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คํานํา 
 ตําราเรื่อง “การบริหารงานรัฐวิสาหกิจ” เลมนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใชในการประกอบการเรียนการสอน

รายวิชาการบริหารงานรัฐวิสาหกิจและองคกรอิสระ สําหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือให

นักศึกษาและผูสนใจมีความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดและวิวัฒนาการเก่ียวกับการบริหารงานรัฐวิสาหกิจ หลักการ

จัดตั้งรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย รวมถึงโครงสรางการจัดองคการ การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน 

ปญหาและวิธีการแกไขปญหา ตลอดถึงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

ในตําราเลมนี้ ประกอบดวย 11 บท ซ่ึงประกอบดวยแนวคิดเก่ียวกับรัฐ การจัดระเบียบองคกรของรัฐ 

แนวคิดเก่ียวกับรัฐวิสาหกิจ การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ โครงสรางองคการในการบริหารรัฐวิสาหกิจ การบริหารงาน

บุคคลในรัฐวิสาหกิจ ความสัมพันธระหวางรัฐวิสาหกิจกับองคกรอ่ืน การบริหารการเงินในรัฐวิสาหกิจ ปญหา

รัฐวิสาหกิจไทย การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย และบทสงทาย 

 ผูเขียนไดรวบรวมเนื้อหาแลวทําการวิเคราะหและสังเคราะหสาระทางวิชาการท่ีสําคัญ จากตําราหลาย

เลม โดยจะคํานึงถึงลิขสิทธิ์ของเจาของตําราอยางเครงครัด โดยอางอิงนักวิชาการท่ีเก่ียวของและพยายาม

รักษาสาระสําคัญของเนื้อหาเดิมไว ท้ังนี้เพ่ือประโยชนตอผูสนใจท่ีจะไปศึกษาคนควาเพ่ิมเติมจากแหลงอางอิง

และบรรณานุกรมในแตละบท ขอขอบพระคุณเจาของตํารา และเอกสารทุกฉบับท่ีใชคนควา อางอิงทุกทาน 

มา ณ โอกาสนี้ดวย และหวังเปนอยางยิ่งวาตําราเลมนี้จักเปนแนวทางในการเรียนการสอนไดเปนอยางดี หากมี

ขอผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ดวย และขอความอนุเคราะหจากทานผูรู ไดโปรดชี้แนะ ผูเขียน

ยินดีนอมรับคําแนะนําดวยความยินดี เพ่ือปรับปรุงแกไขใหงานมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

 

สากล พรหมสถิตย 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

พฤศจิกายน 2560 
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 ในการศึกษาการบริหารงานรัฐวิสาหกิจ จําเปนตองศึกษาถึงแนวคิดวาดวยรัฐ ซ่ึงครอบคลุมถึง 

ความหมายของรัฐ องคประกอบของรัฐ และการจัดองคการของรัฐ ทฤษฎีวาดวยการกําเนิดรัฐ การกระทําของ

รัฐ รัฐกับการกําหนดทางเลือกนโยบายสาธารณะ เพ่ือจัดทําบริการสาธารณะภายในรัฐ 

แนวคิดหรือทฤษฎีวาดวยการกําเนิดรัฐมีหลายทฤษฎี เชน ทฤษฎีเทวสิทธิ ทฤษฎีสัญญาประชาคม 

ทฤษฎีพละกําลัง และทฤษฎีทางกฎหมาย รัฐมีวิวัฒนาการมายาวนานนับตั้งแต รัฐหมูชน นครรัฐกรีก 

จักรวรรดิโรมัน รัฐสมัยกลางหรือรัฐศักดินา รัฐชาติ ซ่ึงประกอบดวยดินแดน ประชาชน อํานาจอธิปไตย และ

รัฐบาล การจําแนกรัฐเม่ือจําแนกตามอํานาจอธิปไตย สามารถแบงรัฐออกเปน 2 ประเภท คือ รัฐเด่ียวและรัฐ

รวม รัฐจะมีบทบาทในการกําหนดแนวทางการจัดทําบริการสาธารณะ  

รัฐ มีวิวัฒนาการนับตั้งแตเปนรัฐเผาชนจักรภพของประเทศตะวันออก นครรัฐกรีก จักรวรรดิโรมัน รัฐ

ฟวดัล จนกระท่ังพัฒนาการมาสูรัฐสมัยใหม ท่ีมีดินแดน ประชากร อํานาจอธิปไตย และรัฐบาล เปน

องคประกอบท่ีสําคัญ ความสําคัญของรัฐในประเด็นท้ังสามประการนี้ ทวีความสําคัญ มากข้ึนเม่ือรัฐได

พัฒนาการมาสูความเปนรัฐสมัยใหมท่ีมีระบบการเมืองการปกครองท่ีเปนทางการและทําหนาท่ีในการกําหนด

ทางเลือกนโยบายสาธารณะใหกับสังคม  

ในบทนี้จะกลาวถึง รัฐ ความหมายของรัฐ องคประกอบของรัฐ และการจัดองคกรของรัฐ มี

รายละเอียดดังนี้ 

แนวคิดวาดวยรัฐ 

 รัฐทําหนาท่ีเปนตัวแสดงหลักในการกําหนดทางเลือกเพ่ือเปนแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรใหกับ

สังคม บทบาทในการกําหนดทางเลือกนั้นเปนบทบาทท่ีสําคัญของรัฐในสังคมสมัยใหมท่ีสภาพสังคมมีความ

สลับซับซอนและจําเปนตองจัดตั้งสถาบันท่ีเปนทางการ เชน ฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร ฝายตุลาการ ในขณะ

ท่ีสังคมดั้งเดิม เชน สังคมในสมัยนครรัฐจะมีสภาพสังคมท่ีมีความซับซอนไมมากนัก มีโครงสรางทางการเมือง

ข้ันพ้ืนฐาน ในทํานองเดียวกันกับสังคมในสมัยฟวดัลท่ีมีระบบ  การปกครองภายใตการปกครองของกษัตริย 

ตอมาเม่ือสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป รัฐในรูปแบบตางๆ ไดพัฒนามาสูรัฐสมัยใหมดังท่ีปรากฏอยูในปจจุบัน 

 ความหมายของรัฐ 

 รัฐเปนหนึ่งในสถาบันท่ีสําคัญในการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการประเทศ ท้ังนี้เพราะเปน

สิ่งท่ีทําใหเกิดอํานาจหนาท่ีและผลประโยชน ขณะเดียวกันก็ตองตอบสนองความตองการของพลเมืองอีกดวย 

รัฐเปนรูปแบบทางประวัติศาสตรของอํานาจทางการเมืองท่ีสมบูรณท่ีสุดและแตกตางจากอํานาจในสังคม

รูปแบบอ่ืนๆ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานและนักวิชาการ ทางรัฐศาสตรหลายทานใหคําจํากัดความของ

รัฐในสังคมการเมืองสมัยใหมไวดังนี้ 

บทท่ี 1 

แนวคิดเก่ียวกับรัฐ 



หนา 2 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 : 986) ไดใหความหมายไววา รัฐ หมายถึง 

แควน หมายถึง บานเมือง หมายถึง ประเทศ  

ดิเรก ควรสมาคม (2553 : 83) กลาวไววา รัฐ หมายถึง การจัดองคการทางการเมืองท่ัวๆ ไป หรือ 

หมายถึง ชุมชุมทางการเมืองของมนุษย อันประกอบดวยดินแดนท่ีมีอาณาเขตแนนอน มีประชากรอาศัยอยูใน

จํานวนเหมาะสม โดยมีรัฐบาลปกครองและมีอํานาจอธิปไตยของตนเอง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา รัฐเปนสังคม

มนุษยท่ีถูกจัดตั้งข้ึนเหนืออาณาเขตแหงใดแหงหนึ่ง 

บรรเจิด สิงคะเนติ (2559: 1-5) ไดอธิบายไววา ในการพิจารณาในทางวิชาการอาจมองความเปนรัฐ 

ได 2 แงมุม คือ  

1.  รัฐในเชิงรูปธรรม รัฐ หมายถึง มนุษยกลุมหนึ่งซ่ึงอาศัยอยูรวมกันเหนือดินแดนใดดินแดนหนึ่งท่ีมี

อาณาเขตแนนอนและมีการจัดองคการ อันมีผลใหมีกลุมท่ีมีอํานาจเหนือสมาชิกของตน ตลอดจนบังคับให

มนุษยท่ีเปนสมาชิกแตละคนปฏิบัติตามคําบังคับของตนได จากความหมายดังกลาวจึงสามารถแยกขอเท็จจริง

ท่ีทําใหเกิดรัฐได 3 ประการ คือ ดังนี้ 

 1.1  รัฐตองมีสังคมมนุษย กลาวคือ อาจแบงสังคมมนุษยออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ ชุมชน 

และสมาคม ในกรณีของรัฐนั้นถือวาเปนการรวมกันของมนุษยท่ีมีลักษณะเปนสมาคม ซ่ึงมีลักษณะสําคัญ 2 

ประการ คือ เปนการรวมกันของมนุษยท่ีสมาชิกท้ังหลายยอมมีความมุงหมายอยางใดอยางหนึ่ง และบรรดา

สมาชิกท้ังหลายไดจัดตั้งใหมีองคกรข้ึนเพ่ือเปนการดําเนินการใหบรรลุความมุงหมายท่ีวางไว ดังนั้น จึงอาจ

กลาวไดวา รัฐเปนสังคมมนุษยประเภทสมาคมซ่ึงมีการจัดตั้งองคการเพ่ือบรรลุความมุงหมายของรัฐเพ่ือรักษา

ไวซ่ึงประโยชนสวนรวมหรือประโยชนมหาชน และประโยชนมหาชนท่ีสําคัญของรัฐท่ีรัฐจักตองรักษาไวอยาง

นอย 3 ประการ คือ การปองกันความม่ันคงปลอดภัยจากการแทรกแซงจากภายนอก การรักษาความสงบ

เรียบรอยภายใน และอํานาจในการอํานวยความยุติธรรมใหกับสมาชิกของรัฐ เพ่ือบรรลุความมุงหมายท่ีสําคัญ

ดังกลาว รัฐจึงจําเปนตองจัดตั้งองคการของรัฐข้ึน 

 1.2  รัฐตองเปนสังคมมนุษยท่ีผูกติดกับดินแดนใดดินแดนหนึ่ง กลาวคือ มนุษยรวมตัวกันเปน

ชาติเพราะอาศัยอยูในดินแดนเดียวกัน ใชภาษาเดียวกัน มีขนบธรรมเนียมประเพณีเดียวกัน มีอดีตและอนาคต

รวมกัน จึงกอใหเกิดความรูสึกเปนพวกเดียวกัน แตอยางไรก็ตาม รัฐ กับ ชาติ อาจไมใชสิ่งเดียวกัน ชาติบาง

ชาติแบงออกเปนหลายรัฐ แตในขณะเดียวกันรัฐบางรัฐอาจแบงออกเปนหลายชาติ 

 1.3  รัฐตองมีบุคคลผูใชอํานาจปกครอง กลาวคือ รัฐจะตองมีรัฐบาล คือผูใชอํานาจของรัฐ

ปกครองบังคับบัญชาคนท่ีอาศัยอยูในดินแดนของรัฐ เปนอํานาจท่ีแตกตางไปจากอํานาจอ่ืนๆ ของสังคม 

กลาวคือ ไมมีอํานาจอ่ืนใดท่ีมีอํานาจเหนือกวาอํานาจรัฐ หรืออาจกลาวไดวาอํานาจอ่ืนใดในสังคมอาจเปน

อํานาจท่ีไดรับไปจากรัฐนั่นเอง 

2. รัฐในเชิงนามธรรม เม่ือเกิดรัฐในทางขอเท็จจริงหรือในทางรูปธรรมแลวยอมกอใหเกิดรัฐในเชิง

นามธรรม ดังนั้น รัฐในเชิงนามธรรม จึงมีลักษณะท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ  

 2.1 รัฐเปนนิติบุคคลมหาชนประเภทหนึ่ง  
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 2.2 รัฐเปนนิติบุคคลท่ีมีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากอํานาจมหาชนอ่ืนๆ หรืออาจเรียกไดวา 

อํานาจมหาชนของรัฐเปนอํานาจด้ังเดิม ในขณะท่ีอํานาจมหาชนอ่ืนๆ เชน อํานาจขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินหรือรัฐวิสาหกิจตางๆ ลวนเปนอํานาจมหาชนท่ีรับไปจากรัฐท้ังสิ้น ดังนั้นรัฐจึงสามารถยกเลิกอํานาจ

มหาชนดังกลาวได 

ชาญชัย แสวงศักด์ิ (2560 : 37-38) กลาวไววา รัฐ หมายถึง นิติบุคคล ซ่ึงเปนผูทรงสิทธิตามกฎหมาย

ซ่ึงมีสิทธิและหนาท่ีดังเชนบุคคลธรรมดา กลาวคือ มีทรัพยสิน มีงบประมาณ มีความสามารถในการทํานิติ

กรรมสัญญาและในการฟองคดี โดยผานทางบุคคลธรรมดาซ่ึงเปนผูแทนของนิติบุคคล ดังนั้น รัฐจึงเปนนิติ

บุคคลตามกฎหมายมหาชนท่ีสําคัญท่ีสุดในแงงบประมาณและเอกสิทธิของรัฐในกฎหมายปกครองและบทบาท

ของรัฐในกฎหมายระหวางประเทศ 

กลาวโดยสรุป รัฐเปนรูปแบบทางประวัติศาสตรของอํานาจทางการเมืองท่ีสมบูรณท่ีสุด เปนชุมชนทาง

การเมืองท่ีมีการจัดระเบียบแบบแผน และจัดระบบระเบียบปจจัยท่ีสอดคลองตอการดําเนินชีวิตของมนุษย 

เปนองคกรท่ีใชอํานาจในอาณาบริเวณของตน ภายใตขอบเขตดินแดนท่ีแนนอนและ  มีอํานาจอธิปไตยในการ

บังคับใหคนในสังคมปฏิบัติตาม เพ่ือกอใหเกิดการบรรลุวัตถุประสงคแหงรัฐท่ีตั้งเอาไว มีความสําคัญอยางนอย 

3 ประการ ไดแก ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชนซ่ึงเปนผูอยูใตการปกครองในรูปแบบของการยินยอม 

บทบาทของรัฐในฐานะตัวแสดงหลักในสังคม เชน หนาท่ีรกัษาความสงบเรียบรอยในสังคม และการมีสวนรวม

ของประชาชนในการปกครอง 

องคประกอบของรัฐ 

จากแนวคิดการกอกําเนิดรัฐ ในปจจุบันความเปนรัฐมีความสําคัญตอบรรดาบุคคลในรัฐ และเก่ียวกับ

ความสัมพันธท่ีจะมีตอกันกับผูอ่ืน กับรัฐอ่ืน มีนักวิชาการหลายๆ ทาน ไดกลาวถึงองคประกอบของรัฐไว มี

รายละเอียดดังนี้ 

โกวิท วงศสุรวัฒน (2547 : 25) กลาวไววา อริสโตเติล ปราชญของกรีกโบราณผูไดฉายาวาบิดาแหง

รัฐศาสตรไดเริ่มการแบงประเภทของรัฐเอาไวเม่ือสองพันกวาปมาแลว ซ่ึงองคประกอบของรัฐก็มีอยู 4 ประการ 

คือ  

1.  ประชาชน : รัฐจะไมมีประชาชนไมได ทวีปท่ีไมมีคนอาศัยอยู เชน ทวีปแอนตารติกา ท่ีข้ัวโลกใต

จึงไมมีรัฐ  

2.  ดินแดน : รัฐจําเปนตองมีดินแดนเพ่ือจะไดมีคนอยูอาศัย  

3.  รัฐบาล : รัฐบาลคือผูจัดการของรัฐท่ีมีประชาชนและดินแดนนั่นเอง  

4.  อํานาจอธิปไตย : เครื่องมือในการจัดการท่ีอางอิงถึงเสมอ คือ กฎหมาย อํานาจ อิทธิพล การ

ประนีประนอม เปนตน 

โภคิน พลกุล และ ชาญชัย แสวงศักดิ์ (2549 : 27) กลาวไววา แตเดิมองคประกอบของการเปนรัฐไม

ซับซอนอะไรมากนัก พิจารณาจากการมีพลเมืองและมีพ้ืนท่ี หรือมีดินแดน อาจไมมีผูปกครองเหมือนปจจุบัน 

รวมท้ังอํานาจอธิปไตยไมใชสวนสําคัญมากนัก แตเม่ือวิวัฒนาการท่ีกลาย มาเปนรัฐสมัยใหม จะพบวารัฐมี

องคประกอบในทางกฎหมายของการเปนรัฐ ไดแก 
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1.  การมีประชากร พลเมืองของตน เปนองคประกอบทางบุคคล 

2.  การมีดินแดน อาณาเขตท่ีแนนอน เปนองคประกอบทางพ้ืนท่ี 

3.  การมีรัฐบาลและมีอํานาจอธิปไตยของตนเอง เปนองคประกอบทางดานรูปแบบอํานาจ 

ดิเรก ควรสมาคม (2553 : 90-91) ไดอธิบายไววา อนุสัญญามอนเตวิเดโอ วาดวยสิทธิและหนาท่ีของ

รั ฐ  (The Montevideo Convention on the Rights and Duties of States) ค .ศ . 1933 ม าต ร า  1 

(Article 1) ไดอธิบายองคประกอบของรัฐเพ่ือวัตถุประสงคในทางกฎหมายระหวางประเทศวา รัฐประกอบดวย 

1.  ประชากร (Population) หมายถึง มนุษยทุกคนท่ีอยูในอาณาเขตของรัฐถือวามีฐานะเปนสวน

ของรัฐโดยอัตโนมัติ สิ่งท่ีตองพิจารณาเก่ียวกับประชากรก็คือ จํานวนประชากรแตละรัฐมีประชากรจํานวน

เทาใด ไมมีการกําหนดท่ีแนนอน แตควรจะมีมากพอท่ีจะกําหนดความสัมพันธระหวางผูปกครองและผูอยูใต

ปกครองได ลักษณะของประชากร หมายถึง กลุมชุมชนหรือพลเมืองท่ีมีลักษณะทางดานเชื้อชาติ ศาสนา 

ภาษาและวัฒนธรรม ซ่ึงไมจําเปนตองเหมือนกัน เพราะมีหลายรัฐท่ีประกอบดวยคนหลายเชื้อชาติภาษาและ

วัฒนธรรม แตตองมีความผูกพันกันท่ีถาวรสืบเนื่องตอกันได และมีผลทางกฎหมายและในทางการเมือง 

2.  ดินแดน (Territory) ท่ีตั้งของรัฐ หมายถึง อาณาเขตพ้ืนดิน นานน้ํา อาณาเขตในทองทะเล นาน

ฟา บริเวณใตพ้ืนดิน พ้ืนน้ําและพ้ืนทะเล อันเปนท่ีอาศัยทํามาหากินอยูเปนประจํา สวนขนาดของดินแดนไมมี

หลักเกณฑไวแนนอนตายตัววาจะตองมีขนาดเทาใดจึงจะถือวาเปนรัฐ แตควรจะมีความเหมาะสมกับจํานวน

ประชากรดวย เพ่ือใชเปนขอบเขตการใชอํานาจปกครอง 

3.  รัฐบาล (Government) คือ องคกร หรือหนวยงานท่ีทําหนาท่ีปกครองและบริหารภายใน โดย

เปนผูกําหนดนโยบายและนํานโยบายไปปฏิบัติ เพ่ือจัดระเบียบทางสังคม และดําเนินทุกอยางเพ่ือรักษา

ผลประโยชนของรัฐ เปนผูใชอํานาจปกครองรัฐ รัฐบาลในท่ีนี้ไมไดหมายถึงคณะรัฐมนตรีเทานั้น แตหมายถึง

รัฐบาลตามความหมายอยางกวาง คือ หมายถึงผูใชอํานาจปกครองสูงสุด ซ่ึงหมายถึง สภานิติบัญญัติ 

คณะรัฐมนตรี และศาล และในสาระสําคัญเก่ียวกับรัฐบาลไดหมายความรวมถึง มีรัฐบาลเปนผูดําเนินการใหมี

บริการสาธารณะ (Public service) หรือมีรัฐบาลท่ีมุงจะใหหลักประกันแกพลเมืองทุกคนเก่ียวกับการใช

เสรีภาพ หรือการถือเอาประโยชนจากสิทธิของตน กลาวคือ มุงตอบสนองผลประโยชนของประชาชน เปน

สําคัญ 

4.  อํานาจอธิปไตย (Sovereignty) เปนองคประกอบสุดทายท่ีสําคัญของรัฐ อํานาจอธิปไตย คือ 

อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ อํานาจอธิปไตยมีอยู 2 ลักษณะ คือ อํานาจอธิปไตยภายใน (Internal 

Sovereignty) หมายถึง การท่ีมีอํานาจท่ีจะปกครองตนเองและมีอํานาจสูงสุดท่ีจะดําเนินการใดๆ ในประเทศ

อยางมีอิสระ ปราศจากการควบคุมจากรัฐอ่ืน อํานาจประการแรกคืออํานาจปกครองทางการเมืองท่ีพลเมือง

จะตองเคารพและปฏิบัติตามนั่นเอง ซ่ึงหมายความถึง มีรัฐบาลปกครองดูแลทุกขสุขราษฎร สวนอํานาจ

อธิปไตยภายนอก (External Sovereignty) หมายถึง การมีอิสระ มีเอกราช สามารถจะดําเนินความสัมพันธ

กับประเทศอ่ืนๆ อยางเปนตัวของตนเอง 
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บรรเจิด สิงคะเนติ (2559 : 1-6) ไดอธิบายไววา ในการพิจารณาองคประกอบของรัฐนั้น เปน

ขอพิจารณาประการสําคัญในทางกฎหมายระหวางประเทศซ่ึงเปนท่ียอมรับกันเปนขอยุติวา รัฐมีองคประกอบ

ท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ  

1.  อาณาเขตรัฐ โดยท่ีรัฐ เปนหนวยการปกครองท่ี มีอํานาจเหนือพ้ืนท่ีหรือเหนือดินแดน 

องคประกอบประการสําคัญของความเปนรัฐคืออาณาเขตของรัฐ ซ่ึงจะเปนฐานของอํานาจการปกครองของรัฐ

นั้น ดังนั้น ดินแดนหรืออาณาเขตจึงเปนองคประกอบสําคัญพ้ืนฐานของความเปนรัฐ เพราะรัฐไมอาจเปนรัฐได

หากปราศจากดินแดนท่ีแนนอน แตท้ังนี้ยอมมิไดหมายความวา รัฐจะตองมีดินแดนท่ีแนนอนท้ังหมด อาจมี

พรมแดนของรัฐบางสวนยังอยูระหวางกระบวนการในการปกปนเขตแดน 

2.  ประชากรของรัฐ เปนองคประกอบท่ีสําคัญ ประการถัดมา เพราะไมมีดินแดนใดท่ีไมมีประชากร

อยูเลยจะมีสถานะเปนรัฐได แตประชากรของชาติหนึ่งๆ นั้นอาจแยกออกได 2 ลักษณะ คือ คนชาติ กับ คน

ตางดาว คนชาติหรือพลเมืองคือบุคคลซ่ึงมีความสัมพันธรับรัฐนั้นในทางกฎหมายคือสัญชาติ ซ่ึงรัฐแตละรัฐอาจ

ใชเกณฑในการใหสัญชาติท่ีแตกตางกัน ซ่ึงมีหลักท่ีสําคัญ 2 หลัก คือ หลักสายโลหิต และหลักดินแดนท่ีถือ

กําเนิด เปนหลักในการไดสัญชาติของรัฐนั้นๆ สวน คนตางดาว หมายถึง คนชาติของรัฐอ่ืนซ่ึงเขามาพํานักอยู

ในรัฐนั้นเปนการถาวรหรือชั่วคราว 

3.  อํานาจอธิปไตยหรืออํานาจรัฐ เปนองคประกอบท่ีแสดงถึงความเปนรัฐประการสุดทาย อํานาจ

อธิปไตยหรืออํานาจรัฐนั้นท่ีถูกแสดงออกภายในขอบเขตของดินแดนแหงรัฐนั้นๆ และมีผลตอประชากรท่ีอยูใน

อาณาเขตของรัฐนั้นๆ รัฐหนึ่งๆ จําเปนท่ีจะตองมีอํานาจอธิปไตย ท้ังนี้ก็เพ่ือท่ีรัฐนั้นจะไดใชอํานาจนั้นในการ

บังคับบัญชานั่งการเพ่ือใหเกิดความสงบเรียบรอยและมีอํานาจท่ีจะทําใหมีการเคารพปฏิบัติตามได ท้ังนี้ก็

เพ่ือท่ีจะปกปองรักษาความเปนรัฐใหดํารงอยูสืบไปได 

กลาวโดยสรุป องคประกอบของรัฐดังกลาวเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวางแพรหลาย อีกดานหนึ่ง

เปรียบเสมือนเง่ือนไขในการเปนรัฐ กลาวคือ เม่ือใดและจะใชอะไรเปนเกณฑในการพิจารณาวาสังคมมนุษย

สังคมหนึ่งสังคมใดมีฐานะเปนรัฐแลว จะตองพิจารณาจากองคประกอบ 3 ประการ คือ ดินแดน ประชากร 

และอํานาจอธิปไตยทางการเมือง เม่ือมีครบท้ัง 3 องคประกอบนี้แลว สังคมนั้นก็มีความเปนรัฐ โดยมีรัฐบาล

เปนองคกรทางการเมืองท่ีขาดไมไดของรัฐ 

การจัดองคกรของรัฐ 

การจัดองคกรของรัฐยอมข้ึนอยูกับรูปแบบของรัฐ เชน หากเปนรัฐเด่ียว การจัดองคกรของรัฐก็จะ

แตกตางจากสหพันธรัฐ ซ่ึงมีการจัดองคกรของรัฐท่ีซับซอนกวาการจัดองคกรของรัฐแบบรัฐเดี่ยว นอกจากนี้ยัง

ข้ึนกับรูปแบบของรัฐบาล เชน หากเปนระบบประธานาธิบดีจะมีการแบงแยกกันเด็ดขาดระหวางฝายนิติ

บัญญัติกับฝายบริหาร หากเปนระบบรัฐสภาความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหารจะแยกกันไม

เด็ดขาด การจัดองคกรของรัฐยังข้ึนอยูกับรูปแบบการปกครอง เชน การปกครองโดยระบบพรรคเดียวหรือ

สังคมนิยม จะมีการจัดรูปแบบองคกรรัฐแบบหนึ่ง หากเปนการปกครองโดยระบอบเสรีประชาธิปไตยจะมีการ

จัดองคกรของรัฐอีกรูปแบบหนึ่ง กลาวคือ การจัดองคการของรัฐนั้นข้ึนอยูกับรูปแบบของรัฐ และ รูปแบบของ

รัฐบาล เพราะการจัดรูปแบบท้ังสองประการยอมมีผลสําคัญตอการจัดองคกรรัฐนั่นเอง การศึกษาเก่ียวกับ
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รูปแบบของรัฐนั้น อาจพิจารณาไดในหลายลักษณะ รูปแบบของรัฐสามารถแบงไดหลายประเภท ท้ังนี้ข้ึนอยู

กับเกณฑท่ีใชจัด ท้ังในแงการเมืองและแงกฎหมาย หรือพิจารณาจากลักษณะของอํานาจและการใชอํานาจใน

การบริหารจัดการประเทศ มีนักวิชาการหลายๆ ทาน ไดอธิบายไว ดังนี้ 

ดิเรก ควรสมาคม (2553 : 91-94) ไดอธิบายไววา การศึกษาเก่ียวกับรูปแบบของรัฐนั้น อาจพิจารณา

ไดในสองลักษณะ กลาวคือ พิจารณาในแงทางการเมืองและพิจารณาในแงกฎหมาย ดังนี้ 

รูปแบบรัฐในแงการเมือง เปนการพิจารณารูปแบบรัฐจากอิทธิพลปรัชญาทางการเมืองและทางสังคม

รวมท้ังศาสนาอีกดวย ท้ังนี้หากปรัชญาการเมืองหรือแนวคิดแบบเสรีนิยมมีอิทธิพลมากๆ รูปแบบของรัฐก็

มักจะออกมาเปนรัฐเสรีนิยม (Liberal State) หากอิทธิพลของปรัชญาการเมืองแบบสังคมนิยมครอบคลุมมาก 

รูปแบบก็มักจะเปนรัฐสังคมนิยม หรือ คอมมิวนิสต (Socialist State) หรือหากไดรับอิทธิพลศาสนามาก ก็เปน

รัฐในรูปแบบรัฐศาสนาก็ได ดังเชน รัฐอิสลามท่ีถือเอาหลักจากคัมภีรอัลกุรอานมาเปนกฎหมายสูงสุด 

รูปแบบรัฐในแงกฎหมาย ซ่ึงรูปแบบรัฐในแงกฎหมายจะแตกตางออกไปจากการพิจารณาในแง

การเมืองสังคมและศาสนา เพราะจะเก่ียวกับโครงสรางภายในแหงอํานาจของรัฐ ท่ีเรียกกันวา อํานาจอธิปไตย 

ดังนั้น รูปแบบในลักษณะนี้จึงพิจารณาจากการใชกฎหมายสูงสุดหรือการมีอํานาจอธิปไตย โดยหากอํานาจนี้

รวมอยู ท่ีศูนยกลางเพียงแหงเดียว ก็จะเรียกวาเปน รัฐเดี่ยว แตหากอํานาจอธิปไตย เปนอํานาจท่ีแยก

ศูนยกลางออกหลายแหง จะเปนรูปแบบท่ีเรียกวา รัฐรวม 

โกเมศ ขวัญเมือง (2555 : 217) ไดกลาวไววา การจัดรูปแบบของรัฐนั้น อาจจัดไดเปน 2 รูปแบบ

ดวยกัน คือ  

1.  การจัดรูปแบบทางกฎหมาย เปนการจัดโดยพิจารณาถึงโครงสรางอํานาจภายในรัฐ คือ อํานาจ

ภายในรัฐมีผูใชอํานาจเด็ดขาดเพียงผูเดียวหรือองคกรเดียว หรือมีผูใชอํานาจหลากหลายหรือหลายองคกร ถา

เปนกรณีท่ีมีผูใชอํานาจภายในรัฐเพียงองคกรเดียว เรียก รัฐเดี่ยว ถาเปนกรณีท่ีมีผูใชอํานาจหลายองคกร เรียก 

รัฐรวม 

2.  การจัดรูปแบบทางการเมือง เปนการจัดรูปแบบของรัฐโดยพิจารณาถึงรูปแบบทางการเมืองของ

รัฐ วาเปนรัฐเสรีนิยม รัฐสังคมนิยม หรือรูปแบบรัฐสหกรณ ซ่ึงเปนการพิจารณาถึงความสัมพันธของการผลิต

ในรัฐเปนหลัก 

บรรเจิด สิงคะเนติ (2559 : 1-9) อธิบายไววา รูปแบบของรัฐนั้นเปนการพิจารณาจากลักษณะของ

อํานาจรัฐวารัฐใดรัฐหนึ่งรวมศูนยอยูท่ีองคกรท่ีใชอํานาจอธิปไตยของรัฐโดยลําพังหรือ   มีการแบงอํานาจ

อธิปไตยใหกับรัฐสวนกลางกับมลรัฐตางๆ จึงอาจแบงรูปแบบของรัฐได 2 รูปแบบ คือ รัฐเดี่ยวและรัฐรวม โดย

มีสาระสําคัญ ดังนี้ 

1.  รัฐเดี่ยว คือ รัฐท่ีมีศูนยกลางในทางการเมืองและการปกครองแหงเดียว เปนรัฐท่ีผูใชอํานาจ

อธิปไตยท้ังภายในและภายนอกประเทศเปนศูนยเดียวกัน บุคคลทุกคนในประเทศอยูภายใตบังคับบัญชาของ

อํานาจแหงเดียวกัน ทุกคนจะอยูในระบอบการปกครองเดียวกันและอยูภายใตกฎหมายเดียวกัน กลาวคือ อยู

ภายใตรัฐบาลเดียวและรัฐสภาเดียว การท่ีอยูภายใตรัฐบาลเดียวและรัฐสภาเดียวนี่เองทําใหการจัดองคกรของ

รัฐท่ีเปนรัฐเดี่ยวไมมีความซับซอน เพราะไมตองแบงแยกอํานาจในการตรากฎหมายรวมท้ังกรณีของอํานาจ
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บริหาร ดังนั้น รัฐท่ีเปนรัฐเดี่ยวจึงมีความเปนเอกภาพของอํานาจรัฐในการท่ีจะบริหารจัดการ ซ่ึงทายท่ีสุดแลว

ก็อาจนําไปสูการทําใหการบริหารราชการภายใตระบบรัฐเด่ียวอาจไมมีประสิทธิภาพได โดยเฉพาะรัฐเดี่ยวท่ีมี

ขนาดใหญ ดังนั้นรูปแบบการปกครองของรัฐเดี่ยวอํานาจจึงมักรวมศูนยอยูท่ีรัฐบาลเดียวและรัฐสภาเดียว สวน

ในแงของการจัดระเบียบการบริหารการปกครองนั้น เพ่ือใหการบริหารการปกครองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

เพ่ือตอบสนองตอความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพจึงตองอาศัยหลักการปกครอง 2 

ลักษณะเพ่ือทําใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ลักษณะแรก คือ การแบงอํานาจการปกครองหรือการกระจายการรวม

ศูนยอํานาจ และลักษณะท่ีสอง คือ การกระจายอํานาจการปกครอง เพ่ือชวยลดการรวมศูนยอํานาจท่ี

สวนกลางและทําใหตอบสนองตอการบริการสาธารณะของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.  รัฐรวม คือ การท่ีรัฐหลายรัฐรวมตัวกันเพ่ือใหเกิดความเปนหนึ่งเดียวกัน โดยการรวมใหเปนหนึ่ง

เดียวกันนั้นอาจกระทําโดยขอตกลงหรือสนธิสัญญา หรืออาจรวมกันโดยอาศัยรัฐธรรมนูญ ซ่ึงการรวมกัน

ดังกลาวอาจแยกออกเปน 2 ลักษณะ คือ  

 2.1  สมาพันธรัฐ เปนกลุมของรัฐท่ีมารวมกันเปนสมาคมโดยมีจุดประสงคเพ่ือเปนการรับรอง

การปองกันตนรวมกัน ลักษณะท่ัวไปของสมาพันธรัฐมีลักษณะดังนี้ คือ  

  2.1.1  การกอตั้งสมาพันธรัฐ เปนการกอตั้งซ่ึงเปนไปโดยหนังสือสัญญาหรือสนธิสัญญา 

  2.1.2  สถานะของสมาพันธรัฐ ไมอาจถูกจัดเหมือนกับเปนรัฐหนึ่งรัฐเดียวได เนื่องจาก

สมาพันธรัฐเปนกลุมประเทศหรือรัฐท่ีมารวมกัน  

  2.1.3  การแบงความสามารถในการปฏิบัติงาน เปนไปตามกติกาสัญญาแหงสมาพันธรัฐ 

ดังนั้น สมาพันธรัฐจะมีความสามารถท่ีจะทําอะไรไดเพียงในขอบเขตจํากัดเก่ียวกับประโยชนสวนไดสวนเสียท่ี

ถือวาเปนของรวมกันเทานั้น  

  2.1.4  การจัดองคกรสมาพันธรัฐ เปนกลุมของรัฐท่ีมารวมกัน โดยแตละรัฐยังสงวนรักษา

ไวซ่ึงความสามารถสวนใหญในฐานท่ีเปนกลุมรัฐท่ีมีอธิปไตยเปนของตนเอง ดังนั้น การจัดการหรือการ

ดําเนินการ โดยปกติแลวจะมอบหมายใหท่ีประชุมซ่ึงทําการปรึกษาพิจารณาและลงมติกัน การเคารพตอ

อธิปไตยตอกันและกันถือเปนพ้ืนฐานท่ีรัฐท้ังหลายจะตองยอมรับหลักการดังกลาว 

 2.2  สหพันธรัฐ เปนรัฐท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของรัฐหลายรัฐเขาดวยกันโดยแตละรัฐยอมอยู

ภายใตกฎเกณฑเดียวกันตามท่ีกําหนดโดยรัฐธรรมนูญ โดยการรวมตัวกันดังกลาวนั้นกอใหเกิดความเปนรัฐอีก

รัฐหนึ่งข้ึน ซ่ึงแยกออกจากความเปนรัฐของบรรดารัฐสมาชิกท้ังหลาย ท้ังนี้ โดยรัฐสมาชิกท้ังหลายยอมให

สหพันธรัฐเปนผูใชอํานาจอธิปไตยภายนอก สวนอํานาจอธิปไตยภายในรัฐสมาชิกอาจมีการแบงวาเรื่องใดเปน

อํานาจของสหพันธรัฐ และเรื่องใดเปนเรื่องของรัฐสมาชิก ลักษณะท่ัวไปของสหพันธรัฐมีลักษณะดังนี้  

  2.2.1  สถานะของสหพันธรัฐกับรัฐสมาชิก ยอมเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

แหงสหพันธรัฐ บรรดารัฐสมาชิกท้ังหลายยอมมิไดมีสถานะเปนรัฐตามนัยของกฎหมายระหวางประเทศ เพราะ

ไดรับอํานาจแหงการมีความสามารถของตนมาจากรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐ มิใชไดมาจากกฎหมายระหวาง

ประเทศ 
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  2.2.2  การแบงอํานาจระหวางสหพันธรัฐกับรัฐสมาชิก การแบงอํานาจดังกลาวยอม

เปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐ ซ่ึงมีวิธีการแบงอาจมีการแบงหลายวิธี เชน สหพันธรัฐบางแหงมีการรวม

อํานาจไวท่ีสวนกลางมาก คือใหอํานาจแกเจาหนาท่ีของสหพันธรัฐมากกวารัฐสมาชิก หรือในทางตรงกันขาม

บางสหพันธรัฐกลับแบงอํานาจใหแกเจาหนาท่ีของรัฐสมาชิกมากกวาแกเจาหนาท่ีของสหพันธรัฐ นอกจากนี้ยัง

มีการแบงอํานาจใหคูขนานกัน ซ่ึงมีวิธีการแบง 2 ลักษณะ คือ การกําหนดรายละเอียดวารัฐสมาชิกมีอํานาจ

เรื่องใดไดบาง สวนท่ีไมไดระบุใหเปนอํานาจของสหพันธรัฐ อีกลักษณะหนึ่ง คือ การกําหนดใหสหพันธรัฐมี

อํานาจกระทําการใดไดบาง สวนท่ีไมไดกําหนดถือวาเปนอํานาจของรัฐสมาชิก 

กลาวโดยสรุป รัฐตางๆ จําเปนตองกําหนดรูปแบบของรัฐและการปกครอง รูปแบบของรัฐหมายถึง

ลักษณะอันแสดงถึงรัฐวาเปนประเทศท่ีมีการปกครองและองคกรทางการปกครองเปนเอกภาพหรือวาเปนกลุม

ของรัฐท่ีประกอบกันเปนประเทศและจัดการปกครองรวมกัน ตลอดท้ังมีองคกรทางการปกครองซํ้าซอนหรือ

เคียงคูขนานกันไป ดังนั้น รูปแบบของรัฐจึงสอใหเปนถึงลักษณะของการใชอํานาจอธิปไตยภายในประเทศวา

จะใชในลักษณะใดเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีรัฐบาลเดียวกัน และมีรัฐสภาแหงประเทศเปนหนึ่งเดียว ท่ีเรียกวา 

รัฐเดี่ยว หรือวามีรัฐบาลและมีรัฐสภาซํ้าซอนกัน ท่ีเรียกวา รัฐรวม 

รูปแบบการปกครอง 

รูปแบบของการปกครองเปนแนวความคิดรวบยอดหรือลัทธิทางการเมืองท่ีนํามาใชเปนหลักในการ

ปกครองรัฐ รัฐตางๆ จําเปนตองกําหนดรูปแบบของรัฐและการปกครองไวในรัฐธรรมนูญ เพราะรูปแบบ

