึ่งภายใต WTO คือ การเปดเสรีการคาบริการ ดังนั้น กิจการบริการบางประเภทของไทยท่ี
ดําเนินการโดยรัฐหรือยูภายใตการผูกขาดของรัฐ เชน บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (แปรรูปเปน
บริษัทมหาชนจํากัด เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2538) การทาเรือแหงประเทศไทย องคการโทรศัพท
แหงประเทศไทย เปนตน จึงจําเปนตองดําเนินการแปรรูปเพ่ือรับมือกับภาวะการแขงขันท่ีเพ่ิมขึ้น
เม่ือมีการเปดการคาเสรี โดยเฉพาะอยางยิ่งการแขงขันจากผูประกอบการตางชาติท่ีมีความไดเปรียบ
เทียบในเรื่องตนทุนบุคลากรและเทคโนโลย ี

2.2  กองทุนการเงินระหวางประเทศ หรือ IMF (International Monetary Fund) 
การท่ีประเทศไทยไดขอความชวยเหลือทางการเงินและวิชาการจาก IMF ในป พ.ศ. 

2540 โดยไดรับอนุมัติโครงการเงินกูแบบ Stand – by Arrangement ระยะเวลาเบิกถอน 34 เดือน ใน
การเบิกถอนเงินกูแตละครั้ง ประเทศไทยจะตองปฏิบัติแนวนโยบายท่ีกําหนดไวในหนังสือแจง
ความจํานงขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงิน (Letter of Intent) จาก IMF แตละฉบับ 
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนเง่ือนไขประการสําคัญประกาศหนึ่งท่ีระบุอยูในหนังสือแจงความจาํนงฯ 
ตั้งแตฉบับท่ี 1 ถึง ฉบับท่ี 7 ประเทศไทยจึงจําเปนตองดําเนินการตามแนวนโยบายท่ีกําหนดไวซ่ึง
ในความเปนจริงก็สอดคลองกับแรงผลักดันของภาวะการณภายในประเทศไทย 
 ดวยเหตุผลท้ังหมดท่ีกลาวมาขางตน จึงเห็นไดวา ปญหาของรัฐวิสาหกิจ หากไมไดรับการ
แกไขก็จะกอใหเกิดผลกระทบไปยังประชาชนผูใชบริการและสงผลไปถึงการพัฒนาประเทศดวย 
ดังนั้น จึงเกิดแนวความคิดท่ีจะมีการ “แปรรูปรัฐวิสาหกิจ” ประกอบกับเปนนโยบายของรัฐบาล
ดวย 



 

 
บทท่ี 3 

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย 
 

 เม่ือกลาวถึงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจจะเห็นวา  มีความพยายามจะแปรรูปมาโดยตลอดและ
มักมีความเห็นแตกตางกนัระหวางเห็นดวยกับไมเห็นดวย  ดังนั้นในบทนีจ้ะกลาวถึงแนวความคดิ
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจตั้งแตในอดตีถึงปจจุบัน 
 
3.1   แนวความคิดในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจกอนป พ.ศ. 2540  
 ภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475  รัฐวิสาหกิจของไทย มีบทบาท
สําคัญในฐานะท่ีเปนกลไกสําคัญในการสนับสนุนนโยบายทางการเมือง  ธุรกิจอุตสาหกรรมและ
การพัฒนาอาชีพมาตามลําดับ แตตอมาระบบรัฐวิสาหกิจก็เริ่มเส่ือมลงเม่ือมีการเปล่ียนแปลงทาง
การเมืองจากรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม มาเปนรัฐบาลของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต  ซ่ึงใน
ขณะนั้นประเทศไทยกําลังประสบปญหาทางดานการเงินจนทําใหตองขอรับความชวยเหลือจาก
ธนาคารโลก ภายหลังจากท่ีรัฐบาลไดกอหนี้กับธนาคารโลกและธนาคารโลกไดสงผูแทนพิเศษมา
ศึกษาพิจารณาสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในช้ันตน ก็พบวาปญหาทางดานเศรษฐกิจของ
ไทยในขณะนั้นสวนหนึ่งแลวเกิดจากการท่ีมีกิจการประเภทองคการและบริษัทท่ีสวนราชการตางๆ  
ถือหุนอยูไดเพ่ิมจํานวนมากขึ้นกิจการเหลานั้นสวนมากมีผลการประกอบการท่ีขาดทุน สงผล
กระทบถึงฐานะทางการเงินของรัฐ ดังนั้น รัฐบาลจึงควรพิจารณานโยบายใหมวากิจการใดควรจะคง
อยูและดําเนินการอยางไรจึงจะแขงกับเอกชนได กิจการใดควรขายใหเอกชนไปเสีย และกิจการใด
ควรลมเลิกไปเพราะไดผลไมคุมคา 

 ผลการศึกษาของธนาคารโลกดังกลาว นับไดวาเปนหลักการพ้ืนฐานท่ีมีสวนสําคัญและมี
อิทธิพล ทําใหเกิดการผลักดันใหรัฐบาลตอๆ  มาเพ่ิมความสนใจในการแกปญหารัฐวิสาหกิจใน
ระยะส้ัน ดวยการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ   การจําหนายจายโอนหรือยุบเลิก
รัฐวิสาหกิจท่ีประสบปญหา  รวมถึงการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และการ
จัดการใหมีกฎหมาย กฎ ระเบียบตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกอนป พ.ศ. 2540 เพ่ือผลักดันใหเอกชนเขามามี
บทบาทในการดําเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจ  
 3.1.1  การเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ ในชวงระหวาง พ.ศ. 2500 ถึงป  พ.ศ. 
2540 มีวิธีการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจท่ีใชกัน
อยู 6 วิธีการดวยกัน คือ  
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1.  การทําสัญญาจางเอกชนใหบริหารงาน ไดแก การท่ีรัฐตกลงจางเอกชนให
บริหารงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของรัฐ โดยรัฐจะจายคาจางตามผลงานหรือเหมาจายใหเอกขนเพ่ือ
ทําหนาท่ีบริหารงานแทนรัฐการทําสัญญาจางเอกชนใหบริหารงานนี้เปนเพียงวิธีการท่ีรัฐใหเอกชน
เขามามีสวนรวมเฉพาะการบริหารโดยท่ีรัฐยังเปนเจาของทรัพยสิน และมีหนาท่ีในการกําหนด
นโยบายบริหารและรับภาระดานการลงทุน ตัวอยางการทําสัญญาจางเอกชนใหบริหารงานของรัฐ
บางสวน ไดแก การท่ีการทาเรือแหงประเทศไทยใหเอกชนเขาบริหารทาเรือกรุงเทพ 6 ทา จาก
ท้ังหมด 17 ทาและการท่ีการทาอากาศยาน แหงประเทศไทยใหมีการจัดระบบการเดินรถรับจางโดย
ใหเอกชนดําเนินการ เปนตน  

2.  การทําสัญญาใหเอกชนเชาดําเนินการ ไดแก การท่ีรัฐมอบใหเอกชนเปนผูเชา
ดําเนินการในโครงการของรัฐและจายเงินใหรัฐบาลตามสัดสวนท่ีทําสัญญากัน โดยรายไดและ
กําไรของเอกชนขึ้นอยูกับประสิทธิภาพการบริหารงานทางดานการตลาด แตสําหรับอัตราคาบริการ
รัฐยังคงเปนผูกําหนดและมีการกําหนดใหมีคาค้ําประกันการลงทุนและบทลงโทษสําหรับเอกชน 
โดยรัฐยังคงเปนเจาของทรัพยสิน แตภาระการจัดการการดําเนินงานและการลงทุนเปนของ
ภาคเอกชน  ตัวอยางของการทําสัญญาใหเอกชนเชาและดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมของรัฐ 
ไดแก การท่ีการทาเรืองแหงประเทศไทยใหเอกชนเขาประกอบการทาเรือพาณิชยแหลมฉบัง 5 ทา 
หรือการท่ีองคการผลิตอาหารสําเร็จรูป (อสร.) ใหเอกชนเชาโรงงานผลิตน้ําสมสายชูและอาหาร
กระปองเปนตน 

3.  การใหสัมปทานภาคเอกชน ไดแก การท่ีรัฐใหสิทธิเอกชนเปนผูรับผิด -ชอบดาน
การลงทุน การจัดการ และการปฏิบัติงานในทรัพยสินท่ีรัฐใหสัมปทาน แตเม่ือหมดอายุสัมปทาน
แลว เอกชนผูรับสัมปทานตองโอนทรัพยสินเหลานั้นเปนของรัฐ หรืออาจใชวิธีการกําหนดใหมีการ
โอนทรัพยสินเปนของรัฐทันที แตใหสิทธิเอกชนในการบิหารงานโครงการท่ีไดรับสิทธิตอไป  
 เอกชนผูรับสัมปทานจะไดรับคาตอบแทนการใหบริการจากประชาชนผูใชบริการโดยตรง 
ขณะท่ีรัฐจะเก็บคาสิทธิหรือสวนแบงตามท่ีไดตกลงไวในสัญญาการใหสัมปทาน ซ่ึงหากคุณภาพ
การบริการไมดี หรือไมเปนไปตามท่ีตกลงไว รัฐมีสิทธิยกเลิกสัญญาได  
 ตัวอยางของการใหสัมปทานแกภาคเอกชน ไดแก กรณีของการทางพิเศษแหงประทศไทยท่ี
ใหเอกชนลงทุนกอสรางโครงการทางดวนขั้น 2 แลวโอนกลับใหรัฐกอนท่ีรัฐใหสิทธิเอกชน
บริหารงานและเก็บประโยชนจากทางดวนขั้นท่ี 2 ตอไป หรือในกรณีของการรถไฟแหงประเทศ
ไทยใหสัมปทานเอกชนกอสรางทางรถไฟยกระดับ (โฮปเวลล) เปนตน  

4.  การกระจายหุนในตลาดหลักทรัพย สามารถไดกับรัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งขึ้นในรูปแบบ
ของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด มี 3 วิธีการ คือ 
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วิธีที่ 1 ไดแก วิธีการท่ีรัฐลดสัดสวนการถือหุนของภาครัฐลงบางสวน แตไมเกินรอย
ละ 51 มีผลใหบริษัทยังคงสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจอยู เชน กรณีบริษัทการบินทไยนําหุน 1,117 
ลานหุน ออกขายในตลาดหลักทรัพย มีผลทําใหการถือหุนของรัฐลดลงเหลือรอยละ 92.86  

วิธีที่ 2  ไดแก วิธีการท่ีรัฐลดสัดสวนการถือหุนของภาครัฐลงเกินรอยละ 51 มีผลให
บริษัทพนสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจ เชน บริษัททิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ไดกระจายหุนใน
ตลาดหลักทรัพยและลดสัดสวนการถือหุนของกระทรวงการคลังต่ํากวารอยละ 50 มีผลทําใหบริษัท
พนสภาพจากการเปนรัฐวิสาหกิจ 

วิธีที่  3 ไดแก วิธีการท่ีรัฐวิสาหกิจตั้งบริษัทลูกขึ้นเพ่ือดําเนินกิจการแทน โดย
รัฐวิสาหกิจถือหุนในบริษัทลูกท้ังหมดในขั้นแรกแลวดําเนินการเพ่ิมทุนในบริษัทลูกหรือกระจาย
หุนเดิมในบริษัทลูกดวยการนําเขาซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยในสัดสวนเกินกวารอยละ 51 เพ่ือให
บริษัทลูกมีสภาพเปนบบริษัทมหาชนท่ีมีการดําเนินงานแบบเอกชนภายหลักเขาตลาด เชน กรณีการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จัดตั้งบริษัทผลิตไฟฟา จํากัด (EGCO) ขึ้นโดยถือหุนท้ัง
หมดแลวกระจายหุนท้ังหมดแลวกระจายหุนรอยละ 51 ในตลาดหลักทรัพย หรือการประปาสวน
ภูมิภาค (กปภ.) จัดตั้งบริษัทจัดการทรัพยากรน้ําภาคตะวันออกขึ้นแลวเตรียมกระจายหุนในตลาด
หลักทรัพยเกินกวารอยละ 51  

5.  การรวมทุนกับภาคเอกชน มี 2 วิธีการ คือ 
วิธีที่ 1 ไดแก วิธีการท่ีรัฐวิสาหกิจรวมลงทุนในภาคเอกชนโดยจัดตั้งขึ้นดําเนินการบาง

กิจกรรมท่ีเคยทําอยูและบริษัทเอกชนจะเปนผูบริหารในกิจกรรมนั้น เชน กรณีองคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รวมลงทุนรอยละ 20 กับเอกชนเพ่ือเดินรถปรับอากาศขนาดเล็ก และ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) รวมลงทุนรอยละ 30 กับเอกชนเพ่ือจัดตั้งบริษัทครัวการบินกับ
ภูเก็ต เปนตน  

วิธีที่  2 ไดแก วิธีการท่ีรัฐวิสาหกิจประเมินทรัพยสินของตนแลวนําไปลงทุนกับ
ภาคเอกชน ซ่ึงกิจการสวนใหญจะเปนกิจการภาคเอกชนทําไดดีอยูแลว หรือมีการแขงขันสูง โดย
การถือหุนของภาครัฐไมเกินรอยละ 49 และกิจการรวมลงทุนใหมอาจะเปนกิจการอ่ืนท่ีไมเกี่ยวของ
กับการดําเนินธุรกิจเดิมของรัฐวิสาหกิจ ตัวอยาง เชน โรงงานไพ ประเมินราคา ทรัพยสินแลวนําไป
รวมลงทุนกับเอกชนเพ่ือทําโรงพิมพส่ิงพิมพมีคาขนาดกลางองคการแบตเตอรี่ ประเมินราคา
ทรัพยสินแลวรวมลงทุนกับเอกชนเพ่ือจัดทําโรงงานแบตเตอรี่ท่ีทันสมัย เปนตน 

6. การใหเอกชนลงทุนดําเนินการแตรัฐรับซ้ือผลผลิต ไดแก การท่ีรัฐเปดโอกาสให
เอกชนเขาประมูลแขงขันเพ่ือดําเนินกิจกรรมของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงรูปแบบนี้รัฐจะสนับสนุนใหเอกชน
เปนผูลงทุนในกิจกรรมนั้นเพ่ือลดภาระการลงทุนของรัฐ และเม่ือเอกชนดําเนินการแลว รัฐจะเปน
ผูรับซ้ือผลผลิตจากภาคเอกชนนั้น เชน กรณีการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยใหเอกชน
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ดําเนินการกอสรางโรงไฟฟาใหมในรูป Independent Power Producer (IPP) แลวขายไฟฟาท่ีผลิตได
ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

3.1.2  การจําหนายจายโอนหรือยุบเลิกรัฐวิสาหกิจที่มีปญหา เปนอีกมาตรการหนึ่งซ่ึงรัฐ
นํามาใชกับการแกปญหารัฐวิสาหกิจท่ีประสบผลขาดทุน หรือรัฐวิสาหกิจท่ีมีการแขงขันกับ
ภาคเอกชนซ่ึงโดยสวนใหญแลวจะเปนการประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

1.  การจําหนายจายโอนรัฐวิสาหกิจ ในอดีตท่ีผานมารัฐบาลไดดําเนินการจําหนายจา
โอนรัฐวิสาหกิจอยูบาง ดังเชนในระยะตอของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2510-พ.ศ. 2514) มีเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2515—พ.ศ.2519) มี
รัฐวิสาหกิจเหลืออยู เพียง 80 แหง รัฐวิสาหกิจท่ีหมดสภาพไป ไดแก บริษัทจังหวัด ซ่ึงเปน
รัฐวิสาหกิจประเภทการคาซ่ึงรัฐบาลไดดําเนินการขายหุนใหแกเอกชนไปจนหมดสภาพรัฐวิสาหกจิ 
หรือกรณีบริษัท กระสอบไทย จํากัด ซ่ึงรัฐบาลไดขายกิจการใหเอกชนเขาไปดําเนินการ เปนตน  

การจําหนายจายโอนกิจการรัฐวิสาหกิจในอดีตนั้น สวนใหญแลวจะทํากับรัฐวิสาหกิจท่ีมีมี
ความซับซอนท้ังทางดานการลงทุนและการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนอิทธิพลทางการเมืองและปญหา
แรงงาน ซ่ึงไมสามารถนํามาเทียบเคียงกับรัฐวิสาหกิจในปจจุบันได เพราะมีความแตกตางกันท้ัง
ทางดานการจัดองคกร การลงทุน บุคลากร ซ่ึงทําใหการดําเนินการตาง ๆ เปนไปไดอยางไมงายนัก 

2.  การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ มีการยุบเลิกรัฐวิสาหกิจหลายแหงท่ีรัฐบาลเห็นวาไมมีความ
จําเปนท่ีจะตองดําเนินการตอไปโดยมีเหตุผลหลายประการไมวาจะเปนการขาดทุนอยางตอเนื่อง 
หรือการท่ีรัฐไมมีความตองการท่ีจะดําเนินการกิจกรรมดังกลาวเนื่องจากตองแขงขันกับภาคเอกชน 
เชน การยุบเลิกบริษัทสงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํากัด  ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2511 ใหดําเนินการยุบเลิกบริษัทดังกลาว โดยในการยุบเลิกนั้นกระทรวงการคลังไดตั้ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งทําหนาท่ีพิจารณาขั้นตอนการดําเนินงานในการยุบเลิก การจัดการกับ
หนี้สินและทรัพยสิน การชําระบัญชี รวมท้ังการโอนพนักงานและการจายเงินชดเชยดวย หรือ  

การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจอีก 2 แหง ในป พ.ศ. 2540 คือ องคการอุตสาหกรรมหองเย็นและ
องคการผลิตอาหารสําเร็จรูป โดยคณะรัฐมนตรีไดตราพระราชกฤษฎีกายุบเลิกรัฐวิสาหกิจท้ัง 2 
แหงเนื่องจากเหตุผลท่ีวา กิจการอุตสาหกรรมหองเย็นและองคกรผลิตอาหารสําเร็จรูปเปนกิจการท่ี
มีเอกชนประกอบกิจการประเภทดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพอยูแลว 
 ในป พ.ศ.2542 มีความพยายามท่ีจะยุบเลิกองคการแบตเตอรี่ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจท่ีเกิดขึ้น
โดยผลของพระราชบัญญัติจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. 2496 ซ่ึงตอมาก็เกิดเปนประเด็นท่ีนําไปสู
การหารือเพ่ือขอความเห็นตอคณะกรรมการการกฤษฎีกา สรุปความไดวา 

 กระทรวงการคลังไดมีหนังสือ ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2542 หารือไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาวา ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2541 เห็นชอบการแปร
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รูปองคการแบตเตอรี่โดยวิธีการรวมทุนกับเอกชนในสัดสวนภาครัฐถือหุนไมเกินรอยละ 30 
ภาคเอกชนถือหุนมากกวาหรือเทากับรอยละ 70 และใหนําทรัพยสินขององคการแบตเตอรี่มาตีราคา
แลวกําหนดเปนวงเงินในการลงทุนในสวนของรัฐบาล และเปดประมูลใหเอกชนนําเงินลงทุนรวม
บริหารกิจการในนามบริษัทรวมทุนท่ีจัดตั้งใหมนั้น 

คณะกรรมการพิจารณาการจําหนายกิจการขององคการแบตเตอรี่ ซ่ึงแตงตั้งโดย
กระทรวงกลาโหมตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจําหนายกิจการหรือหุนท่ีสวน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจเปนเจาของ พ.ศ. 2504 ไดนํามติคณะรัฐมนตรีดังกลาวมากําหนดเปน
เง่ือนไขในการรวมทุน โดยกําหนดใหองคการแบตเตอรี่เปนผูถือหุนฝายรัฐ และเม่ือไดมีการลงนาม
ในสัญญารวมทุนระหวางองคการแบตเตอรี่กับเอกชนผูรวมทุนแลวใหดําเนินการยุบเลิกองคการ
แบตเตอรี่  โดยใหโอนหุนท่ีองคการแบตเตอรี่ ถือในบริษัทรวมทุนเปนของรัฐตอไป และ
คณะกรรมการพิจารณาฯ ไดสงรางประกาศเชิญขวนรวมทุนใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจกอน 
จะออกประกาศฯ ปรากฏวาสํานักงานอัยการสูงสุดมีความเห็นวา  การแปรรูปโดยวิธีการรวมทุน
ตามหลักการท่ีกําหนดในรางประกาศฯ ไมอยูในวัตถุประสงคขององคการแบตเตอรี่ท่ีจะดําเนินการ
ได ตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการแบตเตอรี่ พ.ศ. 2498 ท้ังนี้ เพราะ
เปนการยุบเลิกองคการซ่ึงตองทําตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการการจัดตั้งองคการของ
รัฐบาล พ.ศ. 2496 ซ่ึงกําหนดใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาโดยกําหนดวิธีการจัดทรัพยสินไวดวย 
ดังนั้นสํานักงานอัยการสูงสุดจึงไมอาจตรวจรางประกาศฯ ใหได จึงทําใหองคการแบตเตอรี่ไม
สามารถออกประกาศเชิญชวนรวมทุน 
 คณะกรรมการพิจารณาการจําหนายกิจการขององคการแบตเตอรี่จึงไดเสนอแนวทางการ
แกไขปญหาการแปรรูปองคการแบตเตอรี่ใหคณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ (กนร.) 
พิจารณา ซ่ึงคณะกรรมการ กนร. ไดพิจารณาเรื่องนี้ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2542 เม่ือวันท่ี 22 
ตุลาคม 2542 และมอบหมายใหกระทรวงการคลังหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ดวยเหตุดังกลาวกระทรวงการคลังจึงไดหารือตอคณะกรรมการกฤษฎีกาวา การดําเนินการ
แปรรูปองคการแบตเตอรี่ตามแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2541 ในทางปฏิบัติ
จะตองดําเนินการอยางไร เพ่ือใหเปนไปตามขอกฎหมายและเจตนารมณเพ่ือใหกิจการแบตเตอรี่
ยังคงดําเนินไปอยางตอเนื่องภายใตการบริหารงานของบริษัทรวมทุนท่ีจัดตั้งขึ้นใหม ท้ังนี้ หากไม
สามารถดําเนินการแปรรูปองคการแบตเตอรี่ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวได จะมีวิธี
ปฏิบัตอิยางไรในการดําเนินการแปรรูปองคการแบตเตอรี่ โดยการจําหนายกิจการท้ังหมดใหเอกชน
ไปดําเนินการตอแทนการการรวมทุน ซ่ึงตอมากระทรวงการคลังก็ไดมีหนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือช้ีแจงเพ่ิมเติมวา กระทรวงการคลังประสงคจะขอหารือในประเด็น
ดังตอไปนี ้
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 1. การแปรรูปองคการแบตเตอรี่ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2541 จะ
ดําเนินการโดยใหคณะกรรมการพิจารณาการจําหนาย กิจการขององคการแบตเตอรี่ออกประกาศ
เชิญชวนใหเอกชนรวมทุนโดยกําหนดใหองคการแบตเตอรี่เปนผูถือหุนฝายรัฐ และเม่ือไดมีการลง
นามในสัญญารวมทุนระหวางองคการแบตเตอรี่กับเอกชนรมทุนแลว ใหดําเนินการตราพระราช
กฤษฎีกายุบ เ ลิกองคการแบตเตอรี่ โดยใหโอนหุนท่ีองคการแบตเตอรี่ ถือในบริษัทให
กระทรวงการคลังถือตอไป การดําเนินการเชนนี้จะขัดกับขอกฎหมายตามมาตรา 6 แหง
พระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. 2496 กับมาตรา 6 และมาตรา 7 แหงพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการแบตเตอรี่ พ.ศ. 2498 หรือไม อยางไร 
 2. หากมีการเปล่ียนแปลงวิธีการแปรรูปองคการแบตเตอรี่จากการรวมทุนเปนการจําหนาย
กิจการท้ังหมดใหเอกชน และดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจําหนาย
กิจการหรือหุนสวนท่ีราชการหรือรัฐวิสาหกิจเปนเจาของ พ.ศ. 2504 โดยกระทรวงกลาโหมแตงตั้ง
คณะกรรมการจําหนายกิจการองคการแบตเตอรี่ และคณะกรรมการฯ ออกประกาศเชิญชวนการ
จําหนายกิจการและเม่ือคัดเลือกเอกชนไดแลว ใหกระทรวงกลาโหมลงนามในสัญญาการจําหนาย
กิจการรวมกับเอกชนและตราพระราชกฤษฎีกายุบเลิกองคการแบตเตอรี่ การดําเนินการเชนนี้จะขัด
กับขอกฎหมายมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. 2496 กับ
มาตรา 7 แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการแบตเตอรี่ พ.ศ. 2498 หรือไมอยางไร  
 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 1) ไดพิจารณาปญหาขอหารือดังกลาวขางตน โดยไดฟงคํา
ช้ีแจงขอเท็จจริงจากผูแทนกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ผูแทนกระทรวงกลาโหม (สํานักงาน
ปลัดกระทรวง) และผูแทนองคการแบตเตอรี่ ตามท่ีคณะรัฐมนตารีไดใหความเห็นชอบมีหลักการ
สําคัญ คือ ประสงคจะทําการยุบเลิกองคการแบตเตอรี่และใหเอกชนเขามาประกอบกิจการแทนใน
รูปของบริษัทท่ีรับโอนกิจการจากองคการแบตเตอรี่ไปดําเนินการโอนรัฐถือหุนขางนอย ในบริษัท
นั้น การจัดทําประกาศเชิญชวนเพ่ือหาตัวเอกชนและการจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม เพ่ือเขารับชวงดําเนิน
กิจการขององคการแบตเตอรี่จึงเปนเพียงการเตรียมการกอนการยุบเลิกองคการแบตเตอรี่และ
จําหนายกิจการขององคการแบตเตอรี่ใหแกเอกชน ท้ังนี้เพ่ือใหการดําเนินกิจการและการปฏิบัติงาน
ของพนักงานและลูกจางเปนไปอยางตอเนื่อง ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 1) มีความเห็นวา
แนวทางการดําเนินงานเพ่ือเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องนีส้มควรเปนดังนี้ 
 1. ในการคัดเลือกเอกชนเพ่ือมาดําเนินการ ใหคณะกรรมการพิจารณาการจําหนายกิจการ
ขององคการแบตเตอรี่ซ่ึงแตงตั้งขึ้นตามขอ 6 (1) แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
จําหนายกิจการหรือหุนท่ีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเปนเจาของ พ.ศ. 2504 ดําเนินการวาง
หลักเกณฑคัดเลือกเอกชนท่ีเขามารับชวงดําเนินกิจการภายหลังจากท่ีมีการจําหนายกิจการของ
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องคการแบตเตอรี่ใหดําเนินการอยางตอเนื่อง และเสนอความเห็นตอผูมีอํานาจตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีดังกลาว 
 2. เม่ือไดตัวเอกชนท่ีจะเปนผูดําเนินกิจการแลว ใหเอกชนรายนั้นเปนผูจัดทําหนังสือแสดง
เจตจํานงหรือขอเสนอในการรับโอนกิจการขององคการแบตเตอรี่ตามเง่ือนไขท่ีไดตกลงกับ
คณะกรรมการตามขอ 1 
 3. หลังจากนั้นใหมีการตราพระราชกฤษฎีกายุบเลิกองคการแบตเตอรี่เพ่ือใหเปนไปตาม
มาตรา (2) แหงพระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. 2496 และแตงตั้ง
คณะกรรมการชําระบัญชีเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามขอตกลง 
 นอกจากนั้นแลว คณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะท่ี 1) มีขอสังเกตเพ่ิมเติมวา ในการ
ดําเนินการแปรรูปองคการแบตเตอรี่ตามกรณีนี้อาจใชวิธีการตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติทุน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ไดอีกวิธีหนึ่งซ่ึงเปนวิธีการท่ีมีความโปรงใสและมีความรอบคอบ รวมท้ัง
ไดรับสิทธิพิเศษตางๆ  ตามท่ีพระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดไวดวย 
 อยางไรก็ดี จนถึงปจจุบันยังมิไดมีการดําเนินการแปรรูปองคกรแบตเตอรี่แตอยางใด 
 
3.2  การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 ในป พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2500 ถือไดวาเปนยุคแหงความเฟองฟูของกิจการรัฐวิสาหกิจใน
ประเทศไทย กิจการรัฐวิสาหกิจไดมีสวนสนับสนุนนโยบายทางการเมือง นโยบายชาตินิยม ธุรกิจ
อุตสาหกรรม และการพัฒนาอาชีพมาโดยตลอด จนกระท้ังมีการเปล่ียนแปลงทางการเมืองจาก
รัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงคราม มาเปนรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ซ่ึงขณะนั้นเกิด
ปญหาดานการเงินการคลังในรัฐวิสาหกิจหลายแหงประกอบกับนโยบายและวัตถุประสงคของการ
จัดตั้งรัฐวิสาหกิจไมมีหลักเกณฑท่ีแนนอน การตั้งรัฐวิสาหกิจในแตละครั้งถือเอาความตองการตาม
เหตุการณท่ีเกิดขึ้นเปนหลักในการพิจารณา อาทิเชน เพ่ือสนองความตองการของราชการทหารใน
ยามสงคราม เพ่ือสนองความตองการท่ีขาดแคลน เพ่ือหารายไดใหรัฐ เพ่ือเปนเครื่องมือในการรักษา
ระดับราคาและคุณภาพของสินคา เปนตน ทําใหจํานวนกิจการของรัฐในรูปแบบรัฐวิสาหกิจเพ่ิมขึ้น
อยางมากมาย รัฐวิสาหกิจท่ีสามารถทํากําไรไดจะอยูในประเภทสินคาหรือบริการท่ีผูกขาดเทานั้น 
รัฐบาลจึงเริ่มเห็นวานโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมและการสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนดวย
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจนาจะเปนแนวทางท่ีดีในการแกปญหานี้ประกอบกับชวงเวลาดังกลาวกลุม
ประเทศทางตะวันตกก็เริ่มมีแนวความคิดในเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอยางจริงจังเชนเดียวกัน  
 ดังนั้น จึงเริ่มมีแนวคิดในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของประเทศไทยโดยรัฐบาลจาง
ผูเช่ียวชาญจากตางประเทศใหเขามาดําเนินการจัดทํานโยบายการพัฒนาประเทศอยางจริงจัง ผลคือ 
การเกิดขึ้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรก (พ.ศ. 2504-2509) ซ่ึงรัฐได
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กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจไวอยางชัดเจนและไดกําหนดไว
ในฉบับตอ ๆ มาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามการแปรรูปรัฐวิสาหกิจท่ีผานมาซ่ึงอยูในขอบเขตจํากัด 
แนวทางการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ก็มิไดดําเนินการอยางจริงจัง มาเริ่มคนควาหาความรูเกี่ยวกับการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจกันมากขึ้นท้ังในระดับสถาบันการศึกษาและระดับการเมืองเม่ือภายหลัง
เหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ในท่ีสุดไดมีการเสนอกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 
 แมจะมีการเสนอทางเลือกและแนวทางแกปญหาเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจและการแปรรูปกันมา
โดยตลอด แตปญหากลับมีความซับซอนและยุงยากมากขึ้น เนื่องจากความไมม่ันคงของรัฐบาล การ
แทรกแซงทางการเมือง การขาดนโยบายท่ีชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาดานแรงงาน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีความเกี่ยวเนื่องกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจได ดัง
มีรายละเอียดตอไปนี้ คอื 
 1.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509)  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรกนี้ถือเปนจุดสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศในการพัฒนาดานอุตสาหกรรมดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการโดยมุงเนนให
ภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการพัฒนาดังกลาวการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจของ
รัฐบาลในชวงนี้เกิดจากการท่ีรัฐบาลไดทบทวน “บทบาทการดําเนินงาน” ของรัฐวิสาหกิจโดยไมได
พิจารณาจาก “ผลการดําเนินการ” ของรัฐวิสาหกิจแตพิจารณาจากความจําเปนของรัฐในการใช
ประโยชนจากกิจการรัฐวิสาหกิจเปนสําคัญโดยไดทําการยุบเลิกกิจการรัฐวิสาหกิจซ่ึงภาคเอกชน
ดําเนินธุรกิจในกิจการนั้นอยูแลวจํานวน 9 แหง และใหเอกชนดําเนินการ 1 แหง รัฐวิสาหกิจ
ประเภทท่ียุบเลิกนี้สวนใหญจะเปนรัฐวิสาหกิจท่ีตั้งขึ้นเพ่ือสงเสริมอาชีพคนไทย เชน โรงงานผลิต
ยาขัดรองเทา โรงงานทําเตา เปนตน 
 2.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514)  
 เปนชวงท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงตอรัฐวิสาหกิจมากท่ีสุด กลาวคือ ในชวงตนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 2 มีรัฐวิสาหกิจอยู 108 แหง (เทากับชวงแผนฯ ฉบับท่ี 1) พอถึง
ชวงตนของแผนฯ ฉบับท่ี 3) รัฐวิสาหกิจเหลือ 80 แหง แผนฯ ฉบับนี้ไดกําหนดเรื่องการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจไวอยางกวางขวางมากขึ้น มิไดจํากัดอยูเพียงการยุบเลิกรัฐวิสาหกิจแตเพียงอยางเดียว แต
มีการเสนอใหมีการเขารวมลงทุนระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน โดยรัฐจะลงทุนในกิจการนั้นไม
เกินรอยละ 50 เพ่ือมิใหมีสภาพเปนรัฐวิสาหกิจ หากกิจการดําเนินไปไดดวยดี ก็มีนโยบายให
จําหนายจายโอนใหแกเอกชน และยังกําหนดใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของศึกษาถึงความจําเปนในการ
คงไวหรือเลิกกิจการรัฐวิสาหกิจประเภทอุตสาหกรรมและการคา และหาทางยกเลิกสิทธิตาง ๆ  ท่ีขัด
ตอระบบเศรษฐกิจเสรีบ่ันทอนการแขงขัน เชน สิทธิผูกชาดหรืออภิสิทธิใดๆ  ในการปฏิบัติตาม
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับนี้ รัฐไดยุบเลิกกิจการรัฐวิสาหกิจ 6 แหง สวนใหญเปน
กิจการประเภทพาณิชยกรรม เชน บริษัทกระสอบไทย จํากัด และไดขายหุนรัฐวิสาหกิจใหแก
เอกชนไป 17 แหง รวมท้ังไดมีการรวมกิจการเขาดวยกัน เชน รวมกิจการ ประปาธนบุรี ประปา
สมุทรปราการ ประปานนทบุรี และประปากรุงเทพฯ เปนการประปานครหลวง รวมการไฟฟายันฮี 
การ การไฟฟาลิกไนท และการไฟฟาตะวันออกเฉียงเหนือ เปนการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย
เปนตน  
 3.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519)  

ในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับนี้รัฐไดสรุปสาเหตุท่ีทําให
รัฐวิสาหกิจประสบภาวะขาดทุนหรือดําเนินการไมเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบาย และเปาหมาย
ท่ีไดวางไว 6 กรณี คือ 

3.1  ดานการบริหารยังขาดการวางแผนงานท่ีดี ไมมีประมาณการใชจายและลงทุนท่ี
รอบคอมสําหรับอนาคต ขาดการจัดการท่ีดี คนลนงาน ใชคนไมตรงกับความรูความสามารถและ
ขาดผูบริหารงานท่ีเหมาะสมคาใชจายสูง เพราะขาดการควบคุมการบริหารงานท่ีดี คณะกรรมการ
ในรัฐวิสาหกิจท่ัวไปควรจะมีการเปล่ียนแปลงตัวบุคคล ใหผูท่ีมีความสามารถและมีประสบการณ
เขาเปนกรรมการควบคุมการบริหาร 

3.2  ดานการผลิตและการตลาด รัฐวิสาหกิจบางแหงไมมีการวางแผนการผลิตให
สอดคลองกับความตองการของตลาด เนื่องจากรัฐวิสาหกิจไมมีการศึกษาและวิจัยตลาดและผู
ดําเนินงานไมไดมีประสบการณทางการคาทําใหเกิดปญหาผลิตแลวขายไมออก หรือตนทุนการผลิต
สูงเพราะซ้ือวัตถุดิบในราคาสูง ขาดการหาวิธีการจูงใจลูกคาตามวิธีการคาและพยายามขออภิสิทธิ
ในดานธุรกิจจากรัฐบาลอยูเสมอเม่ือไดอภิสิทธ์ิแลวก็เกิดความเฉื่อยชาไมปรับปรุงสมรรถภาพ จึง
มักแขงขันกับผูผลิตเอกชนไมได 

3.3  ดานการเงินและการบัญชี รัฐวิสาหกิจบางแหงขาดการวางแผนทางดานการเงิน 
ขาดผูมีความรูในดานการบัญชีและไมสามารถใชระบบการควบคุมการเงินสมัยใหม ทําใหขาด
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ การดําเนินงานทางการเงินหละหลวมไมรัดกุม เปนเหตุใหผูบริหารงาน
ไมทราบฐานะการเงินของกิจการท่ีแทจริงจึงดําเนินการผิดพลาดทําใหเกิดการขาดทุน 

3.4  การลงทุนของรัฐวิสาหกิจจะมาจากเงินรายได รัฐวิสาหกิจขนาดใหญท่ีดําเนินการ
ไดดีมีผลกําไรสูงกลับนําเงินไปใชจายลงทุนท่ีไมจําเปนและไมสอดคลองกับนโยบายพัฒนา
เศรษฐกิจท้ัง ๆ ท่ีการลงทุนเหลานั้นมิไดมีผลในทางเพ่ิมรายได ตรงกันขามกลับทําใหเกิดรายจาย
ประจําเพ่ิมขึ้นและกําไรลดลง 

3.5  รัฐวิสาหกิจบางแหงไมพยายามปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายหรือ
นโยบายท่ีรัฐกําหนดใหแตกลับพยายามใชจายไปในกิจการท่ีไมคอยจะปรากฏผลประโยชนแก
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สวนรวมหรือกิจการท่ีเอกชนนาจะทําไดดีกวาและประหยัดกวารัฐวิสาหกิจบางประเภทมีหนาท่ี
อํานวยการบริการความสะดวกแกประชาชนในราคาอันสมควร แตกลับพยายามหากําไรมากไป 
และมิไดใชกําไรนั้นเพ่ือขยายบริการและคิดอัตราคาบริการต่ําลงเพ่ือชวยคาครองชีพของประชาชน 

3.6  รัฐวสิาหกิจขนาดใหญ ท่ีดําเนินการไดผลดีมีกําไรสูง ไมพยายามท่ีจะสงเงินรายได
ใหผูถือหุนคือรัฐมากขึ้น แตกลับนําผลกําไรไปใชจายลงทุนขยายงานมากจนเกิดไป และในบาง
โอกาสเปนการเพ่ิมความตองการในประเทศโดยไมสอดคลองกับแผนการเศรษฐกิจการคลัง จึงควร
จะไดพิจารณาหาทางควบคมุใหนําเงินสงรัฐใหมากขึ้น เปนการชวยเหลืองบประมาณแผนดินในอัน
ท่ีจะนําไปใชในการพัฒนาประเทศดานอ่ืน ๆ ท่ีมีความสําคัญตอไป  
 จากปญหาและอุปสรรคดังกลาว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 3 จึงได
กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจเพ่ือปรับปรุงและแกไขอุปสรรคตาง ๆ 
เหลนี้ใหนอยลงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ และสามารถสนับสนุนรายไดแผนดินใหมาก
ขึ้น เพ่ือชวยเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
 นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจท่ีกําหนดในแผนฯ ฉบับท่ี 3 มีความใกลเคียงกับแผนฯ 
ฉบับท่ี 1 และ 2 คือ กําหนดวารัฐจะไมตั้งวิสาหกิจประเภทอุตสาหกรรมหรือการคาท่ีเปนการ
แขงขันกับภาคเอกชนขึ้นมาใหม และจะไมขยายกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีอยูแลวไปใน
ดานแขงขันกับเอกชน เวนแตในกรณีท่ีเกี่ยวกับสาธารณะประโยชนและความปลอดภัยของชาติ 
โดยมีรัฐวิสาหกิจท่ีรัฐจะสนับสนุนใหคงดําเนินการในรูปรัฐวิสาหกิจตอไปตามแผนฯ ฉบับนี้ คือ 
  1.  รัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคโภคและสาธารณูปโภคการขนาดใหญซ่ึง
จําเปนจะตองจัดทําเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศ 
  2.  รัฐวิสาหกิจท่ีตองใชเงินลงทุนเปนจํานวนมากเพ่ือประโยชนตอการเศรษฐกิจ
แตเอกชนไมสนใจท่ีจะทําเพราะใหผลตอบแทนนอยมาก แตเม่ือไดดําเนินการจนมีผลทางเศรษฐกิจ
เกิดขึ้นแลว จะไดพิจารณาดําเนินการขายใหแกเศรษฐกิจเกิดขึ้นแลว จะไดพิจารณาดําเนินการขาย
ใหแกเอกชนในตลาดหุนตอไป 
  3.  รัฐวิสาหกิจประเภทปจจัยเพ่ือการทหารและเพ่ือความม่ันคงของประเทศ 
รัฐวิสาหกิจประเภทผูกขาดเพ่ือหารายไดใหแกรัฐวิสาหกิจประเภทเพ่ือสงเสริมอาชีพของคนไทย
หรือเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงจะไดพิจารณานโยบายและวัตถุประสงคเปนแหง ๆไป 
  4.  รัฐวิสาหกิจประเภทท่ีรัฐมีนโยบายเพ่ือปองกันการผูกขาดโดยผูผลิตกลุมนอย
หรือเพ่ือรักษาระดับราคา 
 สวนรัฐวิสาหกิจท่ีไมอยูในขายทีจะไดรับการสนับสนุนจากรัฐใหศึกษาผลการดําเนินงาน
และฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ แลวหาทางท่ีจะจําหนายจายโอนใหเอกชนรับไปดําเนินการตอไป 
โดยอาจกระทําไดหลายวิธีดังนี ้
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  1. ขายกิจการท้ังหมด 
  2. ขายหุนบางสวน 
  3. ใหเชา ในกรณีทีเห็นวาไมมีความจําเปนท่ีรัฐตองดําเนินการตอไปแลว 
  4. ยุบเลิก ในกรณีท่ีไมสามารถปรับปรงใหดีขึ้นและไมมีผูใดตองการ 
 ส่ิงตางๆ  ท่ีบัญญัติไวในแผนฯ ฉบับท่ี 3 นี้  ถือวาเปนการระบุถึงการเพ่ิมบทบาทของ
ภาคเอกชนท่ีชัดเจนมากขึ้นกวาแผนฯ ฉบับกอน ๆ แตอยางไรก็ตาม การดําเนินการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจในชวงนี้ไมคอยมีความกาวหนามากนัก เพราะไมมีความตอเนื่อง เนื่องจากมีการ
เปล่ียนแปลงการบริหารของรัฐบาลถึง 3 ชุด ขณะเดียวกันกันเศรษฐกิจโลกเกิดความผันผวน ทําให
เกิดความไมแนนอนในวงการธุรกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายดาน สงผลใหเกิดภาวะซบเซา
ในทางเศรษฐกิจการลงทุน ประเทศไทยเองก็ประสบกับปญหาราคาสินคาออกตกต่ํา อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจตกต่ํา ภาวะเงินเฟอสูง ประกอบกับเกิดวิกฤตขาดแคนน้ํามันในป พ.ศ.2519 
โดยการปฏิบัติตามแผน ฯ ฉบับท่ี 3 รัฐบาลไดยุบเลิกกิจการรัฐวิสาหกิจ 7 แหง เชน องคการเล้ียงไก 
องคการดุริยางคนาฏศิลป และขายหุนกิจการบางบริษัทจังหวัด 2 แหง ใหภาคเอกชน รวมท้ังยุบรวม
โรงงานน้ําตาล 3 แหง ท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี ลําปาง และอุตรดิตถ เปนโรงงานน้ําตาล กรมโรงงาน 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
 4.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524)  
 ในชวงเวลานี้รัฐบาลยังคงประสบปญหาการขาดดุลทางการคา และการคลังทําใหยอดหนี้
สะสมของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น ฐานะการเงินของประเทศตกต่ํา การเกิดวิกฤตการณน้ํามันในครั้งท่ี 2 
ในป พ.ศ. 2523 ทําใหรัฐบาลมีรายจายสูงขึ้นในดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบกับทาทีของ
สหรัฐอเมริกาในภูมิภาคอินโดจีนและในการลงทุนโครงการขนาดใหญไดเปล่ียนแปลงไป เชน การ
ขุดเจาะกาซธรรมธรรมชาติและน้ํามันดิบ การท่ีราคาน้ํามันสูงขึ้นทําใหรัฐวิสาหกิจท่ีมีคาใชจาย
เกี่ยวกับเช้ือเพลิง เชน การรถไฟ การประปา ตองประสบกับภาวะขาดทุน ดังนั้น เม่ือพลเอกเปรม 
ติณสูลานนท เขารับตําแหนงนายกรัฐมนตรี ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2523 จึงประกาศแนวนโยบาย
บริหารรัฐวิสาหกิจ โดยเนนการปรับประสิทธิภาพการบริหารงานในรัฐวิสาหกิจทุกแหง ผลขาด
ขาดทุนสะสมของกิจการรัฐวิสาหกิจเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหรัฐบาลตัดสินใจในการเพ่ิมบทบาท
ภาคเอกชนโดยเฉพาะดานการลงทุนเพ่ือชวยในการพัฒนาเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับท่ี 4 
ไดสรุปปญหาการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจได ดังนี ้

4.1  ปญหาดนบริหารงาน การท่ีรัฐวิสาหกิจขาดประสิทธิภาพเนื่องมาจากรัฐยังไมมี
นโยบายท่ีแนนอน จึงมีผลตอการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจเปนอยางมาก และปญหาภายในของ
รัฐวิสาหกิจเอง ซ่ึงไดแก การบริหารงาน การควบคุมงาน และปญหาเกี่ยวกับการควบคุมการ
บริหารงานของรัฐบาลท่ีมีตอรัฐวิสาหกิจตางๆ  โดยในหลายรัฐวิสาหกิจรัฐบาลไดเขาไปกาวกาย
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มากเกินไปในดานการบริหารบุคคลระดับสูงจนรัฐวิสาหกิจดอยประสิทธิภาพการแกปญหาและ
อุปสรรคตาง ๆ นี้ จําเปนตองแกไขใหสอดคลองกันไปโดยการปรับปรุงและพัฒนาองคกรตาง ๆ 
ของรัฐวิสาหกิจ 
 รัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมหลายแหงท่ีผูบริหารขาดประสบการณและความสามารถในธุรกิจ
ประเภทนั้น ๆ สวนใหญมักจะถูกอิทธิพลทางการเมืองเขาไปกาวกายในการบริหารและทําให
อัตรากําลังสวนใหญมีมากเกินความจําเปนและไมสามารถลดตนทุนการผลิตลงได นอกจากนี้ 
องคประกอบของกรรมการบริหารหรือกรรมการอํานวยการของรัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมมักจะ
แตงตั้งจากผูแทนของหนวยงานราชการ  แทนท่ีจะเลือกสรรจากผูท่ีมีความรูและประสบการณใน
ธุรกิจ 

4.2  ปญหาเกี่ยวกับการควบคุม รัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมไมมีความคลองตัวในการ
ดําเนินการและไมสามารถตัดสินใจในการลงทุนหรือใชจายใด ๆใหทันตอเหตุการณและประโยชน
ตอการดําเนินธุรกิจเชนเดียวกับวิสาหกิจเอกชนได เพราะตองถูกควบคุมดูแลจากหนวยงาน อาทิ 
กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนจําเปนตองผานขบวนการและขั้นตอนการพิจารณาของ
หนวยงานราชการหลายแหง  

4.3  ปญหาดานแรงงาน รัฐวิสาหกิจมีระเบียบวิธีดําเนินงานในดานเงินเดือนคาจาง 
สวัสดิการ และคาตอบแทนตาง ๆ ใหแกพนักงานลูกสูงกวาขาราชการแลว ยังตองอยูภายใต
กฎหมายแรงงานอีก จึงทําใหคาใชจายของรัฐวิสาหกิจเพ่ิมมากกวาปกตินอกจากนี้ความเหล่ือมลํ้า
ในฐานะของรัฐวิสากิจเองดวยกันยังเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจบางแหงเปนเหตุ
ใดพนักงานรัฐวิสาหกิจบางแหงเรียกรองสิทธิอยูเรื่อยไปจําเปนตองหาทางแกไขปญหาเหลนี้โดย
รีบดวน 
 นอกจากนั้น ในแผนฯ ฉบับท่ี 3 ไดเคยระบุแนวทางเพ่ือใหการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
เปนไปตามนโยบาย โดยกําหนดใหมีการศึกษาพิจารณาวางแผนในเรื่องการดําเนินงานและแผนของ
รัฐวิสาหกิจเพ่ือกําหนดวารัฐวิสาหกิจใดบางอยูในขายท่ีรัฐจะตองใหการสนับสนุน และรัฐวิสาหกิจ
ใดท่ีควนจะจําหนายโอนใหเอกชนไปดําเนินการหรือยุบเลิก แตแผนฯ ฉบับท่ี 3 มิไดระบุไววาให
เปนหนาท่ีของหนวยงานใด ฉะนั้น การศึกษาพิจารณาในขอตาง ๆ นั้น จึงมิไดมีหนวยใดทําเปน
เรื่องเปนรายเฉพาะ นอกจากจะมีการศึกษาแกปญหาเฉพาะหนาเปนเรื่องๆ  ไป 
 ตามแผนฯ ฉบับท่ี 4 รัฐบาลไดมีการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับกาดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
โดยกําหนดแนวทางและนโยบายไว ดังนี ้                                                                                                          
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  1.  รัฐจะสนับสนุนใหคงไวและดําเนินการตอไปในรัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมท่ีมี
ลักษณะผูกขาดเพ่ือการควบคุมคุณภาพ ราคา และหารายไดเปนพิเศษ เชน โรงงานยาสูบ โรงงาน
สุรา และโรงงานเภสัชกรรม เปนตน 
  2.  รัฐจะสนับสนุนใหคงไวและดําเนินการตอไปในรัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมท่ี
เปนปจจัยท่ีจําเปนจริง  ๆเทานั้น เชนโรงงานผลิตวัตถุระเบิด สวนยุทธปจจัยประกอบอยางอ่ืน ๆเชน 
ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปผลิตภัณฑแกว ผลิตภัณฑหนังฟอก ผลิตภัณฑแบตเตอรี่ และการทอผา 
ควรจะหาทางสํารองไวใชในราชการกองทัพจากโรงงานเอกชนหรือบริษัทมหาชนและการยกเลิก 
หรือจําหนายจายโอนกิจการนั้นเสีย  
  3.  รัฐจะมุงเนนสนับสนุนรัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมใหม ๆ ท่ี 
   ก. จําเปนจะตองใชเงินงบประมาณในเรื่องปจจัยขั้นพ้ืนฐาน สูง 
   ข. เปนอุตสาหกรรมท่ีมีการลงทุนสูง และเอกขนไมสามารถดําเนินการได
โดยลําพัง 
   ค. เปนอุตสาหกรรมท่ีมีขบวนการในการดําเนินงานซับซอนท่ีเอกชนยัง
ไมสามารถดําเนนิการได 
   ง. อุตสาหกรรมท่ีตองใชทรัพยากรธรรมชาติและมีปญหาในเรื่องการ
บริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการใหสัมปทาน 
  4. รัฐมีนโยบายยกเลิกหรือจําหนายจายโอนรัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมท่ีตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคเดิมเพ่ือเปนผูริ เริ่ม แตปจจุบันยังคงดําเนินการอยูอยางขาดประสิทธิภาพ ซ่ึง
รัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมเหลานี้ในปจจุบันเอกชนสามารถรับชวงมาดําเนินการตอไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
  5. ในกิจการท่ีรัฐเห็นสมควรใหมีการดําเนินงานโดยรัฐวิสาหกิจและเอกชนควบคู
กันไป รัฐจะใชมาตรการในการควบคุมการประกอบธุรกิจของกิจการท้ังสองประเภทในลักษณะ
คลายคลึงกัน 
  6. รัฐมีนโยบายอยางแนวแนท่ีจะปรับปรุงการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
อุตสาหกรรมและรวมตลอดถึงรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ  ท่ีตองคงอยูใหมีประสิทธิภาพ โดยจะพิจารณา
ปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบตางๆ  ท่ีทําใหรัฐวิสาหกิจขาดความคลองตัว เพ่ือใหรัฐวิสาหกิจ
สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายของรัฐบาล ท้ังนี้ รวมถึง
การท่ีจะปรับปรุงกฎเกณฑตางๆ  ในดานการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจใหมีความคลองตัวเพ่ิมขึ้น 
และพรอมกันนั้นก็จะไดกําหนดความรับผิดชอบของผูบริหารงานและกรรมการของรัฐวิสาหกิจเสีย
ใหมใหมีบทลงโทษในกรณีการบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ  ไมบรรลุเปาหมายหรือเกิดผลเสียหาย
ขึ้นดวย 
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 ไดมีการกําหนดแนวทางและมาตรการแกไขเพ่ือใหการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ดังนี ้
  1. ศึกษาวัตถุประสงคและการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมท่ีจัดตั้งใหม 
และรัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมท่ีดําเนินการอยูแลว เพ่ือกําหนด วารัฐวิสาหกิจใดบางท่ีอยูในขายท่ีรัฐ
จะตองรักษาไว เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมท่ีจะจําหนายจายโอนใหเอกชนรับไปดําเนินการหรือ
เห็นควรใหยุบเลิก  ตลอดจนวางระเบียบวาดวยการจําหนายจายโอนและการเพ่ิมทุนเรือนหุนของ
รัฐวิสาหกิจ และการชวยเหลือของรัฐเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายซ่ึงวางไว 
  2. วางแผนการดําเนิน (Operation Planning) และแผนการบริหารงาน (Administrative 
Planning) แผนดังกลาวจะกําหนดขอบเขตของการปฏิบัติงาน หนวยงานท่ีรับผิดชอบจํานวนเงินท่ี
ตองจัดสรรตลอดจนเวลาและสถานท่ีท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ 
เปนไปอยางรวดเร็ว สอดคลองและประหยัดโดยการจัดวางระเบียบการควบคุม การลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจนั้นๆ มีความคลองตัวในการดําเนินงานยิ่งขึ้น 
  3. สงเสริมใหมีการรวมมือและรวมทุนกับธุรกิจเอกชน ในกรณีท่ีเปนกิจกรรมท่ียัง
ขาดประสบการณโดยเฉพาะกิจการสาธารณูปการ ควรกําหนดแนวทางการลงทุนของรัฐรวมกับ
เอกชนในกิจการบางประเภทท่ีเห็นควรใหเอกชนเขามามีสวนรวมเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดและ
เพ่ือใหดําเนินงานมีประสิทธิภาพ โดยอาจตั้งรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปการขึ้นมาใหมได เพ่ือ
กระจายบริการขั้นพ้ืนฐานไปสูประชาชน แตตองเปนกิจการท่ีไมแขงขันกับเอกชน  
  4.  กําหนดใหมีการศึกษาวิ เคราะหกฎหมายและระเบียบตางๆ  ท่ีควบคุม
รัฐวิสาหกิจ หากเห็นวาเปนอุปสรรคในการดําเนินงานก็จะหาทางแกไขปรับปรุงเพ่ือเอ้ืออํานวยให
รัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและคลองตัวยิ่งขึ้น ท้ังนี้ ตองไม
ทําใหขาดการควบคุมของรัฐไป 
  นอกจากนั้น เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายท่ีวางไวในแผนฯ ฉบับท่ี 4 รัฐจะตั้งหนวยงานกลาง
ท่ีถาวรใหมีหนาท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจทุกแหงตามมาตรการ
ดังกลาวขางตน รวมท้ังการแกไข ปรับปรุง รวมหรือแยก จัดตั้ง ยายสังกัด แปรรูป ยกเลิก ลดหรือ
เลิกการรวมทุน หรือใหความชวยเหลือ หนวยงานกลางถาวรนี้อาจไมจําเปนตองตั้งหนวยงานขึ้น
ใหม เปนแตเพียงพิจารณามอบหมายใหหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งท่ีทําหนาท่ีท่ีเกี่ยวของอยู และ
ลักษณะสภาพอํานาจหนาท่ี ของหนวยงานนั้นอยูในระดับท่ีจะปฏิบัติงานดังกลาวได เชน 
กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ หรือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ใหเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานดังกลาวเสนอผลการพิจารณาตอคณะรัฐมนตรีเปน
ประจํา 
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 อยางไรก็ตาม การแปรรูปรัฐวิสาหกิจในชวงแผนฯ ฉบับท่ี 4 มิไดเปนไปตามเปาหมาย 
เนื่องมาจากปญหาท้ังทางดานเศรษฐกิจท้ังภายในและภายนอกประเทศและปญหาการเมืองภายใน
ประกอบกับไดเกิดวิกฤตการณของตลาดหลักทรัพยได  ซ่ึงเปนเง่ือนไขสําคัญท่ีไมอาจผลักดันให
รัฐวิสาหกิจโดยปริยาย ไดมีการยุบเลิกกิจการรัฐวิสาหกิจ 2 แหงท่ีมีการขาดทุนอยางมากคือ บริษัท
ปุยเคมี และโรงงานกระสอบ ปาน กระทรวงการคลัง มีการยุบรวมกิจการบริษัท และบริษัทมหา
นครขนสง กอตั้งใหมองคการส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทย หรือ อ.ส.ม.ท 
 5.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529)  
 ในชวงแผนฯ ฉบับท่ี 5 ฐานะการเงินการคลังของประเทศอยูในภาวะวิกฤตโดยเฉพาะ
ประเด็นเรื่องภาระหนี้สินของประเทศ จนทําใหรัฐตองประกาศลดคาเงินบาทเม่ือวันท่ี 2 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 และผอนคลายการควบคุมอัตราดอกเบ้ียเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน
ทางกาคาของประเทศ แตก็สงผลกระทบตอรัฐวิสาหกิจหลายแหง คือ การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย การไฟฟาสวนภูมิภาค การรถไฟแหงประเทศไทย โรงกล่ันน้ํามันบางจาก การ
ปโตรเลียมแหงประเทศไทย และธนาคารอาคารสงเคราะห นอกจากนั้น รัฐไดปรับเปล่ียนนโยบาย
ทางเศรษฐกิจโดยปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจใหมเพ่ือลดการขาดดุลภาครัฐและการขาดดุลบัญชี
เดินสะพัด โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐไดปรับนโยบายการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนใหสอดคลองกับ
มาตรการพัฒนาการเงินการคลังของประเทศดวย 
 ตามแผน ฯ ฉบับนี้ รัฐจึงจัดตั้ง “คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแหงชาติ” (กรช.) ขึ้นมาก เพ่ือ
เปนหนวยงานประสานงานกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจใหเปนไปในแนวเดียวกัน ทําหนาท่ีกํากับการ
ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ใหความเห็นขอเสนอแนะแกรัฐบาลในเรื่องท่ีเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ ใน
สวนท่ีนอกเหนือจากอํานาจหนาท่ีของหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีมีอยูแลว ลังทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา
และเครื่องมือของรัฐ ท่ีจะกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจท้ังหมดเปนการถาวรและตอเนื่อง โดย
คณะกรรมการชุดนี้ไดจัดใหมีฝายเลขานุการรวมจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สํานักงบประมาณ 
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แตยังขาดเจาหนาท่ีประจําทํางาน
โดยเฉพาะเพ่ือวิเคราะหเรื่องเสนอคณะกรรมการฯ อยางเปนระบบ เรื่องตาง ๆ จึงมีลักษณะงานฝาก
ใหแกเจาหนาท่ีของท้ัง 3 หนวยงานดังกลาวจึงมีขอจํากัดพอสมควร 
 อาจกลาวไดวาแผนฯ ฉบับท่ี 5 ไดใหความสําคัญตอการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนเพ่ือพัฒนา
รัฐวิสาหกจิอยางมากท่ีสุด โดยไดกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้ 