ดังกลาวเปนสาระสําคัญของโครงสรางของรัฐธรรมนูญ การทําความเขาใจเรื่องนี้จึงตองแยกออกเปน รูปแบบ

ของรัฐและรูปแบบของการปกครอง 

ณัฐกร วิทิตานนท (2557 : 17-21) ไดอธิบายไววา รูปแบบการปกครอง หรือ ระบอบการปกครอง 

(Regime of Government) เปน แนวความคิดรวบยอด หรือลัทธิทางการเมืองท่ีนํามาใชเปนหลักในการ

ปกครองรัฐ การวางระบบการเมือง การกําหนดสิทธิเสรีภาพราษฎร ฯลฯ กลาวคือ ระบอบการปกครองของ

ประเทศตางๆ ในโลกนี้ อาจแบงออกเปน 2 ระบอบใหญๆ คือ 

1. ระบอบประชาธิปไตย (Democracy) คํานี้ มีรากศัพทมาจากภาษากรีก 2 คํา คือ Demos 

แปลวา พลเมืองหรือประชาชน และ Kratos แปลวา การปกครอง หรือรัฐบาล หรืออํานาจปกครอง จากราก

ศัพทดังกลาวนี้จะเห็นไดวาคํานี้มีความหมายอยูในตัวแลววาอํานาจประชาชนนั่นเอง ถึงกระนั้น นิยามของคําๆ 

นี้ ก็มีวิวัฒนาการตอเนื่องมาตลอด จากท่ีโดยเนื้อแทมีความหมายเพียงแตการปกครองตนเอง ก็คลี่คลายและ

กินความหมายในอาณาบริเวณท่ีกวางขวางข้ึนเรื่อยๆ ตามลําดับ จนกลายเปนวาหัวใจของประชาธิปไตย ณ 

เวลานี้ จักตองครอบคลุมหลักการสําคัญตางๆ ดังตอไปนี้ใหครบถวน คือ 

 1.1 หลักอํานาจสูงสุดเปนของประชาชน หรืออํานาจสูงสุดในการปกครองอยูท่ีประชาชน 

ดังนั้น ในฐานะท่ีประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย ประชาชนจึงมีสิทธิตั้งรัฐบาลไดผานกระบวนการ

เลือกตั้งเปนสําคัญ 

 1.2 หลักสิทธิเสรีภาพตางๆ ของประชาชน จะตองไดรับการคุมครอง รัฐบาลจะไมลวงล้ําสิทธิ

เสรีภาพ หรือกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนถึงสิทธิเสรีภาพอันพึงมีของประชาชน 
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 1.3 หลักความสูงสุดของกฎหมาย ผูมีอํานาจตองถูกกฎหมายจํากัดอํานาจเอาไว เปาหมาย 

วิธีการ และรากฐานในการดําเนินการใดๆ ก็ตามของรัฐจะตองชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงก็คือ หลักนิติธรรม 

 1.4 หลักความเสมอภาค ซ่ึงเนนความเทาเทียมกันของมนุษยทุกคน โดยใหความคุมครองทาง

กฎหมายอยางทัดเทียมกัน โดยไมมีการเลือกปฏิบัติใดๆ 

 1.5 หลักการเสียงขางมาก ในทุกๆ เรื่อง แมวาประชาธิปไตยจะเปนการปกครองท่ียึดม่ันใน

เสียงขางมาก แตก็จะตองพรอมรับฟงและใหความเปนธรรมแกฝายขางนอยดวยเชนกัน 

2. ระบอบเผด็จการ (Dictatorship) หรืออํานาจนิยมเบ็ดเสร็จ ไมวาจะเปนเผด็จการทหาร 

ฟาสซิสต หรือคอมมิวนิสต จัดเปนระบอบท่ีดํารงอยูข้ัวตรงขามกับระบอบประชาธิปไตย ในฐานะระบอบท่ีเนน

มุงรวมศูนยอํานาจ ใหอํานาจอยูในมือคนเพียงคนเดียวหรือกลุมคนเพียงไมก่ีคน และรัฐบาลไมตองรับผิดชอบ

ตอผูใด กลาวไดวา ระบอบเผด็จการเชนนี้มีสมมติฐานอยูบนความไมเชื่อถือในความเสมอภาคของประชาชน 

เพราะเห็นวาแทจริงแลวประชาชนสวนใหญยังคงไมพรอมและ      โงเขลาเบาปญญา แนนอนท่ีสุดวา บุคคล

หรือคณะบุคคลท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดเทานั้นท่ีสมควรจะไดเปนผูปกครอง เนื่องจากชนชั้นสูงเหลานี้มี

คุณสมบัติตางๆ อันเหมาะสมมากกวาใครๆ หลักการพ้ืนฐานสําคัญของระบอบเผด็จการ ประกอบดวย 

 2.1 การปกครองระบอบนี้ เปนระบอบแหงการผูกขาดอํานาจทางการเมือง 

 2.2 ในระบอบการปกครองเหลานี้ เสรีภาพตางๆ ทางการเมืองจะมีนอยหรือไมมีเลย 

 2.3 ฝายคานถูกยุบเลิกหรือถูกจํากัดบทบาท จนแทบไมมีความหมายอะไร 

 2.4 ประการอ่ืนๆ อยางเชน การท่ีใชระบบพรรคการเมืองพรรคเดียวเขามาแทนท่ีพรรค

การเมืองหลายพรรค หรือบางครั้งอาจไมยอมใหมีพรรคการเมืองไดเลย การท่ีระบบการเลือกตั้งท่ีมีอยูเปนเรื่อง

ของความตองการท่ีจะแสดงใหเห็นวา ผูอยูใตปกครองไดรับรองและยอมรับอํานาจของผูปกครองแลว หาใช

เปนการใหผูอยูใตปกครองเลือกเฟนตัวผูปกครองเองอยางท่ีควรจะเปน เปนตน 

สมยศ เชื้อไทย (2560 : 151-152) ไดกลาวถึงรูปแบบของการปกครองวา แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ 

ระบอบประชาธิปไตย (Democracy) และ ระบอบเผด็จการ (Dictatorship) ในเรื่องรูปแบบของการปกครอง

นี้การวินิจฉัยวาระบอบการปกครองของประเทศใดประเทศหนึ่งเปนประชาธิปไตยหรือเผด็จการนั้น จะตอง

พิจารณาจากสาระสําคัญ 2 ประการ คือ  

1.  การไดมาซ่ึงอํานาจของรัฐบาล ซ่ึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อํานาจการปกครอง

บานเมืองเปนอํานาจท่ีมาจากประชาชน รัฐบาลท่ีเปนประชาธิปไตยมักจะเรียกวา เปนรัฐบาลดวยความยินยอม

ของประชาชน ไมใชใหประชาชนข้ึนปกครองเอง แตเปนการยินยอมใหรัฐบาลซ่ึงตนเห็นดวยข้ึนปกครอง และ

ความยินยอมนี้มิไดหมายความถึงวาตองไดรับความยินยอมจากประชาชนทุกคน เพียงแตเปนเสียงสวนใหญ ซ่ึง

รัฐบาลท่ีไดรับความยินยอมนี้ตองใชอํานาจหรือดําเนินการปกครองเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนหรือตาม

ความตองการของประชาชน จะใชอํานาจกดข่ีประชาชนโดยไมเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนซ่ึงใหความ

ยินยอมใหตนเปนรัฐบาลไมได เพราะถาทําเชนนั้นมากเขาประชาชนก็จะขัดขืนตอตานไมยอมใหเปนรัฐบาลอีก

ตอไป รัฐบาลท่ีไดรับความยินยอมจากประชาชนจึงไมกลากดข่ีประชาชน ประชาชนก็จะมีหลักประกันในสิทธิ

เสรีภาพ 
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2.  การใชอํานาจของรัฐบาล ซ่ึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ผูปกครองหรือรัฐบาลท่ีไดรับ

มอบอํานาจจากประชาชนไปปกครองประเทศจะใชอํานาจตามอําเภอใจกดข่ีขมเหงประชาชน ไมคํานึงถึงสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนไมได ดังนั้นการปกครองระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลจะตองใชอํานาจอยางมีขอบเขต 

และมีวิธีการควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจผิดของรัฐบาล ซ่ึงเปนไปตามหลักปรัชญาท่ีเชื่อวาเม่ือมนุษยมี

อํานาจก็จะกลายเปนคนชั่ว มองเตสกิเออ (Montquiue) เขียนไวในหนังสือจิตวิญญาณของกฎหมาย (The 

Spirit of Law) วา เปนประสบการณของมนุษยชาติท่ีแสดงใหเห็นวาอํานาจมักจะถูกนําไปใชในทางท่ีผิด 

ดังนั้น ทางท่ีจะระงับไมใหใชอํานาจในทางท่ีผิด จึงตองใชอํานาจมายับยั้งอํานาจ 

กลาวโดยสรุป รูปแบบของการปกครองคือระบบการปกครองอันหมายถึงแนวความคิดรวบยอดหรือ

ลัทธิทางการเมืองท่ีนํามาใชเปนหลักในการปกครองรัฐ การท่ีจะกําหนดใหรัฐใดๆ เปนรัฐเดี่ยวหรือรัฐรวม เปน

ผลในทางประวัติศาสตร รัฐเดี่ยวเปนรัฐท่ีประกอบดวยพลเมืองท่ีมีเชื้อชาติเดียวกัน หรือมีชนเชื้อชาติเดียวกัน

เปนสวนมาก จัดตั้งรัฐในรูปท่ีมีการปกครองอันเดียวโดยไมแตกแยกตลอดมาตั้งแตสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย

จนถึงประชาธิปไตย สวนรัฐรวมยอมเกิดข้ึนจากรัฐท่ีมีมาแตเดิม แตโดยท่ีมีฐานะทางภูมิศาสตรหรือมีอาณาเขต

ติดตอกัน มีขนบธรรมเนียมอยางเดียวกันหรือคลายกัน มีเชื้อชาติหรือพูดภาษาเดียวกัน ถือศาสนาเดียวกัน 

ตางรูสึกวาถาจะรวมกันเขาแลวจะคุมครองปองกันดินแดนและสิทธิของรัฐนั้นๆ ไดมากกวา ในชั้นแรกจึงมัก

รวมกันเปนสมาพันธรัฐข้ึนกอน แตสมาพันธรัฐเปนรัฐท่ีไมเขมแข็งเพราะเปนเพียงสมาคมของรัฐหรือท่ีประชุม

ของรัฐ ภายหลัง จึงไดเปลี่ยนรูปมาเปนสหพันธรัฐ 

รูปแบบของรัฐบาลในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

รูปแบบของรัฐบาล คือ การจัดรูปแบบโครงสรางขององคกรท่ีใชอํานาจนิติบัญญัติกับองคกรท่ีใช

อํานาจบริหาร วามีท่ีมาของแตละอํานาจอยางไร และอํานาจท้ังสองนั้นมีความสัมพันธกันอยางไร  

โกเมศ ขวัญเมือง (2555 : 229-240) และ บรรเจิด สิงคะเนติ (2559 : 1-11) ไดอธิบายไววา รูปแบบ

ของรัฐบาล เปนการจัดรูปแบบโครงสรางขององคกรท่ีใชอํานาจนิติบัญญัติกับองคกรท่ีใชอํานาจบริหาร 

กลาวคือท่ีมาของแตละอํานาจ และความสัมพันธของอํานาจท้ังสองนั้น ในการพิจารณารูปแบบของรัฐบาล 

อาจแยกตามระบบการปกครองออกเปน 2 ระบบใหญๆ คือ ระบบการปกครองโดยพรรคการเมืองพรรคเดียว 

(ระบบสังคมนิยม) กับระบบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย เฉพาะรูปแบบของรัฐบาลในระบบเสรี

ประชาธิปไตย อาจแยกรูปแบบของรัฐบาลออกเปน 3 รูปแบบหลัก คือ  

1.  ระบบรัฐสภา (Parliamentary system) ระบบรัฐสภาถือไดวาเปนรูปแบบสําคัญของรัฐบาลท่ี

พัฒนาไปสูการเกิดรูปแบบรัฐบาลอ่ืนตามมา ซ่ึงอาจกลาวไดวาระบบรัฐสภาเปนรูปแบบการปกครองของเสรี

ประชาธิปไตยท่ีเปนแมแบบในการทําใหเกิดรัฐบาลในรูปแบบอ่ืนๆ ตามมา ระบบรัฐสภาเปนระบบท่ีเกิดมาจาก

พัฒนาการทางการเมืองในทางประวัติศาสตรของประเทศอังกฤษ จนนํามาสูการทําใหเกิดสถาบันทางการเมือง

ท่ีเรียกวา รัฐสภา ซ่ึงประกอบดวยสภาขุนนาง (House of Lords) และสภาสามัญ (House of Commons) 

สวนของฝายบริหารนั้นยอมประกอบดวยพระมหากษัตริยและคณะรัฐมนตรี ท่ีทําหนาท่ีในการบริหารประเทศ 

พระมหากษัตริยถือวาเปนหัวหนาของฝายบริหาร การทําหนาท่ีของฝายบริหารจึงถูกควบคุมโดยรัฐสภา ในชวง

แรกของระบบรัฐสภาจึงเปนการปกครองท่ีเปน ระบบสองอํานาจ (Dualist) กลาวคือ การบริหารงานของ



หนา 11 

พระมหากษัตริยยอมอยูภายใตการควบคุมตรวจสอบของรัฐสภา แตตอมามีพรรคการเมืองเกิดข้ึน และ

พระมหากษัตริยในชวงหลังมิไดลงมาบริหารราชการแผนดินดวยตนเอง แตไดมอบหมายใหนายกรัฐมนตรีเปน

ผูรับผิดชอบในการบริหาร และเม่ือมีพรรคการเมืองเกิดข้ึน พระมหากษัตริยจะทรงแตงตั้งหัวหนาพรรค

การเมืองท่ีมีเสียงขางมากในสภาสามัญ ใหทําหนาท่ีเปนนายกรัฐมนตรี นับจากนั้นยอมถือไดวาระบบรัฐสภา

เริ่มเขาสูการเปนระบบการปกครองแบบ ระบบอํานาจเดี่ยว (Moist) หากพิจารณาสาระสําคัญหรือเกณฑของ

ระบบรัฐสภา อาจแบงสาระสําคัญของระบบรัฐสภาไดดังนี้ 

 1.1  ท่ีมาของรัฐบาล สาระสําคัญประการแรกของการเปนระบบรัฐสภา คือ ท่ีมาของรัฐบาล

จะตองมาจากความไววางใจของสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวยอมมาจากพรรคการเมืองท่ีมีเสียงขางมาก

ในสภาผูแทนราษฎรนั่นเอง ตามจารีตประเพณีทางการเมืองของอังกฤษ หัวหนาของพรรคการเมืองท่ีมีเสียง

ขางมากในสภาฯ จะไดรับการเสนอชื่อเพ่ือใหพระมหากษัตริยแตงตั้งใหเปนนายกรัฐมนตรี เม่ือไดรับแตงตั้ง

แลวนายกรัฐมนตรีก็จะหาบุคคลท่ีจะมารวมเปนคณะรัฐมนตรีตอไป โดยท่ีคณะรัฐมนตรีมาจากความไววางใจ

ของสภาผูแทนราษฎร ดังนั้น การบริหารงานของรัฐบาลจึงสามารถบริหารไดตราบเทาท่ีสภาผูแทนราษฎร

ยังคงใหความไววางใจอยู 

 1.2  นายกรัฐมนตรี ซ่ึงเปนหัวหนาของฝายบริหารซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารตอ

รัฐสภายอมไมใชประมุขของรัฐ แตตองไดรับการแตงต้ังโดยประมุขของรัฐเพ่ือใหทําหนาท่ีเปนหัวหนาฝาย

บริหาร โดยเหตุนี้หัวหนาฝายบริหารจึงมิไดมีความเชื่อมโยงกับประชาชนโดยตรง แตไดรับเลือกจากประชาชน

ในฐานะท่ีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สวนการเปนนายกรัฐมนตรีนั้นไดรับเลือกจากสภาผูแทนราษฎร 

 1.3  ความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหาร ระบบรัฐสภาถือวาเปนระบบท่ีรัฐบาล

บริหารประเทศภายใตความไววางใจของสภาผูแทนราษฎร ดวยเหตุนี้สภาผูแทนราษฎรจึงสามารถควบคุม

ตรวจสอบรัฐบาลไดโดยการเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล การตั้งคณะกรรมาธิการเพ่ือตรวจสอบ การต้ัง

กระทูถาม ฯลฯ ในขณะเดียวกันเพ่ือเปนการถวงดุลอํานาจกับฝายสภาผูแทนราษฎร นายกรัฐมนตรีในฐานะท่ี

เปนหัวหนารัฐบาลยอมมีอํานาจท่ีจะยุบสภาได 

2.  ระบบประธานาธิบดี  (Presidential system) ระบบประธานาธิบดี เปนระบบท่ีประเทศ

สหรัฐอเมริกาเปนแมแบบ โดยผูออกแบบระบบนี้ของสหรัฐอเมริกาไดรับอิทธิพลบางประการมาจากระบบ

รัฐสภา โดยเฉพาะเรื่องการแบงแยกอํานาจระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหารของระบบรัฐสภาดั้งเดิมนั้น มี

การแยกอํานาจกันอยางชัดเจน กลาวคือ ฝายบริหารเปนตัวแทนของฝายกษัตริย ในขณะท่ีฝายนิติบัญญัติเปน

ตัวแทนของฝายประชาชน แตประเด็นท่ีมีความแตกตางจากระบบรัฐสภาดั้งเดิมคือท่ีมาของประมุขของฝาย

บริหารและประมุขของรัฐ ท่ีมาของประธานาธิบดีนี่เองเปนการสะทอนลักษณะของระบบประธานาธิบดี 

กลาวคือ การท่ีประธานาธิบดี (หัวหนาฝายบริหาร) มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ประเด็นนี้จึงทําใหระบบ

ประธานาธิบดีตางจากระบบรัฐสภา และการท่ีประมุขของรัฐมาจากการเลือกของประชาชน ประเด็นนี้จึงเปน

การแสดงใหเห็นถึงประเภทของรัฐวารัฐนั้นมีลักษณะเปน สาธารณรัฐ ซ่ึงประมุขของรัฐมิไดมาโดยทาง

สายโลหิต ซ่ึงสาระสําคัญของระบบประธานาธิบดี มีดังนี้ 
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 2.1  ประมุขของรัฐกับประมุขของฝายบริหารเปนบุคคลคนเดียวกัน ประเด็นเรื่องประมุขของ

รัฐเปนประเด็นสําคัญของการออกแบบระบบการปกครองท่ีใหแตกตางจากระบบรัฐสภาของอังกฤษ เนื่องจาก

ระบบรัฐสภาของอังกฤษมีพระมหากษัตริยเปนประมุขของรัฐ และพระมหากษัตริยจะแตงตั้งนายกรัฐมนตรีให

เปนหัวหนาฝายบริหาร คณะผูออกแบบรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาจึงออกแบบให ประธานาธิบดีเปนท้ัง

ประมุขของรัฐและเปนประมุขของฝายบริหาร การท่ีประธานาธิบดีเปนท้ังประมุขของรัฐและประมุขฝายบริหาร 

ยอมเปนการสะทอนลักษณะ 2 ประการ คือ ประธานาธิบดีเปนประมุขของรัฐยอมแสดงวาลักษณะของรัฐวา

เปนสาธารณรัฐ (มิไดหมายความวารัฐท่ีเปนสาธารณรัฐจะตองใชระบบประธานาธิบดี) และ ประธานาธิบดีเปน

ประมุขของฝายบริหาร ยอมสะทอนวาระบบดังกลาวแตกตางจากระบบรัฐสภา 

 2.2  ประธานาธิบดีไดรับเลือกโดยตรงจากประชาชนหรือโดยออม โดยการเลือกคณะบุคคลท่ี

จะเลือกประธานาธิบดี การท่ีประธานาธิบดีมีท่ีมาจากประชาชนยอมเปนการแสดงใหเห็นถึงท่ีมาของประมุข

ของรัฐและประมุขของฝายบริหารวามีท่ีมาอยางไร ซ่ึงทําใหเกิดความชัดเจนของความแตกตางระหวางระบบ

ประธานาธิบดีกับระบบรัฐสภา ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาท้ังสองสถานะ (ประมุขของรัฐและประมุขของฝายบริหาร) 

นั้นมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับประชาชน และดวยเหตุผลดังกลาวนี้เองจึงเปนประเด็นสําคัญในการกําหนด

ความสัมพันธระหวางฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติ 

 2.3  ระบบประธานาธิบดีถือหลักการแบงแยก (Incompatibility) สําหรับผูดํารงตําแหนงใน

ฝายบริหารไมสามารถเปนสมาชิกรัฐสภาได จึงเปนท่ีมาของการแบงแยกอํานาจกันอยางเด็ดขาดระหวางฝาย

นิติบัญญัติกับฝายบริหาร ซ่ึงตางจากระบบรัฐสภาท่ีฝายบริหารยังตองรับผิดชอบตอรัฐสภาอยู ดวยเหตุนี้เอง 

ในระบบรัฐสภาโดยท่ัวไปแลวมักเปนสมาชิกของสภาผูแทนราษฎรดวย ท้ังนี้ก็เพ่ือเขารวมประชุมและชี้แจงการ

บริหารตอสภาผูแทนราษฎรเพ่ือแสดงความรับผิดชอบท่ีตน   มีตอสภา 

 2.4  ความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหาร ดังท่ีกลาวแลวขางตนวาการท่ีฝาย

บริหารมีท่ีมาเชื่อมโยงกับประชาชนโดยตรง จึงสงผลทําใหฝายบริหารเองก็มีความชอบธรรมในทาง

ประชาธิปไตยท่ีเชื่อมโยงจากประชาชนโดยตรงเชนเดียวกับรัฐสภา ดวยเหตุนี้เองความสัมพันธของฝายนิติ

บัญญัติกับฝายบริหารจึงไมเหมือนระบบรัฐสภา กลาวคือ รัฐสภาไมสามารถอภิปราย     ไมไววางใจรัฐบาลได 

ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ไมมีอํานาจยุบสภาได ท้ังนี้เพราะถือวาองคกรท้ังสองตางมีความสัมพันธโยงมาจาก

ประชาชนท้ังสององคกร จึงไมมีองคกรใดองคกรหนึ่งท่ีจะมีอํานาจเหนืออีกองคกรหนึ่งไดอยางสิ้นเชิง ดังนั้น 

ขอดีของระบบประธานาธิบดีคือทําใหฝายบริหารสามารถบริหารประเทศไดอยางมีเสถียรภาพและเปนท่ี

คาดหมายไดวาจะสามารถอยูในวาระไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

 2.5  ระบบการควบคุมตรวจสอบประธานาธิบดีใชระบบ การฟองรอง (Impeachment) ใน

กรณีท่ีประธานาธิบดีกระทําการทรยศตอชาติ และกระทําผิดอาญาอยางรายแรง รัฐสภามีอํานาจปลด

ประธานาธิบดีได โดยกระบวนการถอดถอนเริ่มจากสภาผูแทนราษฎรซ่ึงเปนองคกรท่ีมีอํานาจกลาวหา สวน

วุฒิสภานั้นเปนองคกรท่ีมีอํานาจวินิจฉัย ซ่ึงการถอดถอนนี้ยังครอบคลุมไปถึงตําแหนงรองประธานาธิบดีและ

ขาราชการสหพันธรัฐอ่ืนๆ ดวย 
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3.  ระบบก่ึงประธานาธิบดี (Semi-presidential system) เปนระบบท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิรูป

การเมืองของประเทศฝรั่งเศส เหตุผลสําคัญของการปฏิรูป คือ ระบบการเมืองแบบรัฐสภาของฝรั่งเศสไมมี

เสถียรภาพเพียงพอท่ีจะฝาฟนวิกฤตทางการเมืองท่ีกําลังเผชิญอยูในขณะนั้น ผูมีบทบาทสําคัญในการปฏิรูป

ระบบการเมืองของฝรั่งเศส คือ นายพลเดอโกล (de Gaulle) ซ่ึงเปนการนําจุดแข็งของระบบประธานาธิบดี 

มาผสานกับระบบรัฐสภา ท้ังนี้เพ่ือทําใหระบบการเมืองของฝรั่งเศสมีเสถียรภาพ สามารถเผชิญภาวะวิกฤตของ

ประเทศได ซ่ึงสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

 3.1  รัฐสภาและฝายบริหาร (ประธานาธิบดี) มาจากการเลือกตั้งท่ัวไป หลักการสําคัญประการ

แรกของระบบก่ึงประธานาธิบดีเปนหลักการท่ีนํามาจากระบบประธานาธิบดี มาเปนฐานในการออกแบบ โดย

กอนการปฏิรูปการเมืองประเทศฝรั่งเศสใชระบบรัฐสภา การออกแบบให ท้ังรัฐสภาและฝายบริหาร 

(ประธานาธิบดี) ยอมแสดงใหเห็นไดวาระบบใหมของฝรั่งเศสไมใชระบบรัฐสภา อีกตอไป 

 3.2  ฝายบริหารประกอบดวยประธานาธิบดีและรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนา

รัฐบาล สวนประธานาธิบดีมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน สวนนายกรัฐมนตรีไดรับการแตงตั้งจาก

ประธานาธิบดีและแตงตั้งคณะรัฐมนตรีตามคําแนะนําของนายกรัฐมนตรี ความสัมพันธระหวางประธานาธิบดี

กับนายกรัฐมนตรีนั้นมีการกําหนดหนาท่ีของฝายบริหาร โดยใหประธานาธิบดี มีอํานาจในการยุบสภานิติ

บัญญัติแหงชาติ อํานาจในภาวะฉุกเฉิน อํานาจในการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี เปนอํานาจท่ีเปนความรับผิดชอบ

ทางการเมืองของประมุขแหงรัฐ สวนความสัมพันธระหวางประธานาธิบดีกับรัฐบาลนั้น ประธานาธิบดีมีภารกิจ

หลักเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศและภารกิจในการปองกันประเทศ สวนภารกิจท่ัวไปในการบริหาร

ประเทศเปนภารกิจของนายกรัฐมนตรี 

 3.3  ความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหาร ระบบก่ึงประธานาธิบดีเปนระบบท่ีมี

ความซับซอนกวาสองระบบท่ีไดกลาวมาแลว ในเรื่องการแตงตั้งนายกรัฐมนตรีนั้นสภานิติบัญญัติแหงชาติไมมี

สวนเก่ียวของในการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี ซ่ึงเปนอํานาจของประธานาธิบดี แตสมาชิกสภาฯ สามารถดํารง

ตําแหนงเปนรัฐมนตรีไดในขณะเดียวกัน ในสวนของการควบคุมรัฐบาลนั้นรัฐสภาอาจตั้งกระทูถามเปนลาย

ลักษณอักษรหรือถามดวยวาจาได ฝายบริหารมีหนาท่ีท่ีจะตองใหขอมูลเก่ียวกับเรื่องเรงดวนหรือเรื่องท่ี

เก่ียวกับผลประโยชนของชาติ สภานิติบัญญัติแหงชาติอาจลงมติไมไววางใจได โดยการเขาชื่อกันของสมาชิก

สภานิติบัญญัติฯ จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 10 และมติไมไววางใจตองเปนมติเสียงขางมากเด็ดขาด สวนอํานาจ

ในการยุบสภาเปนอํานาจของประธานาธิบดี 

กลาวโดยสรุป รูปแบบของรัฐบาล คือ การจัดรูปแบบโครงสรางขององคกรท่ีใชอํานาจนิติบัญญัติกับ

องคกรท่ีใชอํานาจบริหาร วามีท่ีมาของแตละอํานาจอยางไร และอํานาจท้ังสองนั้นมีความสัมพันธกันอยางไร 

แยกตามระบบการปกครองออกเปน 2 ระบบใหญๆ คือ ระบบสังคมนิยม กับระบบเสรีประชาธิปไตย เฉพาะ

รูปแบบของรัฐบาลในระบบเสรีประชาธิปไตย แยกรูปแบบของรัฐบาลออกเปน 3 รูปแบบหลัก คือ ระบบ

รัฐสภา ระบบประธานาธิบดี และระบบก่ึงประธานาธบิด ี
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แนวคิดวาดวยการเกิดรัฐ 

 รัฐซ่ึงเปนองคกรท่ีใชอํานาจในอาณาบริเวณของตน มีวิวัฒนาการนับตั้งแตเปนรัฐเผาชน จักรภพของ

ประเทศตะวันออก นครรัฐกรีก จักรวรรดิโรมัน รัฐฟวดัล จนกระท่ังพัฒนาการมาสูรัฐสมัยใหมท่ีมีดินแดน 

ประชากร อํานาจอธิปไตย และรัฐบาล เปนองคประกอบท่ีสําคัญ  

ดิเรก ควรสมาคม (2553 : 84-88) และ โกเมศ ขวัญเมือง (2555 : 43-50) ไดอธิบายวา ความเปนมา

ของรัฐจะตองพิจารณาจากวิวัฒนาการของมนุษย ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ท้ังนี้เพราะในอดีตมนุษยมีการ

รวมกลุมรวมตัวกัน และมีความเชื่อ ความรูท่ีพัฒนาดานตางๆ ข้ึนมา ลวนเปนวิวัฒนาการมาสูการเปนรัฐใน

ปจจุบัน จึงเปนท่ีมาของแนวคิดของการกําเนิดรัฐ นําไปสูการสรางเปนทฤษฎีตางๆ ดังนี้ 

1.  ทฤษฎีเทวสิทธิ (Divine Right Theory) เปนแนวคิดเกาแกท่ีสุดวารัฐมีกําเนิดจากสิ่งศักด์ิสิทธิ์ 

หรือพระผูเปนเจา นับแตมนุษยมารวมกลุมกันแตครั้งโบราณกาล ท้ังนี้สืบเนื่องมาจากความเชื่อของมนุษย

เก่ียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือสิ่งเหนือธรรมชาติตางๆ เทพเจาตางๆ ไดดลบันดาลและควบคุมเหตุการณเหลานั้น 

รวมท้ังใหกําเนิดรัฐข้ึน โดยเฉพาะเม่ือมีศาสนาคริสตเกิดข้ึน สวนในทางโลกตะวันออกท่ีคลายคลึงกัน ไดแก 

หลักและคติความเชื่อในศาสนาพราหมณ (ฮินดู) ท่ีเชื่อวาพระพรหมเปนผูสรางทุกสิ่งทุกอยาง รวมท้ัง

กําหนดใหมีผูปกครองและมีชนชั้นผูถูกปกครอง แนวคิดนี้จึงสงผลวา 

 1.1 พระเจาเปนผูสรางทุกสิ่งทุกอยางรวมท้ังมนุษย และใหมนุษยสรางบานเมืองข้ึน 

 1.2 รัฐจึงถูกสถาปนาข้ึนโดยพระประสงคของพระผูเปนเจา (God) เปนเทวโองการ 

 1.3 ผูปกครองเปนผูไดรับมอบอํานาจแตงตั้งจากพระผูเปนเจานั้น 

 1.4 หากฝาฝนคําสอนก็เทากับผิดบาปตอโองการของพระผูเปนเจา  

ดังนั้น ประชาชนจึงตองเชื่อฟงผูปกครองเชนเดียวกับหลักความเชื่อตอพระเจา ทําใหเกิดผูปกครองท่ีมี

อํานาจสูงมาก 

2.  ทฤษฎีสัญญา (Contract Theory) เปนแนวคิดท่ีถือวารัฐมีกําเนิดจากการท่ีมนุษยมา ตกลงกัน 

แนวคิดนี้เชื่อวารัฐเกิดข้ึนจากมนุษยมาตกลงกันหรือมารวมกันทําสัญญา เพ่ือจัดตั้งและมอบหมายใหบุคคลใด

บุคคลหนึ่งเปนผูปกครองเพ่ือคุมครองพลเมือง แนวคิดนี้จึงเห็นวามนุษยตองยอมสละสิทธิหนาท่ีบางประการ 

เพ่ือใหไดตัวแทนไปทําหนาท่ีในการเปนผูปกครอง ภายใตการจัดตั้งเปนรัฐรวมกัน เรียกวา มีการทําสัญญา โดย

ท่ีกลาวถึงกันมาก ไดแก 

 2.1  สัญญาประชาคม (Social Contract) ซ่ึงหมายถึงการทําสัญญาโดยท่ีมอบอํานาจหรือมอบ

สิทธิใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ใหเปนผูนําหรือผูปกครองของชุมชนนั้น ดังนั้น เม่ือมนุษยมาผูกพันรวมกันเชนนี้ 

ถือวาเปนการทําสัญญาประชาคมข้ึน รัฐและรัฐบาลจึงเกิดสัญญาประชาคมมนุษย ถาผูปกครองหรือรัฐบาล

ปกครองไมเปนตามเจตนารมณของประชาชนก็ถือวาผิดสัญญาประชาคม รัฐบาลจะตองรับผิดชอบตอ

ประชาชนในฐานะคูสัญญา ถือวาเจตนารมณของประชาชนท่ีเปนสัญญาประชาคมมีความสําคัญมาก 

ผูปกครองหรือรัฐบาลไมอาจะละเมิดได นักคิดท่ีเสนอแนวคิดนี้ไดแก โธมัส ฮอบส (Thomas Hobbes) จอหน 

ล็อค (John Locde) ฌอง ฌาคส รุสโซ (Jean Jacques Rousseau) กลาวโดยสรุป รัฐหรือประชาคมของฮ

อบสจะมีกษัตริยผูมีอํานาจสูงสุดเด็ดขาดเปนผูปกครอง ในขณะท่ีรัฐตามทฤษฎีของล็อคจะมีรัฐสภาซ่ึงไดรับ
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มอบอํานาจชั่วคราวบางสวน         จากประชาชนเปนผูปกครอง สวนรัฐในความเห็นของรุสโซจะมีประชาชน

ในรัฐทุกๆ คนเปนผูปกครอง มีลักษณะเปนประชาธิปไตยทางตรง เหมือนท่ีเคยมีในกรีกสมัยโบราณ 

 2.2  สัญญาทางการเมือง เปนแนวคิดท่ีเกิดข้ึน ในสมัยพระเจาจอหน กษัตริยอังกฤษ (ค.ศ. 

1215) ท่ีถูกบรรดาขุนนางบังคับใหลงนามในเอกสารท่ีจํากัดอํานาจของกษัตริยเก่ียวกับสิทธิในการไดรับความ

คุมครองตามกฎหมายของบุคคลท่ีจะไมถูกจับกุม กักขังหรือถูกยึดทรัพยโดยปราศจากคําตัดสินของศาล 

นอกจากนี้ในมหากฎบัตรยังไดกลาวถึงการเรียกเก็บภาษีของพระเจาแผนดิน ซ่ึงพระเจาแผนดินจะทรงเรียก

เก็บภาษีตามพระราชหฤทัย โดยไมผานความเห็นชอบจากสภาบริหารราชการแผนดิน เรียกเอกสารดังกลาววา 

กฎบัตรแมคนา คารตา (Magna Carta หรือ The Great Charter) อันถือเปนสัญญาทางการเมือง เปนการ

จํากัดอํานาจรัฐท่ีมีอยูกับกษัตริยของอังกฤษแตผูเดียวลง ในแงนี้จึงมีลักษณะท่ีถือไดวา แนวคิดเก่ียวกับรัฐและ

อํานาจรัฐ เกิดจากการตกลงกันท่ีเรียกวา สัญญาทางการเมือง กลาวคือ สัญญาระหวางกษัตริยอังกฤษท่ีพาย

แพทางการเมืองตอขุนนาง นอกจากนี้การเกิดรัฐในแงสัญญาทางการเมืองอีกตัวอยางหนึ่งเกิดข้ึนท่ีประเทศ

อเมริกา โดยแตละรัฐมาทําขอตกลงรวมกันเปนประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศเดียว 

3.  ทฤษฎีใชกําลังบังคับ (Force or Coercion Theory) เปนแนวคิดท่ีวารัฐเกิดจากการใชกําลัง

บังคับเขาครอบครอง มาจากความเชื่อวา รัฐเกิดข้ึนจากการท่ีมนุษยในอดีตมักจะเรรอนและตองทําสงคราม

เพ่ือแยงชิงกัน ใชกําลังเขายึดครองเหนือดินแดน เหนือบุคคล เหนือทรัพยสิน เม่ือชนะศึก ก็เปนผูเขา

ครอบครอง และตั้งตัวเปนผูปกครองหรือผูนํา ท่ีเรียกตางกันไปตามสมัย เชน เม่ือมีการรวมตัวเปนเผาก็เปน

หัวหนาเผา เม่ือมีการรวมตัวกลายเปนแวนแควนอาณาจักรผูนําจะมาเปนกษัตริย หรือเจาผูครองนคร และ

เรียกเอาบรรณาการจากผูใตปกครอง จนกลายมาเปนเมืองเปนแวนแควนขนาดใหญมากข้ึนเปนอาณาจักร

ตางๆ เชน อาณาจักรโรมัน เจงกิสขานแหงมองโกลในอดีต เปนตน ดังนั้น รัฐในทฤษฎีนี้ ผูนําจึงตองมีกําลังของ

ตนและกําลังทหารมาก รัฐจึงเกิดจากการใชกําลังและเขาครอบครอง แนวคิดทฤษฎีนี้ในตะวันตกจึงมีแนวโนม

นําไปสูความเชื่อในชาตินิยม 

4.  ทฤษฎีทางกฎหมาย (Legal or Juristic Theory) เปนแนวคิดท่ีถือวารัฐเกิดข้ึนจากกฎหมาย 

โดยถือวารัฐมีข้ึนมาโดยความจําเปนท่ีจะตองมีการกําหนดกฎเกณฑแหงการอยูรวมกัน กลาวคือ เม่ือมีคนมา

อยูรวมกันเปนจํานวนมาก ตองการกําหนดกฎขอบังคับแหงการอยูรวมกัน จึงควรจะมีบทบัญญัติตางๆ ข้ึนมา 

เพ่ือกําหนดขอบเขตแหงมาตรฐานดานพฤติกรรมในการประพฤติปฏิบัติตอกัน นอกจากนี้แลวยังจะตองมี

องคกร (สถาบัน) ท่ีเขามาดูแลใหมีการประพฤติปฏิบัติใหเปนไปตามบทบัญญัติกฎเกณฑเหลานั้น 

แนวคิดวารัฐเกิดจากกฎหมาย เปนเพียงปรากฏการณในทางความคิด คืออยูในลักษณะเปนแบบแผน

ในทางกฎหมายเทานั้น รัฐมีความสัมพันธท่ีเก่ียวกับกฎหมาย ในเบื้องตน คือ กฎหมายกําหนดใหรัฐเปนบุคคล

ในทางกฎหมาย หรือนิติบุคคลท่ีมีเจตจํานงในทางการเมือง หรือองคกรของรัฐเปนเจตนาของรัฐ และกอตั้ง

หนาท่ีสําหรับพลเมืองท่ีจะตองกระทําโดยผานตัวบทกฎหมายตางๆ จึงตองใหความสําคัญกับกฎเกณฑตางๆ ท่ี

ใชอยูรวมกันเรียกวา บรรทัดฐานทางสังคม ไมวาจะเปนจารีตประเพณี วิถีประชา วัฒนธรรมท่ียึดถือรวมกันจน

พัฒนามาเปนกฎหมาย (Laws) ในแงนี้อาจกลาวไดวา ถาเห็นวารัฐเปนปรากฏการณจริงในทางสังคมและ

การเมือง ถือวารัฐเปนสิ่งท่ีมีสภาพหรือมีตัวตนจริงๆ เปนเสมือนบุคคลจริงๆ อีกคนหนึ่ง และถาเห็นวารัฐเปน
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ปรากฏการณในทางความคิดหรือเปนรูปแบบทางกฎหมาย เชนนี้ ถือวารัฐไมมีตัวตนจริงๆ แตมีกฎหมาย

กําหนดข้ึนใหรัฐเปนบุคคล (สมมติใหมีตัวตน) ท้ังสองอยางนี้นําไปสูแนวคิดเก่ียวกับความเปนนิติบุคคลของรัฐ 

ณัฐกร วิทิตานนท (2557 : 8-10) ไดอธิบายถึงวิวัฒนาของรัฐไววา ความคิดเรื่องกําเนิดรัฐเริ่มดวย

ทฤษฎีเทวสิทธิ (Theory of the Divine Right) ซ่ึงเชื่อวารัฐมีกําเนิดจากพระเจา พระเจาเปนผูประทาน

ดินแดนสรางมนุษย ใหอํานาจต้ังรัฐบาล มอบอํานาจอธิปไตยให กลาวโดยสรุปไดวา พระเจา คือผูท่ีกําหนด

กฎเกณฑการปกครองท้ังหมดให ทฤษฎีนี้กอใหเกิดผลสําคัญหลายประการ ดังนี้ 

1.  รัฐเกิดจากพระประสงคของพระเจา 

2.  มนุษยมิไดเปนปจจัยสําคัญในการสรางรัฐ แตเปนเพียงองคประกอบของรัฐ 

3.  ผูปกครองรัฐไดอํานาจปกครองมาจากพระเจา ผูใดฝาฝนอํานาจรัฐ ผูนั้นฝาฝนโองการพระเจา 

4.  ประชาชนในรัฐจะตองเชื่อฟงอํานาจรัฐโดยเครงครัด 

ในเวลาตอมา หนังสือชื่อ The Prince ของ มาเคียเวลลี (Machiavelli)  ก็ไดทําใหทฤษฎีนี้คลายความ

นิยมลง จนนําไปสูทฤษฎีใหมท่ีเรียกกันวา ทฤษฎีสัญญาประชาคม (Theory of the Social Contract)  

ทฤษฎีใหมนี้มีสาระสําคัญดังนี้ 

1.  รัฐเกิดจากมนุษย หรือมนุษยเปนผูสรางรัฐตางหาก 

2.  ในการสรางรัฐ มนุษยมารวมเขาดวยกันโดยมีเจตนาแนนอน เสมือนทําสัญญารวมกันวา จะ

ผูกพันกัน เผชิญทุกขเผชิญสุขรวมกัน 

3.  การท่ีมนุษยมาผูกพันรวมกันเชนนี้ ถือวาเปนการทําสัญญาประชาคม รัฐและรัฐบาลจึงเกิดจาก

สัญญาของมนุษย ถารัฐบาลปกครองไมเปนธรรม ก็ถือวาผิดสัญญาประชาคม รัฐบาลจะตองรับผิดชอบตอ

ประชาชนในฐานะคูสัญญา 

4.  รัฐบาลจะตองทําตามเจตนารมณของประชาชน ซ่ึงรุสโซเรียกวา General Will โดยเฉพาะในขอ

ท่ีวาเจตนารมณของประชาชนยอมอยูเหนือสิ่งอ่ืนใด รัฐบาลจะละเมิดมิได 

ทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งวาดวยกําเนิดของรัฐ คือ ทฤษฎีพละกําลัง (Theory of Force) ซ่ึงเชื่อวารัฐ

เกิดข้ึนจากการยึดครองและการใชกําลังบังคับ เปนผลประโยชนของผูท่ีแข็งแรงกวา ทฤษฎีนี้เองท่ีนําไปสูความ

เชื่อในเรื่องชาตินิยม และความคิดท่ีวา รัฐคืออํานาจ ซ่ึงอยูเหนือศีลธรรมท้ังปวง ทําใหผูปกครองเชื่อม่ันมากวา

พระองคทรงมีอํานาจอยางไมมีขอบเขตจํากัด 

แตอยางไรก็ตาม ในบรรดาทฤษฎีท้ังหลายท่ีเก่ียวกับการกําเนิดของรัฐ ทฤษฎีซ่ึงสําคัญท่ีสุดและนับวา

นิยมอางอิงกันมาก ก็คือ ทฤษฎีวิวัฒนาการ (Theory of Evolution) ซ่ึงมีลักษณะสอดคลองกับความเปนจริง

ในสภาวการณมากกวาทฤษฎีกอนหนา โดยมีสาระสําคัญวา รัฐเกิดข้ึนจากวิวัฒนาการในทางกรเมืองของมนุษย 

เม่ือเริ่มตนมนุษยรวมกันอยูเปนกลุมเล็กๆ มีความผูกพันทางสายโลหิต มีความสัมพันธทางเครือญาติ ดังท่ีเรา

เรียกกลุมเล็กๆ นี้วาเปนวงศาคณาญาติกัน ตอมาก็ คลีคลายขยายตัวรวมเอากลุมชนซ่ึงอยูในสถานท่ีเดียวกัน

หรือใกลเคียงกันเขาดวยกัน มีหัวหนารวมกัน มีศาสนาหรือลัทธิความเชื่อถืออันเดียวกัน มีขนบธรรมเนียม

ประเพณีเดียวกัน สังคมประเภทนี้คงเรียกวาเปนสังคมรวมเผาพันธุ ซ่ึงยอมกวางขวางกวาสังคมประเภทวงศา

คณาญาติ ตอมาสังคมเผาพันธุขยายตัวข้ึนจนกลายเปนนครใหญ เชน นครรัฐกรีกโบราณ และในท่ีสุดหลายรัฐ
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หรือนครรัฐ  ก็รวมเขาดวยกันเปนจักรวรรดิ อาศัยท้ังการปกครองท่ีสวนกลางและสวนภูมิภาค จวบจนดําเนิน

มาถึงการเปน รัฐ ชาติ ประเทศ ในปจจุบัน 

ทฤษฎีนี้ไดรับอิทธิพลมาจากความคิดของอริสโตเติล ซ่ึงเม่ือถือวาการตั้งรัฐเปนเรื่องของการเมือง การ

ท่ีมนุษยเขาไปมีสวนรวมในวิวัฒนาการของรัฐ จึงเทากับวามนุษยไดเขาไปมีสวนรวมในวิวัฒนาการทาง

การเมืองดวยชนิดไมอาจแยกออกจากกันได ทฤษฎีนี้จึงถือวามนุษยเปนสัตวการเมืองและเปนสัตวสังคม เปน

ทฤษฎีท่ีมีลักษณะสมจริง 

กลาวโดยสรุป รัฐซ่ึงเปนองคกรท่ีใชอํานาจในอาณาบริเวณของตน มีวิวัฒนาการนับตั้งแตเปนรัฐเผา

ชนจักรภพของประเทศตะวันออก นครรัฐกรีก จักรวรรดิโรมัน รัฐฟวดัล จนกระท่ังพัฒนาการมาสูรฐัสมัยใหมท่ี

มีดินแดน ประชากร อํานาจอธิปไตย และรัฐบาล เปนองคประกอบท่ีสําคัญ ทฤษฎี ท่ีอธิบายกําเนิดของรัฐไม

วาจะเปนทฤษฎีเทวสิทธิ ทฤษฎีสัญญา ทฤษฎีพละกําลัง และทฤษฎีทางกฎหมาย ตางอธิบายการเกิดข้ึนของ

รัฐในมุมมองท่ีแตกตางกัน เพ่ือกอใหเกิดการบรรลุวัตถุประสงคแหงรัฐท่ีตั้งเอาไว มีความสําคัญอยางนอย 3 

ประการ ไดแก  

1.  ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชนซ่ึงเปนผูอยูใตการปกครองในรูปแบบของการยินยอม เชน 

ทฤษฎีสัญญา และรูปแบบการบังคับ เชน ทฤษฎีพละกําลัง 

2.  บทบาทของรัฐในฐานะตัวแสดงหลักในสังคม เชน หนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยในสังคม เชน 

หนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยในสังคม 

3.  การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครอง 

สรุป 

 แนวคิดหรือทฤษฎีวาดวยการกําเนิดรัฐมีหลายทฤษฎี เชน ทฤษฎีเทวสิทธิ ทฤษฎีสัญญาประคม 

ทฤษฎีพละกําลัง และทฤษฎีทางกฎหมาย รัฐมีวิวัฒนาการมายาวนานนับตั้งแต รัฐหมูชน นครรัฐกรีก จักวรรดิ

โรมัน รัฐสมัยกลางหรือรัฐศักดินา รัฐชาติ ซ่ึงประกอบดวยดินแดน ประชาชน อํานาจ-อธิปไตย และรัฐบาล 

การจําแนกรัฐเม่ือจําแนกตามอํานาจอธิปไตย สามารถแบงรัฐออกเปน 2 ประเภท คือ รัฐเดี่ยวและรัฐรวม รัฐ

จะมีบทบาทในการกําหนดแนวทางการจัดทําบริการสาธารณะ  

รัฐก็คือสังคมท่ีมีการปกครองโดยแท มีการแยกอยางชัดเจนระหวางผูปกครองและผูอยูใต การ

ปกครอง และมีกําลังบังคับอยางเครงครัดจริงจังเปนกิจจะลักษณะ กลาวคือ มีระเบียบแบบแผนในการ

ปกครอง หรอืใชกฎหมายในการจัดระเบียบการปกครอง นอกจากนี้แลว ในรัฐสมัยใหมจะตองมีการปกครองท่ี

เปนอิสระเหนืออาณาเขตแหงใดแหงหนึ่งดวย ตองเปนสังคมท่ีไมข้ึนอยูกับใครหรืออํานาจอ่ืนใด สังคมมนุษยท่ี

เรียกวารัฐในสมัยใหมจึงเปนหนวยการปกครองของมนุษยเหนือดินแดนแหงใดแหงหนึ่งท่ีเปนอิสระไมข้ึนตอ

อํานาจอ่ืนใด รัฐในสมัยใหมประกอบดวยชุมชนซ่ึงมีอํานาจการปกครองท่ีเปนอิสระท่ีเรียกวาอํานาจอธิปไตย 

และมีอาณาเขตซ่ึงเปนดินแดนของตนเองท่ีแนนอน ดังนั้น หนวยการปกครองท่ีเรียกวารัฐตองมีองคประกอบ 3 

ประการ คือ ราษฎร ดินแดน และอํานาจการปกครองหรือท่ีเรียกวาอํานาจรัฐ 
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รัฐเปนองคกรท่ีใชอํานาจในอาณาบริเวณของตน มีวิวัฒนาการนับตั้งแตเปนรัฐเผาชนจักรภพของ

ประเทศตะวันออก นครรัฐกรีก จักรวรรดิโรมัน รัฐฟวดัล จนกระท่ังพัฒนาการมาสูรัฐสมัยใหมท่ีมีดินแดน 

ประชากร อํานาจอธิปไตย และรัฐบาล เปนองคประกอบท่ีสําคัญ ทฤษฎีท่ีอธิบายกําเนิดของรัฐไมวาจะเปน

ทฤษฎีเทวสิทธิ ทฤษฎีสัญญา ทฤษฎีพละกําลัง และทฤษฎีทางกฎหมาย ตางอธิบายการเกิดข้ึนของรัฐใน

มุมมองท่ีแตกตางกัน เพ่ือกอใหเกิดการบรรลุวัตถุประสงคแหงรัฐท่ีตั้งเอาไว 

สังคมท่ีเรียกวารัฐนั้นเปนสังคมมนุษยท่ีถูกจัดตั้งข้ึนเปนองคการเหนืออาณาเขตแหงใดแหงหนึ่ง ถา

พิจารณาในทางกฎหมาย องคการนี้มีฐานะเปนหนวยในทางกฎหมายคือมีสภาพเปนนิติบุคคล มีการกระทํา

ของตนเองผานทางองคกร และมีเจตนาของตนเอง ซ่ึงแยกออกตางหากจากเจตนาของราษฎรแตละคนท่ีเปน

สมาชิกของรัฐ ดังนั้นในดานหนึ่งรัฐเปนนิติบุคคลซ่ึงมีลักษณะเปนหนวยหรือเปนสิ่งท่ีเกิดเนื่องจากคนจํานวน

มากมารวมกัน และยังรวมความถึงการกระทําท่ีเปนปรากฏการณในทางขอเท็จจริงหรือในทางสังคมและในทาง

การเมืองอีกดวย 

 

 

 

คําถามทายบท 
จงตอบคําถามตอไปนีใ้หถูกตองและไดใจความสมบูรณ 

1. รัฐ หมายถึงอะไร และมีองคประกอบอยางไรบาง 

2. สมาพันธรัฐและสหพันธรัฐ มีความแตกตางกันอยางไร 

3. ระบอบการปกครอง คืออะไร และระบอบการปกครองอาจจําแนกไดเปนก่ีประเภท อะไรบาง 

4. ระบบรัฐบาล คืออะไร และระบบรัฐบาลท่ีสําคัญมีก่ีระบบ 

5. ระบบรัฐบาลแบบก่ึงประธานาธิบดี มีหลักการอันเปนสาระสําคัญอยางไร 

6. จงเปรียบเทียบความแตกตางระหวางรัฐบาลแบบรัฐสภากับแบบประธานาธิบดี 

7. ใหอธิบายถึงพัฒนาการของรัฐ จากอดีตถึงปจจุบันพอสังเขป 

8. การกําเนิดของรัฐในแนวทางทฤษฎีวิวัฒนาการมีสาระสําคัญอยางไรบาง 

9. ในทัศนะของนักศึกษา ในบรรดาทฤษฎีวาดวยการกําเนิดของรัฐ ทฤษฎีใดมีลักษณะสมจริงมาก

ท่ีสุด 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ในการศึกษาการบริหารงานรัฐวิสาหกิจ จําเปนตองศึกษาถึงแนวคิดวาดวยรัฐ การกระทําของรัฐ และ

รัฐกับการจัดทําบริการสาธารณะภายในรัฐ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของประชาชนในประเทศ 

รัฐมีปรากฏการณ 2 ดาน คือ ในดานสังคมและในดานกฎหมาย ในทางสังคม รัฐ คือ สังคมทาง

การเมืองท่ีมีอํานาจปกครองของตนเองเหนืออาณาเขตแหงใดแหงหนึ่ง ถาพิจารณาจากสาระสําคัญรัฐตอง

ประกอบดวยประชากร ดินแดน และอํานาจรัฐ โดยมีอํานาจปกครองราษฎรเหนือดินแดนแหงใดแหงหนึ่ง ซ่ึง

เปนอํานาจปกครองของตนเองไมข้ึนตออํานาจอ่ืนใดท่ีเรียกวาอํานาจอธิปไตย 

ในทางกฎหมาย รัฐเปนบุคคลๆ หนึ่งท่ีมีความสามารถทางกฎหมายแยกตางหากจากสมาชิกละคนของ

รัฐ เพราะรัฐมีเจตจํานงของตนเองแยกตางหากจากสมาชิกแตละคนท่ีเขามารวมกันเปนรัฐ เจตจํานงของรัฐจึง

เปนเจตจํานงท่ีมีฐานะเหนือกวาเจตจํานงของสมาชิกแตละคน รัฐเปนสิ่งท่ีมีฐานะเหนือบุคคลหรือกลุมคน

ท้ังหลายท่ีอยูภายในอาณาเขตของรัฐ  

รัฐจะมีบทบาทในการกําหนดทางเลือกเพ่ือบริการสาธารณะ สวนจะมีมากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับ

ระบบการปกครองของประเทศนั้นเปนสําคัญ กลาวคือ ในกลุมประเทศเสรีนิยม องคกรท่ีทําหนาท่ีในการ

กําหนดทางเลือกจะถูกกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ ในขณะท่ีประเทศท่ีมีระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต 

พรรคคอมมิวนิสตจะทําหนาท่ีผูกขาดในการกําหนดทางเลือก  

ในบทนี้จะกลาวถึงการจัดระเบียบขององคกรของรัฐ มีรายละเอียดดังนี้ 

ความเปนนิติบุคคลของรัฐ 

 เม่ือรัฐไดกอกําเนิดข้ึนมาเปนสถาบันในทางกฎหมาย ภารกิจและหนาท่ีของรัฐจะเปนตัวกําหนด

อํานาจ สิทธิ หนาท่ีของรัฐท่ีมีตอพลเมืองของตน จึงกลาวไดวา รัฐมีภารกิจหลายดาน แนวความคิดท่ีวารัฐเปน

นิติบุคคลเปนแนวความคิดของรัฐสมัยใหมแบบตะวันตก โดยถือวารัฐมีสิ่งท่ีตองทําเพ่ือตอบสนองความตองการ

และประโยชนสวนรวมเรียกวาเปนพันธกิจหรือภารกิจของรัฐ 

โภคิน พลกุล และ ชาญชัย แสวงศักดิ์ (2549 : 49) ไดกลาวไววา ในรัฐท่ีถูกสรางข้ึนใหเปนองคกรท่ี

จัดระบบอยางดีนั้น ปจเจกชนบางคนจะดําเนินการในนามของสวนรวมคือรัฐ และผลจากการดําเนินการของ

ปจเจกชนดังกลาวก็ถือวาเปนผลงานของรัฐดวย เชน ประมุขของรัฐไปทําสนธิสัญญากับรัฐอ่ืนหรือใหสัตยาบัน

สนธิสัญญา บุคคลท่ีผูกพันตามสัญญานั้นไมใชประมุขของรัฐหรือรัฐสภาหรือประชาชน แตเปนรัฐในฐานะท่ี

เปนนิติบุคคล หรือการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐขับไลคนอ่ืนออกจากรัฐ การกระทํานี้เปนการกระทําของรัฐ และรัฐ

ตองเปนผูรับผิดชอบ 

 เม่ือปจเจกชนกระทําหนาท่ีดังกลาว ความเปนบุคคลของเขาจะไมมี แตจะเปนของรัฐแทน ดังนั้น 

ในทางกฎหมาย จึงเรียกปจเจกชนเหลานี้ตามตําแหนงท่ีไดรับการแตงตั้ง เชน ประมุขรัฐ รัฐมนตรี และ

บทท่ี 2 

การจัดระเบียบองคกรของรัฐ 
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เจาหนาท่ีท้ังหลายของรัฐ ซ่ึงถือวาเปนนิติบุคคลผูมีหนาท่ีดําเนินการเพ่ือผลประโยชนของชาติในลักษณะถาวร 

การเปนนิติบุคคลของรัฐนี้ เปนความหมายตามกฎหมายบานเมือง (Positive Law) คือเกิดจากการสรางข้ึน

ของมนุษย 

การท่ีมนุษยคิดใหรัฐเปนนิติบุคคลนั้นนับเปนความกาวหนาแหงแนวความคิดทางกฎหมายและมี

ประโยชนมาก เพราะทําใหเกิดความตอเนื่องในการดํารงอยูของรัฐ รัฐจะไมมีการตาย ทําใหขอผูกพันตางๆ 

ของรัฐสามารถดํารงตอเนื่อง แมจะมีการเปลี่ยนตัวผูบริหารแหงรัฐก็ตาม 

ในทางกฎหมายระหวางประเทศ เม่ือรัฐเปนนิติบุคคล ก็ทําใหเกิดความเสมอภาคในระหวางรัฐตางๆ 

ไมวาจะใหญหรือเล็ก มีความเจริญกาวหนาหรือดอยพัฒนา นอกจากนี้การเปนนิติบุคคลยังทําใหรัฐสามารถมี

กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินและใชจายเงินทองเพ่ือการบริหารได เชน การท่ีกระทรวง ทบวง กรม หรือรัฐวิสาหกิจ

ตางๆ มีท่ีดิน มีสํานักงาน มีกิจการตางๆ ของตน การมีทหาร ตํารวจ ขาราชการ ซ่ึงถือวาเปนลูกจางของรัฐ 

เปนตน 

ดิเรก ควรสมาคม (2553 : 95-97) ไดอธิบายไววา รัฐมีสิ่งท่ีตองทําเพ่ือตอบสนองความตองการและ

ประโยชนสวนรวม 2 ประการ ไดแก 

1.  ภารกิจหลัก เก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยภายนอกและภายใน รัฐจึงมีหนาท่ีดานการทหาร การ

ตางประเทศ สวนภายในไดแก การปกครอง การตํารวจ และการศาล เปนตน 

2.  ภารกิจรอง เก่ียวกับดานความเปนอยูของพลเมือง รัฐจึงมีหนาท่ีจัดทําหรือจัดใหมี ในดาน

การศึกษา การสาธารณสุข การศิลปวัฒนธรรม การสาธารณูปโภคตางๆ การคาขาย การพาณิชย อุตสาหกรรม 

คมนาคม เปนตน 

ในประเด็นภารกิจของรัฐนี้ หากเปนภารกิจหลักแลว รัฐมีหนาท่ีตองจัดทําใหมีและตองดําเนินการเอง 

จะไปมอบหมายใหเอกชนหรือปจเจกชนคนหนึ่งคนใดทําไมได เชน งานดานการทหาร ตํารวจ ศาล รัฐจะตอง

ดําเนินการโดยจัดตั้งหนวยงานของรัฐและมีบุคลากรหรือเจาหนาท่ีของรัฐเขาไปจัดทําหรือเขาไปดําเนินงาน

ดังกลาว อันไดแก การจัดต้ังกระทรวง ทบวง กรม และมีเจาหนาท่ีรัฐข้ึน เพ่ือใหมาดําเนินงานท่ีเปนภารกิจ

หลักโดยมีงบประมาณของรัฐสนับสนุนใหทุกป 

สวนภารกิจรองนั้น โดยหลักการแลวรัฐมีหนาท่ีตองดําเนินการดวยตนเอง ไดแก สาธารณูปโภค 

กิจการดานไฟฟา ประปา โทรศัพท การคมนาคม รถไฟ รถเมล ถนนหนทางตางๆ การศึกษา จัดต้ังโรงเรียน

และมหาวิทยาลัยของรัฐข้ึน การสาธารณสุขจัดตั้งโรงพยาบาลรัฐขน เปนตน ดังเห็นไดจากการท่ีรัฐจัดตั้ง

หนวยงานข้ึนมาเพ่ือดําเนินกิจการเหลานี้ในลักษณะการจัดตั้งเปน กระทรวง ทบวง กรม และหนวยงาน

รัฐวิสาหกิจข้ึนมาดําเนินงาน แตในระยะหลัง ภารกิจรองบางเรื่องรัฐมีความจําเปนตองใหเอกชนเขามา

ดําเนินการแทน ภายใตสัญญาท่ีรัฐจัดทําข้ึนใหไปทํา เชน สัญญาสัมปทานทางหลวง สัมปทานรถไฟฟา เปนตน 

ซ่ึงอาจเรียกวาเปนการจัดทําบริการสาธารณะดานตางๆ เพ่ิมมากข้ึนในสมัยใหม แมแตกิจการดานการศึกษา 

ไมวาจะเปนโรงเรียนเอกชน หรือมหาวิทยาลัยเอกชนตางๆ แตรัฐก็ยังควบคุม ดูแลใหมีมาตรฐานโดยการ

อนุญาตหรืออนุมัติบางเรื่อง ท้ังนี้รัฐจะตองมีกฎหมายเพ่ือควบคุม กํากับดูแลกิจการท่ีมอบหมายใหผูอ่ืนไปทํา

กิจการรองเหลานี้อยู 
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ความเปนนิติบุคคลของรัฐนั้นสืบเนื่องมาจากแนวคิดเก่ียวกับนิติบุคคล ซ่ึงแตเดิมนิติบุคคล มี

ความหมายวา กลุมบุคคล องคกร หรือทรัพยสินท่ีจัดสรรไวเปนกองทุนเพ่ือดําเนินกิจการอันใดอันหนึ่ง ซ่ึง

กฎหมายบัญญัติใหเปนบุคคลอีกประเภทหนึ่งท่ีมิใชบุคคลธรรมดา นิติบุคคลจะมีข้ึนได ก็ตองอาศัยอํานาจแหง

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดแก สมาคม มูลนิธิ บริษัท เปนตน หรือกฎหมายอ่ืน ไดแก กระทรวง 

ทบวง กรม องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล รัฐวิสาหกิจประเภทองคการ ใน

สวนของรัฐนั้นเปนสถาบันทางกฎหมายมหาชน รัฐมีอํานาจเหนือพลเมืองทุกคน รัฐเปนนิติบุคคล ท้ังนี้เพราะ

ตองการใหมีตัวบุคคลข้ึนมาใหม (รัฐมีตัวตนใหม) ซ่ึงแยกออกจากประชาชนท่ีเปนสมาชิกของรัฐแตละคน 

เพ่ือใหรัฐมีความสามารถในการแสดงเจตนาสูภายนอก ใหมีผลผูกพันในกิจการตางๆ ท่ีรัฐรับผิดชอบ เชน การ

ทําสนธิสัญญา การตกลงระหวางประเทศ หรือการออกกฎหมายเปนตน และตองการใหมีความตอเนื่อง แม

สมาชิกของรัฐหรือพลเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร เชน ตาย สาบสูญ ทําใหจํานวนลดลงไป รัฐก็ยังคงอยูไม

ทําใหความเปนรัฐหมดไปตามการลดลงหรือเพ่ิมข้ึนของพลเมือง รัฐยังคงมีความสืบเนื่องตอไป ในดานนี้จึงทํา

ใหขอผูกพันขอตกลงหรือสนธิสัญญาของรัฐท่ีไดทําข้ึน มีผลใหสามารถดํารงอยูไดตอไปอยางตอเนื่อง แมวาจะ

เกิดมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลไปก็ตาม ขอตกลงขอผูกพันหรือสนธิสัญญาตางๆ ก็ยังคงอยูไมสิ้นผลไปเนื่องจาก

การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ซ่ึงเปนผลผูกพันทางกฎหมายระหวางประเทศ ทําใหรัฐแตละรัฐ มีสิทธิและหนาท่ีของ

ตนเอง เปนสิ่งท่ียอมรับกันในทางระหวางประเทศ ไมวาขนาดรัฐนั้นจะมีขนาดใหญหรือเล็กท่ีไมเทากันในดาน

เนื้อท่ี ก็ไมมีผลตอความตอเนื่องดังกลาว 

สมยศ เชื้อไทย (2560 : 185-189) ไดอธิบายไววา ในทางกฎหมาย รัฐเปนบุคคลๆ หนึ่ งท่ี มี

ความสามารถทางกฎหมายแยกตางหากจากเอกชนแตละคนท่ีเปนสมาชิกของรัฐ เพราะรัฐมีเจตจํานงของ

ตนเองแยกตางหากจากเอกชนแตละคน หรือราษฎรแตละคนท่ีเขามารวมกันเปนรัฐ เจตจํานงของรัฐเปน

เจตจํานงท่ีมีฐานะเหนือกวาเจตจํานงของสมาชิกแตละคน เนื่องจากเปนเจตจํานงรวมของ   ทุกคน รัฐจึงเปน

สิ่งท่ีมีฐานะเหนือบุคคลหรือกลุมคนท้ังหลายท่ีอยูภายในอาณาเขตของรัฐ เหตุผลท่ี ทําใหรัฐเปนบุคคลหนึ่งแยก

ตางหากจากสมาชิกแตละคนนั้น มาจากขอเท็จจริง 2 ประการ คือ ความเปนเอกภาพ และความสืบเนื่องของ

รัฐ ซ่ึงแสดงใหเห็นวารัฐมีความเปนตัวตน (Entity) หรือมีความดํารงอยูของตนเองแยกจากสมาชิกแตละคน 

หรือทางกฎหมายเรียกวามีความเปนบุคคลทางกฎหมายหรือเปน นิติบุคคล คือ มีความสามารถท่ีจะทรงสิทธิ

หรือมีสิทธ-ิหนาท่ีของตนเองได ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการจัดระเบียบเพ่ือใหบุคคลธรรมดาทําหนาท่ีรักษาสิทธิ

หรือกอใหเกิดนิติสัมพันธกับผูทรงสิทธิหรือบุคคลทางกฎหมายอ่ืนๆ หรือทําหนาท่ีเปนกลไกในการแสดงเจตนา

ของกลุมคนท่ีรวมกันเปนรัฐ ท่ีเรียกวาองคกรรัฐ ระเบียบดังกลาวนี้คือรัฐธรรมนูญของรัฐ โดยรัฐธรรมนูญจะ

กําหนดบุคคลท่ีจะดํารงตําแหนงเปนองคกรของรัฐ อํานาจหนาท่ีของบุคคลผูดํารงตําแหนงเหลานั้น รวมท้ัง

ความสัมพันธระหวางองคกรตางๆ วาจะมีความสัมพันธอยางไร และหากมีขอพิพาทระหวางองคกรเหลานั้น

หรือระหวางองคกรกับเอกชนท่ีเปนสมาชิกจะมีองคกรใดเปนผูชี้ขาด 

ผลของการถือวารัฐเปนนิติบุคคลทางกฎหมายหรือนิติบุคคลแยกตางหากจากราษฎรหรือสมาชิกแตละ

คน ทําใหผูปกครองหรือรัฐบาลเปนเพียงผูแสดงเจตนาของรัฐ หรือเปนองคกรของรัฐ รัฐในสมัยใหมจึงถือวารัฐ

กับผูปกครองหรือรัฐบาลแยกกัน ดังนั้น การใดๆ ท่ีรัฐบาลไดทําลงไปจึงเปนการกระทําของรัฐ สิทธิหรือหนาท่ี



หนา 22 

ท่ีรัฐบาลไดกอตั้งข้ึนยังคงดํารงอยูแมรัฐบาลคณะนั้นจะพนจากตําแหนงไปแลวก็ตาม เชน กฎหมาย ขอตกลง

หรือสนธิสัญญาระหวางประเทศ หนี้สินท่ีรัฐบาลหนึ่งไดกอข้ึนไวก็ยังคงดํารงอยู คําวารัฐบาลนี้ในความหมาย

อยางกวางหมายถึงองคกรของรัฐท้ังหมดท่ีมีอํานาจแสดงเจตนาในนามของรัฐ แตในความหมายอยางแคบ

หมายถึงองคกรฝายบริหาร 

กลาวโดยสรุป ความเปนนิติบุคคลของรัฐนั้น สืบเนื่องมาจากแนวคิดเก่ียวกับนิติบุคคล ซ่ึงนิติบุคคล 

คือ กลุมบุคคล องคกร หรือทรัพยสินท่ีจัดสรรไวเปนกองทุนเพ่ือดําเนินกิจการอันใดอันหนึ่ง ซ่ึงกฎหมาย

บัญญัติใหเปนบุคคลอีกประเภทหนึ่งท่ีมิใชบุคคลธรรมดา ในสวนของรัฐ เปนสถาบันทางกฎหมายมหาชน รัฐมี

อํานาจเหนือพลเมืองทุกคน รัฐสมัยใหมมีอํานาจออกกฎหมายมาบังคับคนทุกคนท่ีอยูในอาณาจักรได รัฐเปน

นิติบุคคลเพราะตองการใหมีตัวบุคคลข้ึนมาใหมซ่ึงแยกตางหากจากประชาชนท่ีเปนสมาชิกของรัฐแตละคน 

เพ่ือใหรัฐมีความสามารถในการแสดงเจตนาสูภายนอก และตองการใหมีความตอเนื่อง แมสมาชิกของรัฐหรือ

พลเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร รัฐก็ยังคงมีความสืบเนื่องตอไป ทําใหรัฐแตละรัฐมีสิทธิและหนาท่ีของ

ตนเอง เปนสิ่งท่ียอมรับกันในทางระหวางประเทศ  

องคกรของรัฐ 

 เม่ือรัฐเปนสังคมทางการเมือง ในทางกฎหมายมหาชนถือวารัฐเปนนิติบุคคล มีการใชอํานาจในการ

ดําเนินกิจการและกิจกรรมเพ่ือประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ แตในความเปนจริงการไปดําเนินงานเหลานั้น รัฐ

จะตองจัดทําผานทางกลไกท่ีเปนหนวยงานและบุคคลธรรมดาเปนผูแสดงเจตนาในนามของรัฐ 

ดิเรก ควรสมาคม (2553 : 98-99) ไดอธิบายไววา องคกรของรัฐ เปนกลไกหรือเครื่องมือท่ีรัฐใชใน

การแสดงเจตนาและกระทําการตางๆ ตามภารกิจของรัฐ ซ่ึงมีผลผูกพันรัฐในทางกฎหมาย หรือทําในนามรัฐ 

ความสัมพันธระหวางรัฐกับองคกรหรือบุคคลของรัฐนั้น ไมใชผูกพันในแบบเปนตัวการตัวแทนใน

กฎหมายแพง ท่ีตัวแทนแสดงเจตนาในนามตนเอง แตองคกรรัฐแสดงเจตนาและกระทําไปภายในขอบเขต

อํานาจของกฎหมายแลวตองถือวาทําในนามของรัฐเลยทีเดียว ไมมีผลผูกพันองคกรหรือเจาหนาท่ีรัฐ แตผูกพัน

ไปยังรัฐ องคกรของรัฐจึงเปนกลไกในการทํางานของรัฐ โดยอาจเรียกงายๆ วา องคาพยพของรัฐ 

สมยศ เชื้อไทย (2560 : 185) อธิบายวา องคกรของรัฐในลักษณะตางๆ ซ่ึงมีกฎหมายจัดต้ังข้ึน มีท้ัง

เปนองคกรและเปนตัวบุคคล เพ่ือใหทําหนาท่ีในการบริหารและการบริหารในนามของรัฐ เปนองคกรท่ีตองมี

จุดมุงหมาย มีระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือใหการกระทําหรือการวินิจฉัยสั่งการท่ีถือวาเปนการกระทําของรัฐ อยู

ภายใตกฎเกณฑทางกฎหมาย ซ่ึงมีวัตถุประสงคใหเกิดความเปนระบบ มีประสิทธิภาพ และรักษาประโยชน

สวนรวม ประเภทขององคกรของรัฐนั้น อาจแยกพิจารณาได 3 แนวทาง คือ  

1.  พิจารณาจากจํานวนบุคคล แบงออกเปนดังนี้  

 1.1  องคกรเดี่ยว เปนองคกรท่ีมีบุคคลธรรมดาใชอํานาจหนาท่ีแสดงเจตนาและวินิจฉัยสั่งการ

เพียงคนเดียว ไมตองตัดสินใจรวมกับองคกรอ่ืน เชน ประมุขของรัฐ นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา 

ปลัดกระทรวง ผูวาราชการจังหวัด 
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 1.2  องคกรกลุม เปนองคกรท่ีมีบุคคลธรรมดาเปนสมาชิกหลายคน รวมกันตัดสินใจและแสดง

เจตนา เชน สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี สําหรับการพิจารณาวาการกระทําขององคกรกลุมชอบ

ดวยกฎหมายหรือไม จะตองพิจารณาไมเพียงแตวากระทําในขอบเขตอํานาจหนาท่ีท่ีมีอยูหรือไม แตยังตอง

พิจารณาถึงกระบวนการในการแสดงออกหรือเพ่ือใหไดมาซ่ึงเจตนาขององคกรนั้นๆ ไดแก องคประชุม และ

องคมติท่ีองคกรกลุมนั้นๆ จะตองมี เชน กฎหมายจะกําหนดวา องคกรกลุมนั้นประกอบดวยสมาชิกท่ีเปน

บุคคลธรรมดาจํานวนเทาใด เม่ือใดก็ตามท่ีจํานวนสมาชิก ยังไมครบถวน องคกรกลุมนั้นจะไมสามารถปฏิบัติ

หนาท่ีได เชน องคประชุมตองมีจํานวนสมาชิกของกลุมไมนอยกวาท่ีกําหนด ตลอดจนองคมติจะตองมีคะแนน

เสียงครบถวน ท้ังนี้อาจมีกําหนดหลายแบบ เชน มติเกินก่ึงหนึ่ง มติตองเปนเสียงขางมาก หรือมติตองเปนเอก

ฉันท เปนตน แลวแตกฎหมายจะกําหนดมติตางๆ ไว ถาไมมีกําหนดใชหลักเสียงขางมากเปนเกณฑ 

2.  พิจารณาจากกระบวนการในการสรางเจตจํานงหรือเจตนา แบงออกไดเปน 2 องคกร คือ 

 2.1  องคกรเอกเทศ สามารถใชอํานาจไดโดยลําพังเพียงองคกรเดียวก็มีผลสมบูรณ เชน 

พระมหากษัตริย คณะปฏิวัติ เปนตน 

 2.2  องคกรรวม ในการดําเนินงานและตัดสินใจรวมกันเพ่ือประโยชนของสวนรวม เชน 

กระบวนการนิติบัญญัติ การตราพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตองกระทํารวมกันหลายองคกร ไดแก คณะรัฐมนตรี 

(กลุม) เสนอรางกฎหมาย สภาผูแทนราษฎร (กลุม) พิจารณาใหความเห็นชอบ วุฒิสภา (กลุม) พิจารณาให

ความเห็นชอบ พระมหากษัตริย (เดี่ยว) ทรงลงพระปรมาภิไธย นําไปประกาศใชเปนกฎหมายตอไป 

3.  พิจารณาจากลําดับชั้นในการใชอํานาจ แบงออกไดเปน 2 องคกร คือ  

 3.1  องคกรสูงสุด ไดแก องคกรท่ีใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญกําหนด ไมข้ึนอยูกับเจตจํานงของ

องคกรใด เชน คณะรัฐมนตรีใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญ 

 3.2  องคกรลําดับรอง เปนองคกรท่ีใชอํานาจตามกฎหมายลําดับรองลงมาจากรัฐธรรมนูญ 

ไดแก องคกรฝายบริหาร เจาหนาท่ีฝายปกครองตางๆ เชน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผูวาราชการจังหวัด 

นายอําเภอ และคณะกรรมการตามกฎหมายตางๆ 

กลาวโดยสรุป องคกรของรัฐในลักษณะตางๆ ซ่ึงมีกฎหมายจัดตั้งข้ึน มีท้ังเปนองคกรและเปนตัวบุคคล 

เพ่ือใหทําหนาท่ีในการบริหารและการบริหารในนามของรัฐ เปนองคกรท่ีตองมีจุดมุงหมาย มีระเบียบวิธีปฏิบัติ 

เพ่ือใหการกระทําหรือการวินิจฉัยสั่งการท่ีถือวาเปนการกระทําของรัฐ อยูภายใตกฎเกณฑทางกฎหมาย ซ่ึงมี

วัตถุประสงคใหเกิดความเปนระบบ มีประสิทธิภาพ และรักษาประโยชนสวนรวม 

หนาที่ของรัฐ 

 การศึกษาเรื่องหนาท่ีของรัฐหรือภารกิจของรัฐจะชวยใหมีความเขาใจลักษณะการปฏิบัติงานและการ

จัดระเบียบองคกรหรือหนวยงานของรัฐ เพ่ือดําเนินการใหบรรลุภารกิจตามจุดประสงคของรัฐ  

สมยศ เชื้อไทย (2560 : 137-143) ไดอธิบายไววา ในทางทฤษฎีมีแนวคิดท่ีแตกตางกันในการ

พิจารณาภารกิจของรัฐ เปนแนวคิดหนึ่งเห็นวารัฐนั้นเกิดข้ึนและมีชีวิตดํารงอยูในตัวเอง ไมมีจุดประสงคหรือ

ภารกิจอะไรเปนพิเศษ แตมีแนวคิดอีกกลุมหนึ่งเห็นวารัฐนั้นเปนสิ่งท่ีมีจุดประสงคเพราะรัฐเกิดข้ึนจากการ
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รวมตัวของกลุมมนุษยเพ่ือสนองตอบความตองการรวมกันของสังคมมนุษย  ท่ีเรียกวา Common Good หรือ

ประโยชนสุขของมหาชน (Public Interest) หรือบางทฤษฎีเรียกวา General Will 

การศึกษาภารกิจของรัฐในทางทฤษฎีนั้นอาจแบงไดเปน 2 แนว คือ ทฤษฎีสัมบูรณ (Absolute 

Theory) และ ทฤษฎีสัมพัทธ (Relative Theory) ดังนี้ 

ทฤษฎีสัมบูรณเห็นวา ภารกิจของรัฐมีอยูประการเดียวและไมมีการเปลี่ยนแปลง เชน ทฤษฎีแนวเสรี