 1.  ความจําเปนท่ีจะใหคงสภาพเปนรัฐวิสาหกิจตอไป รัฐจะชะลอการขยายกิจการหรือ
พิจารณายุบเลิกหรือใหเอกชนเชาดําเนินการ 
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 2.   สําหรับรัฐวิสาหกิจประเภทท่ีจัดตั้งขึ้นหรือไดมาดวยเหตุผลอ่ืนรัฐจะไมลงทุนขยายงาน
รัฐวิสาหกิจประเภทนี้ และจะพิจารณาจําหนายหรือใหเชาหรือใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานในระยะเวลาท่ีเหมาะสมตอไป 
 โดยตามแผนฯ นี้ รัฐไดยุบเลิกรัฐวิสาหกิจไป 5 แหง เชา องคการสารลม บริษัทสงเสียงทาง
สาย และขายหุนรานนารายณภัณฑสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัทหุนสวนจํากัดรวมทุน
กับบริษัท Amarin Development  ดําเนินกิจการโรงแรมเอราวัณ และใหเอกชนเชาชวงดําเนินการ
การรถไฟแหงประเทศไทย 3 เสนทาง  
 โดยท่ัวไปเม่ือพิจารณาแนวนโยบายตามแผนฯ ฉบับท่ี 5 จะเห็นวา การเพ่ิมบทบาทของ
ภาคเอกชนตอรัฐวิสาหกิจนั้นมีมากขึ้น แตมีแนวทางในการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนหลายรูปแบบ 
หลายวิธีการ ซ่ึงเปนสาเหตุใหภาครัฐไมอาจปรับตัวไดทันซ่ึงสงผลใหทิศทางของแผนฯ ฉบับท่ี 6 มี
ลักษณะหรือแนวโนมท่ีจะวกกลับเขาสูการคงสภาพรัฐวิสาหกิจมากกวาการดําเนินแนวนโยบายการ
แปรรูปตอไปใหกวางขวางยิ่งขึ้น 
 6.   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6  (พ.ศ. 3530-2534)  
 ในการจัดทําแผนฯ ฉบับท่ี 6 ไดมีการสรุปผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจตั้งแตแผนฯ 
ฉบับท่ี 1 ถึงฉบับท่ี 5 ปรากฏวา รัฐวิสาหกิจลดลงจากเดิม 108 แหง เหลือไมถึง 70 แหง แตขณะ
เดียวกับรายจายงบทําการและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจกลับเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว กลาวคือ จาก
ประมาณรอยละ 72 ของงบประมาณแผนดินในป พ.ศ. 2520 ไดเพ่ิมเปนรอยละ 109 ของ
งบประมาณแผนดิน ในป พ.ศ. 2529 หนี้ตางประเทศของภาครัฐกวารอยละ 60 เปนหนี้ของ
รัฐวิสาหกิจเริ่มลดลง คือ จากรอยละ 73 ของกําไรสุทธิในชวงแผนฯ ฉบับท่ี 4 มาเปนเพียงรอยละ 
42 ในชวงแผนฯ ฉบับท่ี 5 เพราะรัฐวิสาหกิจนํารายไดเขาสมทบการลงทุนของรัฐวิสาหกิจเองเปน
สัดสวนเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 10 ของงบลงทุนท่ีเปนโครงการมาเปนรอยละ 20 ในชวงเวลาเดียวกัน 
นอกจากนั้น กําลังคนของภาครัฐวิสาหกิจเพ่ิมขึ้นจนมีจํานวนถึง 250,000 คนและมีแนวโนมการ
บรรจุกําลังเพ่ิมขึ้นกวารอยละ 3 ตอป ในชวงแผนฯ ฉบับท่ี 5 ซ่ึงจะสงผลตอตนทุนสินคาและบริการ
ท่ีเพ่ิมขึ้น  
 แผนฯ ฉบับท่ี 6 มีวัตถุประสงคหลายประการ คือ เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางการคลังของ
ประเทศโดยการลดเงินกูยืมจากแหลงภายนอกลงเพ่ิมการระดมทุนจากภายในจํากัดขนาดและการ
ลงทุนภาครัฐวิสาหกิจลงประการท่ีสอง คือ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ และยกระดับการ
ใหบริการของรัฐวิสาหกิจใหเปนบริการท่ีมีคุณภาพดีมีมาตรฐานสากลในราคาท่ีเหมาะสมใหมีการ
จัดการไปในเชิงธุรกิจมากขึ้น และพยายามลดภาระการอุดหนุนจากรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประการสุดทาย คือ ทบทวนบทบาทและปรับปรุงการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจใหสอดคลองกับ
สถานการณ โดยอํานวยโอกาสใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานและรวมทุนกับ
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รัฐวิสาหกิจ และกําหนดขั้นตอนการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจใหชัดเจนท่ีจะนําไปสูภาคปฏิบัติได
ตลอดท้ังปรับปรุงการกํากับดูแลของรัฐ ท้ังระดับกระทรวงและของสวนกลางใหเขาเปาหมายท่ี
กําหนดไวใหได นอกจากนั้น จะตองทําการปรับปรุงกฎหมายระเบียบขอบังคับตางๆ  ให
รัฐวิสาหกิจเกิดความคลองตัวในการจัดการดวย  
 แผนฉบับท่ี 6 ไดวางแนวทางและนโยบายในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดําเนินงานไว ดังนี ้
  1. แปลงการบริหารภายในของรัฐวิสาหกิจเองใหเปนเชิงธุรกิจมากขึ้น โดยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในดานการจัดการ การลงทุน และในการบริหารกําลังคน รวมท้ังใหเอกชนเขามามี
สวนรวมในการบริหารงาน 
  2. ใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน เชน การใหเชา จางเหมา และให
สัมปทาน 
  3. แปลงสภาพการเปนเจาของบางสวนหรือท้ังหมด เชน การขายหุน จําหนาย จาย
โอนและเพ่ือใหการแปลงนโยบายขางตนไปสูภาคปฏิบัติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แผนฯ ฉบับท่ี 
6 จึงกําหนดใหมีการดําเนินงาน ดังนี้ 
  1. ใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแหงชาติ (กรช.) เปนผูพิจารณากําหนดนโยบาย
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
  2. กรช. จะตองมีสํานักงานฝายเลขานุการรับผิดชอบโดยตรง และทํางานเต็มเวลา
ตอเนื่องอยางครบวงจร เพ่ือศึกษาวิเคราะหและประสานงานกับหนวยงานกลาง และกระทรวงเจา
สังกัดในการคัดเลือกรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ท่ีจะทําการแปรรูปในรูปแบบตาง ๆ โดยศึกษากฎ ระเบียบ 
ขอจํากัด และวิธีการในการแปรรูปรวมกับกระทรวงเจาสังกัด และหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือเสนอ
ตอ กรช. 
  3. พัฒนาตลาดทุนเพ่ือรองรับการขายหุนของรัฐวิสาหกิจ 
 เนื้อหาหลักของแผนฯ ฉบับท่ี 5 โดยในชวงเวลาของแผนฯ นี้ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ขยายตัวอยางรวดเร็ว การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวมากรัฐจึงจําเปนตองลงทุนดานบริการพ้ืนฐาน
เพ่ือรองรับการขยายตัวดังกลาว ทําใหรัฐมีการขยายกิจการรัฐวิสาหกิจเพ่ือรองรับและบริการ
ภาคเอกชนในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะเพ่ือแกไขความตองการบริการพ้ืนฐานซ่ึงเพ่ิมสูงขึน้มาก
จนเกิดสภาพ “คอขวด” ในหลายดาน เชน ดานโทรคมนาคมส่ือสาร การขนสง ไฟฟา น้ําประปา 
เปนตน ในชวงแผนฯ ฉบับท่ี 6 รัฐวิสาหกิจท่ีสําคัญท่ีมีการแปรรูป เชน บริษัทอุตสาหกรรมน้ําตาล
ชลบุรี จํากัด บริษัท สหโรงแรมไทยและการทองเท่ียว บริษัทเดินอากาศไทยรวมกิจการเขากับ
บริษัทการบินไทย จํากัด ธนาคาร สยามกิจการเขากับธนาคารกรุงเทพ เปนตน 
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 7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) 
 เปนชวงท่ีรัฐบาลตองเตรียมประเทศใหเขาสูระบบเศรษฐกิจเสรีท่ีตองเช่ือมโยงเศรษฐกิจ
ของประเทศกับเศรษฐกิจโลก ดังนั้น รัฐบาลจึงยังคงกําหนดใหรัฐวิสาหกิจดําเดินการเพ่ิมบทบาท
ภาคเอกชนอยางตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินใหรัฐวิสาหกิจ พรอมท้ังกําหนดให
รัฐวิสาหกิจปรับปรุงระบบการบริหารงานและโครงสรางองคกรใหคลองตัวและเปนเชิงธุรกิจมาก
ขึ้น สําหรับดานการกํากับดูแลใหหนวยงานของรัฐกํากับเฉพาะงานท่ีเปนนโยบายสําคัญของรัฐ เชน 
การกอหนี้ การนํารายไดสงรัฐ การตรวจสอบงบการเงิน ขนาดและลักษณะการลงทุน การติดตาม
ประเมินผลและการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชน สวนการบริหารใหเปนเรื่องความรับผิดชอบของฝาย
บริหารรัฐวิสาหกิจเพ่ือใหไดผลตามท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาประเทศโดยรวม นอกจากนั้น ยัง
กําหนดใหปรับปรุงกฎระเบียบภายในของรัฐวิสาหกิจใหเอ้ืออํานวยตอการดําเนินงานและการเพ่ิม
บทบาทการดําเนินงานรวมกับภาคเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนดใหมีการประเมินผลภายใน
รัฐวิสาหกิจดวย 
 แผนฯ ฉบับท่ี 7 ไดกําหนดรูปแบบในการเพ่ิมบทบาทของภาคในลักษณะผูขาดแตผูเดียว 
  1. เปดโอกาสใหเอกชนเขามาดําเนินการในกิจการ ซ่ึงเดิมรัฐทําในลักษณะผูกขาด
แตผูเดียว 
  2. การรวมทุนกับเอกชน 
  3. การทําสัญญาวาจางเอกชนเพ่ือดําเนินกิจกรรมบางอยางของรัฐวิสาหกิจ หรือทํา
สัญญาจางเอกชนมาบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดท้ังการเปดโอกาสใหเอกชนมาลงทุน และ
บริหารงานในโครงการใหมๆ ของรัฐวิสาหกิจ โดยมีเง่ือนไขใหทําการโอนสิทธิใหกับรัฐเม่ือส้ินสุด
สัญญา (BOT : Build – Operate – Transfer)  
  4.  การกระจายหุนบางสวนหรือท้ังหมดออกขายใหสาธารณชนในตลาด
หลักทรัพยหรือการตกลงขายหุนใหกับพนักงาน/เอกชนโดยตรงโดยไมผานตลาดหลักทรัพย 
 การเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจแหงใดแหงหนึ่ง สามารถนําเอาวิธีการดังกลาว
ขางตนมาใชรวมกันเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดานตางๆได อยางไรก็ตาม การท่ีจะเลือกใชวิธีใด
จําเปนตองมีการศึกษาอยางรอบคอบและกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนใหชัดเจนโปรงใส โดย
องคกรท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรง 
 โดยแผนฯ ฉบับท่ี 7 ไดกําหนดมาตรการท่ีจําเปนเพ่ือใหโครงการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชน
ในกิจการรัฐวิสาหกิจประสบผลสําเร็จ ดังนี ้
  1 .  สร า งค วา มร วม มือ จา กทุ กฝ าย ท่ี เ กี่ ย วข อง  โ ดย กา รเ ผย แพ รค วา ม รู 
ประชาสัมพันธใหสาธารณชนทราบถึงผลดีผลเสียเพ่ือสรางเสียงสนับสนุนจากประชาชนทุกฝาย 
ไดแก นักธุรกิจ นักวิชาการ นักการเมือง ขาราชการ  ส่ือมวลชน และประชาชน 
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  2. ปรับปรุงใหแผนงานมีความกระจางชัด โดยจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือทุกฝายท่ี
เกี่ยวของไดทราบถึงวิธีการและขั้นตอนท่ีชัดเจน ซ่ึงจะนําไปสูการปฏิบัติตอไป 
  3. กําหนดส่ิงจูงใจสําหรับผูท่ีเกี่ยวของ โดยกําหนดวิธีการใหผลประโยชนตอบ
แทนในรูปแบบตางๆ เชน ใหพนักงานรัฐวิสาหกิจมีสวนรวมในการเปนเจาของรัฐวิสาหกิจ มี
กองทุนชดเชยการออกจากงานโดยพิจารณาความเหมาะสมเปนกรณีไป รวมถึงการจัดฝกอบรมเพ่ือ
หางานใหมให เปนตน 
  4. สงเสริมการประกอบการเชิงธุรกิจ โดยแกไขกฎหมายบางฉบับท่ีเปนอุปสรรค
ตอการใหเอกชนดําเนินกิจการบางประเภท ลดเงิน อุดหนุนจากรัฐบาลและการเปล่ียนสถานะของ
รัฐวิสาหกิจใหอยูในรูปบริษัทจํากัด 
  5. การเสริมสรางความเขาใจตอสาธารณะและรัฐวิสาหกิจ การเสริมสรางความ
เขาใจและเผยแพรบทบาทของรัฐวิสาหกิจตอสาธารณชนและรัฐวิสาหกิจ จะชวยใหการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายไดรวดเร็ว ดังนั้น จึงตองใหหนวยงานกลางท่ีดูแล
รัฐวิสาหกิจจัดทําแผนการเผยแพรท่ีเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ และแผนปฏิบัติงานในดานตางๆ ของ
รัฐเพ่ือเสริมสรางความเขาใจอยางตอเนื่องตอสาธารณชนและกลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะ
จะตองประชาสัมพันธภาพรวมผลการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ผลดีผลเสีย ประเด็นปญหาอุปสรรคและ
แนวทางแกไขแกผูบริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจอยางตอเนื่อง 
 ในชวงแผนฯ ฉบับท่ี 7 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2535 เห็นชอบให
มีการแตงตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาการเพ่ิมบทบามภาคเอกชนในการรวมพัฒนารัฐวิสาหกิจ” มี
ปลัดกระทรวงการคลัง เปนประธานเพ่ือพิจารณาเรื่องการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนในการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจแตละแหง และตอมาในสมัยรัฐบาลชุดนายชวน หลีกภัย  ได มีการแตงตั้ ง 
“คณะกรรมการติดตามการดําเนินงานนโยบายการบริหารงานรัฐวิสาหกิจ” ขึ้นมีนายกรัฐมนตรีเปน
ประธานเพ่ือติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงตอมาคณะกรรมการ
พิจารณาเรื่องการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนฯ ไดเปล่ียนสถานภาพเปนคณะอนุกรรมการชุดหนึ่งใน
คณะกรรมการติดตามฯ 
 โดยคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารรัฐวิสาหกิจไดมีมตใินการ
ประชุมเม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 เห็นชอบการดําเนินการตามขอเสนอแนะของรายงาน ตาม
ผลการศึกษาของธนาคารโลก เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพและการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชน โดย
กรณีเรื่องท่ีควรปฏิบัติทันที ธนาคารดลกไดเสนอแนะวา รัฐวิสาหกิจในกลุมพาณิชยกรรม จํานวน 
24 แหง เปนรัฐวิสาหกิจท่ีหมดความจําเปนและควรจัดเปนรัฐวิสาหกิจท่ีตองดําเนินการแปรรปู โดย
การจําหนายจายโอนโดยเร็วรวมท้ังใหมีการศึกษาการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ
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ประเภทสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 18 แหง โดยวิธีการแปลงสภาพเปนบรัทจํากัดแลวนําหุนไป
ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ 
 ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ใหกระทรวงการคลังพิจารณา
บทบาทและกระบวนการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจตางๆโดยยุบเลิกหรือใหเอกชนเปนผูดําเนินการสําหรับ
รัฐวิสาหกิจท่ีมีผลการดําเนินงานขาดทุนและลักษณะการดําเนินงานไมไดเปนการตอบสนอง
โดยตรงตอนโยบายรัฐบาล แลวเสนอใหคณะกรรมการติดตามฯ เพ่ือพิจารณาตอไป  
 ถือไดวาแผนฯ ฉบับท่ี 7 ไดวางแนวทางในการเพ่ิมบทบาทเอกชนในการรวมพัฒนา
รัฐวิสาหกิจอยางเปนระบบ รวมท้ังปรับปรุงระบบการควบคุมกํากับดูแบรัฐวาสหกิจและปรับปรุง
องคกรภายในรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 8.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 254-2544) 
 สืบเนื่องมาจากการประสบปญหาเศรษฐกิจครั้งสําคัญของประเทศไทยในป พ.ศ. 2540 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นเพ่ือใหเกิดผลเปนการแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยสวนท่ีเกี่ยวของกับรัฐวิสาหกิจ รัฐบาลไดกําหนดแนวทางการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนให
รัฐวิสาหกิจไว ดังนี้ 

8.1  เพ่ิมบทบาทภาคเอกชนเพ่ือใหรัฐวิสาหกิจเปนเครื่องมือในการเสริมสรางระบบ
เศรษฐกิจท่ีเขมแข็ง โดยใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนงานและเปาหมาย
ในการลดบทบาทของรัฐในการเปนเจาของรัฐวิสาหกิจ 

8.2  สนับสนุนรัฐวิสาหกิจใหมีสถานะเปนบริษัทมหาชนและจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ เพ่ือใหสามารถระดมทุนจากประชาชนไดอยางกวางขวาง 

8.3  จัดตั้งองคกรกลางเปนการถาวร เพ่ือบริหารนโยบายการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชน 
และประสานการปฏิบัติงานกับรัฐวิสาหกิจตางๆ อยางตอเนื่อง รวมท้ังองคกรกํากับรายสาขา
รัฐวิสาหกิจท่ีมีการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมท้ังแกภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมท้ังการคุมครองผูบริโภคใหดานราคา ปริมาณ และคุณภาพการบริการ 

8.4  นําระบบประเมินผลการดําเนินงานมาใชแทนการกํากับดูแลในรายละเอียดเพ่ือให
รัฐวิสาหกิจดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและคลองตวั 
 นอกจากนี้ นโยบายของรัฐบาลไดกําหนดการสงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการ
ลงทุนและดําเนินการดานโครงการพ้ืนฐานและบริการสาธารณะเพ่ือลดภาระดานงบประมาณของ
รัฐบาลและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสงผลประโยชนใหประชาชนสวนรวมจากนโยบายท่ีกําหนดไวใน
แผนฯ ฉบับท่ี 8 และนโยบายรัฐบาล ดัลงกลาว คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2540 
เห็นชอบตามขอเสนอของ สศช. และกระทรวงการคลังในการจําแนกรัฐวิสาหกิจเพ่ือดําเนินการเพ่ิม
บทบาทภาคเอกชนเปน 2 กลุม ดังนี ้
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 1.  กลุมท่ีแปรสภาพใหพนจากการเปนรัฐวิสาหกิจ (รัฐเปนเจาของนอยกวารอยละ 50) เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการใหบริการดดยกลุมนี้จะแบงเปน 2 กลุมยอย คือ 
  กลุมท่ี  1.1 สงเสริมใหมีการแขงขันและจัดการในเชิงธุรกิจประกอบดวย
รัฐวิสาหกิจในสาขาขนสงและโทรคมนาคม จํานวน 8 แหง 
  กลุมท่ี 1.2 ลดบทบาทภาครัฐลงเนื่องจากเอกชนสามารถดําเนินการไดดีแลว 
ประกอบดวยรัฐวิสาหกิจ 21 แหง ในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรมเปนสวน
ใหญ 

2.  กลุมท่ีใหคงสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจ (รัฐเปนเจาของมากกวารอยละ 50) แตใหมีการ
เพ่ิมบทบาทภาคเอกชน ประกอบดวยรัฐวิสาหกิจ จํานวน 37 แหงในสาขาพลังงานสาธารณูปการ 
สังคม ขนสง และสถาบันการเงิน 
 นอกจากการแบงกลุมรัฐวิสาหกิจดังกลาวแลว คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบใหมีการแตงตั้ง 
“คณะกรรมการกํากับนโยบายการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ” มีนายกรัฐมนตรีเปน
ประธานรัฐมนตรีวาการกระทรวงและหัวหนางานท่ีเกี่ยวของเปนกรรมการโดยมีอธิบดี
กรมบัญชีกลางและรองเลขาธิการ สศช.เปนเลขาธิการรวม เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณากําหนดหลักเกณฑ 
แนวทาง และแผนปฏิบัติการท่ีเหมาะสมสําหรับการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจใหแลว
เสร็จ และนําเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเวลาท่ีกําหนด (2 ป) 
 เม่ือคณะกรรมการกํากับนโยบายการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชน ในรัฐวิสาหากิจไดกําหนด
แผนปฏิบัติการเพ่ือดําเนินการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนสําหรับรัฐวิสาหกิจทุกแหงตามกลุมท่ีจําแนก
ไว และกระทรวงเจาสังกัดไดดําเนินการปฏิบัติใหเกิดผลท่ีเปรูปธรรมเรียบรอยแลว ทิศทางและ
ภาพรวมการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจในอนาคตจะเปนดังนี ้

1.  จะมีการเปดการแขงขันเสรีในสาขาท่ีรัฐวิสาหกิจผูกขาดอยูโดยเอกชนสามารถท่ีจะเขา
มาดําเนินการแขงขันกับกิจการท่ีรัฐวิสาหกิจผูกขาดอยูได ท้ังนี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพ
การใหบริการประชาชนท่ีใชบริการของธุรกิจสาขานั้น 
 2.  รัฐวิสาหกิจขนาดใหญโดยเฉพาะสาขาพลังงาน สาธารณูปการและส่ือสารโทรคมนาคม 
จะแปลงสภาพเปนบริษัทจํากัด แลวกระจายหุนในตลาดหลักทรัพยฯ หรือดําเนินการหาพันธมิตร
รวมทุน (Strategic Partner) เพ่ือประโยชนในการระดมทุนขยายงานและการบริหารงานอยางเสรี
เหมือนกับธุรกิจเอกชน พรอมท้ังเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขันกับเอกชนในตลาดเสรีอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 3.  มีการปรับบทบาทของรัฐวิสาหกิจใหมีฐานะเปนเพียงหนวยปฏิบัติเพ่ือใหการแขงขัน
กับเอกชนเปนไปอยางยุติธรรม 
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 4.  มีการจัดตั้งองคการกํากับดูแลเฉพาะสาขาเพ่ือกํากับดูแล และกําหนดนโยบายการพัฒนา
สาขาของท้ังภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงทําหนาท่ีกําหนดราคาอัตราคาบริการและควบคุม
คุณภาพการใหบริการ เพ่ือใหผลประโยชนสูงสุดเกิดแกสาธารณชนผูใชบริการ 
 5.  กระทรวงการคลังจะทําหนาท่ีดูแลรัฐวิสาหกิจและบริษัทท่ีแปรสภาพเปนเอกชน แตรัฐ
ยังคงถือหุนในบริษัทอยู โดยจะทําหนาท่ีดูแลในฐานะผูถือหุนของกิจการท่ีดูแลใหนโยบายในเรื่อง
ผลตอบแทนการลงทุนและการกําหนดจํานวนเงินปนผลเหมือนภาคเอกชน รวมถึงการดูแลใหมีการ
เสียภาษีนิติบุคคลเหมือนภาคเอกชนท่ัวไปเทานั้น สําหรับกระทรวงเจาสังกัดจะตองปรับหนาท่ีจาก
เดิมท่ีเปนผูกํากับนโยบายการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจมาเปนผูกํากับดูแลธุรกิจในแตละสาขาท่ี
กระทรวงเจาสังกัดนั้นเกี่ยวของอยูควบคูกับองคกรกํากับดูแล สวนหนาท่ีในการบริหารงานภายใน
เพ่ือใหไดผลตอบแทนท่ีคุมคากลับคืนสูรัฐหรือประชาชนโดยรวมจะเปนหนาท่ีของฝายบริหารและ
คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้น 
 
 9.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) 
 แผนฯ นี้ เปนแผนท่ีไดจัดทําขึ้นภายใตกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนจากทุกภาค
ทุกสวนของประเทศไทยท่ีไดรวมพลังรวมกันระดมความคิดกําหนดวิสัยทัศนรวมกันของ
สังคมไทยและรวมจัดทํารายละเอียดของแผนฯ โดยทุกฝายเห็นพองรวมกันใหอัญเชิญ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ตามพระราชดํารัสของพระเจาอยูหัวมาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศ 
ซ่ึงตอมาแผนฯ ก็ไดผานการพิจารณาใหความเห็นของสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ตามมาตรา 89 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 สาระสําคัญของแผนฯ ฉบับท่ี 9 นี้เปนการกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ประเทศท่ีจะนําไปสูการพัฒนาท่ีสมดุล มีคุณภาพและยั่งยืนดวยการเสริมสรางรากฐานทาง
เศรษฐกิจและสังคมใหเขมแข็ง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสวนใหญของประเทศใหอยูดีมีสุข 
รูจักความพอประมาณอยางมีเหตุผลและมีระบบภูมิคุมกันท่ีดี ควบคูไปกับการพัฒนาท่ีมุงสูคุณภาพ
ในทุกดาน โดยเฉพาะการเสริมสรางคนใหมีความรู มีภูมิปญญารูเทาทันโลกและการจัดใหมีระบบ
บริหารจัดการท่ีดีในทุกระดับเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 สวนในเรื่องของการพัฒนารัฐวิสาหกิจนั้น ไดถูกบรรจุไวในยุทธศาสตร 2 สวน คือ 
 “ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี ไดมีการระบุสภาพปญหาและสาเหตุของปญหาท่ี
สังคมไทยประสบอยู โดยพบวาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินของประเทศท่ีเกิดขึ้นในป พ.ศ. 
2540 สวนหนึ่งเปนผลมาจากกลไกและการบริหารจัดการในประเทศของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาค
ประชาชนมีความไมเหมาะสมหลายประการ โดยปรากฏใหเห็นในลักษณะตางๆ กลาวคือ ภาครัฐ
หลายหนวยงานใชจายงบประมาณอยางฟุมเฟอยและลงทุนในโครงการพัฒนาขนาดใหญอยางไม
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โปรงใส ระบบราชการขาดการพัฒนาใหทันตอการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
กฎระเบียบตางๆ ท่ียังลาสมัย ขาดความยืดหยุน เอ้ือตอการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีเปนหลัก 
ขาราชการขาดความรับผิดชอบตอสาธารณะ รัฐวิสาหกิจดําเนินกิจการท่ีไมมีประสิทธิภาพขาด
ความโปรงใส ซ่ึงนําไปสูปญหาทุจริตคอรัปช่ันท่ีรุนแรงในสังคมไทย และในขณะท่ีธุรกิจเอกชน
บริหารกิจการอยางขาดความระมัดระวัง 
 ดังนั้น เพ่ือสรางระบบบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ ปราศจากรทุจริต บนพ้ืนฐานการมี
สวนรวมของทุกฝายในสังคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 จึงไดกําหนดการ
ดําเนินการภายใตแนวทางการพัฒนา ในเรื่องการปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐไปสูแนวทางการ
บริหารจัดการท่ีดี ใหสามารถเอ้ืออํานวยตอการทํางานของทุกภาคสวนในการฟนฟูประเทศและการ
สรางความแข็งแกรงของระบบเศรษฐกิจและสังคม ควบคูกับการกระจายผลการพัฒนาสูประชาชน
อยางเปนธรรมและมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใสและตรวจสอบได จัดใหมีระบบการทํางาน 
ระบบขอมูล และระบบงบประมาณแบบมุงผลลัพธ ปรับปรุงระบบกฎหมายใหสอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจสังคม 
 ยุทธศาสตรการเพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทส โดยไดระบุ
สภาพปญหาและสาเหตุของปญหาท่ีสังคมไทยประสบอยู  โดยพบวาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศท่ีเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2540 สวนหนึ่งเปนผลมาจากกลไกและการบริหารจัดการใน
ประเทศของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนมีความไมเหมาะสมหลายประการ โดยปรากฏให
เห็นในลักษณะตางๆ กลาวคือ ภาคัรัฐหลายหนวยงานใชจายงบประมาณอยางฟุมเฟอยและลงทุนใน
โครงการพัฒนาขนาดใหญอยางไมโปรงใส ระบบราชการขาดการพัฒนาใหทันตอการเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะกฎระเบียบตางๆ ท่ียังลาสมัคย ขาดความยืดหยุน เอ้ือตอการใช
ดุลยพินิจของเจาหนาท่ีเปนหลัก ขาราชการขาดความรับผิดชอบตอสาธารณะ รัฐวิสาหกิจดําเนิน
กิจการท่ีไมมีประสิทธิภาพขาดความโปรงใส ซ่ึงนําไปสูปญหาทุจริตคอรัปช่ันท่ีรุนแรงใน
สังคมไทย และในขณะท่ีธุรกิจเอกชนบริหารกิจการอยางขาดความระมัดระวัง 
 ดังนั้น เพ่ือสรางระบบบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริต บนพ้ืนฐาน
การมีสวนรวมของทุกฝายในสังคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 จึงได
กําหนดการดําเนินการภายใตแนวทางการพัฒนา ในเรื่องการปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐไปสู
แนวทางการบริหารจัดการท่ีดี ใหสามารถเอ้ืออํานวยตอการทํางานของทุกภาคสวนในการฟนฟูประ
เทสและการสรางความแข็งแกรงของระบบเศรษฐกิจและสังคม ควบคูกับการกระจายผลการพัฒนา
สูประชาชนอยางเปนธรรมและมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใสและตรวจสอบได จัดใหมีระบบการ
ทํางาน ระบบขอมูล และระบบงบประมาณแบบมุงผลลัพธ ปรับปรุงระบบกฎหมายใหสอดคลอง
กับสภาพเศรษฐกิจสังคม 
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 ยุทธศาสตรการเพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยไดระบุ
สภาพปญหาวาในปจจุบันปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการปรับโครงสรางและเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศในระยะยาวยังมีประสิทธิภาพต่ํา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ศักยภาพของคน 
ความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความสามารถดานการบริหารจัดการและบริการ
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีคุณภาพไมดีพอ การเสริมสรางใหปจจัยเหลานี้มีคุณภาพและเพียงพอเปนเรื่องท่ี
มีความสําคัญและตองทําใหเกิดขึ้นใหได เนื่องจากเปนปจจัยท่ีจะทําใหภาคการผลิตมีความเขมแข็ง
และสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน 
 ดังนั้น ในสวนการเพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 จําเปนตองใหความสําคัญกับการปรับโครงสราง
การผลิตและการคาของประเทศใหดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน การใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิด
มูลคาเพ่ิมในทุกขั้นตอนของการผลิตและการตลาด การมีสวนรวมของทุกฝายในกระบวนการ
ทํางาน การแบงปยประโยชนรวมกันของทุกฝายในสังคม การรับถายทอดเทคโนโลยีทันสมัยจาก
ธุรกิจขนาดใหญ การพัฒนานวัตกรรมอยางตอเนื่อง และการปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพและ
ความรวดเร็วของบริการโครงสรางพ้ืนฐานโดยกําหนดแนวทางการพัฒนาในเรื่องการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพโครงสรางพ้ืนฐานท้ังดานระบบการขนสง ส่ือสารโทรคมนาคม 
พลังงานและสาธารณูปการ เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมสมรรถนะภาคการผลิต และบริการดังนี ้
 1. ใชประโยชนจากระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดพัฒนาขึ้นแลวใหคุมคา 
 2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน โครงขายโทรคมนาคม ทาอากาศยานและทาเรือหลัก รวมท้ัง
กิจการพาณิชยนาวีใหมีคุณภาพอยูในระดับมาตรฐาน 
 3. จัดหาพลังงานใหเพียงพอกับความตองการอยางมีคุณภาพ มีความม่ันคงในระดับราคาท่ี
เหมาะสมและพัฒนาการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพ่ือประโยชนเชิงพาณิชย 
 4. ปรับปรุงกระบวนการจัดเตรียมโครงการใหมีความสมบูรณโดยคํานึงถึงผลกระทบดาน
เศรษฐกิจ ภาระหนี้ของประเทศ ผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและวิ ถีชีวิตของชุมชน สราง
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบ กฎหมาย อยางเครงครัด 
เพ่ือใหการบริหารการจัดการดานโครงสรางพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพ โปรงใส และเกิดการยอมรับ
จากประชาชน 
 5. ดําเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอยางเปนขั้นตอนโดยใหความสําคัญในการเตรียมความ
พรอม ท้ังในดานการปรับองคกรและการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานเพ่ือใหเกิดการบริหาร
จัดการท่ีดี สนับสนุนบทบาทการลงทุนของภาคเอกชนท่ีคํานึงถึงประสิทธิภาพการใหบริการเพ่ือลด
ภาระการลงทุนของภาครัฐ และเปนทางเลือกใหประชาชนไดรับบริการท่ีดีมีคุณภาพดีขึ้น 
ขณะเดียวกันก็มีการจัดตั้งองคกรกํากับดูแลโครงสรางพ้ืนฐานรายสาขาใหไดมาตรฐานท้ังในดาน
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คุณภาพและอัตราคาบริการเพ่ือใหการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเกิดความเปนธรรมตอผูใหและผูใชบรกิาร
เกิดประโยชนตอประชาชนโดยรวม 
 10.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)   

แผนฯ ฉบับนี้มุงพัฒนาสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” คนไทยมีคุณธรรม  นําความรอบรู  
รู เทาทันโลก  ครอบครัวอบอุน  ชุมชนเขมแข็ง  สังคมสันติสุข  เสถียรภาพและเปนธรรม  
ส่ิงแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติท่ียั่งยืนอยูภายใตระบบบริหารจัดการประเทศท่ีมี  
ธรรมาธิบาล  ดํารงไวซ่ึงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และอยูใน
ประชาคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี  ท้ังนี้ยังคงอยูภายใตแนวปฏิบัติของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 สําหรับแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)   
ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจโดยตองใหพัฒนารัฐวิสาหกิจใหดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพมีการ
บริหารจัดการท่ีดี  และรายงานผลการดําเนินงานอยางโปรงใส  โดยมีกฎหมายกํากับดูแลอยางมีประ
สิทธิ  รวมท้ังสงเสริมใหเกิดการแขงขันในการใหบริการจากภาคเอกชน  เพ่ือใหเกิดการใช
ทรัพยากรและเกิดสวัสดิการสูงสุดแกประเทศ  ท้ังนี้การแปรรูปรัฐวิสาหกิจจะตองคํานึงเกณฑ 3 
ประการท่ีสําคัญ คือ 
  1.  มุงเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
  2.  การเพ่ิมมูลคาสินทรัพยของรัฐ 
  3.  การดูแลผลประโยชนผูดอยโอกาสและผูมีรายไดนอยใหสามารถเขาถึงบริการ
ไดอยางท่ัวถึง 
 11.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11  มีแนวคิดมี
ความตอเนื่องของแผนฯ ฉบับท่ี 8 – 10 โดยยังคงยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมุงใหคน
เปนศูนยกลางของการพัฒนาและสรางสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ สรางความม่ันใจวาการพัฒนาจะ
เปนไปในทางท่ียั่งยืนและสรางความสุขใหกับคนไทย โดยมีวิสัยทัศน “สังคมอยูรวมกันอยางมี
ความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรมและมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง” 
 สําหรับแผนฯ ฉบับท่ี 11 เกี่ยวกับการพัฒนารัฐวิสาหกิจโดยการใหพัฒนาประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจโดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการและบริหารความเส่ียงเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานใหมีความโปรงใสตามหลักธรรมาธิบาลรวมท้ังเรงปรับปรุงโครงสราง
การกํากับดูแลการดําเนินงานและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจท่ีมีสถานะเปนบริษัทมหาชนใหมีความ
ชัดเจน  และสามารถดําเนินกิจการไดอยางคลองตัว  และสอดคลองกับสภาพแวดลอมการแขงขัย
ทางธุรกิจ 
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 เม่ือพิจารณาแนวนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตามท่ีปรากฏในแผนฯ  ฉบับท่ี 1 – ฉบับท่ี 
10  จะเห็นไดวา แนวทางการแปรรูปมีการเปล่ียนแปลงไปตามระดับพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศในขณะนั้น ดังนั้น การแปรรูปรัฐวิสาหกิจจะสําเร็จบรรลุผลตามเปาหมายท่ีวางไวมาก
นอยเพียงใด คงตองอาศัยความรู ความสามารถ ประสบการณ และความรวมมือของบุคลากรท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชนเปนสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยเกื้อหนุนในเรื่องเงินทุนและเทคโนโลย ี
 การผอนคลายกฎระเบียบเพ่ือเปดโอกาสใหเอกชนหลายรายเขามาแขงขันไดเพ่ือผลิตสินคา
และบริการ จะเปนประโยชนตอผูบริโภคโดยรวมเพราะเปนการแขงขันระหวางผูผลิตท่ีเปนเอกชน
ดวยกัน และเปนการกระตุนใหรัฐวิสาหกิจปรับปรุงกิจการเพ่ือแขงขันกับผูผลิตเอกชนดวย 
รัฐวิสาหกิจเองก็มีความคลองตัวมากขึ้นในการปรับตัวเพ่ือแขงขันกับผูผลิตเอกชน แตการผอน
คลายกฎเกณฑยังตองคงไวซ่ึงหลักเกณฑในการคุมครองปกปองผลประโยชนผูบริโภค เชน 
คุณภาพสินคาและบริการ ความปลอดภัยตอสุขภาพของผูบรโิภค 
 แมวาการแปรรูปรัฐวิสาหกิจจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานทําใหการใหบริการมี
คุณภาพดีขึ้น ตลอดจนทําใหราคาสะทอนถึงตนทุนท่ีแทจริงและเปนไปตามกลไกตลาดมากขึ้น ซ่ึง
ผลประโยชนเหลานี้ยอมจะตกกับประชาชนผูใชบริการโดยตรง อยางไรก็ตาม รัฐควรระมัดระวัง
ไมใหการแปรรูปดังกลาวกอใหเกิดการผูกขาดโดยเอกชนแทนการผูกขาดโดยรัฐวิสาหกจิอีกท้ังตอง
ติดตามดูแลใหคุณภาพและราคาของบริการท่ีดําเนินการโดยเอกชนอยูในมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับ
อีกดวย ซ่ึงรัฐอาจจําเปนตองหนวยงานท่ีหนาท่ีกํากับดูแลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจท่ีแปรรูป
ไปแลวเพ่ือปองกันผลเสียดังกลาวท่ีอาจเกิดขึ้นภายหลังการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
 