นิยมจะเนนภารกิจในกรใหความปลอดภัยและคุมครองสิทธิเสรีภาพของปจเจกชน ซ่ึงนําไปสูรูปแบบของรัฐท่ี

เรียกวา นิติรัฐ แตถาเปนทฤษฎีเผด็จการจะเนนภารกิจการใชอํานาจเพ่ือคุมครองประโยชนสวนรวม โดยไม

สนใจสิทธิเสรีภาพของปจเจกชน รัฐตามแนวคิดนี้เนนการขยายอํานาจรัฐ มิใชจํากัดอํานาจรัฐ ท้ังนี้เพ่ือ

ประสิทธิภาพในการรักษาประโยชนสวนรวม ซ่ึงนําไปสูรูปแบบรัฐท่ีเรียกวา รัฐตํารวจ 

สวนทฤษฎีสัมพัทธเห็นวารัฐมีภารกิจไดหลายอยางและเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ซ่ึงอาจแยกภารกิจของ

รัฐสมัยใหมออกเปนภารกิจท่ีรัฐทุกรัฐจําเปนตองกระทําเพ่ือการดํารงอยูของรัฐ เปนภารกิจท่ีเนนสาระสําคัญ

ของความเปนรัฐท่ีเรียกวา ภารกิจพ้ืนฐาน และภารกิจท่ีรัฐอาจจะทําก็ได หรือไมทําก็ไดท่ีเรียกวา ภารกิจลําดับ

รอง 

1.  ภารกิจพ้ืนฐานของรัฐ (Basic function) เปนภารกิจท่ีจะทําใหรัฐดํารงชีวิตอยูไดไมถูกทําลาย

หรือสูญสลายไป ท่ีเรียกวาความม่ันคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประเทศ ภัยท่ีจะคุกคามตอการดํารงอยู

ของรัฐอาจเกิดจากศัตรูภายนอกหรือภายในก็ได เม่ือพิจารณาในแงนี้รัฐจึงมีภารกิจในการปฏิบัติหนาท่ี 2 ดาน 

คือ  

 1.1  ภารกิจตอภายนอก ไดแก กิจการทหาร และกิจการตางประเทศ สําหรับกิจการทหารนั้น

รัฐตองจัดต้ังหนวยงาน คือ กระทรวงกลาโหมและกองทัพ ข้ึนมารับผิดชอบเพ่ือปฏิบัติภารกิจดังกลาว สวน

กิจการดานตางประเทศนั้น ก็เปนภารกิจท่ีเก่ียวของกับการดํารงอยูของรัฐเชนเดียวกัน เพราะหากรัฐใดมี

ความสัมพันธทางการทูตท่ีดีกับนานาประเทศ รัฐนั้นก็จะมีความม่ันคงปลอดภัย เพราะไมมีศัตรูมารุกราน 

ภารกิจดานนี้หนวยงานท่ีรับผิดชอบก็คือกระทรวงการตางประเทศ โดยจะตองดําเนินงานดานการทูตเพ่ือเจริญ

สัมพันธไมตรีกับประเทศตางๆ รวมท้ังการสมัครเขาเปนสมาชิกองคการระหวางประเทศ หรือรวมกลุมระดับ

ภูมิภาค เพ่ือสรางความเขมแข็งหรือความเจริญม่ันคงทางดานเศรษฐกิจ 

 1.2  ภารกิจภายในประเทศ คือ การดําเนินการเพ่ือทําใหเกิดความสงบเรียบรอยและมีสันติสุข

ภายในชุมชนตางๆ ท่ีตั้งอยูภายในอาณาเขตของรัฐ หรือนัยหนึ่งรัฐตองดําเนินการมิใหประชาชนทะเลาะวิวาท

ทํารายรางกายทําลายชีวิต หรือแยงชิงทรัพยสินซ่ึงกันและกัน รัฐจึงมีหนาท่ีคุมครองสิทธิหรือประโยชนอันพึงมี

พึงไดของประชาชนแตละคน ไมใหถูกละเมิดโดยมีกฎหมายเปนกลไกของรัฐในการทําหนาท่ีดังกลาว 

หนวยงานท่ีตองจัดตั้งข้ึนมาเพ่ือรักษากฎหมาย คุมครองชีวิต รางกาย ทรัพยสินและเสรีภาพของประชาชน คือ 

ศาล เจาหนาท่ีตํารวจ และเจาหนาท่ีฝายปกครอง ซ่ึงอยูภายใตความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรมและ

กระทรวงกิจการภายในหรือกระทรวงมหาดไทย 

2.  ภารกิจลําดับรอง (Secondary function) เปนภารกิจท่ีจะทําใหชีวิตความเปนอยูของประชาชน

ดีข้ึนหรือไดมาตรฐานข้ันต่ําในฐานะของความเปนมนุษย เปนภารกิจดานทํานุบํารุงชีวิตความเปนอยูของ
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ประชาชนใหกินดีอยูดี จึงเปนงานดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐนั่นเอง ภารกิจลําดับรองดังกลาว

ตางจากภารกิจพ้ืนฐาน ซ่ึงรัฐตองดําเนินการเองโดยจัดตั้งหนวยงานท่ีเรียกวา สวนราชการ เปนผูดูแล

รับผิดชอบ เพราะเปนภารกิจอันเปนสาระสําคัญท่ีแสดงลักษณะความเปนรัฐ และภารกิจดังกลาวตองใชอํานาจ

มหาชนของรัฐเขาดําเนินการและบังคับการ หรือนัยหนึ่งเปน ภารกิจทางปกครอง นั่นเอง ดังนั้น องคการ

เอกชนอ่ืนๆ จึงดําเนินการแทนมิได แตภารกิจลําดับรอง รัฐอาจมอบหมายหรือยอมใหองคการเอกชน หรือ

ชุมชนอ่ืนๆ ท่ีมิใชรัฐทําภารกิจอันดับรองได เพราะภารกิจลําดับรองเปนกิจกรรมเพ่ือปรับปรุงชีวิตความเปนอยู

ของประชาชนใหดียิ่งๆ ข้ึน ซ่ึงเปนงานพัฒนาเพ่ือทําใหประชาชนกินดีอยูดีมีความสุข นั่นเอง ดวยเหตุนี้จึงไม

จําเปนตองใชอํานาจมหาชน ภารกิจลําดับรองของรัฐแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

 2.1  ภารกิจทางสังคมวัฒนธรรม และการศึกษา ไดแก การจัดต้ังสถานศึกษาในระดับตางๆ 

ดานสาธารณสุข ไดแก การดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน ต้ังแตเรื่องอาหารการกินอยู การรักษาพยาบาล 

โดยจัดใหมีสถานพยาบาลรูปแบบตางๆ ตลอดจนการสงเสริมการศึกษา การพักผอนหยอนใจ โดยการจัดต้ัง

สวนสาธารณะ เปนตน ภารกิจดานศิลปวัฒนธรรม ไดแก การสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

รวมท้ังการสนับสนุนสงเสริมศิลปะการแสดงตางๆ อันเปนสมบัติชาติ นอกจากนั้นยังมีภารกิจดานสังคม

สงเคราะห ดานแรงงานและสวัสดิการสังคม เปนตน 

 2.2  ภารกิจดานเศรษฐกิจ เปน ภารกิจดานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ไดแก การผลิต

สินคาอุปโภคบริโภคตางๆ การคาขาย งานบริการ การคมนาคม รวมท้ังการสื่อสารในรูปแบบตางๆ การทํา

ภารกิจของรัฐในดานนี้มีรูปแบบและวิธีการแตกตางกันไปในแตละรัฐ ตามแนวคิดลัทธิเศรษฐกิจการเมืองท่ี

แตกตางกัน บางรัฐเนนการควบคุมโดยทําหนาท่ีออกกฎเกณฑใหเอกชนปฏิบัติ และควบคุมตรวจสอบให

เอกชนดําเนินการไปตามกฎเกณฑกติกาท่ีวางไว แตบางรัฐก็นิยมเขาไปประกอบการเองแบบผูกขาดหรือแบบ

แขงขันกับเอกชน แลวแตนโยบายของรัฐนั้น 

ภารกิจของรัฐสมัยใหมท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจนั้นอาจแยกได 2 ประเภท คือ ภารกิจของรัฐในฐานะผู

ควบคุมเศรษฐกิจ และภารกิจในฐานะเปนผูประกอบการ หรือเปนผูดําเนินการทางอุตสาหกรรมและพาณิชยก

รรม ภารกิจแตละประเภท รัฐยอมมอบหมายใหหนวยงานหรือองคการ  ในกฎหมายมหาชนเปนผูจัดทําตาม

ความเหมาะสม  

ถาเปนภารกิจในฐานะผูควบคุมเศรษฐกิจซ่ึงเปนภารกิจท่ีตองอาศัยอํานาจสาธารณะหรืออํานาจ

มหาชนสั่งการและบังคับใหเกิดผล โดยไมตองมีการยินยอมของเอกชน เครื่องมือหรือองคการ ท่ีเหมาะสมท่ีจะ

ใชทําภารกิจนี้คือสวนราชการ อันไดแก กระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนองคการปกครองตนเองสวนทองถ่ิน

ตางๆ ดวย 

สวนภารกิจของรัฐในฐานะผูประกอบการทางเศรษฐกิจ รัฐอาจเลือกใชเครื่องมือของรัฐไดถึง 2 

ลักษณะ คือ ใหสวนราชการเปนผูจัดทํา เชนเดียวกับภารกิจพ้ืนฐานของรัฐลักษณะหนึ่ง หรืออาจจัดตั้งองคการ

ประเภทใหม ซ่ึงเปนนิติบุคคล ข้ึนมาดําเนินการทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมโดยเฉพาะอีกลักษณะหนึ่ง 

โดยเหตุผลดังกลาว ประเทศตางๆ จึงไดพัฒนาหนวยงานทางเทคนิคของรัฐข้ึนเพ่ือรับผิดชอบดําเนินการดาน
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อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม โดยแยกตางหากจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐลักษณะนี้คือ รัฐวิสาหกิจ 

หรืออาจเรียกวา วิสาหกิจมหาชน (Public Enterprise) ก็ได 

บรรเจิด สิงคะเนติ (2559 : 1-18) ไดกลาวไววา รัฐมีสถานะเปนนิติบุคคลมหาชน ดังนั้นการกระทํา

ของรัฐท้ังหลายจึงกระทําผานบุคคลธรรมดาท้ังสิ้น ซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาท่ีดํารงตําแหนงเปนเจาหนาท่ีของรัฐ

หรือไดรับแตงตั้งใหเปนผูมีอํานาจกระทําการในนามของรัฐ การกระทํานั้นตองทําภายในขอบเขตวัตถุประสงค

ของรัฐ ซ่ึงหมายถึงกระทําการเพ่ือบรรลวุัตถุประสงคของประโยชนสวนรวม 

ดวยเหตุท่ีรัฐเปนนิติบุคคล รัฐจึงไมสามารถกระทําการใดๆ ดวยตนเองได การกระทําท้ังหลายของรัฐ

จึงตองกระทําผานบุคคลธรรมดาท้ังหลายท่ีดํารงตําแหนงเปนเจาพนักงานของรัฐ เพียงแตกฎหมายใหถือวา

การกระทําของบุคคลธรรมดาหรือเจาพนักงานเหลานั้น หากไดกระทําภายในขอบเขตและเง่ือนไขหรือวิธีการท่ี

กฎหมายกําหนดแลว ใหถือวาการกระทําเหลานั้นเปนการกระทําของรัฐ ซ่ึงหมายความวา หากการกระทํานั้น

กอใหเกิดหนาท่ีบางประการ หนาท่ีดังกลาวนั้นก็ตกเปนหนาท่ีของรัฐ มิใชหนาท่ีเปนการสวนตัวของบุคคล

ผูกระทําการแทนรัฐแตอยางใด อาจแยกการกระทําของรัฐออกเปน การกระทําของรัฐในทางนิติบัญญัติ การ

กระทําของรัฐในทางบริหารและทางปกครอง และการกระทําของรัฐในทางตุลาการ 

การกระทําของบุคคลธรรมดาหรือเจาหนาพนักงานท่ีจะถือวาเปนการกระทําของรัฐนั้นจะตองมี

ลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ 

1.  การกระทําของรัฐเปนการกระทําของบุคคลธรรมดาซ่ึงไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขององคกร

ของรัฐ 

2.  การกระทําของรัฐตองเปนการกระทําของบุคคลธรรมดาซ่ึงดํารงตําแหนงหนาท่ีขององคกรของรัฐ 

อันไดกระทําในฐานะท่ีเปนองคกรของรัฐ กลาวคือ เปนการกระทําท่ีเก่ียวกับตําแหนงหนาท่ีท่ีตนดํารงอยู 

3.  การกระทําท่ีเก่ียวกับตําแหนงหนาท่ีนั้นจะตองกระทําเพ่ือรักษาไวซ่ึงประโยชนสวนรวมหรือ

ประโยชนของรัฐ 

ชาญชัย แสวงศักดิ์ (2560 : 21-22) ไดอธิบายไววา การแบงประเภทหนาท่ีของรัฐแบบดั้งเดิมนั้น แต

เดิมมีการแบงหนาท่ีของรัฐออกเปน 3 ประเภท คือ 

1.  หนาท่ีทางนิติบัญญัติ คือ หนาท่ีในการออกกฎเกณฑทางกฎหมายท่ีมีผลบังคับสําหรับปจเจกชน

และนิติบุคคลท้ังหมดท่ีอยูในรัฐ ตลอดจนคนตางดาวท่ีพํานักอยูในดินแดนของรัฐนั้นดวย หนาท่ีทางนิติบัญญัติ

นี้ปกติจะถายทอดออกมาในรูปของ รัฐบัญญัติ องคกรผูทําหนาท่ีทางนิติบัญญัติคือรัฐสภา 

2.  หนาท่ีทางบริหาร คือ หนาท่ีในการบังคับใชกฎหมาย และกระทําการท้ังหลายท่ีจําเปนตอการ

บริหารรัฐกิจและการปกครอง โดยการกระทําเหลานี้อาศัยฐานอํานาจทางกฎหมายจากบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญและรัฐบัญญัติ องคกรผูทําหนาท่ีทางบริหารคือรัฐบาล 

3.  หนาท่ีทางตุลาการ คือ หนาท่ีในการพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหวางคูพิพาท ใหเปนไปตาม

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ องคกรผูทําหนาท่ีทางตุลาการคือศาล 

ตอมา หนาท่ีทางบริหารมิไดจํากัดอยูแตเพียงการบังคับใชกฎหมายเทานั้น ในรัฐสมัยใหม รัฐบาลมี

บทบาทท่ีสําคัญและหลากหลายมากข้ึน โดยรัฐธรรมนูญบัญญัติใหรัฐบาลมีอํานาจหนาท่ีทางนิติบัญญัติไดใน
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บางกรณี เชน การตรารัฐกําหนด สวนหนาท่ีทางบริหารก็มิไดจํากัดอยูแตหนาท่ีทางการเมืองในการกําหนด

นโยบายและเปาหมายท่ีจะตองไปใหถึง แตหนาท่ีทางบริหารยังขยายตัวไปถึงหนาท่ีทางปกครองอีกดวย คือ 

การดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายท่ีไดกําหนดไว จึงตองมีการบริหารจัดการองคกรและ

บุคลากรท่ีจะนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ซ่ึงหนาท่ีทางการเมืองและหนาท่ีทางปกครองนั้น มีความเก่ียวพันกัน

และอาจมีผลกระทบตอกันได ในทางปฏิบัติ การผานจากหนาท่ีทางการเมืองไปยังหนาท่ีทางปกครองจึงมีอยู

บอยครั้ง เชน รัฐมนตรีเปนท้ังนักการเมืองผูกําหนดนโยบายและเปนเจากระทรวงดวย ตอมาเม่ือหนาท่ีทาง

ปกครองมีเพ่ิมมากข้ึน จึงมีแนวคิดวาควรแบงหนาท่ีทางปกคองออกจากหนาท่ีทางบริหาร โดยแยกบทบาท

หนาท่ีทางบริหารและผูทําหนาท่ีปกครองเพ่ือรองรับความสลับซับซอนของการบริหารรัฐกิจในรัฐสมัยใหม 

ภารกิจหลักของรัฐ คือ ภารกิจท่ีรัฐจะตองทําเปนสัญลักษณของรัฐและอํานาจอธิปไตย ภารกิจเชนวา

นี้เปนอํานาจผูกขาดของรัฐท่ีผูปกครองใชโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนสวนรวม ภารกิจหลักของรัฐนั้นมีอยู 

4 ประการ คือ 

1.  การใชกําลังบังคับหรือหนาท่ีในการรักษาความสงบเรียบรอยในประเทศ และการรักษาเอกราช

จากการรุกรานจากภายนอก (การปองกันประเทศ) ซ่ึงเปนอํานาจผูกขาดของรัฐท่ีไมอาจมอบอํานาจนี้ไปให

ปจเจกชนทําแทนรัฐได 

2.  การอํานวยความยุติธรรมหรือหนาท่ีในการพิจารณาพิพากษาคดี ซ่ึงรัฐไมอาจปลอยใหเอกชนใช

กําลังตัดสินปญหาขอพิพาทกันเองได 

3.  การตางประเทศหรือหนาท่ีทางการทูต ซ่ึงรัฐแตเพียงผูเดียวเทานั้นท่ีมีความสามารถทางกฎหมาย

ท่ีจะผูกพันโดยการทําสนธิสัญญาหรือขอตกลงระหวางประเทศกับรัฐอ่ืน บริษัทเอกชนไมมีคุณสมบัติท่ีจะทํา

ขอตกลงผูกพันรัฐได 

4.  หนาท่ีทางดานเงินตรา การคลังและทางงบประมาณ เงินตราเปนสัญลักษณของอํานาจอธิปไตย 

อํานาจในการกําหนดเงินตราและการพิมพธนบัตรข้ึนใชในประเทศจึงเปนอํานาจของรฐั การจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําปของรัฐ และการจัดเก็บภาษีจากประชาชนก็เปนอํานาจผูกขาดของรัฐ 

ภารกิจรองของรัฐ คือ ภารกิจท่ีรัฐอาจจะทําดวยตนเองหรือไมก็ได โดยรัฐอาจกระจายอํานาจในการ

จัดทําภารกิจรองของรัฐไปใหนิติบุคคลมหาชนอ่ืนนอกจากรัฐ เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 

หรือองคการมหาชน เปนผูจัดทําภารกิจรองของรัฐแทนรัฐก็ได หรือรัฐอาจอนุญาตใหเอกชนเขามามีสวนรวม

ในการจัดทําภารกิจรองของรัฐแทนรัฐหรือเสริมรัฐก็ได แตตองอยูภายใตการควบคุมดูแลของรัฐ ภารกิจรอง

ของรัฐ ไดแก การศึกษา การรักษาพยาบาล การขนสงมวลชน การสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน เปนตน 

กลาวโดยสรุป หนาท่ีของรัฐท่ีมีความแตกตางกันทางกฎหมายนั้นมีหลายทฤษฎี ซ่ึงทฤษฎีท่ีเปนท่ี

ยอมรับกันมาแตเดิมคือการแบงหนาท่ีของรัฐออกเปน 3 ประเภท คือ หนาท่ีทางนิติบัญญัติ หนาท่ีทางบริหาร

หรือปกครอง และหนาท่ีทางตุลาการ ปจจุบัน แยกหนาท่ีหรือภารกิจของรัฐสมัยใหมออกเปน 2 ประเภท คือ 

ภารกิจท่ีรัฐทุกรัฐจําเปนตองทําเพ่ือการดํารงอยูของรัฐ ภารกิจท่ีเนนสาระสําคัญของความเปนรัฐท่ีเรียกวา 

ภารกิจพ้ืนฐาน และภารกิจท่ีรัฐอาจจะทําก็ไดไมทําก็ไดท่ีเรียกวา ภารกิจลําดับรอง 

การกระทําของรัฐในทางบริหาร 
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การใชอํานาจของรัฐเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของรัฐจะแสดงออกมาในรูปของการกระทําลักษณะ

ตางๆ ผานทางองคกรของรัฐ การกระทําของรัฐถาพิจารณาจากหลักการแบงแยกอํานาจจะแบงออกเปน การ

กระทําทางนิติบัญญัติ การกระทําทางบริหาร และการกระทําทางตุลาการ  

บรรเจิด สิงคะเนติ (2559 : 1-24) ไดอธิบายไววา การกระทําของรัฐในทางบริหาร เปนการกระทํา

ของรัฐท่ีมิใชการกระทําในทางนิติบัญญัติและการกระทําในทางตุลาการ การท่ีจะพิจารณาวาการกระทําของรัฐ

ในทางบริหารวามีความหมายเพียงใด ในเบื้องตนจําตองใหนิยามความหมายของ ฝายบริหารเสียกอนเพ่ือความ

เขาใจถูกตองตรงกันวา หมายถึง องคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการดูแลทุกขสุขของประชาชน โดยมีภารกิจหลักใน

การรักษาความเรียบรอยท้ังจากภายในประเทศและปองกันการรุกรานจากภายนอกประเทศ รวมท้ังเปน

องคกรท่ีมีภารกิจในการดูแลในเรื่องทางสังคม เศรษฐกิจ ของประชาชน ท้ังนี้ตามขอบเขตท่ีรัฐธรรมนูญได

กําหนดไว องคกรฝายบริหารนั้นสามารถแยกออกได 2 ฝาย คือ ฝายการเมือง และ ฝายประจํา ฝายการเมือง 

ไดแก รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีนั่นเอง สวนฝายประจํา ไดแก ฝายปกครอง การแยกประเภทองคกรฝาย

บริหารออกเปน 2 ประเภทดังกลาว จึงสามารถแยกการกระทําของฝายบริหารออกเปน 2 ประเภท คือ การ

กระทําของรัฐบาล และ การกระทําของฝายปกครอง ดังนี้ 

1.  การกระทําของรัฐบาล ซ่ึงมีความหมายกวางอันหมายความรวมถึงการกระทําท่ีกระทําโดยรัฐบาล

ท้ังหมด ไมวาการกระทํานั้นจะกระทําในขอบเขตของรัฐธรรมนูญ กระทําในขอบเขตของกฎหมายปกครอง 

หรือกระทําในขอบเขตของกฎหมายเอกชน 

 1.1  การกระทําของรัฐบาลในขอบเขตของรฐัธรรมนูญ เปนการกระทําของรัฐบาล    ท่ีกระทํา

โดยอาศัยอํานาจจากรัฐธรรมนูญ เชน การทําสนธิสัญญากับตางประเทศ เรื่องความสัมพันธกับตางประเทศ 

การตราพระราชกําหนด การเสนอกฎหมายโดยคณะรัฐมนตรี กรณีเหลานี้ถือวาเปนการกระทําของรัฐบาลใน

ขอบเขตของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงการกระทําของรัฐบาลในขอบเขตของรัฐธรรมนูญนี้เองท่ีสวนหนึ่งถือวาเปนการ

กระทําทางรัฐบาล 

 1.2  การกระทําของรัฐบาลในขอบเขตของกฎหมายปกครอง เปนการกระทําของรัฐบาลท่ี

อาศัยฐานอํานาจจากกฎหมายปกครองในการกระทํา ซ่ึงยอมมีผลทําใหการกระทําของรัฐบาลในกรณีเหลานี้มี

สถานะเปนการกระทําทางปกครอง ประเภทหนึ่ง เชน การมีมติปลดบอรดรัฐวิสาหกิจ การใหความเห็นชอบใน

การแตงตั้งตัวบุคคล หรือการใหความเห็นชอบกฎกระทรวงฉบับใดฉบับหนึ่ง เปนตน 

 1.3  การกระทําของรัฐบาลในขอบเขตของกฎหมายเอกชน คือ การท่ีคณะรัฐมนตรี โดย

กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งมีมติเห็นชอบใหใชกฎหมายเอกชนในการกระทําของฝายบริหาร เชน คณะรัฐมนตรี

มีมติใหซ้ือท่ีดินแทนการบังคับใหมีการเวนคืน หรือคณะรัฐมนตรีมีมติใหผูมีรายไดนอยเชาท่ีดินของรัฐในราคา

ถูกเพ่ือชวยเหลือประชาชน เปนตน 

การกระทําของรัฐบาลจึงหมายความรวมถึงการกระทําของรัฐบาลในความหมายอยางกวาง ท้ังท่ีเปน

การกระทําในทางนโยบาย การกระทําในทางกฎหมาย และการกระทําในทางขอเท็จจริง 

2.  การกระทําของฝายปกครอง ซ่ึงฝายปกครอง เปนเจาหนาท่ีของรัฐฝายประจํา เปนองคกรท่ีอยู

ภายใตบังคับบัญชา หรืออยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐบาล เจาหนาท่ีฝายประจําเหลานี้มีหนาท่ีในการ
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ปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายหรือนโยบายของฝายการเมือง ท้ังนี้ฝายประจําดังกลาวตองรับผิดชอบตอ

ฝายการเมือง บทบาทหนาท่ีดังกลาว จึงแยกองคกรฝายปกครองออกไดเปน 2 กลุมใหญๆ คือ 

 2.1  ฝายปกครองท่ีอยูภายใตบังคับบัญชาของรัฐบาล องคกรฝายปกครองท่ีอยูภายใตบังคับ

บัญชาของรัฐบาล แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

  2.1.1  องคการฝายปกครองท่ีรวมศูนยท่ีสวนกลาง ซ่ึงไดแก บรรดากระทรวง ทบวง 

กรม ท้ังหลาย การจัดองคการฝายปกครองในสวนนี้เปนการจัดองคกรตามหลักการรวมศูนยอํานาจท่ีสวนกลาง 

  2.1.2  องคกรฝายปกครองท่ีมีการแบงอํานาจของสวนกลางไปยังภูมิภาค เนื่องจากการ

รวมอํานาจอยูท่ีสวนกลางทําใหการบริหารราชการขาดประสิทธิภาพ จึงมีการแบงอํานาจของสวนกลางไปยัง

สวนภูมิภาคเพ่ือทําใหการบริหารราชการมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 การจัดองคกรของฝายปกครองท้ังสองประการดังกลาวเปนการจัดองคกรท่ีฝายปกครองอยู

ภายใตการบังคับบัญชาของรัฐบาล 

 2.2  ฝายปกครองท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐบาล องคกรฝายปกครองท่ีอยูภายใตการ

กํากับดูแลของรัฐบาลอาจแยกออกเปน 2 กลุม คือ 

  2.2.1  องคกรฝายปกครองท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลในความหมายอยางแคบ ซ่ึง

หมายถึง องคกรท่ีรัฐบาลยอมมีอํานาจตามกฎหมายในการกํากับดูแลองคกรดังกลาว ซ่ึงในกลุมนี้ยังแยก

ออกเปน 2 ประเภท คือ องคกรกระจายอํานาจในทางพ้ืนท่ี อันไดแก บรรดาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ท้ังหลาย และ องคกรกระจายอํานาจทางกิจการ ไดแก บรรดาองคกรท่ีมีความเปนอิสระในการบริหารกิจการ

ใดกิจการหนึ่ง ซ่ึงมิไดอยูภายใตการบังคับบัญชาของรัฐบาล เชน รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน มหาวิทยาลยัใน

กํากับ เปนตน องคกรท้ังสองประเภทเปนองคกรกระจายอํานาจ เปนองคกรท่ีมีความเปนอิสระในการบริหาร

กิจการภายใตขอบเขตของกฎหมาย และองคกรเหลานี้มีความสัมพันธกับรัฐบาลโดยอยูภายใตการกํากับดูแล

ของรัฐบาล 

  2.2.2  องคกรฝายปกครองท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐบาลในความหมายอยาง

กวาง องคกรฝายปกครองประเภทนี้โดยแทจริงแลวมีจุดเกาะเก่ียวกับรัฐบาลเพียงประการเดียวคือเรื่องของ

งบประมาณเทานั้น องคกรเหลานี้ถือวาเปนฝายประจํา แตมิไดอยูภายใตการบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลของ

รัฐบาลแตอยางใด เฉพาะในเรื่องงบประมาณขององคกรเหลานี้เทานั้นท่ีจะตองอาศัยความเห็นชอบของรัฐบาล 

ดังนั้น จึงถือวาองคกรเหลานี้เปนองคกรฝายปกครองท่ีอยูในกํากับดูแลของรัฐบาลในความหมายอยางกวาง 

เชน สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานศาล

รัฐธรรมนูญ สํานักงานศาลปกครอง และบรรดาสํานักงานขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญท้ังหลาย 

ดังนั้น การกระทําของฝายปกครองจึงอาจแยกออกเปน 2 ลักษณะ คือ การกระทําในเขตแดนของ

กฎหมายเอกชน และ การกระทําในเขตแดนของกฎหมายมหาชน 

สมยศ เชื้อไทย (2560 : 221-229) ไดอธิบายวา การกระทําทางบริหาร หรือการบริหารเปนการ

กระทําท่ีใชอํานาจของรัฐในขอบเขตท่ีกวางขวางมาก ยากในการจํากัดความ ถาหากพิจารณาจากหลักการ

แบงแยกอํานาจก็อาจจะกลาวไดวาเปนการกระทําของรัฐซ่ึงมิใชการกระทําทางนิติบัญญัติและตุลาการ ซ่ึงไม
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อาจทําใหเขาใจถึงเนื้อหาสาระของการกระทําทางบริหารได ถาพิจารณาถึงลักษณะปรากฏตัวของการกระทํา

ของรัฐท่ีจัดวาเปนการกระทําทางบริหาร อาจกลาวไดวาเปนการกระทําครอบคลุมการกระทําของรัฐ 2 

ลักษณะ คือ  

1.  การกระทําทางรัฐบาล เปนการกระทําท่ีใชอํานาจทางการเมืองซ่ึงเปนอํานาจหนาท่ีเพ่ือการดํารง

อยูของรัฐหรือความปลอดภัย ความม่ันคงและความเจริญกาวหนาของรัฐ เชน การประกาศสงคราม การทํา

สัญญาสันติภาพ การทําสนธิสัญญากับตางประเทศ การริเริ่มนโยบายการพัฒนาประเทศดานตางๆ รวมท้ังการ

ดําเนินการระหวางคณะรัฐมนตรีกับรัฐสภาเก่ียวกับการบริหารประเทศ เชน การอนุมัติงบประมาณรายจาย

ประจําป การเสนอรางกฎหมาย การตรวจสอบของรัฐสภา เปนตน กิจการเหลานี้เปนการใชอํานาจทาง

การเมืองในการบริหารเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของรัฐ จึงเปนการกระทําท่ีอยูในขอบเขตของกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ ในแงนี้ฝายบริหารจึงมิใชทําหนาท่ีเฉพาะการบังคับใหเปนไปตามกฎหมายเทานั้น แตเปนผูวาง

นโยบายในการบริหารประเทศและคอยควบคุมกํากับและชี้แนะใหเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคของรัฐ อํานาจหนาท่ีในฐานะรัฐบาลจึงไมอาจมอบใหองคกรอ่ืนหรือเอกชนไปดําเนินการแทนได 

2.  การกระทําทางปกครอง เปนอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะซ่ึงเปนภารกิจของรัฐ

โดยท่ัวไป โดยจะตองปฏิบัติตามนโยบาย คําสั่ง และคําชี้แนะของรัฐบาล และจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย โดย

ปกติเปนงานธุรการประจําวันท่ีตองปฏิบัติอยางตอเนื่อง มิเชนนั้นจะมีปญหาตอการดํารงชีวิตของประชาชน

โดยท่ัวไป 

การจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือสนองความตองการของสวนรวม ไดแก การดําเนินการจัดระเบียบชีวิต

ของคนในสังคมซ่ึงไดแกงานดานการปกครองและดานตํารวจ คือการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน

และเสรีภาพของประชาชน หรืออีกนัยหนึ่งคือการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนภายในประเทศ

นั่นเอง อีกประการหนึ่ง เปนงานดานพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ คือ การกระทําเพ่ือใหประชาชนเกิดความ

สะดวกสบายในการดําเนินชีวิตในสังคม ซ่ึงไดแก การดําเนินกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การ

สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห รวมตลอดท้ังดานการศึกษาวัฒนธรรม อาจกลาวไดวา บริการสาธารณะ

เหลานี้คือกิจการซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม ตางๆ หรือ สวนราชการเปนผูดําเนินการนั่นเอง  

ในยุคปจจุบันรัฐไดขยายตัวเขาไปในขอบเขตทางเศรษฐกิจมากข้ึน ท้ังในลักษณะเขาควบคุมและ

สงเสริมสนับสนุน เพ่ือประโยชนสวนรวมของประชาชน รวมท้ังการเขาไปเปนผูประกอบการเอง ท่ีเรียกวา 

รัฐวิสาหกิจ (วิสาหกิจมหาชน) ทําใหกิจการของฝายปกครองขยายตัวตามไปดวย การกระทําทางปกครองจึง

ยุงยากและสลับซับซอนมากข้ึน 

นันทวัฒน บรมานันท (2560 : 59-60) ไดกลาววา รัฐบาลมีอํานาจหนาท่ีในการบริหารราชการ

แผนดิน เปนผูกําหนดนโยบายและวางแนวทางในการปกครองประเทศ แตฝายท่ีจะปฏิบัติใหสําเร็จตาม

นโยบายและดําเนินงานเปนประจํานั้น ไดแก ฝายปกครอง ซ่ึงมีหนาท่ีและกําลังคน ตลอดจนเครื่องมือท่ีจะ

ดําเนินการในรายละเอียดเปนปกติประจําวัน โดยปฏิบัติงานตางๆ เพ่ือสนองความตองการหรือประโยชน

สวนรวมของประชาชน ซ่ึงเรียกวาบริการสาธารณะ (Public Service) กลาวคือ ไมมีแตรัฐบาลเทานั้นท่ีเปน
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ผูปกครองประเทศ แตยังมีฝายปกครองซ่ึงประกอบดวยเจาหนาท่ีอีกเปนจํานวนมาก ซ่ึงเปนกําลังในการ

ปกครองประเทศอยูดวย อํานาจหนาท่ีของฝายบริหารนั้นอาจจําแนกไดเปนสองสวน คือ 

1.  อํานาจหนาท่ีในฐานะรัฐบาล (The Government) อันเปนอํานาจหนาท่ีซ่ึงคณะรัฐมนตรีใช

รวมกันอยางหนึ่ง 

2.  อํ านาจหน า ท่ี ในฐานะฝ ายปกครอง (The Administration) อัน เป น อํ านาจหน า ท่ี ซ่ึ ง

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแตละคนเปนผูใชในการบริหารงานของคณะกระทรวงหรือทบวงการเมืองท่ีตนเปน

ผูปกครองบังคับบัญชา 

อํานาจหนาท่ีท้ังสองสวนนี้ยากจะแยกออกจากกันไดอยางเด็ดขาด เพราะมีความเก่ียวพันกันอยูเสมอ 

แตอาจวางแนวใหญๆ ไดดังนี้ 

อํานาจหนาท่ีในฐานะรัฐบาล ไดแก อํานาจหนาท่ีท่ีจะกําหนดและดําเนินนโยบายของรัฐบาล กิจการท่ี

ฝายบริหารปฏิบัติในฐานะของรัฐบาลนั้น คือ กิจการประเภทสําคัญๆ เก่ียวกับการดําเนินนโยบายของรัฐบาลท่ี

จัดทําเพ่ือความดํารงอยู ความปลอดภัย ความเจริญและความม่ันคงของประเทศ เชน การวางแผนเศรษฐกิจ

ของชาติ การทําสนธิสัญญากับตางประเทศ การติดตอดําเนินงานระหวางคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพ่ือบริหาร

ราชการประเทศ เปนตน 

สวนอํานาจหนาท่ีในฐานะฝายปกครองนั้น ไดแก อํานาจหนาท่ีในการดําเนินการท่ีตองปฏิบัติเปนปกติ

ธุระเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายและนโยบายท่ีรัฐบาลวางไว เปนการปฏิบัติในรายละเอียดท่ีมีกลไกในทาง

ปฏิบัติมากมายหลายประการ ซ่ึงฝายปกครองจัดทําอยูเปนประจํา และการปฏิบัติกิจการในทางปกครองนั้น 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงแตละคนพรอมดวยขาราชการและพนักงานตามกระทรวงทบวง

การเมืองตางๆ เปนผูปฏิบัติ คณะรัฐมนตรีไมจําตองวินิจฉัยสั่งการดวยตนเองทุกเรื่องไปเหมือนกับกิจการใน

หนาท่ีของรัฐบาล เวนแตเรื่องสําคัญท่ีเก่ียวกับนโยบายซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงยอมจะนําข้ึนเสนอขอคํา

วินิจฉัยจากคณะรัฐมนตรีกอนปฏิบัติ เพราะฉะนั้น กิจการในหนาท่ีของฝายปกครองรัฐบาลจึงมอบหมายให

กระทรวงและทบวงการเมืองตางๆ เปนผูปฏิบัติแทนโดยตลอด กิจการท่ีฝายบริหารปฏิบัติในฐานะฝาย

ปกครอง ก็คือ กิจการตางๆ ท่ีอยูในหนาท่ีของกระทรวงทบวงการเมืองตางๆ เชน การรักษาความสงบ

เรียบรอยของประชาชน การปองกันประเทศ การสาธารณสุข การคมนาคม การเกษตร การอุตสาหกรรม การ

เศรษฐกิจ เปนตน 

กลาวโดยสรุป การกระทําของรัฐในทางบริหาร คือ การกระทําของรัฐท่ีมิใชการกระทําในทางนิติ

บัญญัติและการกระทําในทางตุลาการ ฝายบริหาร คือ องคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการดูแลทุกขสุขของ

ประชาชน โดยมีภารกิจหลักในการรักษาความเรียบรอยท้ังจากภายในประเทศและปองกันการรุกรานจาก

ภายนอกประเทศ รวมท้ังเปนองคกรท่ีมีภารกิจในการดูแลในเรื่องทางสังคม เศรษฐกิจ ของประชาชน องคกร

ฝายบริหารนั้นสามารถแยกออกได 2 ฝาย คือ ฝายการเมือง และ ฝายประจํา ฝายการเมือง คือ รัฐบาลหรือ

คณะรัฐมนตรีนั่นเอง สวนฝายประจํา คือ ฝายปกครอง แยกการกระทําของฝายบริหารออกเปน 2 ประเภท 

คือ การกระทําของรัฐบาล และ การกระทําของฝายปกครอง 
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แนวคิดพ้ืนฐานของการจัดทําบริการสาธารณะ 

 บริการสาธารณะเปนภารกิจหนึ่งของรัฐ ในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือประโยชนสาธารณะซ่ึงดําเนิน

กิจการโดยนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนอยูภายใตระบบกฎหมายมหาชน กิจการบริการสาธารณะนั้นจะตอง

ดําเนินการเพ่ือประโยชนสาธารณะและสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได  

นันทวัฒน บรมานันท (2560 : 24-34) ไดอธิบายไววา บริการสาธารณะไดแกกิจกรรมท่ีฝายปกครอง

จัดทําและเปนหนาท่ีของฝายปกครอง กิจกรรมท่ีสําคัญของฝายปกครองมีอยูสองประเภท ประเภทแรก ไดแก 

ตํารวจทางปกครอง (Police Administrative) และ ประเภทท่ีสอง ไดแก บริการสาธารณะ (Service Public) 

ในการดําเนินกิจกรรมท้ังสองประเภทนี้ฝายปกครองมีความจําเปนท่ีจะตองใชเครื่องมือสําคัญสองประการ

เพ่ือใหดําเนินกิจกรรมของตนลุลวงไปไดอยางดี เครื่องมือทางกฎหมายท่ีสําคัญสองประการ ไดแก นิติกรรม

ฝายเดียว และนิติกรรมหลายฝาย หรือท่ีเรียกอีกชื่อหนึ่งวา สัญญา นั่นเอง 

กิจกรรมของฝายปกครองท้ังสองประเภทคือตํารวจทางปกครองและบริการสาธารณะ เปนกิจกรรมท่ีมี

ความแตกตางกันอยางเห็นไดชัด ตํารวจทางปกครองเปนกิจกรรมประเภทหนึ่งของฝายปกครองท่ีมีข้ึนเพ่ือ

ควบคุมการใชเสรีภาพของปจเจกชน เพ่ือปองกันไมใหเกิดความไมสงบเรียบรอยข้ึนในสังคม สวนบริการ

สาธารณะนั้น เปนกิจกรรมอีกประเภทหนึ่งซ่ึงรัฐมีหนาท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือสนองความตองการของประชาชนโดย

สวนรวม บริการสาธารณะจะมีลักษณะท่ีแตกตางจากตํารวจทางปกครอง คือ ตํารวจทางปกครองเปนกิจกรรม

ท่ีทางตํารวจใชอํานาจฝายเดียวในการควบคุมและรักษาความสงบเรียบรอย สวนบริการสาธารณะเปนการ

ใหบริการแกประชาชนหรือการดําเนินการอ่ืนเพ่ือสนองความตองการของประชาชน 

คําวา บริการสาธารณะ นั้น ในชวงแรกของการศึกษาทฤษฎีวาดวยบริการสาธารณะนั้น  บริการ

สาธารณะเปนหนึ่งในองคประกอบของรัฐ ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความมีอยูของบริการสาธารณะคูกับรัฐและ

ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชนโดยผานทางบริการสาธารณะ ในบางครั้งคําวาบริการสาธารณะหมายถึง

การดําเนินกิจกรรมของฝายปกครอง ในบางครั้งก็หมายถึงฝายปกครอง    ในฐานะท่ีเปนองคกร ในปจจุบัน 

ความหมายของคําวา บริการสาธารณะ คอนขางชัดเจนข้ึนเพราะศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยปญหาเก่ียวกับ

บริการสาธารณะเอาไวมาก ทําใหสามารถเขาใจไดวา บริการสาธารณะเปนกิจกรรมท่ีฝายปกครองจัดทําข้ึน

เพ่ือวัตถุประสงคสาธารณะ จากความหมายนี้เองสาระสําคัญสองประการท่ีถือเปนองคประกอบท่ีนํามาใชใน

การจํากัดความของบริการสาธารณะ นั่นก็คือ องคประกอบดานโครงสรางของบริหารสาธารณะ และ

องคประกอบดานวัตถุของบริการสาธารณะ 

ดิเรก ควรสมาคม (2553 : 127) ไดอธิบายไววา คําวา บริการสาธารณะ ในแงรูปศัพท มาจากคําวา 

บริการ กับคําวา สาธารณะ โดยคําวา บริการ (Service) หมายถึง การปฏิบัติรับใช การใหความสะดวกตางๆ 

สวนคําวา สาธารณะ (Public) หมายถึง เก่ียวกับประชาชน ดังนั้น บริการสาธารณะ ในแงรูปศัพทจึงหมายถึง 

การปฏิบัติการ การใหความสะดวกในเรื่องตางๆ ท่ีเก่ียวกับประชาชน อยางไรก็ตาม บริการสาธารณะเปนคําท่ี

นํามาจากตางประเทศ และเปนหลักในทางกฎหมายมหาชน การพิจารณาความหมายในทางกฎหมายมหาชน 

อธิบายไดวา บริการสาธารณะเปนกิจการท่ีรัฐจะตองจัดทําเพ่ือสนองความตองการข้ันพ้ืนฐานของคนในชาติ

และอยูในความอํานวยการหรือในความควบคุมของฝายปกครอง 
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สืบเนื่องมาจากภาระหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงเปนสถาบันหลักในกฎหมายมหาชน หากกลาวโดยท่ัวไป คือ 

การบริหารราชการและการบริการสาธารณะ ท้ังนี้การท่ีรัฐมีอํานาจสูงสุดหรืออํานาจอธิปไตย ไดแก อํานาจนิติ

บัญญัติ อํานาจบริหาร อํานาจตุลาการ เพ่ือสนองตอบความตองการของประชาชนสวนรวม การกระทําท่ี

แสดงออกจากการทําหนาท่ีในฐานะฝายบริหาร (รัฐบาล หนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ี) จึงออกมาเปนสิ่งท่ี

เรียกโดยรวมวา บริการสาธารณะ 

ดังนั้น บริการสาธารณะ จึงหมายถึง กิจการท่ีอยูในความอํานวยการหรือในความควบคุมของฝาย

ปกครองท่ีจัดทําเพ่ือสนองความตองการสวนรวมของประชาชน และใหหมายความรวมถึงกิจการทุกประเภทท่ี

จัดทําเพ่ือสนองความตองการสวนรวมของประชาชน กลาวคือ รวมท้ังราชการ งานขององคการบริหารสวน

ทองถ่ิน องคการของรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐท่ีไมเปนสวนราชการจัดทํา โดยไมใชวิธีดําเนินงานอยาง

ราชการ ตลอดจนกิจการเก่ียวกับประโยชนสาธารณะ ซ่ึงฝายปกครองใหเอกชนไปทําแทนภายใตการควบคุม

ของฝายปกครองดวย 

หากพิจารณาในแงนิติบัญญัติ การบริการสาธารณะสวนใหญเกิดจากบทบัญญัติของกฎหมายท่ีสะทอน

ความตองการผานรัฐสภา ออกมาเปนกฎเกณฑใหรัฐโดยฝายบริหารไปจัดทํา หรืออาจไปมอบใหบุคคลอ่ืน

จัดทํา แลวแตกรณี ซ่ึงประชาชนสามารถควบคุมตรวจสอบการใหบริการสาธารณะไดโดยองคกรตุลาการ (ฟอง

ศาล) ตามกลักเรื่องการแบงแยกอํานาจ 

พัชรวรรณ นุชประยูร (2559 : 3-7) ไดกลาวไววา บริการสาธารณะเปนภารกิจหนึ่งของรัฐ  ในการ

ดําเนินกิจกรรมเพ่ือประโยชนสาธารณะ ซ่ึงกิจกรรมใดจะเปนกิจกรรมสาธารณะสามารถพิจารณาไดจาก

ลักษณะของกิจการนั้น โดยกิจการนั้นจะตองดําเนินการเพ่ือประโยชนสาธารณะและสามารถตอบสนองกับ

ความตองการของประชาชนได บริการสาธารณะมีการจําแนกตามลักษณะของภารกิจของรัฐ ท้ังการบริการ

สาธารณะในทางปกครองท่ีรัฐตองเปนผูดําเนินการเอง และบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม ซ่ึง

รัฐสามารถดําเนินการเองและมอบใหเอกชนทําบริการสาธารณะแทนรัฐได ซ่ึงตองประกอบดวยหลักการ

พ้ืนฐาน 3 ประการ ไดแก หลักวาดวยความตอเนื่อง หลักวาดวยความเสมอภาค และหลักวาดวยการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลง 

กลาวโดยสรุป บริการสาธารณะเปนภารกิจหนึ่งของรัฐในการดําเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการ

ของประชาชน และจะตองดําเนินกิจการจัดทําโดยนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนอยูภายใตระบบกฎหมาย

มหาชน บริการสาธารณะมีการจําแนกตามลักษณะของภารกิจของรัฐ ท้ังภารกิจท่ีรัฐตองเปนผูดําเนินการเอง 

และภารกิจท่ีรัฐสามารถดําเนินการเองและมอบใหเอกชนจัดทําแทนได 

 ประเภทของบริการสาธารณะ 

รัฐสมัยใหมนอกจากภารกิจในการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายแลว ยังมีภารกิจเพ่ิมเติมจากรัฐ

ตํารวจท่ีมีหนาท่ีปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย ภารกิจท่ีรัฐสมัยใหมมีหนาท่ีจะตองจัดทําคือการจัดทํา

บริการสาธารณะ ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือคุมครองประโยชนสาธารณะมหาชนซ่ึงเปนประโยชนสวนรวมของทุก

คน ไมใชเปนประโยชนของเอกชนคนใดคนหนึ่ง ความตองการของสวนรวมนี้เปนหนาท่ีท่ีรัฐจะตองดําเนินงาน

จัดทําบริการสาธารณะ 
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ดิเรก ควรสมาคม (2553 : 128-129) ไดกลาวไววา ตามหลักเรื่องการแบงแยกอํานาจ ซ่ึงอาจแยก

ประเภทของบริการสาธารณะเปน 2 ลักษณะ ไดแก 

1.  บริการสาธารณะทางปกครอง เปนงานในหนาท่ีของรัฐ (ฝายปกครอง) อันเปนภารกิจพ้ืนฐานท่ี

จะตองจัดทําเพ่ือตอบสนองความตองการและประโยชนของประชาชนโดยรวม บริการสาธารณะทางปกครองนี้

สวนใหญแลวเปนกิจการท่ีทําใหเปลา โดยประชาชนไมตองเสียคาตอบแทน แตอาจมีคาธรรมเนียมตนทุนบาง 

บริการสาธารณะประเภทนี้จึงตองทําโดยองคกรของรัฐเทานั้น ไมอาจมอบใหเอกชนทําได กิจการเหลานี้เปน

กิจการเก่ียวกับความม่ันคงของประเทศดานตางๆ ไดแก กิจการทหาร กิจการตํารวจ กิจการดานการ

ตางประเทศ กิจการดานสถาบันการเงินแหงชาติ เปนตน 

2.  บริการสาธารณะท่ีมิใชบริการสาธารณะทางปกครอง บริการสาธารณะประเภทนี้ เปนงานใน

หนาท่ีของรัฐท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน  ในแงของการสงเสริมสวัสดิภาพท่ี

เก่ียวเนื่องกับการดํารงชีพตลอดจนคุณภาพชีวิต และเพ่ืออํานวยความสะดวกสบายใหแกประชาชน เปน

ภารกิจลําดับรองของรัฐ ทางดานสังคม ไดแก การศึกษา การสังคมสงเคราะห การกีฬา การพักผอนหยอนใจ 

การบริการดานเจ็บปวย เปนตน ทางดานเศรษฐกิจและสาธารณูปโภค ไดแก ไฟฟา ประปา โทรเลข โทรศัพท 

การขนสง เปนตน นอกจากนี้ทางดานวัฒนธรรม ไดแก พิพิธภัณฑ  หอศิลป โรงละคร การสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม เปนตน 

บริการสาธารณะประเภทนี้ แตเดิมรัฐเปนผูดําเนินการจัดทําเพียงลําพังเทานั้น ไมมอบใหองคกรอ่ืน

จัดทํา แตตอมาดวยอิทธิพลของระบบเศรษฐกิจการเมืองแบบเสรีนิยมและสังคมนิยม จึงทําใหรัฐ (ฝาย

ปกครอง) ตองกระจายอํานาจและภารกิจใหองคกรอ่ืน เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไปจัดการดูแลเพราะ

รัฐดูแลไมท่ัวถึง ไดแก งานรักษาความสะอาด งานกําจัดขยะมูลฝอย ตลาดกลางซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินคา โรง

ฆาสัตว บอบําบัดน้ําเสีย สุสาน เปนตน หรือภารกิจบางเรื่องรัฐโดยฝายปกครองไมสามารถจัดทําไดเพราะไม

คลองตัว จึงจัดตั้งองคกรพิเศษ เชน ในรูปรัฐวิสาหกิจ (Public Enterprise) เปนผูดําเนินกิจการนั้น เชน ไฟฟา 

ประปา โทรเลข โทรศัพท ลักษณะสําคัญของบริการสาธารณะ มีดังนี้ 

1.  มีวัตถุประสงคเพ่ือสนองประโยชนสังคมสวนรวม (วัตถุประสงคเพ่ือประโยชนสวนรวม) 

2.  จะตองใหเอกชนมีสิทธิไดรับประโยชนโดยเทาเทียมกัน (หลักความเสมอภาค) 

3.  จะตองดําเนินอยูเปนนิจและดวยความสมํ่าเสมอ (หลักความตอเนื่องของบริการสาธารณะ) 

4.  รัฐสามารถแกไขปรับปรุงได (หลักปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไดอยูเสมอ) 

5.  เปนกิจการท่ีอยูในความอํานวยการหรืออยูในความควบคุมของฝายปกครอง (หลักเอกสิทธิ์ของ

ฝายปกครองและในขณะเดียวกันมีหลักการควบคุมตรวจสอบไดอีกดวย เชน การฟองศาล เปนตน) 

พัชรวรรณ นุชประยูร (2559 : 3-8) ไดอธิบายไววา ภารกิจท่ีรัฐสมัยใหมมีหนาท่ีจะตองจัดทําคือการ

จัดทําบริการสาธารณะ ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือคุมครองประโยชนสาธารณะมหาชนซ่ึงเปนประโยชนสวนรวมของ

ทุกคน ความตองการของสวนรวมนี้เปนหนาท่ีท่ีรัฐจะตองดําเนินงานจัดทําบริการสาธารณะซ่ึงมีลักษณะสําคัญ 

3 ประการ คือ 
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1.  โครงสรางของหนวยงานท่ีมีภารกิจในการจัดทําบริการสาธารณะจะตองมีสถานะเปนนิติบุคคล

มหาชน โดยนิติบุคคลมหาชน หมายถึง บุคคลท่ีเกิดข้ึนตามกฎหมายมหาชน มีหนาท่ีในการทําภารกิจสวนรวม 

ซ่ึงโดยหลักแลว นิติบุคคลมหาชน หมายถึง รัฐและบรรดาองคกรตางๆ ท่ีรัฐตั้งข้ึนเพ่ือทําภารกิจดังกลาว 

ปจจุบันไมเพียงรัฐจะเปนผูดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะดวยตนเองเทานั้น รัฐยังมอบใหประชาชนมีสวน

รวมในการจัดทําบริการสาธารณะไดดวย เชน การใหสัมปทานในการจัดทําบริการสาธารณะในรูปแบบตางๆ 

อาทิ สัมปทานการเดินรถประจําทาง สัมปทานทรัพยากรธรรมชาติ หรือกรณีท่ีรัฐใหเอกชนเขารวมลงทุนใน

การจัดทําบริการสาธารณะกับรัฐ แตเม่ือมีการมอบภารกิจใหเอกชนเขาดําเนินการแลว รัฐมีอํานาจในการ

กํากับดูแลใหเอกชนปฏิบัติภารกิจตามท่ีไดรับมอบหมายไว 

2.  บริการสาธารณะจะตองมีลักษณะท่ีเปนกิจการเก่ียวกับประโยชนสาธารณะ ในการพิจารณาวา

กิจการท่ีนิติบุคคลตามขอ 1 กระทําจะเปนบริการสาธารณะหรือไม ตองพิจารณาถึงเนื้อหาและวัตถุประสงค

ของการจัดทําบริการสาธารณะนั้นๆ ดวย โดยประโยชนสาธารณะเกิดจากเจตนาโดยตรงของรัฐท่ีจะสนองตอ

ความตองการของประชาชน โดยบริการสาธารณะจะตองมีวัตถุประสงคแหงบริการนั้นสัมพันธกับการ

ตอบสนองความตองการเรื่องประโยชนสาธารณะ ซ่ึงหมายความอีกนัยวา บริการสาธารณะสามารถ

เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน และไมวาการจัดทําบริการสาธารณะ

นั้นๆ ประชาชนจะมีภาระเรื่องคาใชจายในการรับบริการหรือไมก็ตาม 

3.  การจัดทําบริการสาธารณะอยูภายใตระบบกฎหมายมหาชน บริการสาธารณะกลาวคือเปนการ

ดําเนินการขององคกรตามลักษณะขอท่ี 2 โดยองคกรผูจัดทําบริการสาธารณะ มีอํานาจหรือเอกสิทธิ์บาง

ประการตามกฎหมายท่ีจะจํากัดสิทธิหรือลวงล้ําในแดนแหงสิทธิของเอกชน เชน การใชอํานาจในการเวนคืน

ทรัพยสินเพ่ือใชในการกอสรางถนน วางระบบไฟฟา ประปา เปนตน โดยเปนการใชอํานาจในการบังคับฝาย

เดียว บริการสาธารณะจําแนกออกได 2 ประเภท ดังนี้ 

 3.1  บริการสาธารณะท่ีมีลักษณะทางปกครอง หมายถึง กิจกรรมของฝายปกครองท่ีโดยสภาพ

แลวเปนหนาท่ีของฝายปกครองโดยแท ท่ีดําเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน โดยรัฐเปน

ผูรับผิดชอบเงินทุนท้ังหมดท่ีใชในการดําเนินการ บริการสาธารณะในลักษณะนี้ฝายปกครองใชอํานาจหนาท่ี

เฉพาะตามท่ีไดรับมาจากกฎหมาย และเปนหนาท่ีท่ีตองอาศัยอํานาจของฝายปกครองในการผูกนิติสัมพันธ 

และอํานาจท่ีไดรับมานี้ไมสามารถมอบใหองคกรหรือเอกชนอ่ืน  เขามาดําเนินการแทนได 

 3.2  บริการสาธารณะท่ีมีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม กลาวคือ บริการ

สาธารณะท่ีเกิดจากวิวัฒนาการของการจัดทําบริการสาธารณะโดยมีวัตถุประสงคในการตอบสนองความ

สะดวกสบายใหกับประชาชน และมีวัตถุประสงคของการบริการดานเศรษฐกิจท่ีมุงเนนการบริการ การผลิต 

การจําหนาย และแบงปนผลประโยชนท่ีไดรับดังเชนกิจการของเอกชน โดยเงินทุนท่ีใชในการจัดทําบริการ

สาธารณะประเภทนี้สวนใหญมาจากคาตอบแทนการบริการของผูใชบริการ และมีระบบกฎหมายท่ีกําหนด

ความสัมพันธระหวางบุคลากรของหนวยงานและระหวางผูใชบริการและผูใหบริการไวอยางชัดเจน รวมท้ังมี

วิธีการในการจัดเก็บและแบงปนผลประโยชนจากการบริการสาธารณะนั้นๆ ไวดวย เชน กิจการเรือขามฟาก 

การบริการรถไฟใตดิน เปนตน 
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นันทวัฒน บรมานันท (2560 : 35-36) ไดอธิบายไววา ในทางทฤษฎีนั้นแมจะมีความพยายามท่ีจะแบง

ประเภทของบริการสาธารณะออกเปนหลายประเภท แตในท่ีสุดแลว บริการสาธารณะก็แบงไดเปนสอง

ประเภทใหญๆ คือ บริการสาธารณะท่ีมีลักษณะทางปกครอง (Services Public Administrative) และบริการ

สาธารณะท่ีมีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (Services Public Industrials et Commercial) 

ดังนี้ 

1.  บริการสาธารณะท่ีมีลักษณะทางปกครอง ไดแก กิจกรรมท่ีโดยสภาพแลวเปนงาน     ในหนาท่ี

ของฝายปกครองท่ีจะตองทําเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน กิจกรรมเหลานี ้สวนใหญจะเปนเรื่อง

ของการดูแลความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน 

บริการสาธารณะทางปกครองสวนใหญจะเปนกิจกรรมท่ีรัฐจัดทําใหประชาชนโดยไมเสียคาตอบแทน 

และนอกจากนี้ เนื่องจากเนื้อหาของบริการสาธารณะทางปกครองจะเปนเรื่องท่ีเปนหนาท่ีเฉพาะของฝาย

ปกครองท่ีตองอาศัยเทคนิคพิเศษในการจัดทํา รวมท้ังอํานาจพิเศษของฝายปกครองในการจัดทําบริการ

สาธารณะดวย ดังนั้น บริการสาธารณะประเภทนี้ ฝายปกครองจึงไมสามารถมอบใหองคกรอ่ืนหรือเอกชนเขา

มาดําเนินการแทนได  

บริการสาธารณะทางปกครอง ไดแก กิจการท่ีเก่ียวของกับการรักษาความสงบภายใน การปองกัน

ประเทศ และการคลัง เปนตน  

แตเดิมนั้นบริการสาธารณะทุกประเภทจัดวาเปนบริการสาธารณะทางปกครองท้ังสิ้น แตตอมาเม่ือ

กิจกรรมเหลานี้มีมากข้ึนและมีรูปแบบและวิธีการในการจัดทําท่ีแตกตางกันออกไป จึงเกิดประเภทใหมๆ ของ

บริการสาธารณะข้ึนมาอีก 

2.  บริการสาธารณะท่ีมีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม คือ กิจการท่ีรัฐจัดทําแตมี

วัตถุประสงคเชนเดียวกับเอกชน กลาวคือ ในสวนการจัดตั้งองคกรและดําเนินการจะอยูภายใตระบบกฎหมาย

มหาชน แตในสวนความสัมพันธระหวางผูใหบริการกับผูใชบริการจะอยูภายใตระบบกฎหมายเอกชน ซ่ึงบริการ

สาธารณะใดจะเปนบริการสาธารณะท่ีมีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมได  ก็ตอเม่ือบริการ

สาธารณะนั้นคลายคลึงกับวิสาหกิจเอกชนท้ังในดานวัตถุแหงบริการ แหลงท่ีมาของเงินทุน และวิธีปฏิบัติงาน 

ดังนั้น ขอแตกตางระหวางบริการสาธารณะท่ีมีลักษณะทางปกครองกับบริการสาธารณะท่ีมีลักษณะ

อุตสาหกรรมและพาณิชยกรมนั้น มีอยู 3 ประการดวยกัน คือ 

 2.1  วัตถุประสงคของบริการ บริการสาธารณะท่ีมีลักษณะทางปกครองมีวัตถุประสงคของ

บริการ คือ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในประเทศแตเพียงอยางเดียว สวนบริการสาธารณะท่ีมี

ลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมนั้น มีวัตถุประสงคของบริการดานเศรษฐกิจเชนเดียวกับเอกชน คือ 

เนนดานการผลิต การจําหนวย การใหบริการ และมีการแบงปนผลประโยชนท่ีไดรับดังเชนกิจการของเอกชน 

 2.2  รูปแบบของการดําเนินงาน บริการสาธารณะท่ีมีลักษณะทางปกครองจะมีรูปแบบของการ

ดําเนินงานท่ีรัฐสรางข้ึนมาเปนแบบเดียวกัน มีระบบบังคับบัญชาซ่ึงใชกับผูปฏิบัติงานทุกคน ในขณะท่ีบริการ

สาธารณะท่ีมีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม จะมีรูปแบบของการดําเนินงานท่ีสรางข้ึนมาเอง

แตกตางไปจากบริการสาธารณะท่ีมีลักษณะทางปกครอง เชน มีระบบกฎหมายท่ีใชกับบุคลากรของหนวยงาน 
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มีการกําหนดความสัมพันธระหวางผูใหบริการกับผูใชบริการ มีการแขงขันกับเอกชนในกิจการเดียวกัน หรือมี

วิธีจัดการผลประโยชนท่ีไดจากการใหบริการ เปนตน ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินการ 

 2.3  แหลงท่ีมาของเงินทุน บริการสาธารณะท่ีมีลักษณะทางปกครองจะมีแหลงท่ีมาของเงินทุน

จากรัฐแตเพียงอยางเดียว โดยรัฐจะเปนผูรับผิดชอบเงินทุนท้ังหมดท่ีนํามาใชจายในการดําเนินงาน สวนบริการ

สาธารณะท่ีมีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมนั้น แหลงรายได  สวนใหญจะมาจากคาตอบแทนการ

บริการของผูใชบริการ 

ชาญชัย แสวงศักดิ์ (2560 : 23-24) ไดกลาวไววา การดําเนินกิจกรรมของรัฐเพ่ือประโยชนสาธารณะ

นั้นอาจแยกไดเปน 2 ลักษณะ คือ การใชอํานาจรัฐควบคุมการใชสิทธิเสรีภาพของปจเจกชน กับการจัดทําหรือ

จัดหาบริการสาธารณะตอบสนองความตองการดานตางๆ ของคนในสังคม กิจกรรมของรัฐท่ีเรียกวาบริการ

สาธารณะนั้นคือการตอบสนองความตองการของสังคมและสมาชิกของสังคมในอันท่ีจะไดรับจากรัฐในเรื่องท่ี

เอกชนไมอาจตอบสนองได บริการสาธารณะแบงไดเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ 

1.  บริการสาธารณะทางปกครอง ซ่ึงก็คือภารกิจหลักของรัฐท่ีรัฐตองเปนผูดําเนินการเอง 

2.  บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม คือภารกิจรองของรัฐทางดานการผลิต

สินคาหรือจําหนายสินคา หรือการใหบริการท่ีคลายคลึงกับวิสาหกิจของเอกชน ซ่ึงรัฐอาจจะเปนผูดําเนินการ

เองหรืออาจใหเอกชนเปนผูดําเนินการแทนก็ได 

3.  บริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงก็คือ ภารกิจรองของรัฐบาลทางดานอ่ืนท่ีมิไดเปน

การผลิตสินคา การจําหนายสินคาหรือการใหบริการและมิไดมุงเนนการหารายได หรือการทํากําไร ซ่ึงรัฐอาจ

เปนผูดําเนินการเอง หรืออาจใหเอกชนเปนผูดําเนินการแทนก็ได 

บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ซ่ึงก็คือภารกิจรองของรัฐทางดานการผลิตสินคา 

การจําหนวยสินคา การใหบริการนั้น รัฐอาจเปนผูดําเนินการเอง โดยจัดองคกรผูจัดทําบริการสาธารณะ

ประเภทนี้ในรูปของรัฐวิสาหกิจ หรือรัฐอาจกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการแทน

รัฐ 

ในการดําเนินบริการสาธารณะนั้น รัฐอาจใหเอกสิทธิ์มหาชนโดยใชอํานาจบังคับเอกชนในกรณีท่ีมี

ความจําเปนเพ่ือประโยชนสาธารณะ เชน การออกกฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย การจัดเก็บภาษี หรือรัฐ

อาจใชวิธีการจัดซ้ือจัดจางจากเอกชนก็ได ในกรณีท่ีเอกชนยินดีรับจางหรือยินดีขายสินคาใหแกรัฐ 

กลาวโดยสรุป รัฐสมัยใหมมีภารกิจเพ่ิมเติมจากท่ีมีหนาท่ีปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย ภารกิจ

ท่ีรัฐสมัยใหมมีหนาท่ีท่ีจะตองจัดทําคือการจัดทําบริการสาธารณะ ซ่ึงในการจัดทําบริการสาธารณะนั้นมี

วัตถุประสงคเพ่ือคุมครองประโยชนสาธารณะซ่ึงเปนประโยชนของสวนรวม   ทุกคน ดังนั้น บริการสาธารณะ

จึงเปนภารกิจหนึ่งของรับในการดําเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน มีการจําแนกตาม

ลักษณะของภารกิจของรัฐท้ังการบริการสาธารณะในทางปกครองท่ีรัฐตองเปนผูดําเนินการเอง และบริการ

สาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมซ่ึงรัฐสามารถดําเนินการเองและมอบใหเอกชนจัดทําบริการ

สาธารณะแทนรัฐได 
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สรุป 

 รัฐมีปรากฏการณ 2 ดาน คือ ในดานสังคมและในดานกฎหมาย ในทางสังคม รัฐ คือ สังคมทาง

การเมืองท่ีมีอํานาจปกครองของตนเองเหนืออาณาเขตแหงใดแหงหนึ่ง ถาพิจารณาจากสาระสําคัญรัฐตอง

ประกอบดวยประชากร ดินแดน และอํานาจรัฐ คือมีอํานาจปกครองราษฎรเหนือดินแดนแหงใดแหงหนึ่ง ซ่ึง

เปนอํานาจปกครองของตนเองไมข้ึนตออํานาจอ่ืนใดท่ีเรียกวาอํานาจอธิปไตย 

ความเปนนิติบุคคลของรัฐนั้น สืบเนื่องมาจากแนวคิดเก่ียวกับนิติบุคคล ซ่ึงนิติบุคคล คือ กลุมบุคคล 

องคกร หรือทรัพยสินท่ีจัดสรรไวเปนกองทุนเพ่ือดําเนินกิจการอันใดอันหนึ่ง ซ่ึงกฎหมายบัญญัติใหเปนบุคคล

อีกประเภทหนึ่งท่ีมิใชบุคคลธรรมดา ในสวนของรัฐ เปนสถาบันทางกฎหมายมหาชน รัฐมีอํานาจเหนือพลเมือง

ทุกคน รัฐสมัยใหมมีอํานาจออกกฎหมายมาบังคับคนทุกคนท่ีอยูในอาณาจักรได รัฐเปนนิติบุคคลเพราะ

ตองการใหมีตัวบุคคลข้ึนมาใหมซ่ึงแยกตางหากจากประชาชน   ท่ีเปนสมาชิกของรัฐแตละคน เพ่ือใหรัฐมี

ความสามารถในการแสดงเจตนาสูภายนอก และตองการใหมีความตอเนื่อง แมสมาชิกของรัฐหรือพลเมืองจะ

เปลี่ยนแปลงไปอยางไร รัฐก็ยังคงมีความสืบเนื่องตอไป ทําใหรัฐแตละรัฐมีสิทธิและหนาท่ีของตนเอง เปนสิ่งท่ี

ยอมรับกันในทางระหวางประเทศ 

องคกรของรัฐในลักษณะตางๆ ซ่ึงมีกฎหมายจัดตั้งข้ึน มีท้ังเปนองคกรและเปนตัวบุคคล เพ่ือใหทํา

หนาท่ีในการบริหารและการบริหารในนามของรัฐ เปนองคกรท่ีตองมีจุดมุงหมาย มีระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือให

การกระทําหรือการวินิจฉัยสั่งการท่ีถือวาเปนการกระทําของรัฐ อยูภายใตกฎเกณฑทางกฎหมาย ซ่ึงมี

วัตถุประสงคใหเกิดความเปนระบบ มีประสิทธิภาพ และรักษาประโยชนสวนรวม 

หนาท่ีของรัฐท่ีมีความแตกตางกันทางกฎหมายนั้นมีหลายทฤษฎี ซ่ึงทฤษฎีท่ีเปนท่ียอมรับกันมาแต

เดิมคือการแบงหนาท่ีของรัฐออกเปน 3 ประเภท คือ หนาท่ีทางนิติบัญญัติ หนาท่ีทางบริหารหรือปกครอง 

และหนาท่ีทางตุลาการ ปจจุบัน แยกหนาท่ีหรือภารกิจของรัฐสมัยใหมออกเปน 2 ประเภท คือ ภารกิจท่ีรัฐทุก

รัฐจําเปนตองทําเพ่ือการดํารงอยูของรัฐ ภารกิจท่ีเนนสาระสําคัญของความเปนรัฐท่ีเรียกวา ภารกิจพ้ืนฐาน 

และภารกิจท่ีรัฐอาจจะทําก็ไดไมทําก็ไดท่ีเรียกวา ภารกิจลําดับรอง 

การกระทําของรัฐในทางบริหาร คือ การกระทําของรัฐท่ีมิใชการกระทําในทางนิติบัญญัติและการ

กระทําในทางตุลาการ ฝายบริหาร คือ องคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการดูแลทุกขสุขของประชาชน โดยมีภารกิจ

หลักในการรักษาความเรียบรอยท้ังจากภายในประเทศและปองกันการรุกรานจากภายนอกประเทศ รวมท้ัง

เปนองคกรท่ีมีภารกิจในการดูแลในเรื่องทางสังคม เศรษฐกิจ ของประชาชน องคกรฝายบริหารนั้นสามารถ

แยกออกได 2 ฝาย คือ ฝายการเมือง และ ฝายประจํา ฝายการเมือง คือ รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีนั่นเอง สวน

ฝายประจํา คือ ฝายปกครอง แยกการกระทําของฝายบริหารออกเปน 2 ประเภท คือ การกระทําของรัฐบาล 

และ การกระทําของฝายปกครอง 

บริการสาธารณะเปนภารกิจหนึ่งของรัฐในการดําเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน 

และจะตองดําเนินกิจการจัดทําโดยนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนอยูภายใตระบบกฎหมายมหาชน บริการ

สาธารณะมีการจําแนกตามลักษณะของภารกิจของรัฐ ท้ังภารกิจท่ีรัฐตองเปนผูดําเนินการเอง และภารกิจท่ีรัฐ

สามารถดําเนินการเองและมอบใหเอกชนจัดทําแทนได 
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คําถามทายบท 
จงตอบคําถามตอไปนีใ้หถูกตองและไดใจความสมบูรณ 

1 รัฐเปนนิติบุคคล มีความหมายวาอยางไร 

2 องคกรของรัฐ ท่ีเปนองคกรและตัวบุคคล มีความแตกตางกันอยางไร 

3 รัฐมีหนาท่ีแบบดั้งเดิมอยางไรบาง 

4 รัฐสมัยใหมมีหนาท่ีแตกตางจากรัฐสมัยเกาอยางไรบาง 

5 อะไรคือการกระทําทางการบริหารของรัฐบาล 

6 บริการสาธารณะ คืออะไร 

7 บริการสาธารณะมีลักษณะสําคัญอยางไร 

8 อยางไร เรียกวา บริการสาธารณะทางปกครอง 

9 อยางไร เรียกวา บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 รัฐวิสาหกิจหรือวิสาหกิจมหาชน (Public Enterprise) เปนเครื่องมืออยางหนึ่งของรัฐในการประกอบ

ภารกิจในทางเศรษฐกิจ เนื่องจากภารกิจของรัฐไดขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน นอกเหนือจากภารกิจดั้งเดิม คือ 

ภารกิจในการรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในและภายนอก การนําเครื่องมือหรือรูปแบบท่ีใช

ในการปฏิบัติภารกิจดั้งเดิมของรัฐ ซ่ึงไดแก สวนราชการไมวาจะเปนองคกรปกครองสวนกลาง และองคกร

ปกครองตนเองสวนทองถ่ิน มาใชในการดําเนินงานทางเศรษฐกิจจึงไมเหมาะสม 

โดยท่ัวๆ ไป กิจการเศรษฐกิจเปนเรื่องของสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ ในแตละประเทศจะรวมกัน

ดําเนินการเพ่ือใหเกิดความสมดุลระหวางความตองการของมนุษยและปจจัยท่ีจะตอบสนองแนวความคิดและ

ทฤษฎีเก่ียวของจึงมีท้ังในดานเศรษฐศาสตรและรัฐศาสตร ท่ีมีอิทธิพลตอวิวัฒนาการของการดําเนินกิจการทาง

เศรษฐกิจโดยรัฐมาโดยตลอด  

ในกรอบของระบบเศรษฐกิจใหญๆ ในปจจุบันนี้มีแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตรท่ีสําคัญๆ ไดแก แนวคิดเสรี

นิยมในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม กับแนวคิดสังคมนิยมในระบบเศรษฐกิจแบบสงัคมนิยม สวนในกรอบของ

แนวความคิดเชิงรัฐศาสตรนั้นมุงเนนไปท่ีกรอบของกิจกรรมท่ีรัฐมีภาระผูกพันตองกระทํา ในปจจุบันนี้มีแนวคิด

เชิงรัฐศาสตรท่ีสําคัญๆ ไดแก แนวคิดรัฐศาสตรในระบอบประชาธิปไตย และแนวคิดรัฐศาสตรในระบอบเผด็จ

การ 

ในบทนี้จะวาดวยแนวคิดเก่ียวกับรัฐวิสาหกิจท้ังแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตรและแนวคิดเชิงรัฐศาสตร 

และวิวัฒนาการของการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรัฐ รวมถึงกิจการท่ีเรียกวารัฐวิสาหกิจ และการเปน

เจาของกิจการและการกํากับดูแลโดยรัฐบาล 

แนวคิดเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ 

 รัฐวิสาหกิจ เปนหนวยงานสําคัญของภาครัฐท่ีเก่ียวของกับความเปนอยูของประชาชน คนท้ังประเทศ

ลวนแลวตองใชผลิตภัณฑและบริการของรัฐวิสาหกิจท้ังสิ้น ตั้งแต ไฟฟา ประปา คมนาคม การสื่อสาร ธนาคาร 

ฯลฯ การดําเนินการของรัฐวิสาหกิจจะสงผลตอเศรษฐกิจและความม่ันคงของประเทศ ในประเด็นของการ

บริหารจัดการและการทําธุรกิจ รัฐวิสาหกิจสวนใหญจะไมมีคูแขง และไดประโยชนจากกลไกของรัฐ  

ฉัตรทิพย นาถสุภา (2541 : 21-42) ไดอธิบายถึงแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตรท่ีเก่ียวกับรัฐวิสาหกิจวา 

แนวคิดเชิงเศรษฐศาสตรเปนการศึกษาถึงกระบวนการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ระบบเศรษฐกิจท่ีมีกฎเกณฑและนโยบายท่ีเปนแบบแผนใหยึดถือเปนแนวทาง  ในการดําเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจรวมกัน เพ่ือแกปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีเกิดจากความไมไดสมดุลกันระหวางปจจัยท่ีจะ

สนองความตองการกับความตองการของมนุษยในสังคม ปจจุบันมีระบบเศรษฐกิจใหญๆ อยู 2 ระบบ กลาวคือ 

บทท่ี 3 

แนวคิดเก่ียวกับรัฐวิสาหกิจ 
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ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทุนนิยมและระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ท่ีสัมพันธกับเรื่องของรัฐวิสาหกิจ

ท่ีเก่ียวของโดยตรงกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล 

แนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือท่ีเรียกวาทุนนิยม เริ่มจากลัทธิเศรษฐกิจการเมืองสํานัก

คลาสสิกท่ีเกิดข้ึนในอังกฤษ ระหวางคริสตศตวรรษท่ี 17-19 เนนเสรีภาพของมนุษยในทางการเมืองและ

เศรษฐกิจ และใหสิทธิและความรับผิดชอบแกปจเจกชน ปฏิเสธการบีบบังคับการจํากัดการคาขายและการ

ไมใหเสรีภาพในการประกอบการ กลาวคือ อิสรภาพและเสรีภาพเปนสิทธิข้ันมูลฐานของมนุษย มนุษยแตละ

คนมีสิทธิท่ีจะเปนเจาของทรัพยสินเปนสวนตัวได หนาท่ีของรัฐและรัฐบาลคือการรักษาสิทธิธรรมชาติของ

มนุษย อันไดแก ชีวิต เสรีภาพ และทรัพยสิน รัฐมีอํานาจจํากัด ไมเขาไปเก่ียวของบังคับในกิจกรรมของปจเจก

ชนนอกจากกรณีจําเปนเพ่ือรักษาเสรีภาพและทรัพยสินของสมาชิก กลาวไดวาระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม

เปนระบบท่ีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินเปนของเอกชน เอกชนเปนเจาของทรัพยสินในการผลิต การผลิตดําเนินไป

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการขายในอันจะแสวงหากําไรสูงสุดจากการใชทรัพยสินในการผลิต เนนเสรีภาพของ

ประชาชนในการคาขายและแขงขันกันโดยอาศัยระบบของตลาดและกลไกราคา บทบาทของรัฐท่ีจะเขาไป

แทรกแซงในชีวิตประจําวัน เศรษฐกิจของประชาชนก็ควรลดใหเหลือนอยท่ีสุดเทาท่ีจําเปน โดยถือวาปจเจกชน

เทานั้นท่ีจะเปนผูปฏิบัติการตางๆ ท่ีเก่ียวกับกับเศรษฐกิจ และควรใหเอกชนมีเสรีภาพมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไป

ได  

แนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม เปนผลสืบเนื่องมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมท่ีทําใหเกิดชน

ชั้นใหมข้ึน 2 ชนชั้น คือ ชนชั้นเศรษฐกิจและชนชั้นกรรมาชีพ ซ่ึงชนชั้นเศรษฐกิจหรือท่ีเรียกวาชนชั้นกลางได