3.3  กฎหมาย กฎระเบียบ และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจกอนป พ.ศ. 2540 
 การแปรรูปรัฐวิสาหกิจนับไดวาเปนสาระสําคัญประการหนึ่งท่ีระบุไวในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้งแตฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2504 - 2509)  จนถึงฉบับปจจุบัน (ฉบับท่ี 11  
พ.ศ. 2555 - 2559)  เพ่ือใหแนวนโยบายตามท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แตละฉบับสัมฤทธิผล ในทางปฏิบัติรัฐจึงไดออกกฎหมาย กฎ และระเบียบตางๆ เพ่ือเปนกรอบ
นโยบาย กําหนดขอบเขต และแนวทางการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ รวม 3 ฉบับดวยกัน คือ 
 1.  พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 
2535 
 เปนกฎหมายท่ีวางหลักเกณฑในการใหสัมปทานหรือใหสิทธิแกเอกชนหรือการรวมทุน
ระหวางรัฐกับเอกชนเพ่ือใหมีแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจน กระบวนการดําเนินการ การกํากับดูแล
และติดตามผลอยูภายใตคณะกรรมการท่ีมาจากผูแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของมิไดอยูในการพิจารณา
ของบุคคลผูเดียวหรือหนวยงานเดียวอีกตอไป โดยมีหลักเกณฑสําคัญดังตอไปนี้ คือ หนวยงาน
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เจาของโครงการท่ีตองการรวมลงทุนกับเอกชนไมวาดวยวิธีใด หรือมอบใหเอกชนลงทุนแตฝาย
เดียวโดยวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง เชน การอนุญาต การใหสัมปทาน การใหสิทธ์ิหรือวิธีการอ่ืนใด 
จะตองดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ ท่ีกฎหมายนี้กําหนด คือ 

1.1   เสนอผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการโดยละเอียดตามประเด็นท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) กําหนดตอกระทรวงเจาสังกัดในกรณี
โครงการมีวงเงินหรือมีทรัพยสินเกินหาพันลานบาท หนวยงานเจาของโครงการตองวาจางท่ีปรึกษา
มาใหคําปรึกษา ซ่ึงท่ีปรึกษาจะตองทํารายงานอีกฉบับตามรายละเอียดท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนด และสาระสําคัญอ่ืนๆท่ีท่ีปรึกษาเห็นสมควรเพ่ือท่ี
หนวยงานเจาของโครงการจะไดสงรายงานนี้ไปยังสวนราช-การท่ีเกี่ยวของเพ่ือใชประกอบการ
พิจารณา 

1.2  เม่ือกระทรวงเจาสังกัดไดรับผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการจากหนวยงาน
เจาของโครงการแลว จะตองดําเนินการดังตอไปนี ้

ก. โครงการใหม ใหเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาตเิพ่ือพิจารณา หาก สศช. พิจารณาแลวเห็นดวยกับโครงการ ใหเสนอตอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเพ่ือใหความเห็นชอบในหลักการของโครงการ หาก สศช. ไมเห็นดวยกับโครงการ ใหแจง
หนวยงานเจาของโครงการ ในกรณีท่ีหนวยงานเจาของโครงการไมเห็นดวยกับความเห็นของ สศช. 
ใหเสนอความเห็นหรือคําช้ีแจงเพ่ิมเติมตอรัฐมนตรีเจาสังกัดเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตัดสิน 
โดยตองแจงขอมูลตางๆ ตามท่ี สศช. กําหนด และขอมูลอ่ืนตามท่ีเจาของโครงการเห็นสมควร 

ข. โครงการท่ีมีทรัพยสินอยูแลว ใหเสนอตอกระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาหาก
กระทรวงการคลังพิจารณาแลวเห็นดวยกับโครงการใหเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบในหลักการของโครงการ แตถาหากกระทรวงการคลังไมเห็นดวยกับโครงการใหแจง
หนวยงานเจาของโครงการ ในกรณีท่ีหนวยงานเจาของโครงการไมเห็นชอบดวยกับความเห็นของ
กระทรวงการคลังใหเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเจาสังกัดเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตัดสิน 
โดยตองแจงขอมูลตางๆ ตามท่ี สศช. กําหนด และขอมูลอ่ืนตามท่ีหนวยงานเจาของโครงการ
เห็นสมควร 

ค.  เม่ือคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ หนวยงานเจาของโครงการตองราง
ประกาศเชิญชวนใหเอกชนเขารวมงาน หรือรางขอบเขตของโครงการและเง่ือนไขสําคัญท่ีจะตองมี
ในสัญญารวมงานหรือดําเนินการ หนวยงานเจาของโครงการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง 
โดยประกอบดวยบุคคลตามท่ีกฎหมายกําหนดมีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาใหความเห็นชอบราง
ประกาศเชิญชวนเขารวมงานหรือดําเนินการรางขอบเขตของโครงการและเง่ือนไขสําคัญท่ีจะตองมี
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ในสัญญารวมงานหรือดําเนินการกําหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา พิจารณา
ดําเนินการอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับโครงการท่ีเห็นสมควร 

ง.  เม่ือหนวยงานเจาของโครงการดําเนินการคัดเลือกเอกชนใหเขารวมงานหรือ
ดําเนินการโดยวิธีการประมูล แตหากคณะกรรมการเห็นวาไมควรใชวิธีการประมูลและหนวย
เจาของโครงการก็เห็นชอบดวย ใหรายงานตอ สศช. และกระทรวงการคลัง ถาท้ังสองหนวยงาน
เห็นพองดวย ก็เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ แตถาหนวยงานเจาของโครงการไมเห็น
ดวยกับความเห็นของคณะกรรมการข างตน  ให ทํา บันทึกควา มเห็นเสนอ สศช. และ
กระทรวงการคลังเพ่ือประกอบการพิจารณา ถาสองหนวยงานเห็นพองดวยหรือมีความเห็นไม
ตรงกัน ใหใชวิธีคัดเลือกโดยวิธีประมูล 

จ.  หนวยงานเจาของโครงการเสนอใหคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเพ่ือเขา
รวมงานหรือดําเนินการตามท่ีมีผูเสนอเขามา ในกรณีท่ีมีวงเงินหรือทรัพยสินเกินกวาหาพันลาน
บาท ท่ีปรึกษาตามขอ ก. จะตองรางขอบเขตของโครงการและทําความเห็นประเมินการคัดเลือกให
เอกชนเขารวมงานหรือดําเนินงานตามโครงการนั้นดวย แตเม่ือมีการประกาศเชิญชวนแลวไมมีผู
เสนอเขารวมงานหรือดําเนินการใหยกเลิกการประกาศเชิญชวนเพ่ือดําเนินการใหม หากมีผูเสนอ
เพียงรายเดียวหรือหลายราย แตมีเพียงรายเดียวท่ีเสนอถูกตองตามรายการในเอกสารตามท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง หากเห็นวารัฐจะไดประโยชน หนวยงานเจาของโครงการก็ดําเนินการตอไปได 

ฉ.  คณะกรรมการมีหนาท่ีเสนอผลการคัดเลือกพรอมเหตุผลประเด็นท่ีเจรจา
ตอรองเรื่องผลประโยชนของรัฐ รางสัญญา และเอกสารท้ังหมด ตอรับมนตรีกระทรวงเจาสังกัด 
เพ่ือนําเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน 90 วันนับจากวันท่ีคณะกรรมการตัดสิน หาก
คณะรัฐมนตรีไมเห็นดวยใหสงเรื่องคืนคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาทบทวนความเห็น เสร็จแลวจึง
นําผลหารพิจารณาใหคณะรัฐมนตรีตัดสินช้ีขาด 

ช.  กอนลงนามในสัญญา ตองใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณารางสัญญา
รวมงานหรือดําเนินการกอน 

ซ.  เม่ือลงนามในสัญญาแลว หนวยงานเจาของโครงการตองจัดตั้ง “คณะกรรม 
การประสานงาน” ประกอบดวยบุคคลตามกฎหมายกําหนดทําหนาท่ีติดตามกํากับดูแลใหมีการ
ดําเนินงานตามท่ีกําหนดไวในสัญญารายงานผลการดําเนินงาน ความคืบหนา ปญหาและแนวทาง
ตอรับมนตรีกระทรวงเจาสังกัดเพ่ือทราบโดยระยะเวลาท่ีจะตองรายงานใหเปนไปตามท่ี
คณะกรรมการประสานงานกําหนด แตตองไมเกิน 6 เดือนตอหนึ่งครั้งในกรณีท่ีหนวยงานเจาของ
โครงการละเลยไมปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอผูกพันของสัญญาท่ีไดลงนามไปแลวใหผูแทน
กระทรวงการคลังท่ีอยู ในคณะกรรมการประสานงานทํารายงานเสนอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 
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ขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการใหเอกชนเขารวมงาน 
หรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ .ศ . 2535 

 
 
               
  
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : สํานักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ (ปจจุบัน สํานักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) 
 
 
 
 
 
 

โครงการเกา โครงการใหม 

 5,000 ลานบาท 
จางท่ีปรึกษา เสนอโครงการ 

ตามท่ี สศช  .กําหนด  
- คุณสมบัติตามที่

กระทรวงการคลงักําหนด กระทรวงเจาสังกดั 

สศช. กระทรวงการคลัง 

หนวยงานเจาของ 
โครงการ 

รัฐมนตรีกระทรวง เจาสังกดั 

คณะรัฐมนตรี 
- เห็นชอบหลักการของโครงการ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย เห็นดวย 

หนวยงานเจาของโครงการ 
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- รายละเอียดตาม
กฏกระทรวง  เอกชนยื่นขอเสนอ 

- คุณสมบัติตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

- รางประกาศเชิญชวน 
- รางขอบเขตโครงการ 
- เง่ือนไขในรางสัญญา 

 5,000 ลานบาท 

คณะรัฐมนตรี 
- เห็นชอบหลักการของโครงการ 

จางท่ีปรึกษา 

หนวยงาน 
เจาของโครงการ 

คณะกรรมการ 
คัดเลือก 

ประกาศเชญิชวน 

สนง.อยัการสูงสุด
ตรวจรางสัญญา 

รัฐมนตรี 
กระทรวงเจาสังกดั 

คณะรัฐมนตรี 

- ผลการคัดเลือกพรอมเหตุผล 
- ประเด็นเจรจาตอรอง 
- รางสัญญา 
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 2.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจําหนายกิจการหรือหุนสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจเปนเจาของ พ .ศ. 2504 
 เปนกฎหมายท่ีเตรียมความพรอมในการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนในกิจการของรัฐโดยวธีิการ
ซ้ือกิจการหรือหุนของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้ คือ การจําหนายกิจการ
หรือหุนของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตองไดรับอนุมัติในหลักการจากคณะรัฐมนตรีกอน จึงจะ
ดําเนินการตางๆตามท่ีกําหนดไวสําหรับการจําหนายไดตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้

2.1  กิจการหรือหุนท่ีจะจําหนายมีมูลคาตามงบดุลท่ีเกิน 5 แสนบาท 
2.2  หุนท่ีจะจําหนายมีมูลคาตามงบดุลไมเกิน 5 แสนบาท แตการจําหนายจะเปน

เหตุใหพนจากสภาพเปนรัฐวิสาหกิจ หรือ  
2.3  การจําหนายกิจการหรือหุนในกรณีท่ีกระทรวงเจาสังกัดเห็นวาเปนปญหา

นโยบาย 
2.4  ใหมีคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง ประกอบดวยบุคคลตามท่ีกฎหมายกําหนด มี

หนาท่ีใหความเห็นชอบในวิธีการจําหนายหุน โดยคํานึงถึงผลประโยชนของรัฐ ใหความเห็นใน
เรื่องราคาท่ีจะจําหนาย โดยคํานึงถึงความม่ันคงฐานะการเงิน ประสิทธิภาพในการหากําไรและเวลา
ท่ีจะจําหนาย และใหความเห็นเรื่องอ่ืนๆ แลวแตกรณี เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเรียบรอยแลว 
ใหเสนอตอกระทรวงเจาสังกัดและกระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณา เม่ือกระทรวงเจาสังกัดและ
กระทรวงการคลังตกลงกันประการใด ใหกระทรวงเจาสังกัดดําเนินการตอไป 

2.5  ในกรณีท่ีกระทรวงเจาสังกัดและกระทรวงการคลังตกลงกันไมไดหรือกรณีท่ี
กิจการหรือหุนท่ี จะจําหนายมีมูลคาตามงบดุลเกินกวา 5 ลานบาท หรือราคาท่ีจะจําหนายเกินกวา 5 
ลานบาท ใหกระทรวงเจาสังกัดเสนอขอมติคณะรัฐมนตร ี

3.  ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการจําหนายหุนและซ้ือหุนของสวนราชการ พ .ศ. 2535 
ไดกําหนดหลักเกณฑในการซ้ือหุนและจําหนายหุนโดยสวนราชการดังนี ้

3.1  การซ้ือหุนนิติบุคคล ใหซ้ือหุนท่ีมีลักษณะตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี ้
ก.  หุนเพ่ือดํารงสัดสวนรอยละ 70 ในกรณีท่ีมีเงินกูท่ีกระทรวงการคลังค้ําประกัน

คงคางอยูหรือมีเงินใหกูตอ 
ข.  หุนเพ่ิมทุนตามสิทธิในกรณีท่ีเปนสิทธิท่ีใหผูถือหุนเดิม 
ค.  หุนนิติบุคคลท่ีรัฐบาลมีนโยบายใหรวมทุน 
ง.  หุนในนิติบุคคลท่ีทํากิจกรรมสาธารณูปโภคและสารธารณูปการ 
จ.  หุนในกิจการท่ีมีประโยชนตอการพัฒนาประเทศและสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
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3.2  การจําหนายหุนนิติบุคคล  ตองจําหนายเพ่ือไปซ้ือหุนนิติบุคคลอ่ืน และการ
จําหนายใหหุนนิติบุคคลใหจําหนายหุนท่ีมีลักษณะตามขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี ้

ก.  หุนท่ีรัฐบาลมีนโยบายใหจําหนาย 
ข.  หุนซ่ึงมีผลอัตราตอบแทนต่ํา 
ค.  หุนในกิจการซ่ึงไมมีผลตอการพัฒนาประเทศ 

 การซ้ือหุนนิติบุคคลและการจําหนายหุนนิติบุคคลท่ีกลาวมาอยูในอํานาจรัฐมนตรีท่ีจะให
ความเห็นชอบ แตก็มีขอยกเวนในกรณีท่ีการจําหนายหุนบางกิจการตองไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีกอน คือ  

1.  หุนของกิจการซ่ึงรัฐบาลถือหุนอยูแตผูเดียว หรือถือหุนแตผูเดียว ยกเวนผูกอตั้ง หรือถือ
หุนอยูเกินรอยละ 99.99 ของหุนท้ังส้ิน 

2. ทําใหสัดสวนของหุนท่ีถืออยูต่ํากวารอยละ 75 ของหุนท้ังส้ิน 
3. ทําใหสัดสวนของหุนท่ีถืออยูต่ํากวารอยละ 50 ของหุนท้ังส้ิน 
4. ทําใหสัดสวนของหุนท่ีถืออยูต่ํากวารอยละ 25 ของหุนท้ังส้ิน 

 วิธีการตางๆ ท่ีกลาวมาท้ังหมดและมาตรการทางกฎหมายท่ีมีขึ้นในชวงระยะเวลากอนป 
พ.ศ. 2540 ลวนแลวแตเปนความพยายามท่ีจะใหเอกชนเขามามีบทบาทในการดําเนินกิจการรวมกับ
รับในบางอยาง ซ่ึงนับไดวาเปนกลาวสําคัญท่ีจะนําไปสูการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในวันขางหนา 
 
3.4  ความเปนไปไดในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจหลังป พ.ศ. 2540 
 ในชวงระหวางป พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2540 กระทรวงคมนาคมในฐานะหนวยงานท่ี
รับผิดชอบรัฐวิสาหกิจกลุมการส่ือสารและการคมนาคม ไดมีความพยายามท่ีจะใหดําเนินการแปร
รูปรัฐวิสาหกิจท่ีอยูในความรับผิดชอบของตนเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการเปดเสรีบริการ
โทรคมนาคม ซ่ึงตอมาคณะรัฐมนตรีก็ไดมีมติเม่ือวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2540 เห็นชอบกับแนว
ทางการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนในรฐัวิสาหกิจ  จากนั้นคณะรัฐมนตรีก็ไดมีมติเม่ือวันท่ี 1 กันยายน 
2541 เห็นชอบแผนแมบทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ (2.2) และตามมาดวยมติคณะรัฐมนตรี ลงวันท่ี 19 
พฤศจิกายน 2541 เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขในการจัดสรรเงินรายไดจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  
และในชวงเวลาหลังป พ.ศ. 2540 มาจนถึงปจจุบันนั้นเองท่ีประเทศไทยตองขอความชวยเหลือทาง
การเงินและทางวิชาการจากกองทุนการเงินระหวางประเทศเพ่ือแกปญหาเศรษฐกิจ พันธกรณีท่ีถูก
ผูกพันใหตองปฏิบัติตาม คือ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจดังท่ีประเทศไทยไดแสดงเจตนาไวในหนังสือ
แจงความจํานงขอรับความชวยเหลือจากวิชาการและการเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ 
ฉบับตาง ๆ  และตอมาจึงไดมีการจัดทํากฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจขึ้นเพ่ือเปนเครื่องมือในการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
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          1. การเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนใหรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 
2540  
 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2540  เห็นชอบกับแนวทางในการเพ่ิม
บทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ ท่ีหนวยงานท่ีเกี่ยวของเสนอรวม  3  ประการ คือ 

1.1  เปดใหมีการแขงขันเสรีในกิจการท่ีมีการผูกขาดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพ
ในการใหบริการของธุรกิจสาขานั้นๆ 

1.2  ปรับบทบาทของรัฐวิสาหกิจใหมีฐานะเปนเพียงหนวยปฏิบัติ เพ่ือใหสามารถ
แขงขันกับเอกชนไดอยางเปนรูปธรรม 

1.3  ใหมีองคกรกํากับรายสาขา มีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลนโยบายการพัฒนาของสาขา 
กําหนดนโยบายราคาและควบคุมคุณภาพการใหบริการ เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกผูบริโภค 

เม่ือพิจารณาดูรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวแลวจะเห็นวา นอกจากจะเปน
แนวทางใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของทําการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจแลว มติคณะรัฐมนตรี
ดังกลาวยังวางระบบและวิธีการในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจดวย โดยแบงรัฐวิสาหกิจออกเปนสอง
กลุมเพ่ือความสะดวกในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ คือ โดยกลุมแรกมีสองประเภท คือ กลุมท่ีสามารถ
แปรรูปใหพนจากการเปนรัฐวิสาหกิจ โดยรัฐลดความเปนเจาของลงใหเหลือนอยกวารอยละ 50 
ไดแก บริษัท การบินไทยจํากัด องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย การส่ือสารแหงประเทศไทย 
บริษัทขนสง จํากัด โรงงานไพ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด องคการสุรา และการทาเรือแหง
ประเทศไทย และกลุมท่ีรัฐสมควรลดบทบาทภาครัฐลงเนื่องจากเอกชนดําเนินการไดดีแลว รวม 13 
รัฐวิสาหกิจ เชน องคการแบตเตอรรี่ องคการฟอกหนัง องคการสะพานปลา โรงพิมพตํารวจ เปน
ตน สวนในกลุมท่ีสอง ไดแก รัฐวิสาหกิจท่ีสมควรคงสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจไว แตจะตองเพ่ิม
บทบาทภาคเอกชนบางสวน ไดแก รัฐวิสาหกิจ จํานวน 35 แหง เชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย การรถไฟแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน เปนตน  

2.  แผนแมบทการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 1 กันยายน พ .ศ. 2541 
ในป พ.ศ. 2541 คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบกับแผนแมบทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ 

เพ่ือใหแผนแมบทดังกลาวเปนกรอบนโยบายพัฒนาและปรับโครงสรางรัฐวิสาหกิจในทุกสาขา
อยางเปนระบบในระยะยาว เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศและเพ่ิมประสิทธิภาพใน
บริการขั้นพ้ืนฐานตอประชาชน โดยแผนแมบทจะเปนเอกสารท่ีกําหนดกรอบการปฏิรูปและแปร
รูปรัฐวิสาหกิจ  

วัตถุประสงคของแผนแมบทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ คือ กําหนดขอบเขตและทิศทางการ
แปรรูปและปรับโครงสรางรัฐวิสาหกิจเพ่ือชวยใหการมีสวนรวมของภาคเอกชนในการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจสาขาตางๆเปนไปอยางมีประสิทธิผล ใหบริษัทของไทยสามารถแขงขันไดในระดับ
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สากลและเพ่ือใหประชาชนไดบริโภคสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะ
อยางยิ่งเปนการลดภาระทางการเงินของภาครัฐ เพ่ือท่ีรัฐวิสาหกิจจะไดมีเงินลงทุนอยางเพียงพอใน
โครงการพ้ืนฐานท่ีสําคัญ 

แผนแมบทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจมีเนื้อหาครอบคลุมธุรกิจสําคัญ 4 สาขา ไดแก สาขา
พลังงาน สาขาโทรคมนาคมและส่ือสาร สาขาประปา และสาขาขนสง อยางไรก็ดี แผนแมบทได
กําหนดกรอบการแปรรูปสําหรับรัฐวิสาหกิจนอกเหนือจากสาขาท่ีระบุไวขางตน โดยรวมเรียกวา
สาขาอ่ืนๆ เนื้อหาของแผนแมบทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจจะเปนการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจท้ังหมด เพราะ
จะประกอบไปดวยการปรับโครงสรางองคกร การปรับองคกํากับดูแล ตลอดจนการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของรัฐวิสาหกิจ 4 สาขา และสาขาอ่ืนๆ อีก 1 สาขา ท่ีแผนแมบท
การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจแบงไว มีรายละเอียดดังนี ้

2.1  รัฐวิสาหกิจสาขาโทรคมนาคมและส่ือสาร ไดแก 
ก.  รัฐวิสาหกจิประเภทกิจการโทรคมนาคม คือ องคการโทรศัพทแหงประเทศ

ไทย 
ข.  รัฐวิสาหกิจประเภทกิจการวิทยุโทรทัศน คือ องคการส่ือสารมวลชนแหง

ประเทศไทย 
ค.  รัฐวิสาหกิจประเภทกิจการไปรษณีย คือ กางส่ือสารแหงประเทศไทย 

2.2  รัฐวิสาหกิจสาขาประปา ไดแก การประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาค และ
องคการจัดการน้ําเสีย 

2.3  รัฐวิสากิจสาขาขนสง ไดแก  
ก.  รัฐวิสาหกิจประเภทการขนสงทางบก คือ การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

องคการรถไฟฟามหานคร การรถไฟแหงประเทศไทย บริษัทขนสง จํากัด องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ 

ข.  รัฐวิสาหกิจประเภทการขนสงทางอากาศ คือ สถาบันการบินพลเรือน  
การทาอากาศยานแหงประเทศไทย บรษิัทวิทยกุารบินแหงประเทศไทย จํากดั บรษิัท ทาอากาศยาน
สากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด บรษิัท การบินไทย จํากดั )มหาชน (  

ค.  รัฐวิสาหกิจประเภทการขนสงทางน้ํา คือ การทาเรือแหงประเทศไทย บริษัท 
ไทยเดินเรือทะเล จํากัด บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

2.4  รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน ไดแก 
ก.  รัฐวิสาหกิจประเภทน้ํามันและกาซ คือ การปโตรเลียมแหงประเทศไทย บริษัท 

บางจากปโตรเลียม จํากัด )มหาชน (  
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ข. รัฐวิสาหกิจประเภทไฟฟา คือ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟา
นครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค  

2.5  รัฐวิสาหกิจสาขาอ่ืนๆ ไดแก  
ก.  รัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงิน คือ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคาร
เพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

ข.  รัฐวิสาหกิจประเภทอุตสาหกรรม คือ องคการสุรา กรมสรรพสามิต โรงงาน
ยาสูบ กระทรวงการคลัง โรงงานไพ กรมสรรพสามิต องคการแกว องคการแบตเตอรรี่ องคการ
ฟอกหนัง โรงพิมพตํารวจ กรมตํารวจ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

ค.  รัฐวิสาหกิจประเภทพาณิชยกรรมและบริการ คือ สํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาล องคการตลาด องคการทางสินคา การทองเท่ียวแหงประเทศไทย บริษัท สหโรงแรมไทย
และการทองเท่ียว จํากัด 

ง.  รัฐวิสาหกิจประเภทเกษตรกรรม คือ องคการอุตสาหกรรมปาไม องคการสวน
พฤกษศาสตร องคการสะพานปลา สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง องคสวนยาง 
องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย บริษัท ไมอัด จํากัด องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร 

จ.  รัฐวิสาหกิจประเภทสังคมและเทคโนโลยี คือ การกีฬาแหงประเทศไทย 
องคการสวนสัตว  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย องคการเภสัชกรรม  
สํานักงานธนานุเคราะห  กรมประชาสงเคราะห  องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ การเคหะ
แหงชาต ิ
 3. หลักเกณฑและเงื่อนไขในการจัดสรรรายไดจาการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 19 พฤษภาคม พ  .ศ  . 2541  เพ่ือใหสอดคลองกับแผนแมบทการปฏิรูป
รัฐวิสาหกิจและขอตกลงทางดานวิชาการและการเงินกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ ดังท่ี
ปรากฏในหนังสือแจงความจํานงขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงิน ฉบับท่ี 4 (LOI 4) 
รวมท้ังมาตราการของประเทศในการแกไขวิกฤตเศรษฐกิจ 
 คณะรัฐมนตรีจึงไดอนุมัติหลักเกณฑและเง่ือนไขในการจัดสรรเงินรายไดจากการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ท้ังนี้ เนื่องจากมาตรา 8 (2) ของพระราชกําหนดใหอํานาจ
กระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพ่ือชวยเหลือกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2541 กําหนดใหจัดตั้งกองทุนเพ่ือการชําระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุน
เพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน โดยกําหนดใหกองทุนสวนหนึ่งประกอบดวย เงิน
รายไดจาการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในจํานวนตามหลักเกณฑและเ ง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี  สําหรับสาระสําคัญ มีดงันี้ 
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3.1  กรณีการขายหุนในรัฐวิสาหกิจท่ีสวนราชการเปนเจาของ รายไดจากการจําหนาย
รอยละ 50 ใหนําสงเปนรายไดแผนดิน เพ่ือสนับสนุนงบประมาณราจายเปนการพิเศษ เพ่ือการศึกษา 
การสาธารณสุข การเกษตร การสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในชนบท และการสวัสดิการแรงงาน และอีก
รอยละ 50 ใหนําสงเขากองทุนเพ่ือการชําระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายจากกองทุนเพ่ือการ
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

3.2  กรณีรัฐวิสาหกิจจําหนายหุนในบริษัทลูก หรือจําหนายทรัพยสินหรือกิจการ 
ยกเวนรัฐวิสาหกิจท่ีเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ให
จัดสรรกําไรจากการขายหุนทรัพยสิน หรือกิจการดังกลาวจากงบกําไรขาดทุนของรัฐวิสาหกิจนั้น 
ดังนี้ 

ก.  เพ่ือใชเปนเงินสํารองการขยายงานและกองทุนสวัสดิการพนักงานของ
รัฐวิสาหกิจท่ีไดรับผลกระทบจากการนี ้

ข.  กําไรสวนท่ีเหลือรอยละ 50 ใหนําสงเปนรายไดแผนดินเพ่ือสนับสนุน
งบประมาณรายจายเปนรายพิเศษ เพ่ือการศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร การสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานในชนบท และการสวัสดิการแรงงาน และอีกรอยละ 50 ใหนําสงเขากองทุนเพ่ือการชําระ
คืนตนเงินกูชดใชความเสียหายจากกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

ท้ังนี้การจัดสรรกําไรดังกลาวขางตน ใหกระทรวงการคลังพิจารณาเปนรายๆไป และ
รายงานใหคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบการจําหนายหุนของรัฐวิสาหกิจ ไมรวมถึงการจําหนายหุนเพ่ิม
ทุนของบริษัทลูกและหุนเพ่ิมทุนของรัฐวิสาหกิจเอง 

ค.  กรณีท่ีรัฐวิสาหกิจใหสัมปทานโดยอาศัยสิทธิหรือทรัพยสินหรือกิจการหรือ
โครงการของรัฐวิสากิจนั้นแกเอกชนในรูปแบบตางๆ โดยเอกชนจายคาตอบแทนสําหรับการให
สัมปทานนั้นแกรัฐวิสาหกิจ รายไดจากการแปรรูปดังกลาวไดดําเนินการตามขอ (2) 

การท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเชนนี้ ถือวาสอดคลองกับขอผูกพันตามหนังสือแจงความจํานงขอ 
รับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงิน ฉบับท่ี 4 ท่ีประเทศไทยไดยื่นตอกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ 

4.  หนังสือแจงความจํานงขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงินระหวางประเทศ 
ในการขอถอนเงินกูจาก IMF ประเทศไทยมีพันธกรณีท่ีจะตองปฏิบัติตามโดยเฉพาะในสวนท่ี
เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจจะตองมีการแกไขปญหารัฐวิสาหกิจ และเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ
ดวยปจจุบันประเทศไทยไดยื่นหนังสือแจงความจํานงดังกลาวไปยัง IMF แลวรวม 8 ฉบับ มีเพียง
ฉบับสุดทาย (ฉบับท่ี 8) เพียงฉบับเดียวท่ีไมมีการพูดถึงรัฐวิสาหกิจและการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชน
ในรัฐวิสาหกิจ 
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5.  หนังสือแจงความจํานงขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงินจากกองทุนการเงนิ
ระหวางประเทศฉบับที่ 1 (14 สิงหาคม พ.ศ. 2540) 

ตามหนังสือฯ ฉบับนี้ รัฐบาลไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจท่ีตองดําเนินการเพ่ือ
ฟนฟูเศรษฐกิจ ดังนี้ คือ 

5.1  ปรับปรุงฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจใหสอดคลองกับเปาหมายการเกินดุลภาครัฐ
รอยละ 1 ของผลิตภัณฑรวมในประเทศ หรือ GDP รวมถึงการควบคุมคาใชจายท่ีไมจําเปน และลด
การขาดทุนของรัฐวิสาหกิจ (ขอ 18) 

5.2  เพ่ิมการมีสวนรวมของภาคเอกชนในโครงการท่ีเกี่ยวกับการขนสงและพลังงานใน
ลักษณะ BOT  ( Build-Operate-Transfer Arrangenents) หรือโครงการรวมทุนก็เปนได ซ่ึงรวมถึง
กิจการโทรคมนาคมดวย 
      โดยในปงบประมาณ พ  .ศ  . 2541 รัฐมีแผนจะดําเนินการแปรรูปสายการบินแหงชาติ และ
เพ่ิมบทบาทภาคเอกชนในสาขาไฟฟา โทรคมนาคมและกาซ โดยจะปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ 
รวมถึงกฎหมายรวมทุน (corporatization law) ซ่ึงการดําเนินการจะอยูภายใตการปรึกษาหารือกับ
เจาหนาท่ี IMF อยางใกลชิด (ขอ 7)  

5.3  กําหนดโครงการฝกอบรบสําหรับบุคลากรท่ีตองออกจากงานเนื่องจากการปฏิรูป
รัฐวิสาหกิจ (ขอ 8) 

5.4  ลดการลงทุนในโครงการท่ีมีความสําคัญนอยตามมาตรฐานของธนาคารโลกและ
สากลเพ่ือใหฐานะรวมท้ังหมดของรัฐวิสาหกิจมีความสมดุลเนนการมีสวนรวมขอภาคเอกชนใน
โครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงรวมถึงโครงการทางดวนและโครงการผลิตไฟฟา (ขอ 13 และ 
ขอ 18) 

5.5  ทบทวนและจัดลําดับความสําคัญของการลงทุน โดยเนนการลงทุนในโครงการ
พ้ืนฐานท่ีสําคัญ รวมท้ังโครงการท่ีไดรับความชวยเหลือจากธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเชีย
สําหรับโครงการท่ีมีความสําคัญอาจพ่ึงพาแหลงเงินทุนจากประเทศได (ขอ 18) 