เสริมสรางอํานาจทางเศรษฐกิจและการเมืองข้ึนเรื่อยๆ จนกลายเปนชนชั้นปกครอง ในขณะท่ีชนชั้นกรรมาชีพ

ยังคงถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพอยู ทําใหตองเผชิญกับความทุกขยากและความอยุติธรรมในสังคม จึงไดเกิด

แนวคิดใหมท่ีเรียกวาสังคมนิยม เปนระบบเศรษฐกิจท่ีจํากัดเสรีภาพของปจเจกชนเพ่ือประโยชนของ กลาวคือ 

รัฐเปนเจาของปจจัยการผลิตท่ีใชในการผลิตขนาดใหญและพยายามท่ีจะจัดสรรรายไดใหโดยเนนความเทา

เทียมกัน ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ถือวาการจัดการเศรษฐกิจตามแบบแนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบเสรี

นิยมเปนการกอใหเกิดความไมยุติธรรม    ในการจัดสรรปนสวนทรัพยสิน กอใหเกิดความแตกตางในดานชน

ชั้นระหวางมนุษย กอใหเกิดมีบุคคลชั้นกรรมกร หรือท่ีเรียกวาชนชั้นกรรมาชีพ อันนับเปนเหตุสําคัญท่ี

กอใหเกิดความไมเสมอภาคและความอยุติธรรมในสังคม จึงตองการท่ีจะยกเลิกบอกลางกรรมสิทธิ์ของเอกชน

และใหกรรมสิทธิ์ของเอกชนกลายเปนกรรมสิทธิ์ของสวนรวมหรือของรัฐ รวมถึงตองการท่ีจะใหการประกอบ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจท้ังหลายของเอกชนกลายเปนของรัฐดวย 

เฉลิมพล ศรีหงษ (2551 : 1-4) ไดอธิบายถึงแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตรท่ีเก่ียวกับรัฐวิสาหกิจวาการ

ปะทะกันของสองแนวความคิดทางเศรษฐศาสตรท้ังแนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมและแนวคิดระบบ

เศรษฐกิจแบบสังคมนิยม จึงกอเกิดแนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบผสม ซ่ึงเปนระบบท่ีประสมประสานระบบทุน

นิยมกับสังคมนิยม เพ่ือผสมผสานความคิดเห็นท่ีแตกตางกันในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของบุคคลและเจาหนาท่ี

ของรัฐ ในระบบนี้ ท้ังรัฐบาลและเอกชนตางมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินจํานวนมากและรับผิดชอบรวมกันในการ

ตัดสินใจเก่ียวกับกิจการทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลจะถูกกําหนดขอบเขตอํานาจทางเศรษฐกิจไว กลาวคือ 



หนา 43 

รัฐบาลจะดําเนินการเก่ียวกับบริการตางๆดานสาธารณูปการและกิจการท่ีเอกชนไมอาจจัดการไดดีกวา เชน 

การขนสง การประชาสงเคราะห เปนตน รัฐจะดําเนินการกิจการสาธารณูปโภคซ่ึงมีผลกระทบตอประโยชน

สวนรวม เชน การประปา การไฟฟา เปนตน รวมถึงรัฐบาลจะดําเนินการเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการพาณิชย

บางอยางท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอประเทศชาติในดานความปลอดภัยและดานเศรษฐกิจ เชน อุตสาหกรรม

การผลิตอาวุธยุทโธปกรณ กิจการปาไม เปนตน สวนกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยท่ัวๆ ไป ยอมเปนสิทธิของ

เอกชนท่ีจําดําเนินการอยางเสรีภายใตกลไกแหงราคาและระบบการตลาดเสรี 

จากแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตรท้ัง 2 ระบบ สามารถสรุปไดวา ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม มีแนวคิดท่ี

เห็นวารัฐบาลควรละเวนการเขาแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกชนิด ยกเวนกรณีท่ีจําเปนเพ่ือความม่ันคง

ของรัฐและความปลอดภัยของปจเจกชน สวนระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม มีแนวคิดท่ีเห็นวาประชาชนทุก

คนควรมีการรวมมือซ่ึงกันและกันในสังคม อุตสาหกรรมควรเปนของสังคมโดยมีการผลิตรวมกันและทุกคนมี

ความเสมอภาคอยางสมบูรณ มุงเนนการรวมอํานาจทางเศรษฐกิจไวในมือของรัฐ จนเกิดการผสมผสานเปน

ระบบเศรษฐกิจท่ีมีแนวคิดในการรวมมือกันท้ังรัฐและเอกชนข้ึนในท่ีสุด 

จุมพล หนิมพานิช (2525: 87) ไดกลาวถึงแนวคิดเชิงรัฐศาสตรท่ีเก่ียวกับรัฐวิสาหกิจวา แนวคิดเชิง

รัฐศาสตรเปนศาสตรท่ีศึกษาเรื่องราวเก่ียวกับการควบคุมเก่ียวกับอํานาจหรือสิทธิโดยเฉพาะในระดับเก่ียวกับ

รัฐ ซ่ึงหมายถึงชุมชนทางการเมืองของประชาชนท่ีอาศัยอยูรวมกันในอาณาเขตหรือดินแดนท่ีแนนอน มีรัฐบาล

ท่ีมีอํานาจอธิปไตยและมีความเปนอิสระจากการควบคุมของรัฐอ่ืนๆ ภายนอก กลาวคือ แนวคิดเชิงรัฐศาสตร

เก่ียวของกับรัฐวิสาหกิจก็เนื่องจากการยอมรับกันโดยท่ัวไปในแงท่ีเศรษฐกิจและการเมืองเปนเรื่องท่ีแยกกันไม

ออก ตางมีความสัมพันธและมีผลกระทบซ่ึงกันและกันอยูตลอดเวลา รวมถึงเรื่องของรัฐวิสาหกิจเก่ียวของกับ

บทบาทและหนาท่ีของรัฐ ท้ังในเชิงเศรษฐกิจและการเมืองดวย ปจจุบันมีอยู 2 ระบอบใหญๆ คือ ระบอบ

ประชาธิปไตยและระบอบเผด็จการ  

ในปจจุบันไมมีประเทศใดท่ีรัฐบาลไมไดเขาไปดําเนินกิจกรรมและควบคุมในการจัดตั้งและจัดการ

เก่ียวกับวิสาหกิจอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจตางๆ ไมวาจะเปนระบบการคมนาคมขนสง การผลิต การจําหนาย

กระแสไฟฟา การธนาคาร การทําเหมืองแร การชลประทาน เปนตน กลาวไดวา  ทุกแขนงของกิจกรรมทาง

การคาและอุตสาหกรรมการผลิตสินคาและบริการตางๆ รัฐบาลของประเทศตางๆ จะเขาไปมีสวนเก่ียวของอยู

ดวยไมมากก็นอย  

 พิพัฒน ไทยอารี และ พิมลจรรย นามวัฒน (2549 : 5) ไดกลาวไววา บทบาททางเศรษฐกิจของ

รัฐบาลอาจแยกออกไดเปน 2 ประการ คือ การควบคุมธุรกิจใหดําเนินไปโดยมีเสรีภาพ สงเสริม ใหเกิด

ความกาวหนาในทางเศรษฐกิจ เชน การควบคุมมาตรฐานคุณภาพสินคา การควบคุมราคาสินคาบางชนิด การ

ควบคุมโควตาการนําเขาและสงออกสินคา การควบคุมการจัดตั้งธนาคารพาณิชย เปนตน กับการท่ีรัฐบาลเขา

มามีบทบาทโดยตรงในการดําเนินธุรกิจโดยการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเพ่ือท่ีจะสงเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของ

ประเทศและมิใหเปนอุปสรรคตอการพัฒนาธุรกิจของเอกชน 
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แนวคิดรัฐศาสตรระบอบประชาธิปไตย ตั้งอยูบนพ้ืนฐานอุดมการณทางสังคมอยางกวางๆ มุงเนน

แนวความคิดของเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพเปนสําคัญ โดยแสดงใหเห็นถึงสิทธิตางๆ ของปจเจก

บุคคลท่ีจะไดรับการปกปองคุมครองจากการถูกละเมิดสิทธิตางๆ จากฝายปกครอง  

แนวคิดรัฐศาสตรระบอบเผด็จการ เปนระบอบท่ียกยองใหความสําคัญกับอํานาจรัฐ และผูปกครองซ่ึง

เปนผูใชอํานาจรัฐเหนือกวาเสรีภาพของบุคคล โดยมุงเนนประโยชนของรัฐเปนสําคัญมากกวาของปจเจกบุคคล 

โดยมักอยูในรูปแบบของการแนวความคิดของการมีอํานาจรัฐเหนือเสรีภาพของประชาชนในดานตางๆ ไดแก 

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  

 จากแนวคิดเชิงรัฐศาสตร สามารถสรุปไดวา มีสาระสําคัญอยูท่ีการคงอยูหรือไมคงอยูของรัฐ ในการ

ดําเนินบทบาทในทางเศรษฐกิจ กลาวคือ ระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดเศรษฐศาสตร

ระบบเสรีนิยม เห็นวารัฐควรละเวนการแทรกแซงทางเศรษฐกิจ สวนระบบเผด็จการ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด

เศรษฐศาสตรระบบสังคมนิยม เห็นวารัฐควรดําเนินการทางเศรษฐกิจ โดยมุงสงเสริมประโยชนสูงสุดของสังคม 

วิวัฒนาการของรัฐวิสาหกิจ 

 การดําเนินกิจการทางเศรษฐกิจโดยรัฐเริ่มข้ึนจากลัทธิพาณิชยนิยม ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากนโยบายกีดกัน

ทางการคาของประเทศตางๆ ในยุโรป ตั้งแตสมัยท่ีประเทศเหลานั้นมีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม หลังจากเกิด

สงครามโลกท้ังสองครั้งข้ึน ประเทศตางๆพากันหาทางพ้ืนฟูเศรษฐกิจโดยเพ่ิมบทบาทของรัฐในการดําเนิน

กิจการทางเศรษฐกิจมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะประเทศท่ีเปนประเทศสังคมนิยมมีการโอนกิจการมาเปนของรัฐมาก

ยิ่งข้ึน 

ณรงคศักด์ิ ธนวิบูลยชัย (2525 : 47-48) และ พิพัฒน ไทยอารี และ พิมลจรรย นามวัฒน (2549 : 

12-14) ไดอธิบายไววา การดําเนินทางเศรษฐกิจโดยรัฐนั้นเกิดจากการใชนโยบายกีดกันทางการคาตั้งแตสมัยท่ี

ประเทศตางๆ ในยุโรปมีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเกิดข้ึน ซ่ึงตอมาไดพัฒนาข้ึนเปนลัทธิพาณิชยนิยมในสมัย

ลาอาณานิคมของกลุมประเทศจักรวรรดินิยม และเม่ือเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 

บทบาทของรัฐบาลประเทศตางๆ ในการดําเนินการทางเศรษฐกิจมีมากข้ึนจนกลายเปนท่ีมาของการจัดตั้ง

รัฐวิสาหกิจ 

การเกิดระบบทุนนิยม การดําเนินกิจการทางเศรษฐกิจในสมัยโบราณนั้น เปนไปแบบงายๆ มีการ

แลกเปลี่ยนสิ่งของตอสิ่งของระหวางประชาชนท่ีอยูในสังคมหมูบานเดียวกัน ตอมาเม่ือมีการเดินทางไปยัง

ทองถ่ินตางๆ การแลกเปลี่ยนสินคากันมีความยุงยากข้ึน จึงรูจักใชสื่อกลางเปนการแลกเปลี่ยนซ่ึงพัฒนามาเปน

เงินตรา ในคริสตศตวรรษท่ี 11 ไดมีการเจริญเติบโตของเมืองเปนศูนยกลางทางการคาข้ึน โดยเริ่มจากการ

รวมตัวกันของประชากรท่ีกระจัดกระจายอยูตามหมูบานตางๆ ทําใหมีศูนยกลางในการซ้ือขายแลกเปลี่ยน

สินคาซ่ึงผลิตจากทองถ่ินตางๆ ข้ึน ท่ีเรียกวาตลาด และการเกิดตลาดทําใหเกิดกลไกราคา กลไกราคาจึงเปนตัว

จักรกลสําคัญในระบบการคาเสรีท่ีตางคนตางก็มีสิทธิและเสรีภาพในการเสนอขายหรือแสวงสินคาท่ีตนมีหรือ

ตองการ เจาผูครองนครหรือเจาหนาท่ีทางบานเมืองไมคอยยุงเก่ียวกับระบบการคานี้ อาจเพียงแตคอยใหความ
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ชวยเหลือใหความสะดวก และเรียกเก็บคาธรรมเนียมการคาบางชนิดเทานั้น ราคาก็ยังปลอยใหผูคาขายเปนผู

กําหนด โดยรัฐไมเขาไปเก่ียวของ 

ในยุคตอมา พอคาของเมืองตางๆ จึงไดรวมตัวกันเปนกลุมพอคาของเมืองท่ีเรียกวาสันนิบาต เพ่ือการ

ผูกขาดและกีดกันบุคคลอ่ืนเขามามีสวนในผลประโยชนของตน เนื่องจากเมืองตางๆ ไดออกกฎหมายบังคับ

พอคาตางชาติมิใหทําการคาปลีก กลุมพอคาของเมืองจึงไดทําหนาท่ีเปนตัวแทนจําหนายสินคาจากเมืองและ

ประเทศตางๆ ทําใหเกิดสถาบันกลางของนายหนาข้ึน ทําหนาท่ีเปนคนกลางในการติดตอธุรกิจระหวางพอคา

ตางชาติกับพอคาในเมือง เม่ือการคาเจริญข้ึน ทําใหเกิดลัทธิ  กีดกันหรือปกปองคุมกันข้ึน จนทําใหเกิดสมาคม

อาชีพตางๆ ซ่ึงเปนท่ีรวมกลุมคนท่ีประกอบอาชีพประเภทเดียวกันเขาดวยกัน และตอมาก็วิวัฒนาการมาเปน

ลัทธิพาณิชยนิยม กลาวคือนโยบายกีดกันทางการคาประกอบดวย การออกกฎหมาย การตั้งกําแพงภาษี การ

กําหนดโควตา การลาอาณานิคมเพ่ือเปนแหลงจัดหาวัตถุดิบและเปนตลาดสําหรับสินคาสําเร็จรูป ซ่ึงกอใหเกิด

การขัดแยงกันจนลุกลามเปนสาเหตุสําคัญท่ีกอใหเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 1 

การลาอาณานิคมและลัทธิพาณิชยนิยม เกิดจากการคนพบดินแดนใหมๆ ซ่ึงมีจุดเริ่มตนจากการนํา

ของโปรตุเกสทําการสํารวจคนหาดินแดนใหมๆดวยการตั้งโรงเรียนสอนการเดินเรือ การคนพบดินแดนใหมๆ

และการเดินเรือไปยังแถบซีกโลกตะวันออก ทําใหโปรตุเกสไดเขาควบคุมเสนทางเดินเรือในคาบสมุทรอินเดีย

และผูกขาดการคาเครื่องเทศซ่ึงเปนสินคาสงออกท่ีสําคัญของประเทศแถบนั้น เม่ือเสนทางเดินเรือสูอินเดียถูก

ยึดครองควบคุม แตละประเทศตางก็พยายามหาเสนทางเดินเรือใหม นับวาเปนจุดเริ่มตนของลัทธิจักรวรรดิ

นิยม นําไปสูการสงนักสํารวจออกคนหาดินแดนตางๆอยางกวางขวาง นอกจากโปรตุเกส ไดแก สเปน ฝรั่งเศส 

อังกฤษ และเนเธอรแลนด เปนตน  

จากการลาอาณานิคม ประเทศท่ีประสบความสําเร็จเปนประเทศท่ี 2 คือสเปน สเปนประสบ

ความสําเร็จในการคนพบดินแดนใหมจนไดเปนประเทศมหาอํานาจทางทะเล หลังจากการคนพบโลกใหมหรือ

ทวีปอเมริกาสเปนไดพยายามผูกขาดการคาในดินแดนแถบนั้นโดยไมอนุญาตใหตางชาติเดินทางไปโลกใหม 

สวนชาวสเปนก็ตองไดรับใบอนุญาตเสียกอนจึงจะเดินทางไปได การแขงขันทางการคาและเกิดสงครามการ

แกงแยงอาณานิคมกันระหวางประเทศตางๆทําใหลุกลามเปนสาเหตุสําคัญท่ีกอใหเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 1 ซ่ึง

กอใหเกิดความเสียหายอยางมากมายตอชีวิตมนุษยและทรัพยสิน ตลอดจนปจจัยอ่ืนๆ ทางเศรษฐกิจ เพราะ

สงครามทําใหประเทศผูแพสงครามตองเสียคาปฏิกรรมสงครามจนตองกูเงินประเทศอ่ืนๆ ทําใหเกิดภาระ

หนี้สิน เกิดการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคและแรงงานท่ีมีฝมือ เกิดภาวะเงินเฟอ เกิดการวางงาน แรงงาน

ไรฝมือ และธุรกิจหลายแหงตองลมละลาย เม่ือเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา หลายๆ ประเทศก็พยายามหาหนทาง

ท่ีจะแกปญหา ท่ีเกิดข้ึนดวยมาตรการตางๆ เชน มาตรการทางการเงินโดยการลดคาของเงินตรา และการ

วางแผนเศรษฐกิจ เม่ือรัฐบาลประเทศตางๆ พยายามหาวิธีการในการแกไขปญหาเศรษฐกิจตกต่ํา ก็ยิ่งเทากับ

วาเขาแทรกแซงทางเศรษฐกิจมากข้ึน รวมถึงการท่ีหลายประเทศตางก็เตรียมตัวเพ่ือรับสถานการณความ

ขัดแยงระหวางประเทศ โดยพยายามสะสมความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจเพ่ือเก็บไวเปนคาใชจายในการปองกัน

ประเทศ บทบาททางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลก็ยิ่งมีมากข้ึน 
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การเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 เริ่มตนจากการท่ีประเทศตางๆ พยายามเสริมสรางความม่ังค่ังทาง

เศรษฐกิจ ทําใหประเทศท่ีไมมีทรัพยากรธรรมชาติของตนเอง และประเทศท่ีไมมีอาณานิคมในโพนทะเลเริ่ม

รูสึกวาเสียเปรียบ จึงพยายามใชนโยบายขยายดินแดนเพ่ือเปนฐานทางเศรษฐกิจและเสริมสรางอํานาจใหแก

ตนเอง ซ่ึงเปนผลใหเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 ข้ึนใน พ.ศ. 2482 ซ่ึงกินเวลานานถึง 6 ป เม่ือยุติลงก็ทําใหเกิด

ความสูญเสียอยางใหญหลวง ประเทศผูแพสงครามนอกจากจะตองเสียคาปฏิกรรมสงครามและมีภาระหนี้สิน

ตางๆ แลว ยังตองสูญเสียดินแดนใหแกประเทศผูชนะสงครามอีกดวย 

สภาพเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ในยุโรปตะวันตกมีความเสียหายมาก แตก็ไดมีการฟนตัวอยาง

รวดเร็วในเวลาตอมา โดยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินท่ีสําคัญๆ คือการบังคับใหออม การรวมมือ

ระหวางภาคเอกชนและภาครัฐบาลในการกําหนดนโยบายการเงิน การลดคาเงินและการใหความชวยเหลือทาง

การเงินแกประเทศดอยพัฒนาเพ่ือการบูรณะและพัฒนาประเทศ ไดมีการวางแผนเศรษฐกิจเพ่ือเปนการ

เตรียมการในหลายประเทศ ไดมีการโอนกิจการของเอกชนมาเปนของรัฐ โดยเฉพาะประเทศในกลุมประเทศ

สังคมนิยมซ่ึงเห็นวาการใชอํานาจของรัฐในการจัดระเบียบทางเศรษฐกิจและการลงทุนเพ่ือใหบริการแก

ประชาชนโดยท่ัวไปอยางท่ัวถึงและเหมาะสม เปนสิ่งจําเปนซ่ึงตองใชเงินจํานวนมากและเงินจํานวนนี้นาจะมา

จากรัฐเทานั้น  

จักษ พันธชูเพชร (2557 : 241) กลาวไววา แมภาครัฐจะมีระบบราชการเปนองคกรหลักท่ีสําคัญใน

การจัดทําบริการสาธารณะ แตระบบราชการก็มีขอจํากัดในการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว สวน

หนึ่งเปนเพราะความตองการของประชาชนมีความหลากหลายและซับซอนมากข้ึน อีกสวนหนึ่งมาจากขอจํากัด

ของระบบราชการเอง ท่ีมีระเบียบแบบแผนรัดกุมและขาดความคลองตัว ทําใหเกิดความลาชาในการ

ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะหากรัฐจะดําเนินการดานธุรกิจ การนําระบบราชการมาใชเพ่ือใหบรรลุเปาหมายทาง

ธุรกิจ จึงเปนสิ่งท่ีเปนไปไดยากยิ่ง เพราะระบบราชการถูกออกแบบมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือดําเนินงานดานการ

ปกครองของรัฐเปนหลัก เพ่ือแกไขปญหาเหลานี้ รัฐจึงไดสรางระบบการทํางานท่ีเรียกวา รัฐวิสาหกิจ ข้ึน โดย

ใหมีลักษณะแตกตางจากราชการ และใหใกลชิดกับลักษณะของวิสาหกิจเอกชน ลักษณะดังกลาวทําให

รัฐวิสาหกิจมีลักษณะผสมระหวางการเปนวิสาหกิจเอกชนกับวิสาหกิจมหาชน 

จําเนียร ราชแพทยาคม (2559 : 6) ไดกลาวไววา สําหรับประเทศไทย ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองใน พ.ศ. 2475 คณะราษฎรไดกลายเปนชนชั้นปกครองใหมท่ีควบคุมอํานาจทางการเมือง การทหาร 

และทรัพยากรท้ังหมดของรัฐในฐานะท่ีเปนผูควบคุมทุนของรัฐ และเปนผูท่ีออกกฎหมายตางๆ เพ่ือสนับสนุน

ใหเกิดความชอบธรรมแกการจัดสรรทรัพยากรเหลานั้น คณะราษฎรไดนําทุนของรัฐไปสรางรัฐวิสาหกิจ และ

บริษัทก่ึงราชการข้ึนจํานวนหนึ่ง โดยรัฐบาลเปนผูถือหุนรายใหญ และอยูภายใตการบริหารงานของขาราชการ

ท่ีมาจากคณะราษฎร หรือบุคคลท่ีใกลชิดกับคณะราษฎร 

การใชทรัพยากรทางการเงินของรัฐมาสรางรัฐวิสาหกิจข้ึนนี้ คณะราษฎรไดสรางรัฐวิสาหกิจทาง

การเงิน ไดแก ธนาคารเอเชีย ธนาคารมณฑล และบริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภัย รัฐวิสาหกิจทางอุตสาหกรรม 

ไดแก บริษัทขาวไทย บริษัทประมงไทย บริษัทเดินเรือไทย และบริษัทไทยเดินเรือทะเล สวนรัฐวิสาหกิจ

ทางดานพาณิชยกรรม ไดแก บริษัทคาพืชผลไทย และบริษัทพืชกสิกรรม เปนตน 
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หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 รัฐบาลจัดตั้งรัฐวิสาหกิจข้ึนเปนจํานวนมาก เพ่ือบูรณะฟนฟูเศรษฐกิจและ

สังคมใหเจริญกาวหนา เพ่ือจัดทํากิจการท่ีเปนสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน และกิจการท่ีมีผลโดยตรงตอความ

ม่ันคงของประเทศ เพ่ือดําเนินการดานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพ่ือตอบสนองความตองการในดาน

อุปโภคบริโภคของประชาชนใหเพียงพอ เพ่ือประกอบกิจการท่ีเก่ียวของกับสงคราม เชน เชื้อเพลิง เปนตน 

รวมท้ัง เพ่ือดําเนินกิจการท่ีเปนการบริการประชาชนท่ีภาคเอกชนยังไมมีความพรอม ท้ังในดานเงินทุนและ

ความสามารถ มีการตรากฎหมายสําคัญฉบับหนึ่งใน พ.ศ. 2496 เพ่ือเปดโอกาสใหฝายบริหารจัดตั้งองคการ

หรือหนวยงานข้ึนมาทําหนาท่ีจัดทําบริการสาธารณะ ไดแก พระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งองคการของ

รัฐบาล พ.ศ. 2496 ท่ีไดจัดตั้งหนวยงานตางๆ ข้ึนมาหลายแหง ซ่ึงมีสถานภาพเปนรัฐวิสาหกิจ ไดแก องคการ

ขนสงมวลชนกรุงเทพ องคการแบตเตอรี่ องคการแกว องคการกําจัดน้ําเสีย เปนตน 

จากนั้นมาก็มีรัฐวิสาหกิจเกิดข้ึนอีกเปนจํานวนมาก จนกระท่ังปจจุบันมีรัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลัง

เปนผูกํากับดูแล (ไมรวมบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจเหลานี้) รวมท้ังสิ้น 56 แหง ซ่ึงรัฐวิสาหกิจเหลานั้นจัดต้ัง

ข้ึนมาก็ดวยเหตุผลหลายประการแตกตางกันไป เชน เหตุผลทางเศรษฐกิจ การคลัง และความม่ันคง เปนตน 

นันทวัฒน บรมานันท (2560 : 147-149) ไดกลาวไววา ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยนั้น ระบบ

ราชการ เปนองคกรท่ีผูขาดการใชอํานาจตางๆ ในสังคม บริการสาธารณะประเภทภารกิจพ้ืนฐาน อันไดแก 

การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ ระบบตํารวจ ระบบศาล และการสรางความสัมพันธระหวาง

ประเทศ เปนกิจการท่ีอยูในความรับผิดชอบของระบบราชการท้ังหมด ท้ังในดานการดําเนินงานและดาน

คาใชจายตางๆ  

ตอมาเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองข้ึนในป พ.ศ. 2475 คณะราษฎรก็ไดกลายเปนชนชั้น

ปกครองใหมท่ีควบคุมอํานาจท้ังทางการเมือง การทหาร และทรัพยากรท้ังหมดของรัฐสืบแทนผูปกครองเกา 

ในฐานะท่ีเปนผูควบคุมทุนของรัฐและเปนผูออกกฎหมายตางๆ เพ่ือสนับสนุนใหเกิดความชอบธรรมแกการ

จัดสรรทรัพยากรเหลานั้น คณะราษฎรไดนําทุนของรัฐไปสรางรัฐวิสาหกิจ และ บริษัทก่ึงราชการ ข้ึนจํานวน

หนึ่ง โดยรัฐเขาไปถือหุนขางมากและทําหนาท่ีบริหารบริษัทก่ึงราชการเหลานั้น 

หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 รัฐตั้งรัฐวิสาหกิจข้ึนมาจํานวนมากเพ่ือแกปญหาตางๆ เชน เพ่ือการฟนฟู

ประเทศ เพ่ือสรางสาธารณูปโภค เพ่ือผลิตสินคาท่ีขาดแคลน และสินคาท่ีตองซ้ือหาจากตางประเทศ เปนตน 

ชวงระยะหลังสงครามโลกครั้งท่ีสองไปจนกระท่ังถึงป พ.ศ. 2500 จึงนับไดวาเปนชวงท่ีประเทศไทยมี

รัฐวิสาหกิจมากท่ีสุด 

การจัดทําบริการสาธารณะในระบบราชการมีขอจํากัดหลายประการ เชน ระเบียบแบบแผนตางๆ 

ของทางราชการท่ีไมกอใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงานและเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน ดังนั้น หาก

นําเอาระบบราชการไปจัดทําบริการสาธารณะบางประเภทท่ีมีลักษณะก่ึงการดําเนินธุรกิจเชนเดียวกับการ

ดําเนินธุรกิจของภาคเอกชน ก็จะเกิดความไมเหมาะสมและไมเกิดผลดี ดวยเหตุดังกลาว จึงมีการสรางองคกร

ข้ึนมาใหมท่ีมีการดําเนินงานท่ีผอนคลายจากกฎเกณฑตางๆ ของทางราชการเรียกวา รัฐวิสาหกิจ 

จากท่ีกลาวมา สามารถสรุปไดวา การบริหารงานภาครัฐมีความสัมพันธโดยตรงกับระบบราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน ซ่ึงเปนองคการสาธารณะ การดําเนินกิจการทางเศรษฐกิจโดยรัฐนั้น เริ่มข้ึน
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จากแนวคิดลัทธิพาณิชยนิยมซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากนโยบายกีดกันทางการคาของประเทศตางๆ ในยุโรป นับแต

สมัยท่ีประเทศเหลานั้นมีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม หลังเกิดสงครามโลกท้ังสองครั้ง ประเทศตางๆ หาทาง

ฟนฟูเศรษฐกิจโดยเพ่ิมบทบาทของรัฐในการดําเนินกิจการทางเศรษฐกิจมากยิ่งข้ึน มีการโอนกิจการของเอกชน

มาเปนของรัฐมากยิ่งข้ึน ซ่ึงนับวาเปนจุดเริ่มตนของภารกิจทางดานเศรษฐกิจโดยรัฐบาล ท่ีเรียกวารัฐวิสาหกิจ 

การนิยามศัพทรัฐวิสาหกิจ 

 รัฐวิสาหกิจหรือวิสาหกิจมหาชน (Public Enterprise) เปนเครื่องมืออยางหนึ่งของรัฐในการประกอบ

ภารกิจในทางเศรษฐกิจ ในการใหความหมายของรัฐวิสาหกิจมีแนวคิดจากนักวิชาการหลายทานดังนี้ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556: 987) ไดใหความหมายไววา รัฐวิสาหกิจ 

หมายถึง กิจการท่ีรัฐเปนผูลงทุนหรือถือหุนขางมาก หมายถึง องคการของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจซ่ึงรัฐเปน

เจาของ หรือกิจการของรัฐ หรือบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการ องคการของรัฐบาล หรือ

หนวยงานธรุกิจของรัฐมีทุนอยูเกินกวารอยละ 50  

พิพัฒน ไทยอารี และ พิมลจรรย นามวัฒน (2549 : 20-23) ไดอธิบายไววา ในระยะแรกคําวา

รัฐวิสาหกิจยังไมมีการนํามาใชกัน มีเพียงแนวคิดเก่ียวกับบรรษัทสาธารณะและถือกันวาเปนรูปแบบทางการ

บริหารกิจการรัฐวิสาหกิจลักษณะหนึ่ง บรรษัทสาธารณะก็คือองคการทางการคาท่ีมีความเปนอิสระทาง

การเงินจากราชการ ซ่ึงโดยท่ัวไปก็หมายถึงรัฐบาลกลางท่ีเปนหนวยงานจัดตั้งองคกรเหลานี้ข้ึนมา กิจการท่ี

เรียกวารัฐวิสาหกิจท่ีถือปฏิบัติท่ัวๆ ไป มีการเรียกกันหลายอยาง เชน บริษัทและองคการของรัฐบาล หรือ

องคการบริษัท และกิจการในการควบคุมของรัฐบาล เปนตน  

ลักษณะองคการท่ีเรียกวาบรรษัทสาธารณะ มีลักษณะดังนี้ คือ เปนองคการท่ีจัดตั้งโดยมีกฎหมาย

เฉพาะ คณะกรรมการบริหารไดรับการแตงตั้งโดยรัฐบาลหรืออํานาจฝายบริหาร พนักงานไมมีฐานะเปน

ขาราชการ และรายไดขององคการเกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรมทางอุตสาหกรรมหรือการคา 

จากความหมายรัฐวิสาหกิจ มีสวนชวยกําหนดแนวทางการพิจารณากิจการท่ีควรเรียกวารัฐวิสาหกิจได

ดังนี้ คือ  

1.  กิจการท่ีมิใชการปองกันประเทศ หรือการรักษาความสงบสุขของประชาชน และความยุติธรรม 

แตเปนกิจการท่ีมีลักษณะเปนสาขาทางเศรษฐกิจ  

2.  การจัดตั้งโดยรัฐบาลซ่ึงอาจเปนรัฐบาลระดับชาติหรือระดับทองถ่ินก็ได  

3.  ลักษณะการจัดตั้งตามกฎหมาย โดยมีกฎหมายจัดต้ังโดยเฉพาะ หรือเปนองคการตามกฎหมาย

แพงและพาณิชยก็ได โดยมีการถือหุน ซ่ึงผูถือหุนอาจประกอบไปดวยสวนราชการหรือเอกชนก็ได กลาวคือ

รูปแบบขององคการอาจมีหลายแบบก็ได และมีลักษณะเปนการรวมทุนก็ได และ  

4.  จะมีความเปนอิสระทางการเงินจากทางราชการ มีรายไดของตนเอง โดยรัฐไมตองจัดสรร

งบประมาณให หรือไมตองผานการตรวจสอบจากหนวยงานราชการหรือรัฐสภา  

ดังนั้น รัฐวิสาหกิจจึงหมายถึงกิจการท่ีมีคุณลักษณะดังนี้ คือ  

1.  เปนกิจการท่ีรัฐบาลดําเนินการกับมหาชนแบบธุรกิจ มิใชเปนการดําเนินงานในฐานะผูปกครอง  
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2.  ผูใชบริการคือผูท่ีจะตองจายคาบริการนั้นๆ มิใชประชาชนผูเสียภาษีเปนผูจาย  

3.  การใชจายของกิจการจะผันแปรไปตามความตองการของผูบริโภคและเปนสิ่งท่ีตองมีการ

คาดคะเนระยะยาว 

4.  การใชจายเพ่ือเพ่ิมพูนความตองการของผูใชไมควรท่ีจะใหเกิดการพอกพูนในคาใชจายของ

รัฐบาล 

5.  การดําเนินการนั้นตองดําเนินการไปตามวิธีการของธุรกิจ กลาวคือเพ่ือหารายไดและแสวงหา

กําไร 

ประเทศตางๆ ไดพัฒนาหนวยงานทางเทคนิคของรัฐข้ึนเพ่ือรับผิดชอบดําเนินการดานอุตสาหกรรม

และพาณิชยกรรม โดยแยกตางหากจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐท่ีพัฒนาข้ึนนี้ เรียกวา “รัฐวิสาหกิจ” 

หรือ “วิสาหกิจมหาชน” ซ่ึงมีลักษณะของการดําเนินงานดังนี้ 

1.  มีฐานะเปนนิติบุคคลเอกเทศแยกออกจากสวนราชการท่ีมีอยูแตเดิม และมีความเปนอิสระท้ัง

ในทางการเงินและการบริหารงานและการบริหารบุคลากร 

2.  รับผิดชอบภารกิจในทางอุตสาหกรรมและการคา อันเปนภารกิจท่ีรัฐถูกเรียกรองใหเขาไป

รับผิดชอบดําเนินการตามความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของอุตสาหกรรมและการคาท่ีเติบโตไปอยาง

รวดเร็วในสังคมสมัยใหม 

3.  ดําเนินการในเชิงพาณิชย โดยสามารถดํารงอยูไดจากคาตอบแทนการขายสินคาหรือบริการของ

รัฐวิสาหกิจนั้นเอง โดยไมตองพ่ึงพาเงินงบประมาณท่ีมาจากภาษีอากร 

4.  อยูภายใตระบบการควบคุมตรวจสอบในลักษณะท่ีเรียกวา “การกํากับดูแล” จากองคกรของรัฐ

เสมอ เพ่ือเปนหลักประกันมิใหเกิดความรั่วไหลและการใชเงินผิดวัตถุประสงค 

ตามลักษณะขององคการท่ีกลาวมา ไดแสดงถึงคุณลักษณะองคการภาครัฐบาลกับคุณลักษณะ

ภาคเอกชนเขาไวดวยกัน เริ่มจากใชคําวาบรรษัทสาธารณะอันหมายถึงองคการทางการคาท่ีมีความเปนอิสระ

ทางการเงินจากราชการ ตอมาเริ่มมีการประยุกตใชกับงานท่ีกวางข้ึนวาหมายถึงกิจการดานอุตสาหกรรม 

เกษตรกรม และพาณิชยกรรม ท่ีรัฐบาลเปนเจาของและควบคุม และพัฒนามาจนถึงความหมายท่ีเนนการทํา

กิจการทางเศรษฐกิจในดานการเงินการขายและรายไดขององคการท่ีเรียกวารัฐวิสาหกิจ 

จําเนียร ราชแพทยาคม (2559 : 11) ไดกลาวไววา คําวารัฐวิสาหกิจ ซ่ึงในภาษาอังกฤษใชคําวา 

Public Enterprise นั้น ในความหมายท่ัวไป ศาสตราจารย เอ เอ็ช. แฮนสัน (Hanson) ไดใหความหมายของ

รัฐวิสาหกิจ วาหมายถึง กิจการท่ีรัฐเปนเจาของ และดําเนินการดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินและ

การคาพาณิชย ขณะท่ี วิคแฮม (Wickham) เสนอวา รัฐวิสาหกิจ คือ องคการท่ีดําเนินการเพ่ือขายผลิตผลหรือ

บริการแกตลาดโดยท่ีกิจการนี้มีรัฐบาลเปนเจาของท้ังหมดหรือสวนใหญ ลักษณะขององคการจะมีระบบ

งบประมาณแยกตางหากจากราชการ และจะมีการดําเนินการบริหารของตนเอง โดยรัฐบาลหรือสวนราชการ

จะคอยเปนผูกําหนดแนวทางไว ซ่ึงองคการนั้นๆ จะตองปฏิบัติตาม 
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สวนความหมายทางกฎหมาย ในบทบัญญัติของกิจการซ่ึงโอนมาเปนของชาติอังกฤษ (British 

Nationalization) กลาวถึงรัฐวิสาหกิจวา หมายถึง กิจการซ่ึงบริการประชาชนทุกรูปแบบ และกิจการท่ีทํานั้น 

ไมไดมุงหวังกําไรใหแกผูถือหุน เพราะวากิจการนี้ไมมีผูถือหุน 

ความหมายตามท่ีองคการสหประชาชาติไดใหคํานิยามไว คือ รัฐวิสาหกิจ หมายถึง กิจการท่ีรัฐ

ดําเนินการในดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือการคา ซ่ึงรัฐอาจเปนเจาของหรือ

ควบคุมโดยรัฐ หรือรัฐมีหุนรวมกับเอกชนกวารอยละ 50 

กลาวโดยสรุป ในระยะแรกไมมีคําวารัฐวิสาหกิจ มีเพียงคําวาบรรษัทสาธารณะอันหมายถึงองคการ

ทางการคา ท่ีมีความอิสระทางการเงินจากราชการ ซ่ึงโดยท่ัวไปหมายถึงรัฐบาลกลางท่ีเปนหนวยงานจัดตั้ง

องคการเหลานั้นข้ึนมา กลาวคือ หนวยงานท่ีรับผิดชอบกิจการดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยก

รรมท่ีรัฐบาลกลางเปนเจาของและควบคุม ซ่ึงอาจจะเปนไปโดยวิธีการถือหุนจํานวนมากหรือมากกวารอยละ 

50 หรือนอยกวานั้นก็ได 

ความหมายของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย 

สําหรับประเทศไทยองคการในภาครัฐรูปแบบท่ีเกิดข้ึนภายในรัฐหลังจากท่ีไดมีการจัดตั้งสวนราชการ

ตางๆ ข้ึนมาแลวเปนระยะเวลายาวนานก็คือ รัฐวิสาหกิจ หรือวิสาหกิจมหาชน 

ปรเมศวร ศิริรักษ (2555 : 1) กลาววา รัฐวิสาหกิจเปนองคกรของรัฐท่ีมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนา

ประเทศท้ังในอดีตและปจจุบัน รัฐบาลแตละยุคแตละสมัยไดจัดตั้งและมุงใหรัฐวิสาหกิจเปนองคกรท่ีกอ