5.6  ปรับอัตราคาบริการของรัฐวิสาหกิจและสาธารณูปโภคตางๆใหสะทอนถึงตนทุน
การใหบริการอยางแทจริง รวมถึงตนทุนในการลงทุนใหมและลงทุนทดแทน (ขอ 18) 

6.  หนังสือแจงความจํานงขอรับความชวยเหลือทางวิชาการการและการเงินจากกองทุน
การเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 2 (25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540) 

สาระสําคัญของหนังสือฯ ฉบับท่ี 2 เรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจระบุไวในขอ  6  คือ  รัฐบาล
ถือวาการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนเปาหมายหลักเปาหมายหนึ่งในระยะปานกลางของแผนฟนฟู
เศรษฐกิจ โดยรัฐบาลไดดําเนินการรางแผนงานในการเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนในสาขาพลังงาน



50 

สาธารณูปโภคการส่ือสารและการขนสง และคาดวาจะมีแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจนภายในเดือน 
มิถุนายน พ.ศ. 2541  

สวนรัฐวิสาหกิจท่ีไดดําเนินการแปรรูปเปนบริษัทจํากัดแลวแตรัฐบาลยังเปนผูถือหุนใหญ
อยูจะถูกแปรรูปกอนรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะในสายการบินแหงชาติ และบริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) รัฐบาลจะลดสัดสวนการถือหุนโดยใหเหลือต่ํากวารอยละ 50 ภายใน
กลางป พ.ศ. 2541 ถาสภาวะตลาดเอ้ืออํานวย และในเรื่องกฎหมายท่ีจําเปนในการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจท่ียังไมไดแปรรูปเปนบริษัทจํากัด คาดวาจะสามารถเสนอใหรัฐสภาพิจารณาไดภายใน
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2541 

7. หนังสือแจงความจํานงขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงินจากกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ ฉบับที่ 3 ( 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2541) 
 สาระสําคัญของหนังสือฯ ฉบับท่ี 3 และเง่ือนไขท่ีรัฐบาลตองดําเนินการในดานการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจระบุอยูในขอ 4.2 ดังนี้ คือ 
 รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะเรงรัดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจโดยมีแผนการท่ีเปนรูปธรรมมากขึ้น ซ่ึง
ธนาคารโลกจะใหคําปรึกษาแกรัฐบาลไทยในการจัดตั้งหนวยงานเพ่ือดูแลเกี่ยวกับการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ (privatization secretariat) รวมถึงเสนอและแกไขกฎหมาย ตางๆ เชน กฎหมายวาดวย
ทุนรัฐวิสาหกิจ (corporatization law) และการจัดทํากรอบในการกํากับดูแลการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541  
 รัฐบาลมีแผนการในการแปรรูปบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ภายในป พ.ศ. 2541 และจะ
ดําเนินการแปรรูปการปโตรเลียมแหงประเทศไทย องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย และ
การส่ือสารแหงประเทศไทย ในป พ.ศ.2542 หากภาวะตลาดเอ้ืออํานวย 
 8. หนังสือแจงความจํานงขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงินจากกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ ฉบับที่ 4 (26 พฤษภาคม พ.ศ. 2541)  
 สาระสําคัญของหนังสือฉบับท่ี 4 และเง่ือนไขท่ีรัฐบาลตองดําเนินการในดานการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจระบุอยูในขอ 3.2 ดังนี้ คือ 
 รัฐบาลไดวางมาตราการเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไวอยางชัดเจนและรัฐบาลกําลัง
เจรจากับพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือจูงใจใหเห็นพองตองกันในการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจในการประเมินผลครั้งตอไป แผนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแตละแหงจะตองแลวเสร็จ 
 นอกจากนั้น รัฐบาลยังคาดการณวา การชําระคืนตนเงินกูนั้นสวนหนึ่งจะมาจากรายไดจา
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
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 9.  หนังสือแจงความจํานงขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงินจากกองทุนการเงนิ
ระหวางประเทศ ฉบับที่ 5 (25 สิงหาคม พ.ศ. 2541)  
 สาระสําคัญของหนังสือฯ ฉบับท่ี 5 และเง่ือนไขท่ีรัฐบาลตองดําเนินการในดานการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ มีดังนี้ คือ  
 รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเปดตลาดเสรีของประเทศเพ่ิมเพ่ือเปนการสนับสนุนการลงทุน
จากตางประเทศ และเพ่ือเปนการสนับสนุนนโยบายการเปดเสรี รัฐบาลจะรีบดําเนินการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจดานสาธารณูปโภคโดยเร็ว โดยรัฐบาลจะตองจัดทําแผนแมบทการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 1  กันยายน พ .ศ  .2541  ตลอดจนการแกไขกฎหมาย ปว   .281  เรื่องการ
ประกอบธุรกิจของคนตางดาวเพ่ือสนับสนุนการลงทุนจากตางประเทศและการถือครอง
อสังหาริมทรัพยของชาวตางชาต ิ
 ในการยื่นหนังสือฯ ฉบับท่ี 5 ถือวาเปนชวงเวลาท่ีการดําเนินการตามหนังสือฯ ฉบับกอนๆ
เปนไปตามกําหนดการท่ีวางไว อาทิเชน แผนแมบทการแปรรูปรัฐวิสาหกิจท่ีไดกลาวถึงในหนังสือ
ฯ ฉบับท่ี 2 ก็ไดจัดทําสําเร็จในวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2541 ตามกําหนด และคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขในการจัดสรรเงินรายไดจาการแปร
รูปรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเปนไปตามหนังสือฯ ฉบับท่ี 4 เปนตน  โดยไดมีการจัดทํากลยุทธการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจไว ดังนี ้

Box F. ประเทศไทย : กลยุทธการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
มาตรการ วันที ่

1. สํานักงานรัฐวิสาหกิจ 
 จัดตั้งสํานักงานรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของ

รั ฐ ใ น ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง  เ พ่ื อ ทํ า ห น า ท่ี
ประสานงานและสนับสนุนงานแปรรูปงานเพ่ิม
บทบาทภาคเอกชนในสาธารณูปการและกํากับ
ดูแลรัฐวิสาหกิจ 

 ป รั บ ป รุ ง โ ค ร ง ส ร า ง ค ร ะ ก ร ร ม ก า ร ต า ม
พระราชบัญญัติ ทุนและคระกรรมการกํากับ
นโยบายดานวิสาหกิจเพ่ือใหมีขบวนการพิจารณา
อนุมัติแผนการแปรรูปอยางมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการรวมฝายเลขานุการของคณะกรรมการ
เขาดวยกันหากจําเปน 

คณะรัฐมนตรีอนุมัต ิ
 
 
 
 
ภายในวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2541 
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มาตรการ วันที ่
2. กลยุทธและแผนงานในการแปรรูป 
 ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี อ นุ มั ติ แ ผ น แ ม บ ท ก า ร ป รั บ

โครงสรางภาครัฐวิสาหกิจ โดยกําหนดกลยุทธการ
ดําเนินงาน หลักการขององคกรกํากับดุแลและ
แผนงานในการลดสัดสวนการเปนเจาของใน
รัฐวิสาหกิจ 

 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการใชรายไดท่ีไดจาการ
แปรรูปดังนี ้

(1) สําหรับรัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลัง
เปนเจาของ ใหนําครึ่งหนึ่งของรายไดไป
ใชในโครงการเพ่ือสังคม และท่ีเหลืออีก
ครึ่งหนึ่งใหนําฝากเพ่ือลดภาระหนี้ของ
กองทุน เพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน 

ภายใน 1 กันยายน พ.ศ. 2541 
 
 
 
 
ดําเนินการแลว 
 
 
 
 
 
 
 

(2) สําหรับบริษัทในเครือรัฐวิสาหกิจให   
จัดสรรสวนหนึ่ ง เ พ่ือการลงทุนของ
รั ฐ วิ สา ห กิ จ แ ละ เ พ่ื อ นํ า เ ข า ก อ ง ทุ น
สวัสดิการลูกจาง เงินสวนท่ีเหลือใหแบง
ครึ่งเพ่ือนําไปใชในโครงการเพ่ือสังคม
และนําฝากเพ่ือลดภาระหนี้ของกองทุน
เพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน 
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มาตรการ วันที ่
3. การปรับปรุงกฎหมายเพ่ือใหสามารถดําเนนิการแปรรูปได 
 พระราชบัญญัติทุนใหอํานาจในการแปลงทุนเปน

หุน และแปลงรัฐวิสาหกิจเปนบริษัทจํากดั 
- คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัต ิ
- คาดวารัฐสภาใหความเห็นชอบ 

 แกไขพระราชบัญญัตกิารเดนิอากาศ 
พ.ศ. 2497 เพ่ือใหขายหุนสวนใหญในบรษิัท
การบินไทย จํากดั (มหาชน) ใหกับนกัลงทุน
ไทยและตางชาต ิ
-    รัฐมนตรีพิจารณาอนุมัต ิ
-    คาดวารัฐสภาใหความเห็นชอบ 

 ทําการศึกษากรอบการกํากับรวมกับบรษิัทท่ี
ปรึกษาพรอมกับรางกฎหมายจดัตั้งองคกรกํากับ
ดูแล สําหรับสาขาประปา และสาขาขนสงใหแลว
เสร็จ 

 คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัตกิฎหมายจดัตั้ง
องคกรกํากับดูแล 

- สาขาโทรคมนาคม และสาขาพลังงาน 
- สาขาประปา และสาขาขนสง 

 คาดวารัฐสภาใหความเห็นชอบกฎหมายการจดัตั้ง
องคกรกํากับดูแลสําหรับ 

- สาขาคมนาคม และสาขาพลังงาน 
 ศึกษาความจําเปนในการจัดใหมีกฎหมายอ่ืนๆ

รว ม ถึง ก า รมี ก ฎห ม า ยป รั บโ ค ร งสร าง ภ า ค
รัฐวิสาหกิจ เพ่ือใหเอกชน สามารถเพ่ิมบทบาทใน
ภาครัฐวิสาหกิจท่ีสําคัญได 

 
 
ดําเนินการแลว 
ภายใน 31 ตุลาคม พ.ศ. 2541 
 
 
 
 
ดําเนินการแลว 
ภายใน 31 ตุลาคม พ.ศ. 2541 
ภายใน 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 
 
 
 
 
 
 
ภายในครึ่งปแรก พ.ศ. 2542 
ภายในครึ่งปหลัง พ.ศ. 2542 
 
 
ภายในครึ่งปแรก พ.ศ. 2542 
ภายใน 30 กันยายน พ.ศ.2541 
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มาตรการ วันที ่
4. แผนรายสาขา สําหรับโทรคมนาคม พลังงาน ประปา และขนสง 
     พิจารณารวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และบริษัทท่ี
ปรึกษาเพ่ือกําหนดตารางเวลาในการจัดทํากรอบการ
กํากับดูแลผูประกอบการภาคเอกชน การแปลง
รัฐวิสาหกิจเปนบริษัทจํากัด และการแปรรูปแนว
ทางการแปรรูปรัฐวิสาหกิจบางแหง และขอเสนอกล
ยุทธการแปรรูปสําหรับรัฐวิสาหกิจแตละแหง 
     โ ด ย ใ ห ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร กํ า กั บ น โ ย บ า ย ด า น
รัฐวิสาหกิจพิจารณาอนุมัติแผนรายสาขาและประกาศ
ใหสาธารณชนทราบ 

- สาขาโทนคมนาคมและสาขาพลังงาน 
- สาขาขนสง 
- สาขาประปา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภายใน 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 
ภายในไตรมาสแรกของ พ.ศ. 2542  
ภายในไตรมาสท่ี 2 ของ พ.ศ. 2542 

5. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจรายแหง 
สาขาพลังงาน 
 การไฟฟาผลิตแหงประเทศไทยขายหุนบรษิัท 

ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)  
 การปโตรเลียมประเทศไทยขายหุนบริษัท ปตท. 

สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด(มหาชน) 
 รัฐบาลออกหนังสือช้ีชวนประมูลราคาขายหุน

ของรับบาลในบริษัท เอสโซ ประเทศไทย จํากัด 
 บริษัทบางกอก จํากัด (มหาชน) 

- ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลของบริษัทและแผนการเพ่ิมทุน 

- ออกหนังสือซ้ือหุนช้ีชวนท่ีรัฐบาลเปน
เจาของ 

 ขายหุนใน Power Gen 2 (ราชบุร)ี 
 แปลงการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปน

บริษัทจํากัด เพ่ือเตรียมการแปรรูป 

 
ดําเนินการแลว 
 
ดําเนินการแลว 
 
ภายในไตรมาส 4 ของ พ.ศ. 2541 
 
 
 
ไตรมาส 4 ของ พ.ศ. 2541 
 
ภายในไตรมาสแรกของ พ.ศ.2542 
 
ภายในไตรมาส 4 ของ พ.ศ. 2542 
กําลังศึกษา 
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สาขาโทรคมนาคม 
 อ ง ค ก า ร โ ท ร ศั พ ท แ ห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  แ ล ะ

การส่ือสารแหงประเทศไทย 
- แ ป ล ง เ ป น บ ริ ษั ท จํ า กั ด  แ ล ะ ป รั บ

โครงสรางองคกร 
- ออกหนังสือช้ีชวนซ้ือหุนท่ีรัฐบาลเปน

เจาของในสัดสวนท่ีมีนัยสําคัญ 
สาขาขนสง 
 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

- คัดเลือกท่ีปรึกษาทางการเงิน 
- ออกหนังสือช้ีชวนซ้ือหุนท่ีรัฐบาลเปน

เจาของ 
 เริ่มดําเนินการปรับโครงสรางทางการเงิน และ

โครงสรางองคกรของการรถไฟแหงประเทศไทย 
 แปลงการทาอากาศยานแหงประเทศไทยเปน

บริษัทจํากัด และปรับโครงสรางองคกร 
 เริ่มกระบวนการแปรรูปบริษัทการทาอากาศยาน

ภูมิภาค จํากัด 
สาขาประปา 
 รัฐอนุมัติแผนรายละเอียดเพ่ิมบทบาทภาคเอกชน

สําหรับการประปานครหลวง และการประปา
สวนภูมิภาค 

อื่นๆ 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติการขาย/ ยุบเลิกองคการทอ

ผา องคกรแบตเตอรี่ องคการผลิตอาหารสําเร็จรูป 
และองคการอุสาหกรรมหองเย็น 

 การศึกษาแนวทางการกํ าหนดทิศทางของ
โรงเรียนยาสูบใหแลวเสร็จ 

 
 
 
ภายในไตรมาส 2 ของ พ.ศ. 2542 
 
ภายในไตรมาส 2 ของ พ.ศ. 2542 
 
ภายในไตรมาส 4 ของ พ.ศ. 2541 
 
ภายในไตรมาสแรกของ พ.ศ. 2542 
 
ภายในไตรมาส 4 ของ พ.ศ. 2541 
ภายในไตรมาสแรกของ พ.ศ. 2542 
 
ภายในไตรมาส 3 ของ พ.ศ. 2542 
 
 
ภายในครึ่งปหลัง พ.ศ. 2542 
 
 
 
ดําเนินการแลว 
 
 
ภายในไตรมาสแรกของ พ.ศ. 2542 
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10.  หนังสือแจงความจํานงขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงินจากกองทุน
การเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 6 (1 ธันวาคม พ.ศ. 2541) 
 สาระสําคัญของหนังสือฯ ฉบับท่ี 6 และเง่ือนไขท่ีรัฐบาลตองดําเนินการในดานการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ โดยระบุไวในขอ 21 ดังนี้ 
 รัฐบาลกําหนดแผนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในขั้นตอนสําคัญๆไวในแผนแมบทการปฏิรูป
รัฐวิสาหกิจ (แลวเสร็จ 1 กันยายน พ.ศ. 2541) ตลอดจนพิจารณาปรับปรุงระเบียบ กฎหมายเพ่ือ
กํากับใหมีการแขงขันเพ่ิมขึ้นในภาคสําคัญๆ เชน โทรคมนาคมและพลังงาน และคณะรัฐมนตรีได
อนุมัติรางพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจเพ่ือดําเนินการออกเปนกฎหมายตอไป 

11. หนังสือแจงความจํานงขอรับความชวยเหลือทางวิชาการและการเงินจากกองทุน
การเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 7 (23 มีนาคม 2542) 

สาระสําคัญของหนังสือฯ ฉบับท่ี 7 และเง่ือนไขท่ีรัฐบาลตองดําเนินการในดานการแปรรูป
รับวิสาหกิจ คือ  

รัฐใหความเห็นชอบกับพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจแลวและรัฐบาลไดกําหนดใหการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจยังคงเปนนโยบายของการปรับโครงสรางเศรษฐกิจในระยะกลาง โดยระบุไวใน
ขอท่ี 19 ดังนี้ 

หลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนแมบทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจเม่ือเดือน
กันยายน พ.ศ. 2541 การแปรรูปรัฐวิสาหกิจในหลายสาขาไดมีความคืบหนามากขึ้น ในสาขา
พลังงาน แผนการแปรรูปท่ีไดรับการอนุมัติแลว ไดแก 

1. การใหเอกชนเขารวมทุนในโรงไฟฟาราชบุรี ภายในส้ินป พ.ศ. 2542 
2. การกระจายหุนในสวนท่ีรัฐบาลถืออยูของบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด 

(มหาชน) ซ่ึงจะเริ่มประมาณกลางป พ.ศ. 2542 
3. การปรับโครงสรางอุตสาหกรรมกาซธรรมชาต ิ

นอกจากนี้ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีไดรับการแตงตั้งใหมกําลังเตรียมการศึกษาวิธีการประมูล 
ขายหุนของกระทรวงการคลังใน บริษัท เอสโซ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงจะดําเนินการทันที
ท่ีภาวะตลาดเอ้ืออํานวยและควรจะแลวเสร็จภายในส้ินป พ.ศ. 2542 ในสาขาคมนาคม ในขณะนี้มี
การเตรียมการจัดทําหนังสือช้ีชวนเพ่ือประมูลขายหุนของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ใน
กลางป พ.ศ. 2542 และมีการคัดเลือกท่ีปรึกษาทางการเงินเพ่ือแปลงการทาอากาศยานแหงประเทศ
ไทยเปนบริษัทจํากัด และแปลงในสวนของการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนของการประปานครหลวง 
การประปาภูมิภาค และองคการจัดการน้ําเสีย รัฐบาลไดมีการศึกษาถึงการกําหนดกรอบระเบียบ
ขอบังคับและโครงสรางคาธรรมเนียมการใชน้ําประปาแลว 
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 ระยะที่สอง ( พ.ศ. 2544 – 2546 ) ทําการแปรภาพหนวยธุรกิจตางๆ ของการไฟฟาผลิตแหง
ประเทศไทยใหเปนบริษัทลูกภายใตบริษัทการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซ่ึงจะมีสภาพเปน
บริษัทรวมทุน (holding company) 
 ระยะที่สาม (ตั้งแต พ.ศ. 2546 เปนตนไป) จะเปดใหมีการแขงขันแบบเสรีท้ังในการขายสง
ไฟฟาและในระดับขายปลีกกับลูกคารายยอยบริษัทผลิตไฟฟาตางๆ (Generating Companies หรือ 
GENCOs) จะแขงขันกันขายไฟฟาใหแกตลาดกลางขายสง (Power Pool) โดยสงไฟฟาผานระบบสง
ของบริษัทระบบสง (Transmission Company หรือ TRANSC) ซ่ึงจะเปนบริษัทอิสระแหงหนึ่ง 
องคกรกํากับดุแลของประเทศจะเปนผูกํากับดูแลบริษัทระบบสง เพ่ือสรางความม่ันใจวาบุคคลท่ี
สามสามารถเขาสูระบบไฟฟาของประเทศไดในราคาท่ีเหมาะสม 
 ดังนั้น การแปรรูปไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยจัดตั้งบริษัทในเครือ คือบริษัท ผลิต
ไฟฟา จํากัด (มหาชน) ใหเปนบริษัทเอกชนโดยการขายหุนในตลาดหลักทรัพย ไดเริ่มขึ้นในป พ.ศ. 
2537 และบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ไดพนจาการเปนรัฐวิสาหกิจในป พ.ศ. 2541 สวนการ
แปรรูปไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยใหเอกชนเขารวมโครงการแบบ IPP ไดใหเอกชนเริ่ม
ดําเนินการในป พ.ศ. 2539 ดังไดกลาวแลว 
 
3.5  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจในตางประเทศ 
 เม่ือไดทําการศึกษาเปรียบเทียบระบบการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในตางประเทศ คือ ประเทศ
อังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน และประเทศญี่ปุน ทําใหทราบถึง
รายละเอียดตาง ๆท่ีเกี่ยวของกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตั้งแตเริ่มตนกระบวนการไปจบจบ คือ 
รัฐวิสาหกิจไดรับการแปรรูปไปอยางสมบูรณ โดยในสวนท่ีเกี่ยวของกับมูลเหตุที่ทําใหตองมีการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจนั้น จะเห็นไดวาในประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศสและญี่ปุน ตางก็มีมูลเหตุสําคัญท่ีทํา
ใหตองมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจท่ีคลายคลึงกัน กลาวคือ ในประเทศอังกฤษนั้นการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจเปนนโยบายของรัฐท่ีมีขึ้นเพ่ือชวยเหลือรัฐวิสาหกิจซ่ึงประสบปญหาทางเศรษฐกิจ 
รวมท้ังเพ่ือใหรัฐไมตองรับผิดดานการลงทุนใหกับรัฐวิสาหกิจเปนจํานวนมากอีกตอไปดวย 
ประกอบกับเหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขั้นทางการคาใหกับ
รัฐวิสาหกิจนั้น ๆ โดยการแปรรูปไปเปนของเอกชนจะทําใหสามารถเกิดการแขงขันทางการคาได
และผูรับประโยชนก็คือประชาชนนั่นเอง สวนในประเทศฝรั่งเศส การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปน
มาตรการสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีรัฐนํามาใชเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดจากการบริหารงานรัฐวิสาหกิจ
ของรัฐไมประสบผลสําเร็จ เพ่ือระดมเงินลงทุนจากประชาชนและเปดโอกาสใหภาคเอกชนไดเขา
มามีสวนรวมในการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจดวย วัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงผลการประกอบ
กิจการของรัฐวิสาหกิจตาง ๆ เพ่ือลดภาระคาใชจายชองรัฐท่ีมีตอรัฐวิสาหกิจ และเพ่ือสงเสริมตลาด
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ทุนของประเทศ สําหรับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของประเทศญี่ปุนนั้นเนื่องจากประเทศญี่ปุนประสบ
ปญหาดานการคลังเปนอยางมาก รัฐบาลจึงจําเปนตองแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพ่ือแกไขปญหาการคลัง
ใหกับประเทศเพ่ือจะไดไมตองตัดเงินจากงบประมาณไปอุดหนุนรัฐวิสาหกิจและเกิดรายไดจากการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจนั้น สวนกระบวนการตัดสินใจเลือกรัฐวิสาหกิจเพ่ือมาทําการแปรรูป นั้น สวน
ใหญเปนอํานาจหนาท่ีของ “ ฝายการเมือง ” ท้ังส้ิน กลาวคือในประเทศอังกฤษ รัฐมนตรีเจา
กระทรวงจะทําแผนการดําเนินการเพ่ือแปรรูปรัฐวิสาหกิจในการกํากับดูแลของตนเสนอ ตอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ สวนในประเทศฝรั่งเศสนั้นแมจะมี “ กฎหมายกลาง ” เกี่ยวกับ
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงระบุช่ือของรัฐวิสาหกิจท่ีจะนํามาทําการแปรรูปไดแตในท่ีสุดแลวผูท่ี “ 
เลือก ” รัฐวิสาหกิจจากบัญชีรายช่ือแนบทายกฎหมายก็ยังคงเปนฝายบริหารอยู ในขณะท่ีประเทศ
ญี่ปุนนั้น การแปรรูปรัฐวิสาหกิจมีท่ีมา จากประเทศญี่ปุนประสบปญหาทางดานเศรษฐกิจ 
คณะรัฐมนตรีจึงไดจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือการปฏิรูปการบริหารเพ่ือศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะ
การแกวิกฤติการขาดดุลการคลังของรัฐบาล ผลการศึกษาปรากฏวา มีขอเสนอแนะใหแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ 4 แหง เพ่ือแกไขวิกฤติดานงบประมาณรายจายของรัฐคณะรัฐมนตรีเห็นชอบดวยกับ
ขอเสนอดังกลาว จึงส่ังใหกระทรวงท่ีรับผิดชอบใหรัฐวิสาหกิจเหลานั้นดําเนินการ สําหรับประเภท
ของกฎหมายที่ใชในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ จะเห็นไดวา มีลักษณะท่ีเหมือนกันระหวางประเทศ
อังกฤษกับประเทศญี่ปุน คือ มีการออกกฎหมายมาเพ่ือแปรรูปรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่งแหงใด
โดยเฉพาะ โดยในประเทศอังกฤษนั้นเม่ือมีนโยบายทางการเมืองท่ีจะแปรรูปรัฐวิสาหกิจใดแลว ก็
จะมีการจัดตั้งคณะทํางานซ่ึงประกอบดวยเจาหนาท่ีของรัฐ ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาดานการเงิน
และบุคคลอ่ืนขึ้นมาทําการศึกษาแนวทางในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ จากนั้นคณะทํางานก็จะจัดทํา
รายงานผลการศึกษาดังกลาว (White Paper) และเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา ซ่ึงตอมาก็
จะตองมีการจัดทํากฎหมายพิเศษขึ้นมาเพ่ือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจโดยกฎหมายดังกลาวก็จะจัดทํา
ขึ้นตามแนวทางและวิธีการท่ีกําหนดไวใน White paper สวนประเทศญี่ปุนก็จะมีลักษณะคลายคลึง
กับประเทศอังกฤษ คือ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจท้ัง 4 แหงนั้นเปนไปตามขอเสนอของคณะกรรมการ
เพ่ือการปฏิรูปการบริหารท่ีไดเสนอตอคณะรัฐมนตรีซ่ึงก็ประกอบดวยรายละเอียดของรางกฎหมาย
ท่ีจะทําการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเหลานั้น  
 ประเทศฝรั่งเศสนับเปนประเทศท่ีมีกระบวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจท่ีแปลกกวาประเทศ 
ท้ัง 2 กลาวคือ มีท้ังกฎหมายกลางท่ีใชเปนหลักเกณฑท่ัวไปในการดําเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจซ่ึง
มักจะกําหนดกรอบในการดําเนินการแปรรูปท่ีใชบังคับกับรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ไวในบัญชีแนบทาย
กฎหมายนั้น และนอกจากนี้ ก็ยังมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจโดยการตรากฎหมายเฉพาะซ่ึงมักใช
สําหรับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจท่ีประกอบกิจการเฉพาะดานอีกดวย และในสวนท่ีเกี่ยวกับวิธีการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจในประเทศอังกฤษนั้น หากรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งขึ้นในรูปบริษัทจํากัด (private 
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company) การแปรรูปสามารถทําไดโดยการขายหรือจําหนายหุนหรือทรัพยสินท้ังหมดหรือ
บางสวนใหกับเอกชน สวนกิจการท่ีตั้งขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะ เม่ือจะแปรรูปก็จะตองมีการจัดตั้ง
บริษัทแปรรูป (successor company) ขึ้นมา จากนั้นก็จะมีการออกหุนในบริษัทแปรรูปใหรัฐบาลถือ
ไวกอน มีการโอนสินทรัพย รวมท้ังสิทธิและหนาท่ีตามสัญญาตาง ๆรวมท้ังโอนยายลูกจางหรือ
พนักงานของกิจการท่ีแปรรปูใหแกบริษัทแปรรูป สวนการดําเนินการตอจากนั้นรัฐบาลอาจใชวิธี
กระจายหุนสูสาธารณชน ขายทรัพยสินท้ังหมดหรือบางสวน ขายหุนใหผูบริหารเดิม หรือเสนอขาย
หุนใหแกผูลงทุนใหแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงหรือตามคําเสนอซ้ือของผูบริหารเดิมก็ได สวนใน
ประเทศฝรั่งเศส กระบวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจถูกกําหนดไวอยางกวาง ๆ ในกฎหมายกลาง โดย
ประเทศกลางไดมอบอํานาจใหรัฐบาลหรือฝายบริหารไปกําหนดหลักเกณฑในการดําเนินการและ
อาจมีการตราเปนรัฐกําหนดหรือเสนอผานรัฐสภาเพ่ือออกเปนรัฐบัญญัติ เชน หลักเกณฑในการ
ประเมินมูลคารัฐวิสาหกิจและการกําหนดมูลคาหุนท่ีจะเสนอขาย หลักเกณฑทางกฎหมาย ในการ
โอนหุนตลอดจนวิธีการชําระเงินเปนตน การโอนหุนสวนใหญมักทํากันในสองรูปแบบ คือ การ
โอนหุนผานตลาดหลักทรัพยซ่ึงก็เปนไปตามกลไกของตลาดหลักทรัพยกับการโอนหุนนอกตลาด
ใหแกกลุมผูรับโอนหุนท่ีไดรับคัดเลือก อันไดแก การโอนหุนใหแกกลุมผูถือหุนท่ีไดรับการ
คัดเลือกหรือการโอนหุนใหแกพนักงานและลูกจางของรัฐวิสาหกิจ สําหรับประเทศญี่ปุนนั้น 
รัฐวิสาหกิจทุกแหงถูกจัดตั้งโดยการออกกฎหมายพิเศษระดับพระราชบัญญัติการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ การดําเนินการโดยการออกกฎหมายพิเศษระดับพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายเดิมโดย
กฎหมายใหมจะระบุใหรัฐวิสาหกิจนั้นมีสถานะเปนบริษัทจํากัด ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยทันที รัฐบาลจะถือหุนในบริษัทจํากัดกอนจํานวนหนึ่ง ตอมาเม่ือการประกอบกิจการของ
บริษัทเหลานั้นดีขึ้นจนมีผลประกอบการท่ีดีตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย ผูบริหารตองนํา
บริษัทเขาตลาดหลักทรัพยและขายหุนของบริษัทใหแกนักลงทุนตอไป ขั้นตอนการนําหุนเขาตลาด
หลักทรัพยและการโอนขายหุนใหกับนักลงทุนเปนไปตามกฎหมายตลาดหลักทรัพยและการทํา
ธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย เปนท่ีนาสังเกตวาการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในประเทศญี่ปุนจํากัดอยูเพียง
รัฐวิสาหกิจเพียง 4 รัฐวิสาหกิจใหญ ๆ 4 รัฐวิสาหกิจเทานั้น  และเม่ือมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไป
แลว ในสวนท่ีเกี่ยวกับ ความสัมพันธระหวางรัฐกับรัฐวิสาหกิจที่ไดรับการแปรรูปแลว ในประเทศ
อังกฤษ มีการจัดตั้งหนวยงานกํากับดูแลอิสระขึ้นมากํากับดูแลรัฐวิสาหกิจท่ีทําการบริการสาธารณะ
และไดรับการแปรรูปไปแลว โดยในการกํากับดูแลจะทําหนาท่ีควบคุมการออกใบอนุญาต ดูแล
ปริมาณการผลิตและใหบริการใหเพียงพอแกความตองการของตลาดกํากับดูแลและควบคุมราคา
คาบริการรวมท้ังกํากับดูแลการใหบริการท่ีดีและเหมาะสมแกประชาชนผูบริโภคมีระบบหุนทอง 
(golden share) ใหสิทธิพิเศษแกรัฐบาลเปนผูถือ เพ่ือควบคุมดูแลไมใหมีการเปล่ียนแปลงใน
โครงสรางและการดําเนินกิจการของบริษัทแปรรูปนั้น ๆ โดยไมไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาล
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กอน สวนในประเทศฝรั่งเศสนั้น ก็มีระบบหุนท่ีมีลักษณะพิเศษทํานองเดียวกับหุนทองของอังกฤษ
ท่ีใหอํานาจรัฐในการแทรกแทรงการบริหารกิจการท่ีไดรับการแปรรูปไปแลวเพ่ือคุมครอง
ประโยชนสาธารณะ สําหรับในประเทศญี่ปุนนั้นมีการกําหนดหุนท่ีมีลักษณะพิเศษเชนเดียวกับ
ประเทศอังกฤษหรือฝรั่งเศสแตจะใชวิธีการควบคุมการประกอบกิจการของรัฐวิสาหกิจท่ีแปรรูปไป
แลวโดยกฎหมายปองกันการผูกขาด แตจะไมมีการแตงตั้งองคกรกํากับดูแลการแขงขันหลังการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจขึ้นมาเพ่ือกํากับดูแลกิจการท่ีไดรับการแปรรูปไปแลว โดยรัฐวิสาหกิจท่ีถูกแปร
รูปจะตกอยูภายใตบังคับของกฎหมายเอกชนเชนเดียวกันกับบริษัทจํากัดท้ังหลาย 
 



 
บทที่ 4 

กฎหมายวาดวยทนุรัฐวิสาหกิจ 
 

 เม่ือประมาณ 15 ปท่ีแลว  รัฐมีนโยบายจะออกกฎหมายกลางในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
ท้ังนี้ เนื่องจากภาครัฐตองการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ โดยการใหเอกชนเขามารวมถือ
หุนในกิจการบางสวน หรือขายหุนแกประชาชนโดยผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือ
ระดมทุนมาใชในกิจการของรัฐโดยการใหบริการของรัฐวิสาหกิจนั้นยังคงดําเนินการอยูตอไป   
และพนักงานก็ยังคงมีงานทําอยูตอไปอยางตอเนื่อง และพนักงานก็ยังมีงานทําอยูตอไป แตในขณะ
นั้นรัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา หรือตั้งขึ้น
โดยมติคณะรัฐมนตรี ยังมีทุนเปนกอน ทําใหไมสามารถเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนโดยการใหเอกชน
เขามารวมถือหุนได หากรัฐประสงคจะเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนโดยวิธีดังกลาว จะตองแกไข
กฎหมายจัดตั้งทีละฉบับซ่ึงตองใชเวลาพอสมควร คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจท่ีมีทุนเปนกอน
สามารถแปลงเปนหุนในรูปแบบบริษัทไดและไดมีการนําเสนอรัฐบาลในขณะนั้น แตเนื่องจาก
ปญหาการยอมรับเรื่องการแปรรูปรัฐวิสากิจและปญหาความเขาใจของพนักงานและประชาชน 
รัฐบาลจึงไดขอถอนรางกฎหมายดังกลาวมาพิจารณาเพ่ือความรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง 
 ตอมาเม่ือไดมีการประชาสัมพันธและทําความเขาใจกับพนักงานรัฐวิสาหกิจและประชาชน
เกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ   ในระดับหนึ่งแลว กระทรวงการคลังจึงไดดําเนินการปรับปรุงราง
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ ใหเหมาะสมและสอดคลองกับแนวนโยบายการใหเอกชนรวมถือ
หุนในรัฐวิสาหกิจเรื่อยมาเปนลําดับ และไดนําเสนอคณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ
จนมาเปนพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 
 
4.1  สาระสําคัญ 
 เปนกฎหมายท่ีออกมาเพ่ือแปลง “ทุน” ของรัฐวิสาหกิจประเภทองคการของรัฐบาลและ
หนวยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเปนเจาของ ใหเปน “ทุนเรือนหุน” ของรัฐวิสาหกิจในรูปแบบบริษัท เพ่ือ
เปนเครื่องมือของรัฐในการเปล่ียนสถานะของรัฐวิสาหกิจท่ีมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ใหเปนรูปแบบ
บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด (Corporatization) แตยังคงมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจโดยมีการ
เปล่ียนทุนจากรัฐวิสาหกิจเดิมเปนทุนของบริษัทท่ีรัฐถือหุนท้ังหมดและยังคงใหมีอํานาจเชนเดิม 
เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินกิจการและเพ่ือสรางโอกาสในการระดมทุนไปใชในการ
ขยายงานของรัฐวิสาหกิจเม่ือมีความจําเปน โดยไมจําเปนตองไปแกกฎหมายเปนรายแหง และเปน
พ้ืนฐานเบ้ืองตนท่ีจะทําใหการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนองคกรธุรกิจอยางเต็มรูปแบบกระทําได
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โดยสะดวก โดยกระจายหุนท่ีรัฐถือไวใหแกภาคเอกชนเพ่ือท่ีภาคเอกชนจะไดเขามามีสวนรวมใน
การลงทุนและการบริหารจัดการในกิจการท่ีรัฐวิสาหกิจเดิมดําเนินการอยูไดตอไป 
 
4.2  ความหมาย “รัฐวิสาหกิจ” ตามกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ 
 มาตรา 3 แหงกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจไดใหคํานิยามของคําวารัฐวิสาหกิจไววา 
หมายความถึง รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณท่ีไมใชบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชน 
 จากคํานิยามดังกลาวจะเห็นไดวา รัฐวิสาหกิจท่ีจะสามารถดําเนินการตามกฎหมายวาดวย
ทุนรัฐวิสาหกิจจะตองประกอบดวยหลักเกณฑ 2 ประการ คือ รัฐวิสาหกิจตามความหมายของ
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและประเภทของรัฐวิสาหกิจท่ีไมใชบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชน 
 1.  รัฐวิสาหกิจตามความหมายของกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ พระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ไดใหคําจํากัดความของรัฐวิสาหกิจไวในมาตรา 4 วา รัฐวิสาหกิจ
หมายความวาใหคําจํากัดความของรัฐวิสาหกิจไวในมาตรา 4 วา รัฐวิสาหกิจหมายความวา 

1.1  องคการของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเปนเจาของ 
1.2  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการมีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละ 

หาสิบ 
1.3  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการ และ / หรือ รัฐวิสาหกิจตาม  ก.  

และ / หรือ ข. มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ 
1.4  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการ และ/รัฐวิสาหกิจตาม ค. และ /

หรือ ก. และ / หรือ ข. และ / หรือ ค. มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ 
 เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณนั้น หมายความถึงกิจการท่ีสวนราชการหรือองคการของรัฐบาลมีทุนรวมอยูในกิจการ
นั้นเกินกวารอยละหาสิบ ก็จะมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ 
 2.  ประเภทของรัฐวิสาหกิจ 
 รัฐวิสาหกิจแตละแหงถูกจัดตั้งโดยกฎหมายท่ีตางกันตามเหตุผลและความจําเปนเฉพาะ
เรื่อง รัฐวิสาหกิจประเภทท่ีเกี่ยวของกับความม่ันคงของประเทศ หรือเพ่ือจัดทําบริการสาธารณะ 
สวนใหญจะถูกจัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะอันเปนกฎหมายประเภทกฎหมายมหาชนโดยรัฐวิสาหกิจ
ท่ีมีความจําเปนท่ีจะตองใช “อํานาจรัฐ” ในการจัดทําบริการสาธารณะมักจะถูกจัดตั้งโดยกฎหมาย
ระดับพระราชบัญญัติ สวนรัฐวิสาหกิจท่ีไมมีความจําเปนตองใชอํานาจรัฐก็จะถูกจัดตั้งโดยพระราช
กฤษฎีกาท่ีออกตามพระราชบัญญัติแมบท สวนรัฐวิสาหกิจประเภทหารายไดอาจจัดตั้งขึ้นโดย
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กฎหมายเอกชนในรูปแบบของบริษัทมหาชนจํากัดก็ได และนอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ
อีกประเภทหนึ่งในสวนราชการเปนหนวยงานธุรกิจท่ีรัฐเปนเจาของไมมีฐานะเปนนิติบุคคล และใช
เงินงบประมาณแผนดินในการดําเนินกิจการ 

2.1  การจัดตั้งโดยกฎหมายมหาชน รัฐวิสาหกิจสวนใหญนั้นจัดตั้งขึ้นโดยมีการตรา
กฎหมายขึ้นมาจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเฉพาะแหง กฎหมายตางๆ เหลานี้เปนกฎหมายมหาชนซ่ึงมีอยูหลาย
ลักษณะดวยกัน คือ 

ก.  รัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ (specific law) คือ พระราชบัญญัติ หรือ
กฎหมายอ่ืนท่ีเทียบเทา เชน ประกาศคณะปฏิวัติ พระราชกําหนด สวนใหญจะเปนรัฐวิสาหกิจท่ี
จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือดําเนินกิจการสําคัญ มีขอบเขตกวางขวาง และมีความจําเปนท่ีจะตองมีอํานาจและ
สิทธิพิเศษตางๆ เพ่ือใหสามารถดําเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้นได รัฐวิสาหกิจเหลานั้น ไดแก 

1. ธนาคารแหงประเทศไทย จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย                         
พ.ศ. 2485 

2. ธนาคารออมสิน จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 
3. การทาเรือแหงประเทศไทย จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการทาเรืองแหงประเทศไทย         

พ.ศ. 2494 
4. การรถไฟแหงประเทศไทย จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. 2494 

 5. องคการสะพานปลา จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา      พ.ศ. 2496 
 6. ธนาคารอาคารสงเคราะห จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติธนาคารสงเคราะห  พ.ศ. 2496 
 7. การไฟฟานครหลวง จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการไฟฟานครหลวง พ.ศ. 2501 
 8. การไฟฟาสวนภูมิภาค จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค         พ.ศ. 2503 
 9. สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติสํานักงานกองทุน
สงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 2503 
 10. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. 2509 
 11. องคการเภสัชกรรม จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติองคการเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 
 12. การประปานครหลวง จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติองคการเภสัชกรรม พ.ศ. 2510 

13. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2511 
 14. สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาล พ.ศ.2517 
 15. การประปาสวนภูมิภาค จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค  พ.ศ. 2522 
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 16. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 
 17. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศ พ.ศ. 2522 
 18. การทองเท่ียวแหงประเทศไทย จัดตั้งโดยพระราบัญญัติการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
พ.ศ. 2522 
 19. การกีฬาแหงประเทศไทย จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย                  
พ.ศ. 2528 
 20. ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติธนาคาร
เพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2536 
 21. การเคหะแหงชาติ จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการเคหะแหงชาติ พ.ศ. 2537 
 22. การทางพิเศษแหงประเทศไทย จัดตั้งโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 290                   
พ.ศ. 2515 
 23. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอาศัย จัดตั้งโดยพระราชกําหนดบรรษัทตลาดรองสินเช่ือ
ท่ีอยูอาศัย พ.ศ. 2517 
 24. บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินจัดตั้งโดยพระราชกําหนดบรรษัทบริหาร
สินทรัพยสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 
 25. องคการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน จัดตั้งโดยพระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2540 

ข. รัฐวิสากิจท่ีจัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามพระราชบัญญัติแมบท 
(พระราชบัญญัติจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. 2496) 
 พระราชบัญญัติจัดตั้งองคการรัฐบาล พ.ศ. 2496 เปนกฎหมายท่ีใหอํานาจฝายบริหารในการ
จัดตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นโดยไดบัญญัติไวในมาตรา 3 วา “เม่ือรัฐบาลเห็นเปนการสมควรจะจัดตั้ง
องคการเพ่ือดําเนินกิจการอันเปนสาธารณะหรือเพ่ือประโยชนในทางเศรษฐกิจ หรือชวยเหลือใน
การครองชีพ หรืออํานวยบริการแกประชาชนโดยใชเงินลงทุนจากงบประมาณแผนดิน ก็ใหกระทํา
ไดโดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกา” จากบทบัญญัติดังกลาว ท่ีใหอํานาจฝายบริหารท่ีจัดตั้ง
องคการหรือหนวยงานขึ้นมาทําหนาท่ีดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะได จึงเกิดหนวยงานหลายๆ
แหง ซ่ึงมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจ ไดแก 
 1. องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ พ.ศ. 2519 
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 2. องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการรับสง
สินคาและพัสดุภัณฑ พ.ศ. 2496 
 3. องคการคลังสินคา จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการคลังสินคา พ.ศ. 2498 
 4. องคการตลาด จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการตลาด พ.ศ. 2496 
 5. องคการฟอกหนัง จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการฟอกหนัง พ.ศ. 2498 
 6. องคการสวนพฤกษาศาสตร จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนพฤกษศาสตร 
พ.ศ. 2535 
 7. องคการแบตเตอรี่ จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการแบตเตอรี่ พ.ศ. 2498 
 8. องคการอุตสาหกรรมปาไม จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาหกรรม               
ปาไม พ.ศ. 2499 
 9. องคการสวนสัตว จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนสัตว พ.ศ. 2497 
 10. องคการตลาดเพ่ือการเกษตรกร จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการตลาดเพ่ือ
เกษตรกร พ.ศ. 2517 
 11. สถาบันการบินพลเรือน จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. 
2535 
 12. องคการสวนยาง จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนยาง พ.ศ. 2504 
 13. องคการแกว จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการแกว พ.ศ. 2498 
 14. องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย จัดตั้งโดยพระรากฤษฎีกาจัดตั้งองคการ
สงเสริมกิจการโคนนมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2514 
 15. องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการ
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ พ.ศ. 2538 
 16. องคการจัดการน้ําเสีย จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการจัดการน้ําเสีย พ.ศ. 
2538 

2.2  การจัดตั้งโดยกฎหมายเอกชน รัฐวิสาหกิจบางแหงถูกัดตั้งขึ้นตามเง่ือนไขท่ี
กําหนดไวสําหรับการจัดตั้งองคกรดําเนินธุรกิจของเอกชน โดยมุงหวังท่ีจะใหการดําเนินงานมี
ความคลองตัวเชนกิจการของเอกชน โดยมุงหวังท่ีจะใหการดําเนินงานมีความคลองตัวเชนกิจการ
ของเอกชนและหลุดพนจากระเบียบและขั้นตอนของรัฐ ไดแก 

ก. รัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งขึ้นตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ไดแก การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจโดยใชหลักเกณฑเดียวกับการจัดตั้งบริษัทจํากัด ดังนั้น จึงตอง
ดําเนินการจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด โดยรัฐจะเขาไปถือหุนเกินกวารอยละหาสิบ มีการนําเอา
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หลักเกณฑการดําเนินงานของเอกชนมาใชเพ่ือใหมีความคลองตัวและเปนอิสระ รัฐวิสาหกิจ
เหลานั้น ไดแก 
 1. บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 
 2. บริษัท ไมอัดไทย จํากัด 
 3. บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 
 4. บริษัท ขนสง จํากัด 
 5. บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด 
 6. บริษัท เงินทุนหลักทรัพยกรุงไทยธนกิจ จํากัด 
 7. บริษัท กรุงไทย แลนด แอนด เฮาส จํากัด 
 8. บริษัท ไทยแลนด ดิวตี้ ฟรีชอป จํากัด 
 9. บริษัท เคทีทีลิสซ่ิง จํากัด 
 10. บริษัท อินเตอรเน็ตประเทศไทย จํากัด 
 11. บริษัท กฎหมายกรุงไทย จํากัด 
 12. บริษัท กรุงไทย โฮลดิ้ง จํากัด 
 13. บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด 
 14. บริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด 
 15. บริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
 16. บริษัท สหโรงแรมไทยและการทองเท่ียว จํากัด 
 17. บริษัท ปตท.สผ.ออฟซอร อินเวสเมนท จํากัด 
 18. บริษัท กรุงเทพคอมพิวเตอรเซอรวิสเชส จํากัด 
 19. บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด 
 20. บริษัท เอ็นซี แอสโซซิเอทส จํากัด 
 21. PTT Philppines Inc. 

ข.  รัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งขึ้นตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 แมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 จะเปนกฎหมายมหาชน
ก็ตาม แตเปนกฎหมายมหาชนท่ีมีขึ้นเพ่ือวางเง่ือนไขตางๆ ในการดําเนินธุรกิจขนาดใหญของ
เอกชน จึงถือไดวากิจการท่ีจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายดังกลาวเปนกิจการท่ีจัดตั้งขึ้นในระบบกฎหมาย
เอกชน มีรัฐวิสาหกิจบางแหงท่ีจัดตั้งขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับการจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด 
โดยรัฐจะเขาไปถือหุนเกินกวารอยละหาสิบและนําเอาหลักเกณฑตามกฎหมายดังกลาวมาใชเพ่ือ
ความคลองตัวและเปนอิสระ รัฐวิสาหกิจเหลานั้น ไดแก 
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 1. บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
 2. บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
 3. บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 4. ธนาคารรัตนสิน จํากัด (มหาชน) 
 5. บริษัท เงินทุนรัตนทุน จํากัด (มหาชน) 
 6. ธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน) 
 7. ธนาคารมหานคร จํากัด (มหาชน) 
 8. ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 

ค. รัฐวิสาหกิจท่ีตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี  รัฐวิสาหกิจประเภทนี้จัดตั้งโดยมติ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือใหเปนหนวยงานธุรกิจของรัฐ ตั้งขึ้นในสวนราชการโดยใชเงินทุนหมุนเวียนตาม
กฎหมายวาดวยเงินคงคลังเปนคาใชจายในการดําเนินงาน มีการกําหนดระเบียบบริหารงานภายใน
ของตนเอง รัฐวิสาหกิจเหลานี้ไมมีสภาพเปนนิติบุคคล ไดแก 
 1. องคการสุรา กรมสรรพสามิต (บริหารงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดตั้งองคการสุรา กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2506) 
 2. โรงพิมพตํารวจ กรมตํารวจ (บริหารงานตามขอบังคับโรงพิมพตํารวจ กรมตํารวจ พ.ศ. 
2508) 
 3. โรงงานน้ําตาล กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 
 4. โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง (บริหารงานตามระเบียบบริหารงานโรงงานยาสูบ พ.ศ. 
2516) 
 5. สํานักงานธนานุเคราะห กรมประชาสงเคราะห (บริหารงานตามขอคับวาดวยการ
บริหารงานสํานักงานธนานุเคราะห กรมประชาสงเคราะห พ.ศ. 2517) 
 6. โรงงานไพ กรมสรรพสามิต (บริหารงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดตั้ง
โรงงานไพ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535) 
 เม่ือพิจารณาประเภทของรัฐวิสาหกิจท่ีกลาวมาแลว จะเห็นไดวา รัฐวิสาหกิจท่ีอยูใน
ขอบเขตท่ีจะดําเนินการตามกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจจะตองเปนรัฐวิสาหกิจจะตองเปน
รัฐวิสาหกิจประเภทท่ีจัดตั้งโดยกฎหมายมหาชนตามขอ (ก) และประเภทท่ีตั้งขึ้นโดยมติ
คณะรัฐมนตรีตามขอ (ค) ท้ังนี้ เนื่องจากกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจมีขึ้นเพ่ือเปล่ียน “ทุน” ของ
รัฐวิสาหกิจประเภทองคการของรัฐบาลและหนวยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเปนเจาของใหเปน “ทุนเรือน
หุน” ของรัฐวิสาหกิจในรูปแบบบริษัท ดังนั้น ความหมายของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยทุน
รัฐวิสาหกิจจึงไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจท่ีอยูในรูปบริษัทตามขอ (ข) ซ่ึงมีทุนเปนหุนและรัฐถือหุนกวา
รอยละหาสิบอยูแลว 
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4.3  การเปลี่ยนสภาพของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ 
 มาตรา 3 แหงกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจไดใหคํานิยามของบริษัทในกฎหมายวาดวย
ทุนรัฐวิสาหกิจไววา หมายความวา บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน ดังนั้น เม่ือรัฐวิสาหกิจท่ีได
ดําเนินการเปล่ียนทุนเปนหุนตามกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจก็จะเปล่ียนสภาพจากรัฐวิสาหกิจ
ในรูปแบบเดิมมาเปนรัฐวิสาหกิจในรูปแบบบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนแลวแตกรณี ท้ังนี้ ตาม
ความเหมาะสมของรัฐวิสาหกิจแตละแหง 
 นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาจากมาตรา 4 ของกฎหมายดังกลาวท่ีกลาววา ในกรณีท่ีรัฐบาลมี
นโยบายท่ีจะนําทุนบางสวนหรือท้ังหมดของรัฐวิสาหกิจใดมาเปล่ียนสภาพเปนหุนในรูปแบบของ
บริษัทก็สามารถทําไดแลว จะเห็นไดวา ประกอบดวยหลักเกณฑ 2 ประการ คือ ประการแรกนั้น 
กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจมิไดบังคับใหทุกรัฐวิสาหกิจตองเปล่ียนสภาพเปนบริษัท แตเปน
ชองทางท่ีจะใหรัฐวิสาหกิจท่ีมีความประสงคท่ีจะเปล่ียนรูปแบบจากรัฐวิสาหกิจท่ีเปนองคกรของ
รัฐบาลไปเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนไดดําเนินการจดทะเบียนเปนบริษัทไดตามขั้นตอนท่ี
กําหนดไวในกฎหมายฉบับดังกลาว สวนประการท่ีสองนั้น การนําทุนของรัฐวิสาหกิจมาเปล่ียน
สภาพเปนหุนสามารถทําท้ังหมดหรือบางสวนก็ได ซ่ึงจะสงผลทําใหรัฐวิสาหกิจหนึ่งท่ีจะเปล่ียน
ทุนเปนหุนสามารถจัดตั้งเปนบริษัทหลายบริษัทก็ได 
 
4.4  องคการตามกฎหมายทุนของรัฐวิสาหกิจ 
 กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจไดกําหนดใหองคการ  3 องคการ มีบทบาทเกี่ยวของกับการ
เปล่ียนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุน องคกรเหลานั้น ไดแก คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายทุน
รัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท 

1.  คณะรัฐมนตรี มาตรา 16  ของกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจกําหนดใหคณะรัฐมนตรี
เปนผูมีบทบาทสําคัญในการอนุมัติใหมีการเปล่ียนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุน กลาวคือ เม่ือ
รัฐวิสาหกิจใดตองการท่ีจะนําทุนบางสวนหรือท้ังหมดของตนเปล่ียนสภาพเปนหุนในรูปแบบของ
บริษัท ก็จะตองทําเรื่องเสนอไปท่ีกระทรวงเจาสังกัดเพ่ือขอความเห็นชอบกอน จากนั้นก็จะตอง
เสนอเรื่องตอไปยังคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจดังจะไดกลาวถึงในหัวขอตอไป เม่ือ
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจพิจารณาใหความเห็นชอบในเรื่องดังกลาวแลว ก็จะตองเสนอ
ความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติในหลักการและแนวทางใหดําเนินการนําทุนบางสวน
หรือท้ังหมดของรัฐวิสาหกิจมาเปล่ียนสภาพเปนหุนในรูปแบบของบริษัท จากนั้นจึงคอยดําเนินการ
เปล่ียนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนตามกระบวนการท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ
ตอไป 
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 คณะรัฐมนตรีจะเขามามีบทบาทเกี่ยวของกับการเปล่ียนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนอีกครั้ง
หนึ่งดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา 21 ของกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ คือ เม่ือคณะรัฐมนตรไีดอนุมัติ
หลักการและแนวทางใหดําเนินการนําทุนบางสวนหรือท้ังหมดของรัฐวิสาหกจิมาเปล่ียนสภาพเปน
หุนในรูปแบบของบริษัทดังกลาวมาแลวขางตน ก็จะมีการตั้ง “คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้ง
บริษัท” ขึ้นมาเพ่ือดําเนินการตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเปล่ียนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุน เม่ือ
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทปฏิบัติภารกิจเสร็จแลว ก็จะตองเสนอรายงานรายละเอียด
เกี่ ยวกับการจัดตั้ งบริษัทตอคณะกรรมการนโยบายทุน รัฐวิสาหกิจ เ พ่ือพิจารณา เ ม่ือ
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจพิจารณาเสร็จเรียบรอยแลว ก็จะตองเสนอไปยัง
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหเปล่ียนทุนของรัฐวิสาหกิจนั้นเปนหุนและจัดตั้งบริษัทตอไป 
 2.  คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจกําหนดใหจัดตั้ง
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจขึ้นเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
 องคประกอบของคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจนั้นบัญญัติไวในมาตรา 5 แหง
กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ คือ นายกรัฐมนตรีทําหนาท่ีเปนประธาน รัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรี
แตงตั้งจํานวนไมเกิน 15 คน ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งจํานวนไมเกิน 6 คน เปนกรรมการ โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเปนกรรมการและเลขานุการ 
และมีผูแทนกระทรวงการคลังเปนผูชวยเลขานุการ 
 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจนั้นบัญญัติไวในมาตรา 13 
ดังตอไปนี้ คือ 
 1.  เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติในหลักการและแนวทางให
ดําเนินการนําทุนบางสวนหรือท้ังหมดของรัฐวิสาหกิจมาเปล่ียนสภาพเปนหุนในรูปแบบของบริษทั 
 2.  เสนอความคิดเห็นตอคณะรัฐมนตรีในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการเปล่ียนทุนเปนหุน และ
การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามท่ีคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทเสนอตามมาตรา 21 
 3.  เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนดรัฐมนตรีท่ีจะกํากับดูแลในดาน
นโยบายของบริษัทท่ีจะจดทะเบียนจัดตั้งตาม (2) 
 4.  เสนอแนะเกี่ยวกับการแกไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 26 ใหสอดคลองกับ
สถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไปของธุรกิจประเภทนั้น 
 5.  กํากับดูแลใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 19 
 6.  ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ เชน การจัดทําระเบียบวาดวยการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน 
 7.  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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 นอกจากนี้ ในมาตรา 12 ของกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ ยังไดกําหนด “ขอกํากัด” ของ
ผูเปนกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจไววา ภายในระยะเวลาสามปนับแตพนจากตําแหนง 
กรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจจะเปนผูถือหุนหรือเปนกรรมการผูมีอํานาจในการจัดการท่ีปรกึษา
การเงิน หรือท่ีปรึกษาการจัดการจําหนายหุนหรือผูทําหนาท่ีจัดจําหนายหุน หรือไดรับเงินหรือ
ประโยชนใดๆ เปนพิเศษ นอกเหนือจากธุรกิจหรือการงานตามปกติของนิติบุคคลซ่ึงเปนผูรับ
สัมปทาน ผูรวมทุน หรือบริษัทท่ีจัดตั้งขึ้นโดยการเปล่ียนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัทนั้น
มิได เวนแตเปนกรณีของขาราชการประจําท่ีไดรับมอบหมายจากทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่ี
เกี่ยวของ 
 3.   คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทนับไดวา
เปนองคกรท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีสุดในการเปล่ียนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุน กลาวคือ คณะกรรมการ
เตรียมการจัดตั้งบริษัทจะดําเนินการเตรียมการจัดตั้งบริษัทตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
โดยจะทําหนาท่ีประเมินราคาทรัพยสิน ประเมินราคาหุน จํานวนหุน กําหนดช่ือบริษัท และ
โครงสรางของบริษัท พรอมนี้คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทก็มีอํานาจท่ีจะช้ีวาทรัพยสินของ
รัฐ วิสา หกิ จ ท่ีอ ยู ใ น คว า มค รอ บ คร อ งข อ งรั ฐค ว รจ ะ ติด ไป กั บ บ ริ ษัท หรื อ สง ก ลับ คื น
กระทรวงการคลัง 
 องคประกอบของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทนั้นบัญญัติไวในมาตรา 16 แหง
กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ คือ ประกอบดวยปลัดกระทรวงหรือทบวงท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงหรือทบวงนั้นเปนผูกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจท่ีจะเปล่ียนทุนเปนหุนเปนประธานกรรมการ 
ปลัดกระทรวงการคลัง ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมทะเบียนการคา ผูอํานวยการ
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจอันไดแก ผูดํารงตําแหนงผูวาการหรือ
ผูอํานวยการ หรือผูซ่ึงดํารงตําแหนงท่ีมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับตําแหนงดังกลาว ผูแทนพนักงาน
ของรัฐวิสาหกิจนั้น 1 คน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกิน 3 คน เปนกรรมการโดยมีผูแทน
กระทรวงการคลังเปนกรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิและผูแทนพนักงานของรัฐวิสาหกิจดังกลาวมาแลวแตงตั้งโดย
ประธานกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทและกรรมการโดยตําแหนง โดยกรรมการผูทรงคุณวุฒินั้น
จะตองแตงตั้งจากผูซ่ึงมีความเช่ียวชาญในดานการเงินและการบัญชี และในกิจการหรือการ
ดําเนินการของรัฐวิสาหกิจท่ีจะเปล่ียนทุนเปนหุนอยางนอย 1 คน สวนผูแทนพนักงานนั้นจะตอง
แตงตั้งจากนายกสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานท่ีคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้น
เสนอในกรณีท่ีรัฐวิสาหกิจนั้นไมมีสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทนั้นบัญญัติไวในมาตรา 19 ของ
กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ คือ มีหนาท่ีเสนอแนะรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทท่ีจะจัดตั้งขึ้นโดย
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การเปล่ียนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัทนั้นตามหลักการและแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติ โดยใหดําเนินการดังตอไปนี ้
 1.  กําหนดกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด และสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจสวนท่ีจะโอนใหแก
บริษัทท่ีจะจัดตั้งขึ้น และสวนท่ีจะใหตกเปนของกระทรวงการคลัง 
 2.  กําหนดพนักงานท่ีจะใหเปนลูกจางของบริษัท 
 3.  กําหนดทุนเรือนหุนหรือทุนจดทะเบียนสําหรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํานวนหุน 
และมูลคาของหุนแตละหุน ตลอดจนรายการตางๆ ท่ีเปนสวนของผูถือหุน 
 4.  กําหนดช่ือของบริษัท 
 5.  กําหนดโครงสรางการบริหารงานบริษัท รายช่ือกรรมการบริษัท และผูสอบบัญชีใน
วาระเริ่มแรก 
 6.  จัดทําหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท  
 7.  จัดทํารางพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 26 
 8.  จัดทํารางพระราชกฤษฎีกาเพ่ือกําหนดเง่ือนเวลายุบเลิกรัฐวิสาหกิจในกรณีมีการโอน
กิจการของรัฐวิสาหกิจไปท้ังหมด 
 9. จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบท่ีคณะกรรมการนโยบายทุน
รัฐวิสาหกิจกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงอยางนอยตองมีการรับฟงความคิดเห็นใน
เรื่องตาม (1)(2)(3) และ (8) 
 10. พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ
มอบหมาย 
 กลาวโดยสรุป บทบาทขององคกรท้ัง 3 องคกรท่ีเกี่ยวของกับการเปล่ียนทุนของ
รัฐวิสาหกิจเปนหุน เปนดังนี้ คือ เม่ือรัฐวิสาหกิจใดตองการท่ีจะนําทุนบางสวนหรือท้ังหมดของตน
มาเปล่ียนสภาพเปนหุนในรูปแบบของบริษัทก็สามารถทําไดโดยการเสนอเรื่องไปยังกระทรวงเจา
สังกัด เ พ่ือใหความเห็นชอบกอน เ ม่ือไดรับความเห็นชอบแลวก็ตอง เสนอเรื่ องไปยัง
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจนั้นเปนหุนหรือไม จากนั้นคณะกรรมการนโยบายทุน
รัฐวิสาหกิจก็จะเสนอความเห็นของตนตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหหลักการและแนวทาง
ใหดําเนินการนําทุนบางสวนหรือท้ังหมดของรัฐวิสาหกิจมาเปล่ียนสภาพเปนหุนในรูปแบบของ
บริษัท เม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการใหเปล่ียนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนในรูปแบบของ
บริษัทแลว ก็จะตองมีการจัดตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทขึ้นมาดําเนินการเปล่ียนทุน
ของรัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัทตามหลักการและแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติ  เ ม่ือ
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวจะตองรายงานรายละเอียด
เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทกลับไปยังคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเพ่ือพิจารณา จากนั้นก็
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จะตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหเปล่ียนทุนของรัฐวิสาหกิจนั้นเปนหุนและจัดตั้ง
บริษัทตอไป 
   
4.5  ขบวนการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัท 
 กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจไดบัญญัติขบวนการ   ในการเปล่ียนทุนของรัฐวิสาหกิจ   
เปนหุนของบริษัทไวดังนี้ คือ 
 1.   เม่ือรัฐวิสาหกิจใดมีความประสงคที่จะนําทุนบางสวนหรือทั้งหมดของตนมาเปลี่ยน
สภาพเปนหุนในรูปแบบของบริษัท ใหทําเรื่องเสนอตอกระทรวงเจาสังกัดใหความเห็นชอบกอน 
จากนั้นจะตองนําเสนอใหคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเปนผูพิจารณานโยบายนั้นใน
เ บ้ื อ ง ต น ว า เ ห็ น ด ว ย กั บ ก า ร เ ป ล่ี ย น ทุ น ข อ ง รั ฐ วิ ส า ห กิ จ นั้ น เ ป น หุ น ห รื อ ไ ม  ห า ก
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเห็นชอบดวย ก็จะตองนําเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณา อนุมัติในหลักการและแนวทางใหดําเนินการนําทุนบางสวนหรือท้ังหมดของ
รัฐวิสาหกิจมาเปล่ียนสภาพเปนหุนในรูปแบบของบริษัทดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา 13 
 2.  เม่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติแลว มาตรา 19 แหงกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ ได
กําหนดใหสงรายละเอียดทั้งหมดไปยังคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท เพ่ือ 

2.1  กําหนดกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด และสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจ สวนท่ีจะโอน
ใหแกบริษัทท่ีจะจัดตั้งขึ้น และสวนท่ีจะใหตกเปนของกระทรวงการคลัง 