ประโยชนในดานตางๆ สามารถตอบสนองเปาหมายของประเทศเฉพาะดานหรือโดยสวนรวม เชน ดําเนินการ

แสวงหารายไดเพ่ือสนองตามนโยบายการเงินและการคลังของประเทศ ดําเนินการดานสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการเพ่ือสนองนโยบายดานสังคม ดําเนินการดานโครงการสรางเศรษฐกิจพ้ืนฐานในโครงการขนาด

ใหญ เพ่ือใหบรรลุท้ังเปาหมายทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

รัชยา ภักดีจิตต (2557 : 100-101) ไดกลาวไววา บริการสาธารณะท่ีจัดทําในรูปแบบรัฐวิสาหกิจนั้น 

เปนภารกิจในทางอุตสาหกรรมและการคา ซ่ึงรัฐจําเปนตองเขามารับผิดชอบในการดําเนินการเพ่ือรองรับความ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของการผลิตในระบบอุตสาหกรรมและการคา และการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ 

ภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม ซ่ึงภารกิจเหลานี้ ไดแก การจัดหาแหลงวัตถุดิบและพลังงานท่ีเพียงพอตอ

อุตสาหกรรม รวมไปถึงการจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพ่ือรองรับการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมและการคา โดยท่ีสภาพการดําเนินกิจการดังกลาวมีลักษณะของการตกลงดวยความสมัครใจใน

การท่ีจะเขาซ้ือขาย หรือรับบริการท่ีรัฐจัดทําข้ึนในลักษณะเดียวกันกับท่ีเอกชนปฏิบัติตอกันในทาง

อุตสาหกรรมและการคา ซ่ึงแตกตางไปจากบริการสาธารณะท่ีสวนราชการเปนผูรับผิดชอบ ซ่ึงรัฐจะใชอํานาจ

รัฐบังคับฝายเดียวกับเอกชน ดังนั้น รัฐจึงไดจัดระบบองคการภาครัฐอีกรูปแบบหนึ่งข้ึน อันไดแก รัฐวิสาหกิจ 

เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทําภารกิจในทางอุตสาหกรรมและการคาเหลานี้เปนการเฉพาะ แยกตางหากจากสวน

ราชการท่ีมีอยูเดิม โดยรัฐวิสาหกิจจะมีการบริหารท่ีเปนอิสระ มีการดําเนินงานท่ีมีความยึดหยุน และมีความ

คลองตัว   ในการตัดสินใจในเชิงพาณิชยภายใตการกํากับตรวจสอบจากองคการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
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วิสาหกิจมหาชน จึงเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของรัฐในการประกอบภารกิจ (บริการสาธารณะ) ในทางเศรษฐกิจ 

เนื่องจากภารกิจของรัฐไดขยายเพ่ิมเติมมากข้ึนนอกเหนือจากภารกิจดั้งเดิม 

ฉะนั้น ขอความคิดทางกฎหมายของรัฐวิสาหกิจ จึงหมายถึง องคการท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล ซ่ึงดําเนิน

กิจกรรมในทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพ่ือผลิตสินคาและบริการออกจําหนาย และอยูภายใตอํานาจ

ครอบงําชี้ขาดของรัฐ 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (2558 : 4) กลาววา รัฐวิสาหกิจ (State-owned Enterprise) 

หมายถึง องคการของรัฐท่ีมีการจัดตั้งตามกฎหมาย หรือบริษัทท่ีภาครัฐมีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละ 50 

โดยเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีเสมือนเปนเจาของทรัพยสินและโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญของประเทศ ในฐานะเปน

ผูใหบริการสินคาและบริการสาธารณะท่ีจําเปน เพ่ือสนองความตองการข้ันพ้ืนฐานแกประชาชน รวมถึงการมี

บทบาทในการเสริมสรางความแข็งแกรงทางดานเศรษฐกิจ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ประเทศใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน อันถือไดวาเปนสวนหนึ่งของนโยบายทางดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ดังนั้น รัฐวิสาหกิจจึงเปนกิจการ ท่ีมีความสําคัญตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก 

อยางไรก็ตาม กฎหมายท่ีเก่ียวกับรัฐวิสาหกิจหลายฉบับไดกําหนดความหมายของคําวา รัฐวิสาหกิจ ไว

แตกตางกัน ซ่ึงในการพิจารณาวาองคกรใดเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายหรือไม จะตองพิจารณาตามกฎหมาย

ดังกลาวเปนการเฉพาะ เชน กฎหมายคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ

กฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจ เปนตน ทําใหรัฐวิสาหกิจอาจแบงไดหลายประเภทตามเกณฑท่ีแตกตางกัน เชน 

แบงตามกฎหมายจัดตั้ง ลักษณะองคกร หรือประเภทอุตสาหกรรม เปนตน 

จําเนียร ราชแพทยาคม (2559 : 12) ไดกลาวไววา ในความหมายท่ัวไปนั้น สํานักงานคณะกรรมการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใหความหมายรัฐวิสาหกิจไววา หมายถึง องคการของรัฐบาลหรือหนวยงานธรุกิจ

ท่ีรัฐบาลเปนเจาของ รวมท้ังบริษัทจํากัดและหางหุนสวนนิติบุคคล ท่ีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีหุนอยูเกิน

กวารอยละ 50 นับเปนกลไกสําคัญของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศดานเศรษฐกิจและสังคมมาตั้งแต

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 1 ระยะท่ี 1 พ.ศ. 2504-2506 เปนตนมา 

สวนความหมายทางกฎหมาย สําหรับประเทศไทย คําวา รัฐวิสาหกิจ ไดมีการกําหนดความหมายใน

กฎหมาย 5 ฉบับ โดยเรียงลําดับตอไปนี้ 

1.  ความหมายตามมาตรา 4 แหง พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ พ.ศ. 2502 

กลาววา รัฐวิสาหกิจ หมายความวา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ซ่ึงทุนท้ังสิ้นเปนของกระทรวง ทบวงกรม 

ในรัฐบาล หรือกระทรวง ทบวง กรม ในรัฐบาลมีทุนรวมกันอยูดวยเกินกวารอยละ 50 หรือบริษัท หรือหาง

หุนสวนนิติบุคคลใดๆ ท่ีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลดังกลาวขางตน มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละ 50 

และใหหมายความรวมถึง องคการของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเปนเจาของ และรวมตลอดถึง

บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใดๆ ท่ีองคการของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจของรัฐมีทุนรวมอยูดวยเกินกวา

รอยละ 50 

2.  ความหมายตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 รัฐวิสาหกิจ 

หมายความวา 
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 (1)  องคการของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเปนเจาของ 

 (2)  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการมีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละ 50 

 (3)  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ ตาม (1) และ/หรือ 

(2) มีทุนอยูดวยเกินกวารอยละ 50 

 (4)  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (3) และ/หรือ 

(1) และ/หรือ (2) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละ 50 

 (5)  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (4) และ/หรือ 

(1) และ/หรือ (2) และ/หรือ (3) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละ 50 

3.  ความหมายตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 รัฐวิสาหกิจ หมายความวา 

 (1)  องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล หรือกิจการของรัฐ

ตามกฎหมายท่ีจัดตั้งกิจการนั้น และหมายความรวมถึงหนวยงานธุรกิจท่ีรัฐเปนเจาของ แตไมรวมถึงองคการ

หรือกิจการท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ เพ่ือสงเคราะหหรือสงเสริมกิจการใดๆ ท่ีไมใชธุรกิจ 

 (2)  บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองท่ีมี

ฐานะเทียบเทา และ/หรือรัฐวิสาหกิจ ตาม (1) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละ 50 

 (3)  บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองท่ีมีฐาน

เทียบเทา และ/หรือรัฐวิสาหกิจ ตาม (1) และ/หรือ (2) มีทุนรวมอยูดวยถึงสองในสาม 

4.  ความหมายตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญั ติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 

รัฐวิสาหกิจ หมายความวา 

 (1)  องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคการของรัฐบาลหรือกิจการของรัฐ

ตามกฎหมายท่ีจัดตั้งกิจการนั้น และใหหมายความรวมถึงหนวยงานธุรกิจท่ีรัฐเปนเจาของ 

 (2)  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองท่ีมีฐานะ

เทียบเทา หรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) มีทุนรวมอยูดวยเกินรอยละ 50 

5.  ความหมายตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 บัญญัติคําวา 

รัฐวิสาหกิจ หมายความวา 

 (1)  องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคการของรัฐบาล กิจการของรัฐซ่ึงมี

กฎหมายจัดตั้งข้ึน หรือหนวยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเปนเจาของ 

 (2)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) มีทุน

รวมอยูดวยเกินรอยละ 50 

 (3)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ท่ีหนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจตาม (1) หรือ (2) 

หรือ รัฐวิสาหกิจตาม (1) และ (2) มีทุนรวมอยูดวยเกินรอยละ 50 โดยใหคํานวณเฉพาะทุนตามสัดสวนท่ีเปน

ของหนวยงานรัฐเทานั้น 
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นันทวัฒน บรมานันท (2560 : 250-254) ไดอธิบายไววา ความหมายของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยท่ี

ใชอางอิงกันอยูท่ัวไปนั้นเปนความหมายท่ีปรากฏอยูในกฎหมาย ซ่ึงแยกพิจารณาได 2 กรณี คือ ความหมาย

ของรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และความหมายของรัฐวิสาหกิจตาม

กฎหมายอ่ืน ดังนี้  

1.  พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518  

2.  พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2521 (เดิมคือพระราชบัญญัติสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ พ.ศ. 2502)  

3.  พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543  

จากคํานิยามท่ีปรากฏในกฎหมายท้ัง 4 ฉบับแสดงใหเห็นวาวิธีการจําแนกรายการและองคการท่ีถูก

จําแนกไวคลายคลึงกันมาก จะมีความกวางแคบตางกันก็เพียงเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมายแตละฉบับ

เทานั้น กลาวคือ คํานิยามตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 จะกวางกวาคํานิยามในกฎหมาย

อีก 3 ฉบับ ครอบคลุมถึงกิจการใดๆ ท่ีรัฐเปนเจาของหรือมีทุนรวมอยูเกินกวารอยละ 50 ไมวาจะเปนทางตรง

หรือทางออมก่ีข้ันก็ตาม ซ่ึงพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2521 พระราชบัญญัติ

แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 ไมไดกําหนดเอาไว สวนพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ. 2518 ไมไดครอบคลุมถึงองคการหรือกิจการท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ

เพ่ือการสงเคราะหหรือสงเสริมใดๆ ท่ีมิใชธุรกิจ เชน การกีฬาแหงประเทศไทย การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

และสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางเปนตน 

ดังนั้น รัฐวิสาหกิจ ท่ีเปนคํานิยามท่ัวไปในกฎหมายไทยจึงไมมีและไมเคยมีอยู มีแตเพียง รัฐวิสาหกิจ

ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 หรือ รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน

สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 หรือ รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2521 หรือ รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2543 

เทานั้น  

รัฐวิสาหกิจตามความหมายของกฎหมายจึงไดแก องคการ 7 ประการ ดังนี้  

1.  องคการของรัฐบาล 

2.  กิจการของรัฐตามกฎหมายท่ีจัดตั้งกิจการนั้น 

3.  หนวยงานธุรกิจท่ีรัฐหรือรัฐบาลเปนเจาของ 

4.  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการมีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละ 50 

5.  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม 1) และ 2) และ/หรือ 

3) และ/หรือ 4) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละ 50 

6.  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม 1) และ 2) และ/หรือ 

3) และ/หรือ 4) และ/หรือ 5) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละ 50 

7.  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม 1) และ 2) และ/หรือ 

3) และ/หรือ 4) และ/หรือ 5) และ/หรือ 6) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละ 50 จากท่ีกลาวมาขางตน  
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ประเทศไทยไดเริ่มใชคําวา “รัฐวิสาหกิจ” เปนทางการครั้งแรกในพระราชบัญญัติพัฒนาเศรษฐกิจ

แหงชาติ พ.ศ. 2502 แตคําวา “รัฐวิสาหกิจ” ก็ยังหาคํานิยามท่ีแนนอนชัดเจนไมได ในปจจุบัน ประเทศไทยมี

กฎหมายเก่ียวกับรัฐวิสาหกิจ 3 ฉบับ ซ่ึงไดใหคํานิยามความหมายของรัฐวิสาหกิจไว ไดแก พระราชบัญญัติ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2521 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และ

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518  

ดังนั้นจึงสรุปไดวา รัฐวิสาหกิจ หมายถึง องคกรของรัฐหรือหนวยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเปนเจาของ หรือ

กิจการท่ีรัฐหรือหนวยงานของรัฐถือหุนเกินกวารอยละ 50 และรัฐวิสาหกิจอาจจะจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายหลาย

อยาง เพ่ือเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของรัฐในการประกอบภารกิจในทางเศรษฐกิจ จัดแบงเปน 3 รูปแบบ คือ 

ทบวงการเมือง บรรษัทสาธารณะ และบริษัทท่ีรัฐเปนเจาหรือหรือบริษัทท่ีรัฐรวมเปนเจาของ 

วัตถุประสงคของรัฐวิสาหกิจ 

 รัฐวิสาหกิจเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของรัฐในการประกอบภารกิจในทางเศรษฐกิจ การดําเนินงานทาง

เศรษฐกิจนั้นจะตองอาศัยความคลองตัวในการตัดสินใจดําเนินการและในดานการเงินเชนเดียวกับวิสาหกิจ

เอกชน เพราะเปนการดําเนินกิจการดานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ท่ีรัฐพิจารณาเห็นวามีความสําคัญตอ

เศรษฐกิจของชาติและสังคมสวนรวม ซ่ึงรัฐตองจัดลักษณะขององคการรัฐวิสาหกิจใหมีความแตกตางจากสวน

ราชการและใหมีความใกลเคียงกับลักษณะของวิสาหกิจเอกชนมากท่ีสุด 

ชาญชัย แสวงศักดิ์ (2542 : 99-110) ไดสรุปไววา รัฐวิสาหกิจ มีลักษณะเฉพาะของตนเอง คือ 

รัฐวิสาหกิจเปนนิติบุคคลแยกออกไปตางหากจากรัฐและสวนราชการท่ีมีอยูแตเดิม มีความเปนอิสระท้ังในทาง

การเงิน การบริหารงานและการบริหารบุคคล มีหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินภารกิจในทางอุตสาหกรรมและการคา 

โดยดําเนินการในเชิงพาณิชยคือเรียกคาตอบแทนจากการขายสินคาหรือบริการของตนโดยไมตองพ่ึงพาเงิน

จากรัฐ แตจะตองอยูภายใตการควบคุมตรวจสอบจากรัฐ 

เฉลิมพล ศรีหงษ (2551: 9-10) ไดกลาวไววา ในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจข้ึนมานั้น รัฐบาลของประเทศ

ตางๆ มีวัตถุประสงคตางๆ กันหลายประการ ดังนี้ คือ 

1.  เปนการกระตุนวิสากิจเอกชนท้ังโดยทางตรงและทางออม 

2.  เพ่ือเขามาดําเนินงานแทนวิสาหกิจเอกชนโดยวิธีการโอนกิจการเขาเปนของรัฐ หรือโดยการท่ีรัฐ

ใชสิทธิท่ีจะซ้ือกิจการใดๆ ในสาขาตางๆ ทางเศรษฐกิจไดกอนเอกชนอ่ืนๆ ในฐานะท่ีเปนกิจการท่ีอยูภายใน

ขอบเขตท่ีสงวนไวเฉพาะรัฐบาล 

3.  เปนการชวยเสริมวิสาหกิจเอกชนโดยการทําใหขอบกพรองหรือชองโหวบางประการซ่ึงวิสาหกิจ

เอกชนอาจมีอยูใหหมดสิ้นไป เชน ในธุรกิจเก่ียวกับการผลิตและจําหนายสินคาทางการเกษตรซ่ึงท้ังเกษตรกร

และผูบริโภคมักจะเสียเปรียบพอคาคนกลาง 

4.  เพ่ือเขารวมกับวิสาหกิจเอกชนในการดําเนินโครงการตางๆ 

5.  เพ่ือบริการดานสาธารณะอันเปนสาเหตุใหญ ซ่ึงทุกๆ ประเทศถือเปนหลักท่ีรัฐบาลจะตองเขา

ดําเนินงานในรูปรัฐวิสาหกิจ เหตุผลท่ีรัฐจําเปนตองดําเนินงานประเภทนี้ก็เพ่ือบริการสังคมโดยแท ท้ังยังเปน
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การรักษาประโยชน ปองกันความเสียหายและความเหลื่อมล้ําต่ําสูงของประชาชนสวนรวม กิจการประเภทนี้ 

เชน การไฟฟา การประปา เปนตน 

6.  เพ่ือเตรียมพรอมแกไขวิกฤตการณตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึน เชน อุตสาหกรรมการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ

และเชื่อเพลิง เปนตน 

7.  เพ่ือประโยชนทางการเมืองและเกียรติคุณของประเทศชาติ กิจการประเภทนี้มักขาดทุนอยูเสมอ 

เพราะเปนกิจการท่ีรัฐบาลไมไดมุงหวังผลกําไร หากแตมุงหวังท่ีจะเชิดชูเกียรติของประเทศชาติ หรือเปนเรื่อง

เก่ียวกับการเมืองมากกวา กิจการประเภทนี้เชน การสงเสริมกีฬา การสงเสริมการทองเท่ียว   เปนตน 

8.  การผูกขาดเพ่ือหากําไร เชน การผลิตและจําหนายสุรา ยาสูบ สลากกินแบง เปนตน 

9.  เพ่ือเผยแพรวิชาการใหมๆ และวิธีประกอบกิจการดานตางๆ มักเปนกิจการเล็กๆ ซ่ึงทําเปน

ตัวอยางในลักษณะของการวิจัยทดลองหรือคนควาหาวิธีท่ีถูกตองและประหยัดคาใชจาย ปรับปรุงคุณภาพของ

การผลิตใหดีข้ึน เปนตน 

จําเนียร ราชแพทยาคม (2559 : 7) ไดกลาวไววา เหตุผลในการมีรัฐวิสาหกิจสามารถแยกเปน 2 กรณี 

คือ  

1.  เหตุผลท่ัวไป คือ มูลเหตุในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจท่ีพบในหลายๆ ประเทศรวมท้ังในประเทศไทย

ดวยนั้น มีอยูดวยกัน 4 ประการ คือ 

 1.1  เพ่ือหารายได ในบางกรณีรัฐมีความจําเปนท่ีตองดําเนินกิจกรรมบางประเภทเพ่ือหา

รายไดเขารัฐโดยตรง เชน การผลิตสุรา ยาสูบ สลากกินแบง และไพ เปนตน 

 1.2  เพ่ือความม่ันคงของประเทศ กิจการบางประเภทอาจมีความสําคัญตอความม่ันคงของ

ประเทศและประชาชน เชน กิจการท่ีเปนสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน ไฟฟา น้ําประปา โทรศัพท หรือในบาง

กรณีก็มีผลโดยตรงตอความม่ันคงของประเทศ เชน องคการแบตเตอรี่ องคการแกว องคการฟอกหนัง องคการ

เชื้อเพลิง ซ่ึงถือเปนยุทธปจจัยของกองทัพในยามสงคราม 

 1.3  เพ่ือจัดทําบริการสาธารณะบางประเภท ซ่ึงถือเปนภารกิจหนาท่ีสําคัญประการหนึ่งของรัฐ

ท่ีจะตองจัดใหมีเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในประเทศ เชน การจัดใหมีระบบการศึกษา การ

สาธารณสุข การสังคมสงเคราะหตางๆ เปนตน 

 1.4  เพ่ือจัดทําสาธารณูปโภค ซ่ึงเปนปจจัยข้ันพ้ืนฐานท่ีประชาชนทุกคนควรไดรับบริการและ

ดวยเหตุผลท่ีประชาชนในสังคมมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีตางกัน การจัดทําสาธารณูปโภค   ท่ีคิดคาบริการตาม

ลักษณะการจัดการเชิงธุรกิจอาจทําใหประชาชนบางสวนไมมีโอกาสในการใชบริการเหลานั้น ประกอบกับ

ปญหาดานตนทุนในการดําเนินงาน จุดคุมทุน และผลตอบแทน ท่ีทําใหเอกชนไมสนใจเขามาดําเนินการ เชน 

การจัดต้ังการรถไฟแหงประเทศไทยเพ่ือสรางทางรถไฟและเดินรถไฟไปในพ้ืนท่ีภาคตางๆ ของประเทศ หรือ

การจัดตั้งกรมไปรษณียและโทรเลขเพ่ือใหการติดตอสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วข้ึน 

2.  เหตุผลเฉพาะสําหรับประเทศไทย คือ ความมุงหมายในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจของแตละประเทศ

ยอมแตกตางกันไปตามความตองการของแตละประเทศ ข้ึนอยูกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ

ประเทศนั้นๆ ในบางครั้งการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจอาจเกิดข้ึนมาโดยมิไดมีความมุงหมายท่ีจะใหกิจการนั้นเปน
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รัฐวิสาหกิจ แตอาจเกิดข้ึนเนื่องจากสถานการณคับขันทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือความตองการให

รัฐวิสาหกิจมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ ถือวาเปนการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจดวยวัตถุประสงคชั่วคราว เพ่ือให

เปนไปตามความมุงหมายท่ีวางไว กรณีประเทศไทยไดมีการจัดตั้งในลักษณะดังกลาว เชน 

 2.1  ยึดทรัพยเนื่องจากเหตุผลทางการเมือง เชน บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด 

 2.2   เพ่ือแกไขวิกฤตเศรษฐกิจเฉพาะคราว เชน องคการทอผา องคการผลิตอาหารสําเร็จรูป  

 2.3  เพ่ือเปนโครงการชี้นําแกภาคเอกชนในการดําเนินธุรกิจ เชน กิจการรถไฟ ไปรษณีย 

โทรศัพท และวิทยุกระจายเสียง กิจการขนสงมวลชน การสรางเสนทางคมนาคม องคการตลาด 

 2.4  เปนวิธีเขาจัดการเพ่ือแกปญหาเฉพาะเรื่อง เชน ธนาคารกรุงไทย จํากัด 

ปภาวดี ประจักษศุภนิติ และ วราภรณ รุงเรืองกลกิจ (2549 : 49) ไดกลาวไววา ถาพิจารณาในเชิง

กฎหมาย รัฐวิสาหกิจมี 3 รูปแบบ ดังนี้ คือ 

1. ทบวงการเมือง หรือรัฐพาณิชย ท่ีเปนสวนหนึ่งของฝายบริหารหรือกระทรวงทบงกรม มีลักษณะ

สําคัญดังนี้ คือ ไดรับงบประมาณประจําปจากรัฐบาล รายรับท้ังหมดตองนําสงกระทรวงการคลัง งบประมาณ

ประจําปตองไดรับอนุมัติจากรัฐสภา ถูกควบคุมดานงบประมาณ บัญชี  และการตรวจบัญชี เชนเดียวกับหนวย

ราชการท่ัวไป เจาหนาท่ีของรัฐเปนขาราชการพลเรือน อยูภายใตกฎหมายพลเรือน โครงสรางการบริหารเปน

ตามสายบังคับบัญชา ในบางประเทศ รัฐพาณิชย มีเอกสิทธิ์ไมสามารถฟองรองได กอนไดรับอนุมัติจากรัฐบาล 

ในปจจุบันรัฐพาณิชยสวนใหญไดแปรรูปเปนองคการรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากขาดความคลองตัว 

2. บรรษัทของรัฐหรือบรรษัทสาธารณะ องคการรัฐวิสาหกิจ  มีลักษณะสําคัญดังนี้ คือ รัฐบาลเปน

เจาของท้ังหมด จัดตั้งข้ึนโดยกฎหมายพิเศษ มีฐานะเปนนิติบุคคล นอกเหนือจากงบประมาณจัดสรรของ

รัฐบาลยังสามารถหาแหลงเงินทุนจากท่ีอ่ืนได ไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎหมาย ในรัฐวิสาหกิจบาง

แหง ขาดความคลองตัวและดําเนินกิจการประสบปญหาขาดทุน อาจทําใหเกิดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจข้ึน 

3. บริษัทของรัฐหรือบริษัทผสม  มีลักษณะสําคัญดังนี้ คือ รัฐเปนเจาของหรือถือหุนสวนใหญหรือ

บางสวนเกินรอยละ 50 จัดตั้งไดงายกวารูปแบบอ่ืน เพียงแคจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทเอกชน  ไมตองตรา

กฎหมายมาควบคุม เขารวมทุนกับเอกชนไดงาย การโอนหรือแปรสภาพเปนวิสาหกิจเอกชนไดงาย มีความ

เสมอภาค มีความคลองตัวสูง 

รัชยา ภักดีจิตต (2557 : 102) ไดกลาวไววา รัฐวิสาหกิจของไทยนั้นในสวนของการกระจายอํานาจจะ

เปนไปตามวิธีการกระจายอํานาจในขอบเขตของภารกิจ กิจการจึงอยูภายใตการกํากับดูแลของฝายบริหาร 

เปนลักษณะโดยท่ัวไปของการจัดทําบริการสาธารณะในรูปแบบรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงประเภทของรัฐวิสาหกิจใน

ประเทศไทยแบงออกไดเปน 3 รูปแบบ ดังนี ้

1.  รัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งเปนองคการของรัฐบาล คือ องคการของรัฐบาลหรือกิจการของรัฐตาม

กฎหมายท่ีจัดตั้งกิจการตามกฎหมายไทย แยกไดเปน 2 ประเภท คือ ประเภทหนึ่งจัดตั้งโดย  พระราช

กฤษฎีกา และอีกประเภทหนึ่งจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ 

2.  รัฐวิสาหกิจท่ีอยูในรูปแบบหนวยงานธุรกิจท่ีรัฐหรือรัฐบาลเปนเจาของ ลักษณะสําคัญของ

รัฐวิสาหกิจประเภทนี้คือ 
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 2.1  การไดรับงบประมาณประจําปจากรัฐบาลและรายรับท้ังสิ้นตองนําสงกระทรวงการคลัง 

งบประมาณดังกลาวถือเปนหนวยหนึ่งของกฎหมายงบประมาณประจําปท่ีตองไดรับการอนุมัติจากรัฐสภา แต

แยกจากงบประมาณของหนวยราชการอ่ืน 

 2.2  ถูกควบคุมดานงบประมาณ ระบบบัญชี และการตรวจบัญชี 

 2.3  เจาหนาท่ีเปนขาราชการพลเรือนอยูภายใตกฎหมายขาราชการพลเรือน 

 2.4  มีโครงสรางการบริหารเหมือนกับทบวงการเมืองและอยูภายใตการบังคับบัญชาของ

รัฐมนตรีเจาสังกัด 

3.  รัฐวิสาหกิจท่ีดําเนินกิจการในรูปของบริษัทจํากัด หรือบริษัทผสม ลักษณะทางกฎหมายของ

บริษัทท่ีรัฐเปนเจาของท้ังหมด หรือบริษัทผสม โดยรัฐเปนเจาของหุนทุนของบริษัทโดยตรง และบริษัทมี

วัตถุประสงค สิทธิ หนาท่ี และหนี้เชนเดียวกับบริษัทเอกชนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

กลาวโดยสรุป รัฐวิสาหกิจถูกจัดตั้งข้ึนเพ่ือเปนเครื่องมือในการประกอบภารกิจในทางเศรษฐกิจ อาศัย

ความคลองตัวในการตัดสินใจเชนเดียวกับกิจการของเอกชน เพ่ือดําเนินการบริการสาธารณะในดาน

อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ตอบสนองตอความตองการของประชาชนในประเทศ 

รัฐวิสาหกิจของไทยในปจจุบัน (2560)  

ปจจุบันในประเทศไทย มีรัฐวิสาหกิจในความกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง 55 แหง       9 สาขา 

(สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, 2560) มีดังตอไปนี้ 

สถาบันการเงิน 10 แหง  

1.  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (กรุงไทย)  

2.  ธนาคารออมสิน (ออมสิน)  

3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.)  

4.  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.)  

5.  ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.)  

6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.)  

7.  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยูอาศัย (บตท.)  

8.  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)  

9.  ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย (ธอท)  

10.  สํานักงานธนานุเคราะห (สธค.) 

พลังงาน 4 แหง  

1.  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  

2.  การไฟฟานครหลวง (กฟน.)  

3.  การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)  

4.  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) 

สื่อสาร 4 แหง 
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1.  บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (ทีโอที)  

2.  บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (กสท.)  

3.  บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด (ปณท.)  

4.  บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) (อสมท.) 

ขนสง 10 แหง 

1.  การทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.)  

2.  การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.)  

3.  การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.)  

4.  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  

5.  บริษัท ขนสง จํากัด (บขส.)  

6.  บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.)  

7.  บริษัท การบินไทย จํากัด (บกท.)  

8.  บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด (บวท.)  

9.  สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)  

10.  การทาเรือแหงประเทศไทย (กทท.)  

สาธารณูปการ 6 แหง  

1.  การประปานครหลวง (กปน.)  

2.  การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.)  

3.  องคการจัดการน้ําเสีย (อจน.)  

4.  การเคหะแหงชาติ (กคช.)  

5.  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.)  

6.  บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) 

เกษตร 5 แหง  

1.  องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อสค.)  

2.  องคการตลาดเพ่ือเกษตร (อตก.)  

3.  องคการสะพานปลา (อสป.)  

4.  การยางแหงประเทศไทย (กยท.)  

5.  องคการคลังสินคา (อคส.)  

ทรัพยากรธรรมชาติ 3 แหง  

1.  องคการอุตสาหกรรมปาไม (ออป.)  

2.  องคการสวนพฤกษศาสตร (อสพ.)  

3.  องคการสวนสัตว (อสส.) 

อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 8 แหง  
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1.  สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล (สลาก)  

2.  องคการตลาด (อต.)  

3.  โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั (รยส.)  

4.  โรงงานไพ กรมสรรพสามิต (โรงงานไพ) (โรงงานไพ)  

5.  องคการสุรา กรมสรรพสามิต (อส.)  

6.  โรงพิมพตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ (โรงพิมพตํารวจ)  

7.  บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด (บอท.)  

8.  บริษัท สหโรงแรมไทยและการทองเท่ียว จํากัด (สหโรงแรม) 

สังคมและเทคโนโลยี 5 แหง  

1.  การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.)  

2.  การกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.)  

3.  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)  

4.  องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.)  

5.  องคการเภสัชกรรม (อภ.)   

สรุป 

 โดยท่ัว ๆไป กิจการเศรษฐกิจเปนเรื่องของสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ ในแตละประเทศ    จะรวมกัน

ดําเนินการเพ่ือใหเกิดความสมดุลระหวางความตองการของมนุษยและปจจัยท่ีจะตอบสนองแนวความคิดและ

ทฤษฎีเก่ียวของจึงมีท้ังในดานเศรษฐศาสตรและรัฐศาสตร  ท่ีมีอิทธิพลตอวิวัฒนาการของการดําเนินกิจการ

ทางเศรษฐกิจโดยรัฐมาโดยตลอด คํานิยามศัพทรัฐวิสาหกิจนั้นกวางขวางครอบคลุมประเด็นการเปนเจาของ

กิจการและกํากับดูแลโดยรัฐบาล และประเด็นของการดําเนินธุรกิจท่ีมุงเนนการตลาดและการเงินเปนสําคัญ 

ในกรอบของระบบเศรษฐกิจใหญๆ ในปจจุบันนี้มีแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตรท่ีสําคัญๆ ไดแก แนวคิดเสรี

นิยมในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม กับแนวคิดสังคมนิยมในระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม สวนในกรอบของ

แนวความคิดเชิงรัฐศาสตรนั้นมุงเนนไปท่ีกรอบของกิจกรรมท่ีรัฐมีภาระผูกพันตองกระทํา ในปจจุบันนี้มีแนวคิด

เชิงรัฐศาสตรท่ีสําคัญๆ ไดแก แนวคิดรัฐศาสตรในระบอบประชาธิปไตย และแนวคิดรัฐศาสตรในระบอบเผด็จ

การ 

รัฐวิสาหกิจ เปนเครื่องมืออยางหนึ่งของรัฐในการประกอบภารกิจในทางเศรษฐกิจ เนื่องจากภารกิจ

ของรัฐไดขยายเพ่ิมเติมมากข้ึนนอกเหนือจากภารกิจดั้งเดิม การนําเครื่องมือหรือรูปแบบท่ีใช ในการปฏิบัติ

ภารกิจดั้งเดิมของรัฐ ซ่ึงไดแก สวนราชการ ไมวาจะเปนองคกรปกครองสวนกลาง สวนภูมิภาค และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน มาใชในการดําเนินงานทางเศรษฐกิจจึงไมเหมาะสม การดําเนินงานทางเศรษฐกิจตอง

อาศัยความคลองตัวในการตัดสินใจดําเนินการและในดานการเงินเชนเดียวกับวิสาหกิจเอกชน เพราะเปนการ

ดําเนินกิจการดานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมท่ีรัฐพิจารณาเห็นวามีความสําคัญตอเศรษฐกิจของชาติและ
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สังคมสวนรวม รัฐตองจัดลักษณะขององคการรัฐวิสาหกิจใหมีความแตกตางจากสวนราชการ และใหมีความ

ใกลเคียงกับลักษณะของวิสาหกิจเอกชนมากท่ีสุด 

ดังนั้น รัฐวิสาหกิจ จึงเปนองคกรของรัฐหรือหนวยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเปนเจาของ หรือกิจการท่ีรัฐหรือ

หนวยงานของรัฐถือหุนเกินกวารอยละ 50 และรัฐวิสาหกิจอาจจะจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายหลายอยาง เพ่ือเปน

เครื่องมืออยางหนึ่งของรัฐในการประกอบภารกิจในทางเศรษฐกิจ จัดแบงเปน 3 รูปแบบ คือ ทบวงการเมือง 

บรรษัทสาธารณะ และบริษัทท่ีรัฐเปนเจาหรือหรือบริษัทท่ีรัฐรวมเปนเจาของ 

 

 

คําถามทายบท 
 จงตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตองและไดใจความสมบูรณ 

1. บริการสาธารณะ คืออะไร 

2. รัฐวิสาหกิจกอตั้งข้ึนดวยอาศัยแนวคิดอะไร 

3. มีเหตุผลหรือความจําเปนท่ีตองมีหนวยงานของรัฐในรูปแบบรัฐวิสาหกิจอยางไร 

4. ลักษณะสําคัญของรัฐวิสาหกิจเปนอยางไร 

5. วัตถุประสงคท่ีสําคัญของการมีรัฐวิสาหกิจคืออะไร 

6. รูปแบบของรัฐวิสาหกิจท่ีนิยมจัดตั้งในประเทศตางๆ เปนอยางไร 

7. ท่ีมาของคําวารัฐวิสาหกิจในประเทศไทยคืออะไร 

8. รัฐวิสาหกิจตามบทบัญญัติของกฎหมายไทย มีลักษณะสําคัญอยางไรบาง 

9. จงอธิบายถึงความสัมพันธระหวางองคการรัฐฝายบริหารกับรัฐวิสาหกิจ พอสังเขป 

 

 



 

 

 

จากภูมิหลังทางประวัติศาสตร รัฐเขามามีบทบาททางเศรษฐกิจมาเปนเวลาชานาน โดยมีระดับมากนอย

ของการเขาแทรกแซงทางเศรษฐกิจตามอิทธิพลของแนวคิดหรือลัทธิเศรษฐกิจในยุคสมัยนั้นๆ การดําเนิน

กิจการในลักษณะของรัฐวิสาหกิจอยางจริงจังเกิดข้ึนในชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 โดย  มีรูปแบบการจัดตั้งท่ี

เปนแบบแผนเฉพาะตัวซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงการดําเนินงานเชิงธุรกิจของรัฐ ในลักษณะรัฐพาณิชย 

องคการสาธารณะคือองคการท่ีทําหนาท่ีในดานความผาสุกของประชาชนและผลประโยชนสาธารณะ 

ผลประโยชนของสังคมสวนรวม รูปแบบในการดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของรัฐ 

ไดแก บริการสาธารณะท่ีโดยสภาพแลวเปนสิ่งท่ีมีความจําเปนและมีความสําคัญตอความเปนอยูของประชาชน 

ซ่ึงเปนหนาท่ีของรัฐ การจัดทําบริการสาธารณะโดยรัฐ ยังสามารถเลือกรูปแบบในการดําเนินการได ท้ังใน

รูปแบบราชการ รูปแบบรัฐวิสาหกิจ และรูปแบบองคการมหาชน ซ่ึงรัฐวิสาหกิจเปนรูปแบบหนึ่งในการจัดทํา

บริการสาธารณะโดยรัฐเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในประเทศ 

รัฐวิสาหกิจในประเทศท่ีพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา ซ่ึงจัดตั้งดวยเหตุผลท้ังดานเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมือง โดยเฉพาะการโอนกิจการของเอกชนเปนของรัฐ รวมถึงประวัติความเปนมาและการจัดตั้ง

รัฐวิสาหกิจในประเทศไทยท่ีมีประวัติยอนหลังไปตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย ในลักษณะดําเนินกิจการดานการคาของ

รัฐ จนถึงการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจอยางจริงจังข้ึนภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  

ในบทนี้จะวาดวยการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ เหตุผลท่ีตองมีรัฐวิสาหกิจ ความเปนมาของรัฐวิสาหกิจใน

ประเทศไทย และรูปแบบของรัฐวิสาหกิจในสถานการณปจจุบัน มีรายละเอียดดังนี้ 

การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจในประเทศตางๆ  

 รัฐวิสาหกิจท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ จะกอใหเกิดประโยชนตอประเทศเปนอยาง

มาก ท้ังการใหบริการแกประชาชน การหารายไดเขารัฐ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การแขงขันของประเทศ 

เอ่ียม ฉายางาม (2526 : 202) ไดสรุปไววา การปลอยใหเอกชนดําเนินกิจการทางเศรษฐกิจไดโดยเสรี 

กอใหเกิดปญหาตามมามากมายในระยะตอมา เชน ความลําบากทุกขยากของชนชั้นกรรมาชีพ และการเกิดชน

ชั้นกลางใหมซ่ึงเปนเจาของกิจการอุตสาหกรรมใหญ และดําเนินธุรกิจแบบผูกขาด ทําใหเกิดกลุมนักคิดสังคม

นิยม ซ่ึงมีความเห็นวารัฐบาลควรเขาดําเนินกิจการทางเศรษฐกิจแทนเอกชนเสียงเอง กลาวคือ รัฐเปนกลไก

สําคัญในการปฏิรูปสังคม การแกปญหาความเหลื่อมล้ํา  ในสังคมและการแขงขันท่ีไมจํากัดขอบเขต กระทําได

โดยท่ีรัฐบาลจัดหาเงินทุนใหแกสหกรณกลุมผูผลิต ใชระบบประกันสังคมเพ่ือขจัดปญหาการวางงานและปญหา

การถูกทอดท้ิงยามเจ็บปวย รัฐบาลควรใหประชาชนมีสิทธิในการทํางานอยางเทาเทียมกัน โดยรัฐบาลเขา

ดําเนินการเก่ียวกับอุตสาหกรรมเสียเอง โดยจัดตั้งโรงงานแหงชาติเพ่ือใหผูวางงานไดมีงานทําอยางท่ัวถึง  

บทท่ี 4 

การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ 



หนา 62 

ไพศาล ชัยมงคล (2529 : 4) ไดกลาวไววา รัฐเขามามีบทบาทในการดําเนินการทางเศรษฐกิจของ

ประเทศตางๆ ในยุโรปตั้งแตชวงปลายคริสตศตวรรษท่ี 15-18 โดยไดรับอิทธิพลมาจากนักเศรษฐศาสตรสํานัก