2.2  กําหนดพนักงานท่ีจะใหเปนลูกจางของบริษัท 
2.3  กําหนดทุนเรือนหุนหรือทุนจะทะเบียนสําหรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 

จํานวนหุน และมูลคาของหุนแตละหุน ตลอดจนรายการตางๆ ท่ีเปนสวน ของผูถือหุน 
2.4  กําหนดช่ือของบริษัท 
2.5  กําหนดโครงสรางการบริหารงานบริษัท รายช่ือกรรมการบริษัท และผูสอบบัญชี

ในวาระเริ่มแรก 
2.6  จัดทําหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท 
2.7  จัดทํารางพระรากฤษฎีกาตามมาตรา 26 
2.8  จัดทํารางพระราชกฤษฎีกาเพ่ือกําหนดเง่ือนเวลายุบเลิกรัฐวิสาหกิจในกรณีมีการ

โอนกิจการของรัฐวิสาหกิจไปท้ังหมด 
2.9  จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียนท่ีคณะกรรมการ 

นโยบายทุนรัฐวิสาหกิจกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงอยางนอยตองมีการรับฟง
ความคิดเปนในเรื่องตาม (ก) (ข) (ช) และ (ซ) 
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 3.  ในการดําเนินการตามมาตรา 19 นี้ มาตรา 20 แหงกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจเปด
โอกาสใหคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทสามารถแตงตั้งคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือ
หลายคณะเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนก็ได เพราะหนาท่ีของคณะกรรมการ
เตรียมการจัดตั้งบริษัทมีอยูมากมายหลายประการ บางภารกิจจึงตองอาศัยคณะอนุกรรมการซ่ึงมี
ความคลองตัวกวาหรือบางภารกิจก็ตองทําควบคูกันไป คณะอนุกรรมการจึงมีสวนชวยใหการ
ดําเนินงานรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 4.  เม่ือคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทไดดําเนินการตามมาตรา 19 เสร็จเรียบรอย
แลว ก็จะตองรายงานรายละเอียดตางๆ ตอคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเพ่ือพิจารณา ใน
การนี้คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจอาจแกไขเพ่ิมเติมขอเสนอของคณะกรรมการเตรยีมการ
จัดตั้งบริษัทไดตามท่ีเห็นสมควร หลังจากนั้น คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจตองเสนอเรื่อง
ดังกลาวท้ังหมดตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหเปล่ียนทุนของรัฐวิสาหกิจนั้นเปนหุนเพ่ือ
จัดตั้งบริษัท เม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมัติแลวก็ใหนํากิจการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ บางสวนหรือท้ังหมด
แลวแตกรณีไปจดทะเบียนเปนบริษัทตอไป 
 5.  มาตรา 22 แหงกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจกําหนดใหนายทะเบียนหุนสวนบริษัท
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 
แลวแตกรณี จดทะเบียนบริษัทนั้นตามรายละเอียดท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยใหไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมใดๆ อันเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัท และมิใหนําบทบัญญัติตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยและกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดในสวนท่ีเกี่ยวกับสภาพและการจัดตั้ง
บริษัทมาใชบังคับ พรอมกบักําหนดใหหุนของบริษัทท่ีจดทะเบียนดังกลาวเปนหุนท่ีมีการชําระคา
หุนเต็มมูลคาแลวและใหกระทรวงการคลังถือหุนดังกลาวไว ท้ังหมด และในระหวางท่ี
กระทรวงการคลังยังมิไดโอนหุนท่ีถืออยูใหแกบุคคลอ่ืน มาตรา 23 แหงกฎหมายวาดวยทุน
รัฐวิสาหกิจ ก็ไดกําหนดไววามิใหนําบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและกฎหมาย
วาดวยบริษัทมหาชนจํากัดในสวนท่ีวาดวยจํานวนผูถือหุน และจํานวนหุนท่ีผูถือหุนแตละคนจะพึง
ถือไวไดมาใชบังคับ และใหถือวาความเห็นของกระทรวงการคลังอันเกี่ยวกับบริษัทนั้นเปนมติของ
ท่ีประชุมใหญผูถือหุน 
 อนึ่ง ความเห็นของกระทรวงการคลังท่ีใหแจงไปยังนายทะเบียนหุนสวนบริษัทหรือนาย
ทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดนั้น มาตรา 23 วรรคทาย แหงกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ ได
กําหนดใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากเม่ือแปลงรัฐวิสาหกิจเปนบริษัทแลว 
กระทรวงการคลังจะเปนผูถือหุนรายเดียวกันท้ังหมด การประชุมใหญผูถือหุนตามท่ีกําหนดไวตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดจึงไมจําเปนตอง
ดําเนินการตามกฎหมายนี้ โดยใหถือวาความคิดเห็นของกระทรวงการคลังคือมติของท่ีประชุมใหญ



74 

ผูถือหุน นอกจากนี้ มาตรา 23 แหงกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ ยังไดกําหนดใหความเห็นของ
กระทรวงการคลังท่ีแจงไปยังนายทะเบียนหุนสวนบริษัทหรือนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด เปน
มติของท่ีประชุมใหญผูถือหุนและใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา เชน บัญชีผูถือหุน รายงาน
ประจําป เปนตน ท้ังนี ้เพ่ือประกาศใหประชาชนท่ัวไปไดรับทราบถึงการดําเนินการของบริษัทนั้น  ๆ
 6.  ในวันที่มีการจดทะเบียนบริษัทนั้น มาตรา 24 แหงกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ 
กําหนดใหบรรดากิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด และสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจตามท่ีคณะรัฐมนตรี
อนุมัติโอนไปเปนของบริษัทหรือเปนของกระทรวงการคลัง แลวแตกรณ ี
 6.1  ในสวนท่ีเกี่ยวกับสิทธิของรัฐวิสาหกิจนั้น มาตรา 24 วรรคสามและวรรคส่ี ได
กําหนดไววา หมายความรวมถึงสิทธิตามสัญญาเชาท่ีดินท่ีเปนราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติของ
แผนดินท่ีรัฐวิสาหกิจมีอยูในวันจดทะเบียนบริษัทนั้น สวนสิทธิในการใชท่ีราชพัสดุหรือสาธารณ
สมบัตขิองแผนดินท่ีรัฐวิสาหกิจเคยมีอยูตามกฎหมายท่ีราชพัสดุหรือกฎหมายอ่ืน ใหบริษัทมีสิทธิ
ในการใช ท่ีนั้นตอไปตามเง่ือนไขเดิมแตตองจายคาตอบแทนเปนรายไดแผนดินตามท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด 
 6.2  ในสวนท่ีเกี่ยวกับหนี้ของรัฐวิสาหกิจนั้น มาตรา 24 วรรคสอง ไดกําหนดไววา ใน
กรณีหนี้ท่ีโอนไปเปนของบริษัทเปนหนี้ท่ีกระทรวงการคลังค้ําประกันอยูแลว ใหกระทรวงการคลัง
ค้ําประกันหนี้นั้นตอไป โดยอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการค้ําประกันได เวนแตจะมีการตกลงกับ
เจาหนี้ใหลดหรือปลดเปล้ืองภาระการค้ําประกันของกระทรวงการคลังนั้น 
 ประเด็นเกี่ยวกับการใหกระทรวงการคลังค้ําประกันหนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีเปล่ียนสภาพไป
เปนบริษัทหนี้เปนปญหาท่ีมีการขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาขัดตอรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเปน
บทบัญญัติท่ีใหสิทธิพิเศษแกภาคเอกชนท่ีเขามาซ้ือหุนของรัฐวิสาหกิจยิ่งกวาเอกชนอ่ืนอันเปนการ
เลือกปฏิบัติท่ีขัดตอมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยท่ีบัญญัติวา “การเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคล ฐานะเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา 
การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะกระทํา
มิได” ซ่ึงตอมาศาลรัฐธรรมนูญก็ไดวินิจฉัยไวในคําวินิจฉัยท่ี 50/2542 ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2542 วา ไมเปนการเลือกปฏิบัติจึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 โดยมีเหตุผลวา เม่ือ
รัฐวิสาหกิจเปล่ียนทุนเปนหุนในรูปแบบของบริษัทแลว มาตรา 22 วรรคสาม บัญญัติให
กระทรวงการคลังถือหุนดังกลาวไวท้ังหมด บริษัทนั้นจึงยังคงสถานะเปนรัฐวิสาหกิจในรูปของ
บริษัทซ่ึงยังเปนกิจการของรัฐอยู และมาตรา 24 ใหโอนหนี้ของรัฐวิสาหกิจเดิมไปเปนหนี้ของ
บริษัทใหมนี้ เม่ือหนี้นั้นกระทรวงการคลังไดค้ําประกันอยูแลว ก็ใหกระทรวงการคลังค้ําประกัน
ตอไปนั้นเปนการแปลงหนี้ใหมโดยเปล่ียนตัวลูกหนี้จากรัฐวิสาหกิจเดิมเปนบริษัทท่ีจดัตั้งใหม การ
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ท่ีมาตรา 24 บัญญัติใหกระทรวงการคลังค้ําประกันหนี้ใหบริษัทตอไปนั้น ก็เปนการปฏิบัติตามค้ํา
ประกันท่ีมีอยูแตเดิม เพราะบริษัทท่ีจัดตั้งใหมนี้ก็ยังคงดําเนินกิจการเดิมของรัฐวิสาหกิจและยังคง
เปนของรัฐอยูเชนเดิม การค้ําประกันจึงเปนการค้ําประกันหนี้ของรัฐ ไมใชหนี้ของบริษัทเอกชน 
กรณีจึงมิใชเปนการใหสิทธิพิเศษแกบริษัทเอกชน ไมเปนการเลือกปฏิบัติจึงไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา 30  
 รายละเอียดของขั้นตอนในการเปล่ียนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัทเปนไปตาม
แผนภูมิ ดังตอไปนี ้
   คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ 
                      คณะกรรมการนโยบายฯ อาจเชิญผูแทน 
      พนักงานหรือบุคคลมาใหขอเท็จจริง 

หรือใหความเห็น   
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาและอนุมัติในหลักการและแนวทาง   
 
    คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
 
             คณะกรรมการเตรียมการจัดต้ังบริษัท                            แตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือจัดใหมีการรับฟง 
     พิจารณาหรือปฏิบัติการแทน 
     ความเห็นจากประชาชน   

คณะกรรมการเตรียมการฯ กําหนดกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด และสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจที่จะโอนใหแก
บริษัทที่จะจัดต้ังข้ึนและสวนที่จะตกเปนของกระทรวงการคลังและรายละเอียดอ่ืนที่เก่ียวของ ตามมาตรา 19 

 
  คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจพิจารณารายละเอียด ตามมาตรา 21 
    (แกไขเพิ่มเติมได) 
     คณะกรรมการนโยบายฯ อาจเชิญผูแทน 
     พนักงานหรือบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง 
     หรือใหความเห็น 
   เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 
    คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 

 
   
                      
  
 ดําเนินกิจการบริษัทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย                                                 

หรือกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน จํากัด 

นายทะเบียนหุนสวนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือนาย
ทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน จํากัด จดทะเบียนบริษัท 
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4.6  อํานาจ สิทธิ หรือประโยชนของรัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุนเปนหุน 
 โดยปกติแลวรัฐวิสาหกิจสวนใหญท่ีดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะจําตองมีการใช
อํานาจรัฐบางสวนเพ่ือใหรัฐวิสาหกิจเหลานั้นสามารถจัดทําบริการสาธารณะไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เ ม่ือรัฐวิสาหกิจเหลานั้นเปล่ียนสภาพจากรัฐวิสาหกิจในรูปแบบเดิมมาเปน
รัฐวิสาหกิจในรูปแบบบริษัท กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจก็ไดกําหนดถึงการดําเนินการเกี่ยวกับ
อํานาจ สิทธิ หรือประโยชนของรัฐวิสาหกิจเหลานั้นไว ดังนี ้
 1.  เม่ือมีการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัทแลว มาตรา 26 แหงกฎหมายทุน
รัฐวิสาหกิจบัญญัติไววา ในกรณีท่ีกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจท่ีมีการเปล่ียนทุนเปนหุนของบริษัท
หรือกฎหมายอ่ืนมีบทบัญญัติเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจดังกลาวตอไปนี ้
 1.1  มีบทบัญญัติใหอํานาจรัฐวิสาหกิจดําเนินการใดๆ ตอบุคคล ทรัพยสิน หรือสิทธิ
ของบุคคล   
 1.2  มีบทบัญญัติใหการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจนั้นไดรับยกเวนไมอยูภายใตบังคับ
กฎหมายวาดวยการใด 

 1.3  มีบทบัญญัติใหไดรับยกเวนการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องใด 

 1.4  มีบทบัญญัติใหสิทธิพิเศษแกรัฐวิสาหกิจนั้นเปนกรณีเฉพาะ 

 1.5  มีบทบัญญัติคุมครองกิจการ พนักงาน หรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ 

 กรณีดังกลาวท้ัง 5 กรณีนั้น กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจไดบัญญัติไวในมาตรา 26 วา ให
ถือวาบทบัญญัติดังกลาวท้ัง 5 กรณีมีผลใชบังคับตอไป โดยบริษัทมีฐานะเชนเดียวกับรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายดังกลาว แตอยางไรก็ตาม อํานาจ สิทธิ หรอืประโยชนดังกลาวนั้นอาจจํากัดหรืองดได
ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา หรืออาจกําหนดในพระราชกฤษฎีกาใหอํานาจนั้นเปนของ
คณะกรรมการคณะหนึ่งคณะใดตามท่ีจะกําหนดหรือจะใหแตงตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายทุน
รัฐวิสาหกิจได 
 พระราชกฤษฎีกาดังกลาวจะตองมีสาระท่ีใหบริษัทคงมีอํานาจ สิทธิ หรือประโยชนเพียง
เทาท่ีจําเปนแกการดําเนินงานท่ีจะกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวมโดยคํานึงถึงความเปนธรรมใน
การแขงขันทางธุรกิจ การควบคุมใหการใชอํานาจทางกฎหมายเปนไปโดยถูกตองและการรักษา
ผลประโยชนของรัฐประกอบดวย ท้ังนี้ อาจกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาใหมีเ ง่ือนเวลาหรือ
เง่ือนไขใหตองปฏิบัติหรือใหกรณีใดจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการดังกลาวมาแลวในวรรค
กอนก็ได โดยกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจนี้ยังไดกําหนดไวในมาตรา 26 วรรคสอง ใหอํานาจ
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คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจท่ีจะเสนอแนะใหทบทวนแกไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาวใหสอดคลองกับสภาพการเปล่ียนแปลงของธุรกิจประเภทนั้นอยูเสมอ 
 บทบัญญัติในมาตรา 26 วรรคแรกและวรรคสองดังกลาวมาแลว จึงเปนบทบัญญัติท่ีมีขึ้น
เพ่ือรองรับสถานะของรัฐวิสาหกิจท่ีมีการเปล่ียนทุนเปนหุนของบริษัทใหยังคงมีอํานาจรัฐบาง
ประการอยู เพ่ือจัดทําบริการสาธารณะได แตอยางไรก็ตาม อํานาจดังกลาวก็มีขอบเขตซ่ึง
คณะรัฐมนตรีจะตองกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา และหากเหตุการณเปล่ียนแปลงไปในอนาคต 
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจก็มีอํานาจท่ีจะเสนอแนะคณะรัฐมนตรีใหทบทวนแกไข
เพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีการใหสอดคลองกับสภาพการเปล่ียนแปลงของธุรกิจประเภทนั้นได 
 2.  ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุนเปนหุนของบริษัทไดทําสัญญาที่มีขอกําหนดให
บุคคลผูเปนคูสัญญาไดมีสิทธิในการดําเนินกิจการใด มาตรา 26 วรรคสาม แหงกฎหมายวาดวยทุน
รัฐวิสาหกิจ ไดกําหนดใหคูสัญญาดังกลาวมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะดําเนินกิจการตามสัญญานั้น
ตอไปจนกวาสัญญาจะส้ินสุด แมตอมาจะมีกฎหมายกําหนดใหกิจการนั้นตองจัดใหมีการแขงขัน
โดยเสรีก็ตาม 
 3.  อํานาจและสิทธิประโยชนตางๆ ใน 6.1 และ 6.2 ดังกลาวมาแลวนั้นจะส้ินสุดลงไดใน
สองกรณี คือ 
 3.1  เม่ือมีการตรากฎหมายวาดวยการดําเนินกิจการท่ีบริษัทตาม 6.1 หรือคูสัญญาตาม 
6.2 ดําเนินการอยู โดยกิจการของบริษัทหรือของคูสัญญาดังกลาวตองอยูในบังคับแหงกฎหมายวา
ดวยการนั้นตามหลักการแหงความเทาเทียมกันอยางเปนธรรมในการแขงขันทางธุรกิจ และในกรณี
ท่ีกฎหมายดังกลาวกําหนดใหกิจการนั้นตองไดรับอนุญาตหรือสัมปทานหรือตองดําเนินการใดๆ ถา
บริษัทหรือคูสัญญาดังกลาวมีคําขอก็ใหอนุญาตหรือสัมปทานหรือใหดําเนินการดังกลาวไดสําหรับ
กรณีของคูสัญญาใหมีสิทธิดังกลาวไดเทาระยะเวลาท่ีเหลืออยูตามสัญญา เวนแตคูสัญญาจะยินยอม
สละสิทธิดังกลาว หรือคณะรัฐมนตรี มีมติใหสิทธิดังกลาวส้ินสุดลงโดยชดเชยคาเสียหายใหตาม
ความเปนธรรม 
 3.2  เม่ือบริษัทนั้นส้ินสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
คือ รัฐมีสัดสวนความเปนเจาของนอยกวารอยละหาสิบ 
   
4.7   พนักงานและลูกจาง 

มาตรา 25 แหงกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ ไดใหหลักประกันแกพนักงานของ
รัฐวิสาหกิจท่ีมีเปล่ียนทุนเปนหุนของบริษัทโดยกําหนดวาในวันจดทะเบียนบริษัท ใหพนักงาน
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหเปนลูกจางของบริษัทท่ีจัดตั้งขึ้นโดยการเปล่ียนทุนของรัฐวิสาหกิจ
เปนหุนของบริษัทและใหพนักงานเหลานั้น รับเงินเดือนคาจาง และสิทธิประโยชนตางๆ ไมนอย
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กวาท่ีเคยไดรับอยูเดิม และใหถือวาเวลาการทํางานของพนักงานในรัฐวิสาหกิจเดิมเปนเวลาการ
ทํางานในบริษัทโดยไมถือวาการเปล่ียนสภาพจากรัฐวิสาหกิจเดิมเปนบริษัทนั้นเปนการเลิกจาง 
สวนกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานของรัฐวิสาหกิจเดิมท่ีเปล่ียนสภาพเปนบริษัทจะยังคง
อยูตอไป โดยใหบริษัทมีฐานะเปนนายจางรวมกับรัฐวิสาหกิจเดิมหรือแทนรัฐวิสาหกิจเดิมแลวแต
กรณี และโดยท่ีสถานภาพของบริษัทนั้นยังคงมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจเชนเดิม พนักงานท่ีโอนมาเปน
พนักงานของบริษัทยังคงมีฐานะเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจภายใตกฎหมายวาดวยพนักงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธเชนเดิม 

 
4.8   การยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ 
 มาตรา 28 วรรคแรก แหงกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ ไดกลาวถึงการยกเลิกกฎหมาย
จัดตั้งรัฐวิสาหกิจท่ีมีการเปล่ียนทุนเปนหุนของบริษัทไววา ในกรณีท่ีมีมติคณะรัฐมนตรียุบเลิก
รัฐวิสาหกิจใด ใหถือวากฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นเปนอันยกเลิกตามเง่ือนเวลาท่ีกําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกาเพ่ือการนั้น  
 บทบัญญัติดังกลาวกอใหเกิดปญหาทางนิติศาสตรเนื่องจากมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จํานวนหนึ่งเห็นวา มาตรา 28 บัญญัติใหฝายบริหารใชมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือยกเลิกกฎหมายจัดตั้ง
รัฐวิสาหกิจ เปนการตรากฎหมายขึ้นโดยไมถูกตอง ตามกระบวนการพิจารณาและออกกฎหมายใน
ระบบรัฐสภา กลาวคือ การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจแตละแหงนั้นมีการจัดตั้งตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ี
แตกตางกันโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีแตกตางกันโดยเฉพาะ
รัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนด ดังนั้น ถาฝายบริหารมีนโยบายท่ีจะ
ยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ ฝายบริหารจะตองดําเนินการตรากฎหมายตามกระบวนการใน
ระบบรัฐสภาเพ่ือใหผูแทนของปวงชนชาวไทยไดกล่ันกรองการใชอํานาจของฝายบริหาร กรณีตาม
มาตรา 28 ท่ีบัญญัติใหใชมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือยุบเลิกรัฐวิสาหกิจและใหถือวากฎหมายจัดตั้ง
รัฐวิสาหกิจนั้นเปนอันยกเลิก จึงเปนบทบัญญัติท่ีขัดแยงตอกระบวนการออกกฎหมายตาม
รัฐธรรมนูญ 
 ประเด็นปญหาดังกลาวไดมีการของใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามาตรการดังกลาวขัด
รัฐธรรมนูญ ซ่ึงตอมาศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยท่ี 50/2542 ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 วา 
บทบัญญัติมาตรา 28 วรรคแรกของรางกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจไมขัดหรือแยงกับ
กระบวนการตราพระราชบัญญัติตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและไมมีขอความท่ีขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ โดยใหเหตุผลวา มาตรา 28 วรรคแรกเปนบทบัญญัติของรางพระราชบัญญัติท่ีมี
หลักการและเหตุผลในการตรา เนื่องจากเห็นวาเปนการสมควรใหมีกฎหมายท่ีจะเปนเครื่องมือของ
รัฐเม่ือมีความจําเปนตองเปล่ียนสถานะของรัฐวิสาหกิจจากรูปแบบเดิมท่ีเปนรัฐวิสาหกิจประเภท
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องคการของรัฐตามท่ีมีกฎหมายจัดตั้งขึ้นใหเปนรูปแบบบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด แต
ยังคงมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจประเภทหนึ่ง โดยมีการเปล่ียนทุนจากรัฐวิสาหกิจเดิมเปนทุนของ
บริษัทท่ีรัฐถือหุนท้ังหมด และยังคงใหมีอํานาจหนาท่ีเชนเดิม รวมท้ังใหพนักงานมีฐานะเปน
เชนเดียวกับท่ีเคยเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจเดิม ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินกิจการ
และเปนพ้ืนฐานเบ้ืองตนท่ีจะแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหเปนองคกรธุรกิจอยางเต็มรูปแบบใหกระทําได
โดยสะดวกเม่ือไดมีการเตรียมการในรายละเอียดเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเรียบรอยแลว โดย
การกระจายหุนมีรัฐถือไวใหแกภาคเอกชนไดเขามามีสวนรวมในการลงทุนและการบริหารจัดการ
ในกิจการท่ีรัฐวิสาหกิจเดิมดําเนินการอยูไดตอไปในอนาคต โดยมาตรา 22 กําหนดให
กระทรวงการคลังยังคงถือหุนดังกลาวไวท้ังหมด ซ่ึงหมายถึงบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
นั้นยังคงมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจแตไมใชในรูปแบบขององคการของรัฐ จะเปล่ียนรัฐวิสาหกิจท่ีมี
รูปแบบการเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงมีผลทําใหรัฐวิสาหกิจในรูปแบบของ
องคการของรัฐสินสภาพไป การท่ีมาตรา 28 บัญญัติใหในกรณีท่ีมีมติคณะรัฐมนตรียุบเลิก
รัฐวิสาหกิจใด ใหถือวากฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเปนอันยกเลิกไปนั้น มิไดหมายความวากฎหมาย
จัดตั้งรัฐวิสาหกิจตองเปนไปตามเวลาท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาท่ีตราขึ้นเพ่ือการนั้นซ่ึงเปน
เง่ือนเวลา และเม่ือตองดวยเง่ือนไขและเง่ือนเวลาครบท้ังสองประการแลว กฎหมายจัดตั้ง
รัฐวิสาหกิจจึงถูกยกเลิกโดยรางพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ มาตรา 28 นี้ เม่ือการยกเลิก
กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจท่ีเปนพระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนดหรือประกาศของคณะปฏิวัติ
ไดดําเนินการโดยรางพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ ท่ีมีผลบังคับใชเปนกฎหมายแลว ก็จะเปน
การยกเลิกโดยกฎหมายท่ีมีลําดับช้ันของกฎหมายเดียวกัน อนึ่ง การท่ีมาตรา 28 วรรคหนึ่ง
กําหนดใหมติคณะรัฐมนตรีท่ีใหยุบเลิกรัฐวิสาหกิจเปนเง่ือนไขและพระราชกฤษฎีกากําหนด
ระยะเวลาเปนเง่ือนเวลา เพ่ือใหมาตรา 28 มีผลเปนการยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นราง
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯดังกลาวมีวัตถุประสงคในการยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเปน
การท่ัวไปโดยใหอํานาจในสวนท่ีเปนเง่ือนไขและเง่ือนเวลาของการใหกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ
แตละฉบับยกเลิกเม่ือใดไปใหคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหคณะรัฐมนตรีซ่ึงเปนฝายบริหาร ท่ีตองบริหาร
ราชการแผนดินใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลท่ีไดแถลงตอรัฐสภาพิจารณามีมติในเรื่องนี้ เม่ือ
เห็นวาไดมีการดําเนินการครบถวนตามหลักเกณฑของรางพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ และไม
มีกรณีใดท่ีรัฐวิสาหกิจเดิมจะตองดําเนินการตอไปแลว โดยจะตองตราเปนพระราชกฤษฎีกาและ
รายงานตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามรางพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ จึงเห็นวาขอความ
ในมาตรา 28 วรรคหนึ่งไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
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 1.   หลักเกณฑเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ 
 คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2547 ลงมติเห็นชอบกรอบหลักเกณฑ
การกระจายหุนรัฐวิสาหกิจใหประชานท่ัวไปหลักเกณฑการจัดสรรหุนใหพนักงานรัฐวิสาหกจิท่ีเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหลักการดูแลผลประโยชนของประเทศชาติ 
ประชาชน ผูบริโภค และพนักงานรัฐวิสาหกิจ เพ่ือใชเปนบรรทัดฐานในการดําเนินการตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี ้

1.1  หลักเกณฑการกระจายหุนรัฐวิสาหกิจใหกับประชาชนท่ัวไป  เพ่ือใหการกระจาย
หุนรัฐวิสาหกิจท่ีเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีความโปรงใส เปนธรรม และ
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลท่ีสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเปนเจาของรัฐวิสาหกิจ
อยางแทจริง จึงกําหนดหลักเกณฑเพ่ือใชเปนแนวทางในการเสนอขายหุนครั้งแรก (Initial Public 
Offering : IPO) ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี ้

ก.  ในการกระจายหุนจะใหความสําคัญกับผูลงทุนในประเทศท้ังประชาชนท่ัวไป
และนักลงทุนสถาบัน 

ข.  ไมมีการจัดสรรหุนใหผูมีอุปการคุณ 
ค.  ลูกคาของสถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพยใหจองหุนผานกระบวนการสุม

เลือก (Random) รวมกับประชาชนท่ัวไป 
 ง.  การกระจายหุนใหประชาชนท่ัวไป จะจัดสรรผานกระบวนการสุมเลือก 
(Random) โดยวิธีการจัดสรรแบบขั้นบันไดผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และใหโอกาส
กับผูจองซ้ือหุนจํานวนนอยเปนสําคัญ โดยจะเปดระยะเวลาจองใหเพียงพอ 
 จ.  รัฐบาลจะถือหุนขางมากไมนอยกวารอยละ 50 ของทุนจดทะเบียน เพ่ือคง
สภาพการเปนรัฐวิสาหกิจท่ีประกอบกิจการดานไฟฟาและน้ําประปา ภาครัฐจะยังคงถือหุนไมนอย
กวารอยละ 75 ของทุนจดทะเบียน 
 ในทุกกรณี บุคคลใดไมวาจะเปนคนไทยหรือตางประเทศจะถือหุนเกินกวารอยละ 5 ของ
ทุนจดทะเบียนไมได เวนแตกรณีท่ีผูถือหุนเปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธี
งบประมาณ กองทุนรวมท่ีจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีและมีวัตถุประสงคมุงเนนการลงทุนใน
หลักทรัพยของรัฐบาล หรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง นัก
ลงทุนตางประเทศจะถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทไมได 
 
 2.   หลักเกณฑการจัดสรรหุนใหพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 เพ่ือใหการจัดสรรหุนใหพนักงานรัฐวิสาหกิจมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงใหทบทวนมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2547 เกี่ยวกับกรอบหลักเกณฑการจัดสรรหุนใหพนักงาน
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รัฐวิสาหกิจท่ีดําเนินการแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนและนําหุนเขาจดทะเบียนและจําหนายใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเห็นชอบการกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรหุนใหพนักงาน
รัฐวิสาหกิจใหม เปนดังนี ้
 2.1 ใหพนักงานไดรับผลประโยชนตอบแทนเปนจํานวน 8 เทาของเงินเดือน ณ วัน
กอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (ผลประโยชนตอบแทนคํานวณจากผลตางระหวางราคาท่ีเสนอ
ขายใหนักลงทุนท่ัวไปกับราคาท่ีพนักงานจายเงินซ้ือหุน) และเปนการใหครั้งเดียวเม่ือมีการนํา
รัฐวิสาหกิจเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 2.2 ในการจัดสรรหุน รัฐตองการสนับสนุนใหพนักงานรัฐวิสาหกิจเปนเจาของหุน จึง
ใหกําหนดทางเลือกไว 2 ทางเลือก เพ่ือเปนการชวยลดภารทางการเงินของพนักงาน โดยท้ัง 2 
ทางเลือก พนักงานจะไดรับผลประโยชนตอบแทนเปนจํานวนเทากัน 
 ทาง เลือกที่  1 พนักงานจายเ งินซ้ือหุนในราคาตามมูลค า ท่ีตราไว  (PAR) โดย
กระทรวงการคลังจะหาแหลงเงินกูซ่ึงใหสินเช่ือในอัตราดอกเบ้ียผอนปรน 

ทางเลือกที่ 2 พนักงานไมตองจายเงินซ้ือหุน โดยรัฐวิสาหกิจจายแทนในราคาตามมูลคาท่ี
ตราไว (PAR) ซ่ึงพนักงานจะไดรับหุนในจํานวนท่ีนอยกวาทางเลือกท่ี 1 
 ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจแตละแหงเปนผูพิจารณาจัดสรรหุนใหพนักงาน 
ตามหลักเกณฑในขอ 2.6.2.1 และ 2.6.2.2 โดยใหกําหนดระยะเวลาขั้นต่ําท่ีพนักงานตองถือครอง
หุนไวดวย 
 2.3 กองทุนสํารองเล้ียงชีพของพนักงานรัฐวิสาหกิจนั้นๆ จะไดรับการจัดสรรหุน
จํานวนหนึ่งในราคาท่ีเสนอขายใหกับนักลงทุนท่ัวไป 
 3. หลักการดูแลผลประโยชนของประเทศชาติ ประชาชนผูบริโภคและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 กําหนดหลักการดูแลผลประโยชนของประเทศชาติ ประชาชนผูบริโภค และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ เพ่ือยึดถือเปนกรอบในการดําเนินการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ดังนี้ 

3.1  หลักการดูแลผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชน 
  ก. รักษาสาธารณสมบัติและทรัพยสินของชาติไมใหตกอยูในการครอบครองของ
บุคคลกลุมใดกลุมหนึ่ง โดยนํามาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มาใช ซ่ึง
คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติใหทรัพยสินท่ีไดมาโดยใชอํานาจรัฐไปเปนของกระทรวงการคลังหรือเปน
ของบริษัทก็ไดตามความจําเปนแลวแตกรณี สวนสิทธิในการใชท่ีราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติของ
แผนดินท่ีรัฐวิสาหกิจเคยมีอยู ใหบริษัทยังคงใชตอไปไดตามเง่ือนไขเดิม แตตองจายคาตอบแทน
เปนรายไดแผนดินตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  
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  ข.  ใหประชาชนชาวไทยมีสวนรวมเปนเจาของรัฐวิสาหกิจอยางแทจริง โดยเนน
จัดสรรหุนใหผูถือหุนรายยอยกอน และจะไมมีการจัดสรรในลักษณะท่ีใหสิทธิพิเศษแกบุคคล กลุม
หนึ่งกลุมใด 
  ค. ปองกันมิใหบุคคลรายใดรายหนึ่งเขามาครอบงํากิจการของรัฐวิสาหกิจ โดยจะ
ดําเนินการใหมีการจํากัดสัดสวนการถือหุนของผูลงทุนแตละรายไมเกินรอยละ 5 ของทุนจด
ทะเบียน และในกรณีท่ีเปนนักลงทุนตางประเทศจะถือหุนรวมกันไดไมเกินรอยละ 25 ของทุนจด
ทะเบียน 
  ง. มีกลไกกํากับดูแลการใชอํานาจผูกขาดอยางเปนระบบ เพ่ือไมใหรัฐวิสาหกิจท่ี
แปลงสภาพใชอํานาจผูกขาดโดยไมเปนธรรมตอผูบริโภคและผูประกอบการรายอ่ืน 

  จ. สรางวินัยทางการเงินใหกับรัฐวิสาหกิจและสรางความเสมอภาคในการ
ประกอบธุรกิจ โดยรัฐจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการค้ําประกันเงินกูของรัฐวิสาหกิจ 

3.2  หลักการดูแลผลประโยชนของผูบริโภค 
 ก. มีกลไกกํากับดูแลการใชอํานาจผูกขาดอยางเปนระบบ เพ่ือไมใหรัฐวิสาหกิจท่ี
แปลงสภาพใชอํานาจผูกขาดโดยไมเปนธรรมตอผูบริโภค 
 ข. คงสถานะความเปนผูถือหุนใหญ รัฐจะถือหุนในรัฐวิสาหกิจท่ีแปลงสภาพไม
ต่ํากวารอยละ 50 ของทุนจดทะเบียน เพ่ือสรางความม่ันใจวารัฐวิสาหกิจจะดําเนินการท่ีเปน
ประโยชนตอประชาชนท่ัวไปสําหรับรัฐวิสาหกิจท่ีประกอบกิจการดานไฟฟาและน้ําประปา รัฐจะ
ยังคงถือหุนไมนอยรอยละ 75 ของทุนจดทะเบียน ท้ังนี้ ไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจท่ีรัฐไมจําเปนตอง
ดําเนินการ เนื่องจากมีภาคเอกชนดําเนินการไดดีอยูแลว 

3.3  หลักการดูแลผลประโยชนของพนักงาน 
  ก. สรางความม่ันคงและรักษาสิทธิประโยชนของพนักงาน โดยพนักงานจะไดรับ
สิทธิประโยชนไมนอยกวาเดิม นับอายุงานตอเนื่อง และไมปลดพนักงาน 
  ข. จัดสรรหุนใหพนักงานมีสวนเปนเจาของพนักงานจะไดรับการจัดสรรหุนใน
ราคาพิเศษ เพ่ือตอบแทนความรวมมือท่ีพนักงานไดรวมกันสรางองคกร 



 

 
บทที่ 5 

ขอสรุปและขอเสนอแนะการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
 

 จากการศึกษาถึงสาระสําคัญของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทยท่ีผานมาขางตนท้ังหมด จะ
พบวาประเทศไทย “ไมมี ” กฎหมายเฉพาะสําหรับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอันหมายความถึง 
กฎหมายพิเศษท่ีมีขึ้นเพ่ือแปรรูปกิจการของรัฐไปเปนเอกชน และนอกจากนี้ กฎหมายท่ีมีอยู คือ 
กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจท่ีรัฐบาลนํามาใชเปนประตูท่ีจะนําไปสูการแปรรูปรัฐวิสาหกิจก็ยัง
เปนกฎหมายท่ีมีขอถกเถียงอยูในหลายประการ  
 เม่ือพิจารณาถึงความเปนมาของกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจแลวจะเห็นไดวาแมในอดีต
ประเทศไทยจะประสบปญหาเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจในหลายๆ  กรณีจนมีความคิดท่ีจะแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ แตประเทศไทยก็ยังไมเคยทําการศึกษาวิเคราะหรูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมสําหรับ
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เม่ือประเทศไทยประสบปญหาเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 ทําใหตอง “ แปร
รูปรัฐวิสาหกิจ ” เพ่ือลดภาระคาใชจายของรัฐและเพ่ือใหเกิดรายไดเขารัฐจึงเริ่มมีการพูดถึง
กฎหมายวาดวยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอีกครั้งหนึ่ง แตอยางไรก็ตาม การจัดทํากฎหมายวาดวยทุน
รัฐวิสาหกิจก็เปนไปดวยความรีบเรงภายใตกรอบเวลาท่ีไดไปทําความตกลงไวกับตางประเทศ จงึทํา
ใหกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจอันเปนกฎหมายสําคัญของประเทศอีกฉบับหนึ่งท่ีจัดทําขึ้นโดย
ขาดการศึกษาวิเคราะหอยางละเอียด รวมท้ังมิไดมีการศึกษาถึงประสบการณท่ีเคยเกิดขึ้นมาแลวใน
ตางประเทศดวย ซ่ึงเม่ือไดทําการศึกษากฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจแลว มีความเห็นวาการแปร
รูปรัฐวิสาหกิจโดยกระบวนการตามกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจสรุปผลไดดังนี ้
 1. กระบวนการจัดทํากฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจขาดการศึกษาวิเคราะหอยางเปนระบบ 
กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจก็เปนเชนเดียวกับกฎหมายสําคัญอ่ืน ๆ ท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย คือ 
ขาดการศึกษาวิเคราะหอยางเปนระบบ ท่ีวาขาดการศึกษาวิเคราะหอยางเปนระบบนั้นหมายความวา 
รางกฎหมายสวนใหญถูกจัดทําขึ้นโดยความคิดริเริ่มของหนวยงานหรือของรัฐบาลท่ีมิไดมีการ
ศึกษาวิจัยถึงผลดีผลเสียของกฎหมายมิไดทําการศึกษาเปรียบเทียบถึงกฎหมายลักษณะดังกลาวกับ
ประสบการณของตางประเทศท่ีมีมากอน  
 กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจจะเกิดขึ้นจากเหตุผลท่ีคอนขางจะมีความเปน “สากล” หรือ 
“ ระหวางประเทศ ” อยูเปนอยางมาก คือ เพ่ือ “ ขานรับ ” กระแสโลกเกี่ยวกับการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจและเพ่ือแกไขปญหาเศรษฐกิจตามแนวทางท่ีกําหนดรวมกับ “ IMF ” แตกฎหมายวาดวย
ทุนรัฐวิสาหกิจก็เปนกฎหมาย “ไทย ๆ ”  อีกฉบับหนึ่งท่ีเกิดขึ้นมาดวยวิธีท่ีใชกันอยูมาเปนเวลานาน
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แลว คือ การยกรางกฎหมายโดยหนวยงานท่ีแมจะเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบหรือมีความชํานาญก็
ตาม แตก็เปนความชํานาญในระดับหนึ่งซ่ึงยังไมมีความเปน “ สากล ” เทาไหร กฎหมายฉบับ
ดังกลาวจึงเกิดขึ้นมาโดยขาดการศึกษาถึงประสบการณในเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจท่ีตางประเทศ
ไมวาจะเปนประเทศท่ีพัฒนาแลวอยางเชน อังกฤษกับฝรั่งเศสหรือประเทศท่ีกําลังพัฒนาอยาง
ประเทศตาง ๆ ในทวีปอเมริกาใตท่ีทํากันอยูซ่ึงบางประเทศท่ีประสบผลสําเร็จและในขณะเดียวกัน
บางประเทศก็ประสบความลมเหลว 
 2. กระบวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ไมครบขั้นตอน กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจเปน
กฎหมายท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือใหเปนเครื่องมือในการเปล่ียนทุนของรัฐวิสาหกิจใหเปนหุนของบริษัท 
กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจมิไดมีเนื้อหาสาระท่ีกาวลวงลงไปถึงรายละเอียดของการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจแตอยางใดท้ังสิน ดังนั้น เม่ือรัฐวิสาหกิจใดท่ีไดดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายวา
ดวยทุนรัฐวิสาหกิจอยางครบถวนแลว รัฐวิสาหกิจนั้นก็จะกลายสภาพเปนรัฐวิสาหกิจในรูปแบบ
ของบริษัทท่ีมีทุนเปนเรื่องหุน เพราะกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจกําหนดไวแตเพียงวิธีการแปลง
ทุนของรัฐวิสาหกิจ ใหเปนหุนเทานั้นมิไดกาวไปถึงการขายหุนดังกลาวใหกับเอกชน ดังนั้น การ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยจึงไมอาจเกิดขึ้นไดจากกฎหมาย วาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ เพราะ
กฎหมายดังกลาวมิไดกําหนดกระบวนการตอไปท่ีเกิดขึ้นภายหลังการเปล่ียนทุนของรัฐวิสาหกิจไป
เปนหุนของ บริษัทแลววารัฐจะทําอยางไรกับการนําหุนของบริษัทท่ีเปนรัฐวิสาหกิจอยูออกขาย 
 3. เนื้อหาสาระของกฎหมายที่ “ซอนเรน ” วัตถุประสงคบางอยาง เม่ือพิจารณาวิธีการ
จัดทํากฎหมายทุนรัฐวิสาหกิจ โครงสรางของกฎหมายอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการนโยบายทุน
รัฐวิสาหกิจ การถายโอนสิทธิประโยชนของรัฐวิสาหกิจในรูปองคการของรัฐไปยังรัฐวิสาหกิจใน
รูปบริษัทการยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจวาดวยการตราพระราชกฤษฎีกา รวมท้ังการ
กําหนดใหกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจซ่ึงเปนกฎหมายท่ีทุกคนเขาใจเปน “กฎหมายกลาง” ใน
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ไมกลาวถึงกระบวนการท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากแปลงทุนของรัฐวิสาหกิจเปน
หุนของบริษัทจะเห็นไดวา ท้ังหมดมีความสัมพันธกันอยางเปนระบบจนไมอาจทําใหเขาใจไดวา
เกิดจากความบังเอิญ นั่นคือการมีสวนรวมของฝายการเมือง ซ่ึงเม่ือผูวิจัยไดพิจารณาจากเนื้อหา
สาระของกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจแลว คงไมอาจเปล่ียนความเขาใจเปนอยางอ่ืนไดนอกจาก
ตั้งขอสงสัยวากฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจมีเนื้อหาสาระท่ี “ซอนเรน” วัตถุประสงคบางอยาง 
กลาวคือ 
 3.1  การจัดทํากฎหมายเปนไปอยางรีบเรง ขาดการศึกษาวิเคราะหถึงผลดีผลเสียและ
ผลกระทบท่ีจะเกิดการแปลงทุนของรัฐวิสาหกิจใหเปนหุน 
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 3.2  ไมมีการนําเอากระบวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจท่ีใชกันอยูในตางประเทศ และ
ประสบผลสําเร็จเปนอยางดีมาปรับใช กลับสรางกระบวนการขึ้นมาใหมยังมิไดทําการศึกษาวาจะ
เกิดผลสําเร็จหรือไม 
 3.3  โครงสรางของกฎหมายเอ้ือประโยชนใหกับฝายการเมืองอยางมากเริ่มตั้งแตให
คณะรัฐมนตรีเปนผูมี “อํานาจในการเลือก” รัฐวิสาหกิจท่ีจะนํามาแปลงทุนเปนหุนการให
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจซ่ึงประกอบดวยฝายการเมืองเปนสวนใหญ การใหอํานาจ
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจท่ีจะ “ ควบคุม ” การดําเนินการตามกฎหมายวาดวยทุน
รัฐวิสาหกิจทุกขั้นตอน ไมวาจะเปนการเสนอแนะตาง ๆ ตอคณะรัฐมนตรีรวมท้ังการแกไขเพ่ิมเติม
ขอเสนอของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทได ซ่ึงในประการหลังนี้ทําใหอาจกลาวไดวา 
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจซ่ึงประกอบดวยคณะบุคคลไมเกิน 26 คน  ที่มาจากบุคคลใน
คณะรัฐมนตรีประมาณ 16 คน มาจากผูที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกิน 6 คน และมาจากขาราชการ
ประจําอีก 5 คน เปนคณะกรรมการท่ีมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเกี่ยวกับการดําเนินการแปลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจใหเปนหุนของบริษัท 
 นอกเหนือจากท่ีกลาวมาแลว ยังมีการใหอํานาจฝายการเมืองแทรกอยูตามสวนตาง ๆ ของ
กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ ไมวาจะเปนการใหคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทกําหนด
กิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิดและสินทรัพยของรฐัวิสาหกิจสวนท่ีจะโอนใหแกบริษัทท่ีจะจัดตั้งขึ้น 
การกําหนดจํานวนหุนและมูลคาหุน การกําหนดรายช่ือกรรมการบริษัท ซ่ึงคณะกรรมการนโยบาย
ทุนรัฐวิสาหกิจสามารถแกไขเพ่ิมเติมส่ิงตาง ๆ เหลานี้ได รวมถึงการใหอํานาจคณะกรรมการ    
นโยบายทุนรัฐวิสาหกิจท่ีจะแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใชอํานาจพิเศษของรัฐวิสาหกิจ ท่ีไดแปลง
เปนบริษัทแลว 
ดวย  
 ส่ิงตาง ๆ  ท่ีกลาวมาแลวและปรากฏอยูในเนื้อหาสาระของกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ 
จึงทําใหเขาใจไดวา กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจนั้นเปนกฎหมายท่ี “ ซอนเรน ” วัตถุประสงค
สําคัญอยางหนึง่คือมีการกําหนดไวในกฎหมายใหอํานาจกับฝายการเมืองท่ีเปนรัฐบาลท่ีจะทําการ
แปลงทุนของรัฐวิสาหกิจใหเปนหุนและนําหุนของรัฐวิสาหกิจนั้นออกขายไดอยางรวดเร็วซ่ึงก็
จะตองเปนภาระของประชาชน ท่ีจะตองรอดูตอไปวา การกระทําดังกลาวนั้นทําเพ่ือประโยชนของ
ประเทศชาติหรอืของฝายการเมืองท่ีเปนรัฐบาล 
 4.  การยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจโดยฝายบริหาร ประเด็นดังกลาวเปนประเด็นท่ี  
ถือวาผิดหลักกฎหมายท่ีสุดประเด็นหนึ่งท่ีกอใหเกิดกระแสความขัดแยงในสังคม แมศาล
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รัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยออกมาแลววาสามารถทําได แตก็ไมสามารถท่ีจะทําลายความเขาใจในระบบ 
“ ลําดับศักดิ์ของกฎหมาย ” ท่ีมีอยูในสังคมไทยมาเปนเวลาชานานแลว 
 หากจะตั้งคําถามวา ทําไมกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจจึงไมบัญญัติใหการยกเลิก
กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจท่ีแปลงทุนเปนหุนและจดทะเบียนเปนบริษัท ทําโดยกฎหมายระดับ
เดียวกับกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น คําตอบคงมีอยูสองประการ คือ ประการแรก การจัดทํา
กฎหมายยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจระดับพระราชบัญญัติตองทําเปนพระราชบัญญัติ ซ่ึงตอง
ผานการพิจารณาของรัฐสภาท่ีมักจะอางกันอยูเสมอวาจะตองใชระยะเวลานานไมทันความตองการ
ของรัฐบาล กับคําตอบประการท่ีสอง คือ ตองการใหอํานาจแกฝายการเมืองท่ีเปนรัฐบาลท่ีจะ “รวบ
รัด” การดําเนินการตาง ๆ ท้ังหมดใหอยูท่ีฝายตนแตเพียงฝายเดียว ดังนั้น ความประสงคดังกลาวจึง
แสดงออกมาในมาตรา 28 แหงกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจท่ีวา “ในกรณีท่ีมีมติคณะรัฐมนตรียุบ
เลิกรัฐวิสาหกิจใด ใหถือวากฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นเปนอันยกเลิกตามเง่ือนเวลาท่ีกําหนดใน
พระราชกฤษฎีกาท่ีตราขึ้นเพ่ือการนั้น”  ดังนั้น บทบัญญัติดังกลาวจึงไดทําลายระบบลําดับศักดิ์ของ
กฎหมายในประเทศไทยลงอยางส้ินเชิง และเพ่ือพิจารณาเรื่องดังกลาวจากคําวินิจฉัยของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญบางทานประกอบดวยแลว จะเห็นไดวา ปจจุบันประเทศไทย ไมมีลําดับศักดิ์ของ
กฎหมายหลงเหลืออยูอีกแลว ความชอบธรรมตาง ๆ สามารถเกิดขึ้นไดจากการเขียนกฎหมายตาม
ความตองการของตนเองแตเพียงอยางเดียว โดยไมคํานึงถึงจารีตประเพณีหรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีปฏิบัติกัน
มาอยูเปนเวลานานจึงอาจกลาวไดวา การใหอํานาจฝายบริหารยุบเลิกรัฐวิสาหกิจไดโดยไมตองผาน
กระบวนการทางรัฐสภา แมจะเปนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจท่ีทําโดยไมตองมีการตรากฎหมายหลาย
ฉบับ แตก็เปนการกระทําท่ีไมเหมาะสมและไมควรรวมท้ังยังเปนการใหอํานาจ “คณะรัฐมนตรี” อีก
ประการหนึ่งอยางเกินความจําเปนซ่ึงจะสงผลกระทบตามมาในวันขางหนาอยางมาก 
 5.  กระบวนการตามกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจทั้งหมดไมมีความโปรงใส ขอสังเกตท้ัง 
4 ประการขางตนนํามาซ่ึงบทสรุปของขอสังเกตในประการสุดทาย คือ ความไมโปรงใสใน
กระบวนการตาง ๆ ตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ 
 จากขอมูลท่ีปรากฏทําใหทราบวา รัฐวิสาหกิจจํานวนกวา 60 แหงสินทรัพยรวมกันกวา 4 
ลานลานบาท มีพนักงานกวา 1 ลานคนมีงบประมาณรวมกันปละประมาณ 1 ลานลานบาท ทํา
รายไดใหแกรัฐประมาณปละ 20,000 ลานบาท จากขอมูลดังกลาวทําใหเราเห็นภาพวา รัฐวิสาหกิจก็
คือ  “ ขุมทรัพย ” หนึ่งของประเทศไทย ขุมทรัพยนี้ มิไดเกิดขึ้นมาจากการเนรมิตหรือความบังเอิญ 
แตหากเกิดขึ้นมากจากรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยท่ีผานมาไดทุมเทเงินงบประมาณจํานวนมากเพ่ือให
รัฐวิสาหกิจเหลานั้นสามารถดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะใหกับประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น การแปรรูปรัฐวิสาหกิจหรือการ “ ขาย ” รัฐวิสาหกิจเหลานี้จึงตองดําเนินการ
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อยางรอบคอบเพ่ือวัตถุประสงคสองประการ คือ มิใหรัฐและประชาชนท่ีตางก็มีผลประโยชน
เกี่ยวของกับรัฐวิสาหกิจตองเสียประโยชน  
 แตอยางไรก็ตาม เนื้อหาสาระของกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจมิไดตอบสนองส่ิงสองส่ิง
ท่ีกลาวไปขางตน คือ ประโยชนของรัฐและประโยชนของประชาชน รัฐไดลงทุนไปในรัฐวิสาหกิจ
เปนอยางมาก แตเม่ือจะ “ ขาย ” รัฐวิสาหกิจ กลับทําโดยการใชกฎหมายไมกี่มาตราและคนไมกี่คน 
ซ่ึงคนไมกี่คนเหลานั้น “ ฝายการเมือง ”  ท่ีเรามักจะตั้งขอสงสัยวาเขามาทํางานเพ่ือประโยชนของ
ตนและและพวกพองมากกวาประโยชนของประเทศชาติ  หากตรวจสอบเหตุผลในการปฏิวัติรัฐ
ประการแทบทุกครั้งก็จะพบวาเกิดจากการท่ีคณะปฏิวัติรัฐประหาร “ ทนไมได ” กับการทุจริต
คอรัปช่ันของนักการเมือง รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันเกิดขึ้นก็ดวยเหตุผลสําคัญ คือ ตองการวาง
มาตรฐานและกลไกในการปองกันการทุจริตคอรัปช่ันของนักการเมือง ดังนั้น จึงไมมีเหตุผลใดเลย
ท่ีจะมอบอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทุกขั้นตอนในการ “ ขาย ” รัฐวิสาหกิจทําใหกับนักการเมือง
เพ่ือใหเขามาดําเนินการดังกลาว ซ่ึง “ เส่ียง ” ตอการทําใหรัฐตองเสียประโยชนซํ้าแลวซํ้าเลาตอไป
อีกไมรูจักจบส้ิน นอกจากนี้ ในกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจเองก็มิไดมีบทบัญญัติหรือมาตรการ
ใดมารองรับหรือเปนหลักประกันใหกับประชาชนท้ังหลายวา เม่ือ “ ขาย ” รัฐวิสาหกิจเหลานั้นไป
แลวประชาชนจะยังไดรับบริการนี้ดีและราคาไมแพงเหมือนครั้งท่ีรัฐวิสาหกิจเปนผูจัดทําโดยอาศัย
งบประมาณของรัฐหรือไม 
 จึงอาจกลาวโดยสรุปไดวา การแปรรูปรัฐวิสาหกิจโดยใชมาตรการตามกฎหมายวาดวยทุน
รัฐวิสาหกิจมีปจจัยความเส่ียงสูงท่ีจะทําใหรัฐขาดประโยชนและประชาชนก็เชนกัน ท่ีจะตอง
ประสบปญหาตาง ๆ ท้ังนี้ เนื่องมาจากกระบวนการของกฎหมายฉบับนี้ไมโปรงใส ใหอํานาจฝาย
การเมืองอยางมากตั้งแตเริ่มตนคัดเลือกรัฐวิสาหกิจท่ีจะนํามา “ ขาย ”  การเขาไปยุงเกี่ยวกับการ
ดําเนินการทุกขั้นตอน รวมท้ังในตอนจบสามารถมีมติคณะรัฐมนตรียุบเลิกรัฐวิสาหกิจได 
กระบวนการตาง ๆ ท่ีใหอํานาจฝายการเมืองอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจึงเปนกระบวนการท่ีรวบรัดและ
ไมโปรงใสอันอาจสงผลทําใหประเทศชาติและประชาชนตองเสียประโยชนได 
 จากการศึกษาวิจัยท่ีผามาท้ังหมด คือ การศึกษาถึงวิวัฒนาการของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย การแปรรูปรัฐวิสาหกิจในตางประเทศรวมท้ังการศึกษาวิเคราะหกฎหมายไทยท่ีมี
สวนเกี่ยวของกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจท่ีใชบังคับอยู ทําใหพอมองเห็นในเบ้ืองตนวา การแปรรูป
รัฐวิสาหกจิในประเทศไทยท่ีกําลังจะเกิดขึ้นไมนาจะเปนส่ิงท่ีถูกตองเพราะกระบวนการท้ังหมดไม
มีสวนใดเลยท่ีบงบอกถึงการดําเนินการเพ่ือปกปองประโยชนสาธารณะหรือประโยชนของประเทศ 
แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากประเทศไทยคงไมสามารถหลีกเล่ียงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไดดวยเหตุผล
ท่ีมาจากท้ังภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้น จึงสมควรหาวิธีการท่ีจะทําการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
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ใหมเพ่ือมิใหเกิดปญหาตาง ๆ ดังท่ีไดทําการศึกษาวิเคราะหไปแลวโดยผูวิจัยมีความเห็นและมีความ
ม่ันใจในระบบการมี “ กฎหมายกลาง ” เพ่ือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทุกแหงเชนเดียวกับระบบการมี 
“ กฎหมายกลาง ” เพ่ือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในประเทศฝรั่งเศส จึงไดทําการยกราง “ กฎหมาย
กลางเพ่ือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ” สําหรับประเทศไทยขึ้นเพ่ือเปนหลักเกณฑท่ีใชในการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจตอไปในอนาคต โดยมีหลักการและสาระสําคัญดังตอไปนี ้
 ก.  การกําหนดรายชื่อรัฐวิสาหกิจที่จะตองไดรับการแปรรูปไวในบัญชีรายชื่อแนบทาย
กฎหมาย   การแปรรูปรัฐวิสาหกิจนั้นเปนอํานาจของรัฐสภาเพราะเกี่ยวของกับประชาชนท้ัง
ประเทศท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และบริการสาธารณะ แตอยางไรก็ตาม การท่ีจะใหรัฐสภา
จัดทํากฏหมายเพ่ือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแตละแหงนั้นเปนไปไดยากเพราะจะตองใชระยะ
เวลานานและอาจเกิดความไมม่ันคงแนนอนทางการเมือง ดังนั้นจึงเห็นสมควรท่ีจะ“ กําหนด ” 
รายช่ือรัฐวิสาหกิจท่ีรัฐสภาเห็นวาควรไดรับการแปรรูปไวในรางกฎหมาย เพ่ือใหรายช่ือรัฐวิสาหกจิ
เหลานั้นไดรับความเห็นชอบจากตัวแทนประชาชนคือ รัฐสภา และเพ่ือใหมีการพิจารณาอยาง
รอบคอบและถ่ีถวนโดยตัวแทนประชาชนถึงความจําเปนท่ีจะตองแปรรูปรัฐวิสาหกิจใดบาง 
 การกําหนดรายช่ือรัฐวิสาหกิจท่ีจะตองอยูในขายท่ีจะถูกแปรรูปไวทายรางกฏหมายนั้นอาจ
สรางความยากลําบากใหกับรัฐสภาระดับหนึ่งในการจัดทํารางกฎหมาย แตอยางไรก็ตาม เปนความ
ยากลําบากเพียงครั้งเดียวเพราะเม่ือผานการพิจารณาของรัฐสภาไปแลว ฝายบริหารก็สามารถ
ดําเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเหลานั้นงายขึ้นเพราะถือวาไดรับ “อนุมัติ ” จากรัฐสภาไปแลว ซ่ึง
ตางจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเฉพาะแหงท่ีจะตองเกิดปญหาขึ้นทุกครั้ง ท่ีมีการจัดทํารางกฎหมาย
เพ่ือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแตละแหง 
 ข.  ควรกําหนดระยะเวลาที่แนนอนสําหรับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  แมจะมีกฎหมาย
เกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจท่ีดีแตก็ไมอาจทําการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไดหากไมมี  
“ สภาพบังคับ”  ใหฝายบริหารตองดําเนินการ จึงไดกําหนดไวใหฝายบริหารทําการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ ท่ีมีรายช่ืออยูในรางกฎหมายใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไวในรางกฎหมาย 
 ค. รัฐวิสาหกิจบางประเภทไมอาจถูกแปรรูปได   รัฐวิสาหกิจทุกประเภทไมสามารถถูกแปร
รูปไดเพราะ  “ เนื้องาน ” ของรัฐวิสาหกิจแตละประเภทไมเหมือนกันจึงไดสรางบทบัญญัติจํากัด
ประเภทของรัฐวิสาหกิจท่ีไมอาจถูกแปรรูปได 2 ประเภท คือ ประเภทท่ีเปนบริการสาธารณะ
ระดับชาติและประเภทท่ีเปนกิจการท่ีเกี่ยวกับความม่ันคงแหงชาติแตอยางไรก็ตาม  การจํากัด 
ประเภทในลักษณะดังกลาวจะไมกอใหเกิดปญหาในการใหความเห็น วาอะไรเปนรัฐวิสาหกิจท่ี
จัดทําบริการสาธารณะระดับชาติหรือเปนกิจการท่ีเกี่ยวกับความม่ันคงแหงชาติ เพราะรัฐวิสาหกิจท่ี  
“ รัฐสภา ” กําหนดรายช่ือไวในรางกฎหมายทุกแหงจะตองไดรับการแปรรูปโดยผลของราง
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กฎหมายนี้ การจํากัดประเภทไวในรางกฎหมายก็เ พ่ือแสดง “ จุดยืน” ของรัฐวา การแปรรูป
รัฐวิสาหกิจโดยผลของรางกฎหมายจะไมกระทบกับประโยชนและความม่ันคงปลอดภัยของ
ประชาชน 
 ง.  การศึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจดําเนินการโดยคณะกรรมการที่เปนกลางและ
อิสระจากอํานาจทางการเมือง กําหนดใหมีคณะกรรมการการแปรรูปรัฐวิสาหกิจขึ้นเพ่ือดําเนิน
การศึกษารายละเอียดและเตรียมการท่ีจะแปรรูปรัฐวิสาหกิจนั้น คณะกรรมการการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจประกอบดวยกรรมการจํานวน 12 คน ซ่ึงในจํานวนนี้เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวน 
6 คนท่ีพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัตติามกฎหมาย
กําหนดจํานวน 12 คน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีพิจารณาคัดเลือกและนายกรัฐมนตรีเสนอรายช่ือดังกลาวตอ
วุฒิสภาเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหเหลือจํานวน 6 คน 
 การกําหนดใหวุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีคณะรัฐมนตรีเสนอช่ือมาใหเหลือเพียง
ครึ่งหนึ่งก็เพ่ือใหบุคคลท่ีไดรับการคัดเลือกเหลานั้นปลอดจากขอผูกพันและอิทธิพลทางการเมือง 
สวนการกําหนดใหตองมีการโปรดเกลาฯ แตงตั้งก็เพ่ือใหผูรับแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย
สุจริตเพ่ือประโยชนของประเทศและประชาชนอยางแทจริงเพราะการแปรรูปรัฐวิสาหกิจนั้น
เกี่ยวของกับผลประโยชนจํานวนมหาศาล 
 จ.  คณะกรรมการที่เปนกลางและอิสระจากอํานาจการเมืองจะทําการประเมินมูลคาของ
รัฐวิสาหกิจเพ่ือแปรรูป โดยใหคณะกรรมการมีหนาท่ีในการจัดใหมีการศึกษาความเปนไปไดกอน
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจจนกระท่ังเม่ือผลสรุปออกมาวาสามารถแปรรูปรัฐวิสาหกิจ นั้นได 
คณะกรรมการก็มีหนาท่ีทําการประเมินมูลคาของรัฐวิสาหกิจโดยกําหนดใหคณะกรรมการแตงตั้ง
สํานักตรวจสอบบัญชีและท่ีปรึกษาธนาคารมารวมทําการศึกษาวิเคราะหสภาพท้ังหมดของกิจการ
เพ่ือประกอบการประเมินมูลคารัฐวิสาหกิจโดยคณะกรรมการ เม่ือคณะกรรมการทําการประเมิน
มูลคารัฐวิสาหกิจเรียบรอย จะตองเสนอผลการประเมินไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณากําหนด
มูลคาหรือราคาของรัฐวิสาหกิจท่ีจะแปรรูปโดยคณะรัฐมนตรีจะกําหนดมูลคาหรือราคาท่ีต่ํากวา
มูลคาหรือราคาท่ีคณะกรรมการ ไดประเมินไวไมได 
 ฉ.  มีการกําหนดวิธีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไวชัดแจง วิธีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตามราง
พระราชบัญญัตินี้ทําได 5 วิธีการ คือ การโอนหุน การแลกเปล่ียนหุนของรัฐวิสาหกิจท่ีจะทําการ
แปรรูปกับหุนกูดอยสิทธิ การสละสิทธิในการเขาช่ือซ้ือหุนเพ่ิมทุนกอนหรือการขายสิทธิดังกลาว 
การเพ่ิมทุนโดยการแลกเปล่ียนกับการนําหุนหรือสินทรัพยมาลงหุน และการออกหุนกูหรือหุนกูไม
วาจะนํามาซ่ึงสิทธิใด ๆ หรือไมในทุนของรัฐวิสาหกิจ  
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 การดําเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจท้ัง 5 วิธีการดังกลาวมาแลว จะตองกระทําโดยผาน
กระบวนการของตลาดหลักทรัพยหรืออาจกระทํานอกตลาดหลักทรัพยไดตามเง่ือนไขท่ีกฎหมาย
กําหนด 
 ช.  มาตรการเพ่ือคุมครองประโยชนของรัฐระหวางที่มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไปแลว ควร
กําหนดใหมี “ หุนที่มีลักษณะพิเศษ ” ขึ้นเพ่ือใหรัฐใชเปนเครื่องมือในการคุมครองประโยชนของ
ชาติหรือการคงไวซ่ึงอํานาจเหนือของรัฐโดยกําหนดใหตองมีการตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือแปลง
สภาพหุนสามัญของรัฐเปนหุนท่ีมีลักษณะพิเศษได 
 นอกจากนี้ในรางกฎหมาย  ควรไดกําหนดเพดานสําหรับการเขามาถือหุนในรัฐวิสาหกิจท่ี
แปรรูปไปแลววาจะตองไมเกินจํานวนรอยละ 20 ของทุนของรัฐวิสาหกิจท่ีจะทําการโอน ท้ังนั้น 
เพ่ือปองกันมิใหตางชาติเขาครอบงํากิจการของรัฐท่ีไดรับการแปรรูปไป 
 วิธีการท่ีไดเสนอไวในรางกฎหมายจะทําใหการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนไปดวยความถูกตอง 
มีระบบท่ีดี สามารถตรวจสอบได และท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ เปนไปเพ่ือประโยชนของประเทศและของ
ประชาชนอยางแทจริง 
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