พาณิชยนิยม ซ่ึงมีความเห็นวาการดําเนินการของเอกชนมักคํานึงถึงประโยชนสวนตน ซ่ึงขัดกับผลประโยชน

สวนรวมของประเทศ รัฐบาลควรเขาดําเนินการดานเศรษฐกิจเสียเองเพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพความม่ันคงใหแก

ประเทศชาติ โดยไดแกตั้งอุตสาหกรรมใหมๆ และสงเสริมอุตสาหกรรมการเดินเรือ ตอมาชวงหลังการปฏิวัติ

อุตสาหกรรม นักเศรษฐศาสตรอีกกลุมหนึ่งไดเสนอแนวคิดเสรีนิยม ซ่ึงมีความเห็นวาการปลอยใหเอกชน

ดําเนินกิจการทางเศรษฐกิจตางๆ อยางเสรี ยอมสงผลตอความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศเปนสวนรวม 

ผลประโยชนของบุคคลนั้นไมขัดกับผลประโยชนสวนรวมของประเทศ รวมถึงหากปลอยใหรัฐบาลดําเนิน

กิจการทางเศรษฐกิจเสียเอง กิจการนั้นๆ จะขาดประสิทธิภาพและเปนไปโดยไมประหยัด จึงไดมีการปลอยให

เอกชนดําเนินกิจการทางเศรษฐกิจตางๆ โดยรัฐมีหนาท่ีจํากัดเพียงการปองกันประเทศ รักษาความสงบภายใน 

และรับผิดชอบดําเนินกิจกรรมสาธารณะเฉพาะท่ีเอกชนไมสามารถทําไดเพราะไมมีผลกําไร  

ปภาวดี ประจักษศุภนิติ และ วราภรณ รุงเรืองกลกิจ (2549 : 42) ไดอธิบายไววา จากภูมิหลังทาง

ประวัติศาสตร รัฐเขามามีบทบาททางเศรษฐกิจมาเปนเวลาชานาน โดยมีระดับมากนอย   ของการเขา

แทรกแซงทางเศรษฐกิจตามอิทธิพลของแนวคิดหรือลัทธิเศรษฐกิจในยุคสมัยนั้นๆ การดําเนินกิจการใน

ลักษณะของรัฐวิสาหกิจอยางจริงจังเกิดข้ึนในชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 โดยมีรูปแบบการจัดตั้งท่ีเปนแบบ

แผนเฉพาะตัวซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงการดําเนินงานเชิงรุกของรัฐในลักษณะรัฐพาณิชย 

หลังเกิดเหตุการณเศรษฐกิจตกต่ําท่ัวโลกหลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 ทําใหรัฐบาลตองเขาแทรกแซง

กิจการทางธุรกิจมากข้ึนเพ่ือบูรณะประเทศ มีการวางแผนเศรษฐกิจจากสวนกลางรวมท้ัง  ใชมาตรการทาง

การเงิน หลายประเทศเรงสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจดวยการขยายดินแดนเพ่ือเปนฐานในการขยายอํานาจ 

นําไปสูความขัดแยงระหวางประเทศอยางรุนแรงจนเปนเหตุใหเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 หลังสงครามโลกครั้งท่ี 

2 สงบลง ซ่ึงสภาวะการของสงครามไดกอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจแกประเทศตางๆ เปนอยางมาก 

หลายประเทศประสบปญหาหนี้สาธารณะเพราะมีคาใชจายในการทําสงคราม รัฐบาลของประเทศตางๆ ได

ดําเนินวิธีการท้ังดวยการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจอยางจริงจัง การกําหนดนโยบายทางการเงินใหม และการ

โอนกิจการของเอกชน    มาเปนของรัฐเพ่ือควบคุมธุรกิจใหญๆ ท่ีมีความสําคัญตอความเปนอยูของประชาชน

และความอยูรอดของประเทศ  

โดยท่ัวไปรัฐวิสาหกิจจะถูกจัดตั้งโดยกฎหมายซ่ึงอาจแตกตางกันไปในแตละประเทศ บางประเทศให

รัฐสภาออกเปนพระราชบัญญัติ บางประเทศใหฝายบริหารเปนผูจัดตั้งรัฐวิสาหกิจข้ึนเองได บางประเทศก็ทําได

ท้ัง 2 วิธี สวนในการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจนั้นโดยท่ัวไปจะมีเครื่องมือทางกฎหมายอยางใดอยางหนึ่งให

อํานาจ รวมท้ังระบุถึงภาระหนาท่ี เงินทุน การแตงตั้งเจาหนาท่ีและความสัมพันธกับหนวยงานอ่ืนของรัฐ ดังนี้ 

คือ กฎหมายท่ัวไปของรัฐวิสาหกิจใชบังคับกับทุกรัฐวิสาหกิจ ในประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจาก

สวนกลาง และมีกฎหมายลักษณะท่ัวไปซ่ึงมักปรากฏในรูปประมวลกฎหมายพาณิชยท่ีใชกับรัฐวิสาหกิจ

แตกตางกันไป ในประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
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เฉลิมพล ศรีหงษ (2551: 4-5) ไดกลาวไววา บทบาททางเศรษฐกิจของรัฐบาลแยกออกเปนการ

ควบคุมธุรกิจใหดําเนินไปโดยมีเสถียรภาพ และสงเสริมใหเกิดความกาวหนาในทางเศรษฐกิจ เชน การควบคุม

มาตรฐานคุณภาพสินคา การควบคุมราคาสินคาบางชนิด การควบคุมโควตาการนําเขาและสงออก การควบคุม

การจัดตั้งธนาคารพาณิชย เปนตน และการท่ีรัฐบาลเขามามีบทบาทโดยตรงในการดําเนินธุรกิจโดยการจัดตั้ง

รัฐวิสาหกิจ เพ่ือท่ีจะสงเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศและมิใหเปนอุปสรรคตอการพัฒนาธุรกิจของ

เอกชน 

ในปจจุบันไมมีประเทศใดท่ีรัฐบาลไมไดเขาไปดําเนินกิจกรรมและควบคุมในการจัดต้ังและจัดการ

เก่ียวกับวิสาหกิจอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจตางๆ ไมวาจะเปนระบบการคมนาคมขนสง การผลิต การจําหนาย

กระแสไฟฟา การชลประทาน การทําเหมือนแร การธนาคาร การประกันภัย ฯลฯ เปนตน กลาวไดวาเกือบจะ

ทุกแขนงของกิจกรรมทางการคาและอุตสาหกรรมการผลิตสินคาและบริการ รัฐบาลตางๆ จะเขาไปมีสวน

เก่ียวของอยูดวยไมมากก็นอย ซ่ึงโดยท่ัวๆ ไป หนาท่ีทางเศรษฐกิจของรัฐบาลคือการสรางและดําเนินงาน

เก่ียวกับระบบของสถาบันตางๆ ดังนี้ 

1.  การแทรกแซงของรัฐบาลในการจัดเตรียมพ้ืนฐานสําหรับกิจกรรมตางๆ ทางธุรกิจ เชน การสราง

และธํารงไวซ่ึงสถาบันตางๆ เก่ียวกับทรัพยสินของเอกชน เสรีภาพในการทําสัญญาจาง หรือรับเหมากอสราง 

การเงิน และสินเชื่อ ฯลฯ เปนตน  

2.  การแทรกแซงของรัฐบาลในการจัดเตรียมเพ่ือใหมีการผลิตสินคาและบริการตางๆ ใหมากท่ีสุด 

กลาวคือวัตถุประสงคของระบบเศรษฐกิจการเมืองคือการคนควาหาวิธีการท่ีอาจจะทําใหการผลิตดําเนินไป

โดยงายท่ีสุดและมีปริมาณอุดมสมบูรณมากท่ีสุด 

จากท่ีกลาวมา อาจสรุปไดวา การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจในรูปแบบท่ีเปนทางการเกิดข้ึนในชวงหลัง

สงครามโลกครั้งท่ี 2 โดยการท่ีรัฐบาลของประเทศตางๆ เขาดําเนินธุรกิจในรูปแบบการเขารวมทุนระหวางรัฐ

หรือเจาผูครองนครกับนักลงทุนเอกชน และการโอนกิจการของเอกชนมาเปนของรัฐ กลาวคือ รัฐดําเนินงานใน

ลักษณะของรัฐวิสาหกิจมาเปนเวลานาน แตยังไมมีรูปแบบของรัฐวิสาหกิจอยางชัดเจน เพ่ือเรงรัดพัฒนา

เศรษฐกิจและบูรณะประเทศ 

เหตุผลในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ 

การจัดทําบริการสาธารณะในระบบราชการมีขอจํากัดหลายประการ เชน ระเบียบแบบแผนตางๆ 

ของทางราชการ ท่ีไมกอใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงานและเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน ดังนั้น 

หากจะนําเอาระบบราชการไปจัดทําบริการสาธารณะบางประเภทท่ีมีลักษณะก่ึงการดําเนินธุรกิจเชนเดียวกับ

การดําเนินธุรกิจของภาคเอกชน ก็จะเกิดความไมเหมาะสมและไมเกิด ผลดี ดวยเหตุดังกลาว จึงมีการสราง

องคกรข้ึนมาใหมท่ีมีการดําเนินงานท่ีผอนคลายจากกฎเกณฑตางๆ ของทางราชการ เรียกวา “รัฐวิสาหกิจ”  

ปภาวดี ประจักษศุภนิติ และ วราภรณ รุงเรืองกลกิจ (2549 : 54-66) ไดกลาวไววา การจัดตั้ง

รัฐวิสาหกิจในประเทศพัฒนาแลว มีเหตุผลท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เหตุผลดานเศรษฐกิจเพ่ือเปน

รายไดรัฐบาลในรูปแบบผูกขาดกิจการบางอยาง และเพ่ือใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะแร

ธาตุตางๆ เหตุผลดานสังคมไดแกการใหบริการสาธารณะแกประชาชนตามหนาท่ีของรัฐบาลโดยเฉพาะดาน
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สาธารณูปโภคสาธารณูปการ รวมถึงการจัดสรางท่ีอยูอาศัยใหแกประชาชน และเหตุผลดานการเมืองภายใต

แนวคิดทฤษฎีมารกซิสต ซ่ึงกําหนดวาการผลิตควรจะเปลี่ยนมือจากนายทุนเอกชนมาเปนของรัฐ  เหตุผลทาง

สังคมในการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจในประเทศพัฒนาแลว ไดแก เพ่ือใหบริการสาธารณะแกประชาชนตาม

ภาระหนาท่ีของรัฐบาล บริการดังกลาวรวมท้ังดานสาธารณูปการตางๆ การจัดสรางท่ีพักอาศัยบริการ

สาธารณะเหลานี้เปนกิจการ   ท่ีตองใชทุนในการดําเนินการสูง และครองคลุมพ้ืนท่ีกวางขวางท่ัวประเทศกับ

เสี่ยงตอการขาดทุน จึงมักไมอยูในวิสัยท่ีเอกชนจะดําเนินการ 

การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจในประเทศกําลังพัฒนา เปนไปเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคทางเศรษฐกิจ อันเปน

บทบาทของรัฐท่ีจะริเริ่มการพัฒนา การจัดลําดับกอนหลังในการพัฒนาเศรษฐกิจ สงเสริมการออม แบงสรร

รายไดของประชาชนอยางท่ัวถึงและเปนธรรม รวมท้ังจัดโครงสรางเศรษฐกิจใหสามารถพ่ึงพาตนเองได 

วัตถุประสงคทางสังคม โดยเฉพาะการใหบริการสาธารณะตามหนาท่ีของรัฐบาลและการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม

คุณภาพชีวิตของประชาชน และวัตถุประสงคทางการเมือง เพ่ือเปนตัวแทนของรัฐบาลในการพัฒนาทองถ่ิน 

หรือเปนเครื่องมือแกไขปญหาความขัดแยงระหวางกลุม การสรางดุลอํานาจของรัฐบาล และเปนเครื่องมือท่ี

รัฐบาลใหในการดําเนินนโยบายชาตินิยม  

การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจในประเทศกําลังพัฒนา มีเหตุผลพิจารณาไดท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

ดังนี้  

1.  เหตุผลทางเศรษฐกิจสืบเนื่องจากบทบาทของรัฐบาลในการริเริ่มพัฒนา ภาระหนาท่ีในการ

กระจายรายได สงเสริมการออม และจัดโครงสรางทางเศรษฐกิจ 

2.  เหตุผลทางสังคมเปนไปเพ่ือการใหบริหารสาธารณะและการพัฒนาบุคลากร 

3.  เหตุผลทางการเมือง การจัดต้ังรัฐวิสาหกิจเปนเครื่องมือทางการเมืองอยางหนึ่งซ่ึงรัฐใชในการ

เปนตัวแทนของรัฐบาลในการพัฒนาทองถ่ิน การแกไขปญหาความขัดแยงระหวางเชื้อชาติ การสรางดุลอํานาจ

ของรัฐบาล  และการดําเนินนโยบายชาตินิยม 

ความเคลื่อนไหวในการโอนกิจการเอกชนเปนของชาติในประเทศพัฒนาแลวกําลังพัฒนา มีท่ีมาตางกัน  

ในประเทศพัฒนาแลวความเคลื่อนไหวนี้เปนไปเพ่ือบูรณะประเทศโดยไดรับอิทธิพลจากแนวคิดสังคมนิยม สวน

ใหญประเทศกําลังพัฒนาเปนไปโดยแรงกระตุนจากความรูสึกชาตินิยม ขณะท่ีแนวคิดทางสังคมนิยมเปนวิธีการ

หรือกลไก 

สวนเหตุผลในการโอนกิจการของเอกชนเปนของชาติเพ่ือจัดตั้งเปนรัฐวิสาหกิจของประเทศท่ีกําลัง

พัฒนานั้น เพ่ือหลุดพนจากอิทธิพลของชาวตางชาติ และเพ่ือเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจจากเกษตรกรรมมา

เปนอุตสาหกรรม แตการโอนกิจการของเอกชนเปนของชาติในประเทศท่ีพัฒนาแลว ไดรับแรงกระตุนจาก

แนวคิดสังคมนิยม แตประเทศท่ีกําลังพัฒนา แนวคิดนี้เปนเพียงวิธีการหรือกลไก และมีเเรงกระตุนท่ีสําคัญจาก

ความรูสึกรักชาติหรือความรูสึกแหงความเปนชาตินิยม 

ชาญชัย แสวงศักดิ์ (2542 : 94-96) ไดอธิบายไววา สวนราชการไมอาจดําเนินงานบริการสาธารณะ

ทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากงานราชการจะตองดําเนินไปตามกฎหมาย 

ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน มีระเบียบแบบแผนท่ีรัดกุมกําหนดไวแนนอน การทํางานอยูภายใตระบบสายงานการ
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บังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามท่ีผูบังคับบัญชาสั่ง  ลักษณะการทํางานขาดความเปน

อิสระ บุคลกรเจาหนาท่ีขาดความเปนตัวเอง และขาดความคิริเริ่มในการเสนอแนะสิ่งใหม นอกจากนี้ งาน

ราชการยังเปนงานท่ีมีระบบการควบคุมทางการเงินเพ่ือปองกันมิใหขาราชการกระทําการทุจริต เบียดบังเงิน

ของแผนดิน โดยเนนหนักในเรื่องของการตรวจสอบมากกวาการเนนประสิทธิภาพในการบริหารงาน หากสวน

ราชการใดดําเนินการโดยถูกตองตามระเบียบข้ันตอนของกฎหมายแลว แมจะทําใหการดําเนินงานลาชาหรือ

ขาดประสิทธิภาพ หรือทําใหรัฐตองใชจายเงินมากกวาท่ีควรจะเปน ก็ไมมีความผิด แตงานบริการสาธารณะ

ดานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเปนกิจกรรมท่ีตองการความคลองตัวในการดําเนินงานและการเงินสูง การ

ดําเนินงานมีลักษณะเหมือนกับธุรกิจของเอกชน เนนการดําเนินท่ีมีประสิทธิภาพ กิจกรรมในลักษณะนี้ไม

สามารถยอมรับหลักเกณฑทางการเงินอันเขมงวดรัดกุมนี้ได ดังนั้น การท่ีรัฐจะเขาทํากิจกรรมดังกลาวตอง

กระทําใหเหมือนลักษณะการประกอบการของเอกชนใหมากท่ีสุด เพ่ือใหมี  ความคลองตัวในการดําเนินงาน

และการเงินมากท่ีสุด รัฐจึงจําตองเปนลอกเลียนการจัดองคการและวิธีดําเนินกิจการแบบวิสาหกิจเอกชนมาใช 

เพ่ือใหการดําเนินงานดานนี้เปนอิสระจากรัฐ ไมอยูภายใตการควบคุมอยางใกลชิดเชนเดียวกับสวนราชการ  

การจัดรูปองคกรแบบสวนราชการทําใหเกิดความลาชา ไมคลองตัว เนื่องจากมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน

ซับซอน เพราะนโยบายของสวนราชการตองมีการนําไปอภิปราย วิพากษวิจารณในรัฐสภา ตองรับผิดชอบ

อยางสูงตอผูแทนของประชาชนในการปฏิบัติหนาท่ีของตน แมแตการเงินก็ตองไดรับอนุมัติโดยการเสนอเปน

รางพระราชบัญญัติงบประมาณตอรัฐสภา ซ่ึงการควบคุมดังกลาวมีลักษณะคอนขางเขมงวด บังคับใหใชจาย

นอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ในขณะท่ีธุรกิจเอกชนเพียงแตบังคับใหรายจายพอเหมาะสมกับผลกําไรท่ีไดรับ 

จักษ พันธชูเพชร (2557 : 241-242) กลาวไววา สาเหตุท่ีสําคัญประการหนึ่งของการจัดตั้งองคกรของ

รัฐรูปแบบรัฐวิสาหกิจก็คือการจัดทําบริการสาธารณะโดยองคกรท่ีอยูในระบบราชการ ไมสามารถตอบสนอง

ตอความตองการท่ีแทจริงของประชาชนไดอยางสอดคลองและเพียงพอ โดยเฉพาะเม่ือเปนการดําเนินกิจการ

บริการสาธารณะทางดานอุตสาหกรรมและดานพาณิชยกรรม ท้ังนี้เพราะงานราชการเปนงานท่ีตองดําเนินการ

ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ มีข้ันตอนในการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไวอยางรัดกุม ประกอบกับจะตองยึดหลัก

สายงานการบังคับบัญชา และเนนการควบคุมทางการเงินอยางเครงครัด โดยใหความสําคัญกับการตรวจสอบ

ความชอบดวยกฎหมาย มากกวาประสิทธิภาพในการบริหารงาน ทําใหการปฏิบัติงานของระบบราชการไมมี

ความยืดหยุนและขาดความเปนอิสระ ในขณะท่ีงานบริการสาธารณะดานอุตสาหกรรม เปนงานท่ีตองการ

ความคลองตัวท้ังในดานการเงินและการดําเนินงาน รวมท้ังตองการความคิดสรางสรรคจากบุคลากรในองคกร 

อันเปนลักษณะสําคัญขององคกรธุรกิจของเอกชน จากเง่ือนไขท่ีกลาวมา ทําใหรัฐจึงตองจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ หรือ 

วิสาหกิจมหาชน (Public Enterprise) เพ่ือใหเปนองคกรท่ีสามารถดําเนินกิจการดานบริการสาธารณะดาน

อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมตามแบบวิสาหกิจเอกชน ไดอยางเปนอิสระจากรัฐ ไมอยูภายใตการควบคุม

อยางใกลชิดจากรัฐสภาเหมือนกับองคกรในระบบราชการ 

นันทวัฒน บรมานันท (2560 : 243-244) อธิบายไววา ดวยเหตุท่ีการจัดทําบริการสาธารณะโดยสวน

ราชการมีขอขัดของบางประการ ไมวาจะเปนเรื่องท่ีระบบราชการมีระเบียบแบบแผนท่ีรัดกุมไมคลองตัว ทําให

เกิดความลาชาในการดําเนินการ และบางครั้งบริการสาธารณะท่ีจัดทําโดยสวนราชการไมสามารถใหบริการแก
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ประชาชนไดทันตอความตองการของประชาชนท่ีเปลี่ยนแปลงไป  ตามสภาพของสังคมและเศรษฐกิจ 

โดยเฉพาะบริการสาธารณะทางดานอุตสาหกรรมและการคา (เศรษฐกิจ) ดังนั้น การจัดทําบริการสาธารณะท่ีมี

ลักษณะในทางเศรษฐกิจโดยสวนราชการจึงไมเหมาะสม จึงจําเปนตองหาวิธีการจัดการบริการสาธารณะท่ี

เก่ียวกับเรื่องทางเศรษฐกิจท่ีเหมาะสม โดยการนําระบบการปฏิบัติงานท่ีไมถือเรื่องระเบียบแบบแผนอยาง

เครงครัดมาใช อันเปนท่ีมาของการจัดทําบริการสาธารณะโดยรัฐวิสาหกิจ 

การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจในประเทศพัฒนาแลว มีเหตุผลพิจารณาไดท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

เหตุผลดานเศรษฐกิจเพ่ือเปนรายไดรัฐบาล  กับเพ่ือใชประโยชนจากทรัพยากร  เหตุผลดานสังคมเพ่ือบริการ

สาธารณะ สวนเหตุผลทางการเมืองเปนไปตามปรัชญาการเมืองท่ีไดรับอิทธิพลจากแนวความคิดสังคมนิยม 

กลาวโดยสรุป การจัดทําบริการสาธารณะในระบบราชการมีขอจํากัดหลายประการ เชน ระเบียบแบบ

แผนตางๆ ของทางราชการ ท่ีไมกอใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงาน และเกิดความลาชาในการ

ปฏิบัติงาน หากนําเอาระบบราชการไปจัดทําบริการสาธารณะบางประเภทท่ีมีลักษณะก่ึงการดําเนินธุรกิจ

เชนเดียวกับการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชน ก็จะเกิดความไมเหมาะสม และไมเกิดผลดี ดวยเหตุนี้ จึงมีการ

สรางองคกรข้ึนมาใหม ท่ีมีการดําเนินงานท่ีผอนคลายจากกฎเกณฑตางๆ ของทางราชการ เรียกวารัฐวิสาหกิจ 

กลาวคือ รัฐวิสาหกิจถูกจัดต้ังข้ึนมาดวยเหตุผลหลายประการแตกตางกันไป เชน เหตุผลทางดานเศรษฐกิจ 

ดานการคลัง ดานความม่ันคงของประเทศ ในบางกรณีอาจเปนเหตุผลทางสังคมและวัฒนธรรม โดยการจัดตั้ง

รัฐวิสาหกิจใดรัฐวิสาหกิจหนึ่งอาจเนื่องดวยเหตุผลท่ีกลาวมานี้หลายประการรวมกันก็เปนได 

ความเปนมาของรัฐวิสาหกิจไทย 

 ประเทศไทยไดริเริ่มดําเนินการรัฐวิสาหกิจมาตั้งแตรัชสมัยของพอขุนรามคําแหงมหาราชแหงกรุง

สุโขทัยแลว ไดแก รัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผา และรัฐวิสาหกิจพาณิชยและคมนาคมขนสง 

จนกระท่ังตอมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาไดมีการจัดตั้งหนวยงานข้ึนโดยเฉพาะ  

ปภาวดี ประจักษศุภนิติ และ วราภรณ รุงเรืองกลกิจ (2549 : 76-77) ไดใหทัศนะในเรื่องนี้ไววา 

ประเทศไทยไดริเริ่มดําเนินการรัฐวิสาหกิจมาตั้งแตรัชสมัยของพอขุนรามคําแหงมหาราชแหงกรุงสุโขทัยแลว 

ซ่ึงมีลักษณะเปนหนวยงานธุรกิจของรัฐ เพ่ือดําเนินธุรกิจคาขายกับคนไทยและชาวตางประเทศ เชนการจัดตั้ง

คลังสินคา ในรัชสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง และการจัดตั้งกรมพระคลังสินคา ในรัชสมัยสมเด็จพระ

นารายณมหาราช เปนตน ตอมาการคาหลวงไดลดลงและเลิกไปในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร โดยไดเปลี่ยนรูป ไปเปนการเก็บภาษีอากรแทน มาถึงรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร ไดทรงริเริ่มดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ

โครงสรางพ้ืนฐานหลายอยางเพ่ืออํานวย ความสะดวกแกประชาชนท่ัวไป เชน การรถไฟ การประปา การ

ไปรษณียโทรเลข และการโทรศัพท เปนตน 

ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐบาลไดพิจารณาเห็นวา หนวยงานท่ีรัฐจัดตั้งข้ึนเพ่ือ

ดําเนินกิจการตางๆ เก่ียวกับรัฐวิสาหกิจนั้นขาดความคลองตัวในการดําเนินงาน เนื่องจากองคกรเหลานี้ไมมี

ฐานะเปนนิติบุคคล การกระทํานิติกรรมใดๆ ตองกระทําในนามและโดยความยินยอมของสวนราชการเจา
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สังกัด รัฐบาลจึงไดตราพระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. 2496 ข้ึน โดยไดบัญญัติวา 

เม่ือรัฐบาลเห็นเปนการสมควร จะจัดต้ังองคการของรัฐบาลเพ่ือดําเนินกิจการอันเปนสาธารณประโยชน หรือ

เพ่ือประโยชนแกการเศรษฐกิจ หรือชวยเหลือในการคลองชีพ หรืออํานวยบริการแกประชาชน โดยใชเงินทุน

จากงบประมารแผนดิน ก็ใหกระทําโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา และใหองคการท่ีไดจัดตั้งข้ึนดังกลาวนี้มีฐาน

เปนนิติบุคคล เพ่ือเปดโอกาสใหฝายบริหารจัดตั้งองคกรหรือหนวยงานข้ึนมาทําหนาท่ีจัดทําบริการสาธารณะ 

ซ่ึงไดมีการจัดตั้งหนวยงานตางๆ ข้ึนมาหลายแหงซ่ึงมีสภาพเปนรัฐวิสาหกิจ ไดแก องคการขนสงมวลชน

กรุงเทพ องคการแบตเตอรี่ องคการแกว องคการจัดการน้ําเสีย เปนตน 

เฉลิมพล ศรีหงษ (2551 : 39-40) ไดกลาวไววา ภายหลังจากรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดถูก

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน ทําการรัฐประหาร เม่ือ กันยายน พ.ศ. 2500 รัฐบาลในขณะนั้นไดเปลี่ยนนโยบาย

เศรษฐกิจใหมโดยหันมาสงเสริมการลงทุนของเอกชนเพ่ือแทนท่ีการลงทุนของรัฐ ในการผลิตทางอุตสาหกรรม 

รัฐบาลไดขายรัฐวิสาหกิจบางแหงใหแกนายทุนเอกชน สวนท่ีเหลือ  ก็พยายามจํากัดบทบาทในการผลิตทาง

อุตสาหกรรม และสนับสนุนทางดานการเงินอยางจํากัด รัฐบาลประกาศนโยบายไมแขงขันกับภาคเอกชนอยาง

ชัดเจนโดยระบุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2504-2509) วารัฐจะไมดําเนินกิจการลงทุน

ใหมใดๆ ในทางท่ีจะแขงขัน   กับธุรกิจเอกชน  

 รัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ พ.ศ. 2502 ข้ึน และไดมีการใชคําวา 

รัฐวิสาหกิจ เปนทางการข้ึนเปนครั้งแรก โดยไดบัญญัติความหมายของคําวารัฐวิสาหกิจไววาหมายถึง บริษัท

หรือหางหุนสวนนิติบุคคลซ่ึงทุนท้ังสิ้นเปนของกระทรวงทบวงกรมในรัฐบาล หรือกระทรวงทบวงกรมในรัฐบาล

มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละ 50 หรือบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใดๆ ท่ีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ

บุคคลดังกลาวขางตน มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละ 50 และใหหมายความรวมถึงองคการของรัฐบาลหรือ

หนวยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเปนเจาของ และรวมตลอดถึงบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใดๆ ท่ีองคการของ

รัฐบาล หรือหนวยงานธุรกิจของรัฐบาลมีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละ 50 

จําเนียร ราชแพทยาคม (2559 : 6) ไดกลาวไววา รัฐวิสาหกิจของไทย เริ่มตนข้ึนอยางจริงจังภาย

หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 เปนตนมา คณะราษฎรเปนชนชั้นปกครองใหมท่ี

ควบคุมอํานาจทางการเมือง ทางการทหาร และทรัพยากรท้ังหมดของรัฐ ในฐานะท่ีเปนผูควบคุมทุนของรัฐ

และเปนผู ท่ีออกกฎมายตางๆ เพ่ือสนับสนุนให เกิดความชอบธรรมแกการจัดสรรทรัพยากรเหลานั้น 

คณะราษฎรไดนําทุนของรัฐไปสรางรัฐวิสาหกิจและบริษัทก่ึงราชการข้ึนจํานวนหนึ่ง โดยรัฐบาลเปนผูถือหุน

รายใหญและอยูภายใตการบริหารงานของขาราชการท่ีมาจากคณะราษฎรหรือบุคคลท่ีใกลชิดกับคณะราษฎร  

ภายหลังจากท่ีประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปน

ระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ภายใตรัฐธรรมนูญแลว การดําเนินการดาน

รัฐวิสาหกิจของรัฐบาลมีลักษณะเดนชัดข้ึน โดยมีการกําหนดหลักการดําเนินการมีกฎหมายรับรองฐานะรวมท้ัง

การกําหนดคําวารัฐวิสาหกิจข้ึนใช ในชวงระยะเวลาระหวางป พ.ศ. 2475-2480 เปนระยะกอตัวของลัทธิ

เศรษฐกิจชาตินิยมในประเทศไทย แตการแทรกแซงของรัฐในระบบเศรษฐกิจยังมีระดับไมกวางขวางนัก ในชวง

นี้รัฐวิสาหกิจประเภทอุตสาหกรรมมีเพียงไมก่ีแหง  ในป พ.ศ. 2481 หลังจากท่ีจอมพล ป. พิบูลสงคราม มี
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อํานาจในรัฐบาล ไดนํานโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมไปปฏิบัติอยางกวางขวาง มีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเพ่ือ

ดําเนินการผลิตสินคาอุตสาหกรรมหลายประเภท เชน การทอผา กระดาษ แกว น้ําตาล กระสอบ และอ่ืนๆ อีก

หลายประเภท และไดดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจโดยการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจท่ีมีอยูเดิมและท่ีกอตั้งใหมรวม

แลว 140 แหง เขาควบคุมการผลิตท่ีสําคัญๆ ของระบบเศรษฐกิจในไทยในขณะนั้น เชน การผลิตแปง โรงสี 

น้ําแข็ง น้ําตาลทราย สุรา เบียร บุหรี่และยาเสน ทอผา โรงเลื่อย ไมขีด กระดาษ การพิมพ ฟอกหนัง ยาง กลั่น

น้ํามัน แกว และซีเมนต  

หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 รัฐบาลจัดตั้งรัฐวิสาหกิจข้ึนเปนจํานวนมากเพ่ือบูรณะฟนฟูเศรษฐกิจและ

สังคมใหเจริญกาวหนา  เพ่ือจัดทํากิจการท่ีเปนสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานและกิจการท่ีมีผลโดยตรงตอความ

ม่ันคงของประเทศเพ่ือดําเนินการทางดานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเพ่ือตอบสนองความตองการในดาน

อุปโภคบริโภคของประชาชนใหเพียงพอเพ่ือประกอบกิจการท่ีเก่ียวของกับสงคราม เชน เชื้อเพลิง เปนตน  

รวมท้ังเพ่ือดําเนินกิจการท่ีเปนการบริการประชาชน  ท่ีภาคเอกชนยังไมมีความพรอมท้ังในดานเงินทุนและ

ความสามารถ 

โดยสรุป รัฐวิสาหกิจของไทย ไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตสมัยสุโขทัยในลักษณะของกิจการดาน

อุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผา ในสมัยกรุงศรีอยุธยาในรูปแบบการจัดตั้งพระคลังสินคา และไดเริ่มตนข้ึนอยาง

จริงจังภายหลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475  

วัตถุประสงคในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจไทย 

รัฐวิสาหกิจจัดตั้งข้ึนมาก็ดวยเหตุผลหลายประการแตกตางกันไป เชน เหตุผลทางเศรษฐกิจ  การคลัง 

ความม่ันคง ในบางกรณีอาจเปนเหตุผลทางสังคมและวัฒนธรรม การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจใดรัฐวิสาหกิจหนึ่งข้ึนมา

ก็อาจเนื่องดวยเหตุผลท่ีกลาวมานี้หลายประการรวมกัน  

ปภาวดี ประจักษศุภนิติ และ วราภรณ  รุงเรืองกลกิจ (2549 : 67) ไดสรุปไววา รัฐบาลจัดต้ัง

รัฐวิสาหกิจข้ึนมาดวยวัตถุประสงคหลายประการเพ่ือดําเนินกิจการท่ีตองใชเงินทุนสูง ใหบริการแกสังคม 

ควบคุมการบริโภคสินคาบางชนิด หารายไดเขารัฐ ริเริ่มกิจการใหมเปนแบบฉบับใหเอกชน   ไปดําเนินรอย

ตาม รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ พัฒนาเศรษฐกิจ ดําเนินอุตสาหกรรมยุทธปจจัย รวมถึงเผยแพรชื่อเสียง

เกียรติคุณของประเทศชาติ และวัตถุประสงคอ่ืนๆ  

นันทวัฒน บรมานันท (2560: 150-152) ไดกลาวไววา ภายหลังจากท่ีไดมีการตราพระราชบัญญัติ

องคการของรัฐบาล พ.ศ. 2496 ข้ึนใช รัฐบาลจึงมีอํานาจอยางกวางขวางในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ ทําใหมีการ

จัดตั้งรัฐวิสาหกิจข้ึนเปนจํานวนมาก โดยมีวัตถุประสงคตางๆ กัน ดังนี้  

1.  เพ่ือดําเนินกิจการท่ีตองใชเงินทุนสูง ใชกรรมวิธีผลิตท่ีทันสมัยและตองอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู

ความสามารถสูง ซ่ึงเอกชนไมมีเงินทุนพอท่ีจะดําเนินการได 

2.  เพ่ือใหบริการแกสังคม สินคาและบริการบางชนิดจะชวยสงเสริมใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยู

สะดวกสบายข้ึน ประชาชนทุกคนจึงมีสิทธิท่ีจะไดรับบริการนั้น รัฐจําตองเขาดําเนินกิจการในลักษณะนี้เพ่ือ

เปนการใหบริการแกสังคม 
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3.  เพ่ือควบคุมการบริโภคสินคาบางชนิด ซ่ึงเปนสินคาใหโทษ เชน สุรา ยาสูบ สลากกินแบงรัฐบาล 

แตรัฐก็ไมสามารถหามการผลิตจําหนายได เพราะจะทําใหเกิดปญหาการลักลอบผลิต จําหนาย และบริโภค

สินคาเหลานี้ แตถาปลอยใหมีการบริโภคอยางอิสระอาจทําใหเกิดโทษตอผูบริโภคเองและตอสังคมสวนรวมได 

รัฐจึงตองเขาดําเนินกิจการเหลานี้เองเพ่ือจะไดสามารถควบคุมปริมาณการผลิตและใชมาตรการควบคุมราคา

เพ่ือควบคุมปริมารการบริโภคได 

4.  เพ่ือหารายไดเขารัฐ เนื่องจากรายจายของรัฐบาลมีแนวโนมสูงข้ึนเรื่อยๆ รัฐจึงตองพยายาม

แสวงหารายไดจากแหลงตางๆ เพ่ิมข้ึน 

5.  เพ่ือริเริ่มกิจการใหมใหเปนแบบฉบับใหเอกชนดําเนินรอยตาม ซ่ึงเปนกิจการท่ีตองใชเทคนิคการ

ผลิต การจัดการ การตลาดแบบใหม และบุคลากรท่ีมีความรูความชํานาญเฉพาะดาน กิจการเหลานี้มักมีความ

เสี่ยงในการลงทุนสูง รัฐจึงตองเขาดําเนินการกิจการเหลานี้เพ่ือเปนการริเริ่มและเผยแพรเทคโนโลยีนั้นๆ 

6.  เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยใชเปนเครื่องมือในการแทรกแซงตลาด ตรึงราคาสินคา

และบริการบางอยาง โดยการกําหนดราคาและปริมาณการขายเพ่ือเพ่ิมการแขงขัน ปองกันการผูกขาดการผลิต

และจําหนายสินคา 

7.  เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ ในกิจการสาธารณูปโภคขนาดใหญซ่ึงตองใชเงินลงทุนจํานวนมหาศาลซ่ึง

เอกชนไมสามารถเขาดําเนินการได รัฐตองเขาดําเนินการเองเพราะเปนโครงสรางพ้ืนฐานในการพัฒนา

เศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ 

8.  เพ่ือดําเนินอุตสาหกรรมยุทธปจจัย เชน อาหารสําเร็จรูป เชื้อเพลิง ผา เปนยุทธปจจัย ในยาม

ฉุกเฉินเชนสงคราม รัฐตองเขาดําเนินการเพ่ือท่ีจะสามารถควบคุมการผลติและสํารวจยุทธปจจัยเหลานี้ได 

9.  เพ่ือเผยแพรชื่อเสียงเกียรติคุณของประเทศชาติ เพ่ือเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและชื่อเสียงเกียรติ

คุณของประเทศใหเปนท่ีรูจักแกตางประเทศมากยิ่งข้ึน 

10.  เพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนๆ เชน บริการทางวิชาการแกสังคม เพ่ือสงวนทรัพยากรธรรมชาติ มิให

สูญเสียมากเกินไป  

กลาวโดยสรุป ดวยภารกิจในการจัดทําบริการสาธารณะท่ีมีความซับซอนมากข้ึน การจัดทําบริการ

สาธารณะโดยสวนราชการไมมีความเพียงพอตอความตองการของประชาชน ดวยขอจํากัดดานอํานาจหนาท่ี 

บุคลากร ระเบียบ กฎหมายตางๆ เหตุผลท่ัวไปในการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ มี 4 ประการ คือ เพ่ือหารายได เพ่ือ

ความม่ันคงของประเทศ เพ่ือจัดทําบริการสาธารณะบางประเภท และเพ่ือจัดทําสาธารณูปโภค เหตุผลเฉพาะ

หรือเหตุผลชั่วคราว คือ ยึดทรัพยเนื่องจากเหตุผลทางการเมือง เพ่ือแกไขวิกฤติเศรษฐกิจเฉพาะคราว เพ่ือเปน

โครงการชี้นําภาคเอกชนในการดําเนินธุรกิจ และเปนวิธีเขาจัดการเพ่ือแกปญหาเฉพาะเรื่อง  

การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจไทย 

ดวยภารกิจในการจัดทําบริการสาธารณะท่ีมีความซับซอนมากข้ึน การจัดทําบริการสาธารณะโดยสวน

ราชการไมมีความเพียงพอตอความตองการของประชาชนดวยขอจํากัดดานอํานาจหนาท่ี บุคลากร ระเบียบ 
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กฎหมายตางๆ การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจข้ึนเพ่ือดําเนินกิจกรรมในทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจึงมี

วัตถุประสงคมากมายหลายดานข้ึนอยูกับความจําเปนและความตองการ ในขณะนั้น  

ชาญชัย แสวงศักดิ์ (2549 : 207-208) ไดกลาวไววา การจัดองคกรของรัฐโดยใชหลักการกระจาย

อํานาจนั้นแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ การกระจายอํานาจทางพ้ืนท่ีกับการกระจายอํานาจทางบริการ ซ่ึงการ

กระจายอํานาจลักษณะท่ี 2 นี้ คือ การท่ีรัฐมอบบริการสาธารณะอยางหนึ่งอยางใดใหแกองคกรของรัฐท่ีเปน

นิติบุคคลซ่ึงมิไดอยูในระบบราชการ โดยไมไดกําหนดขอบเขตของกิจกรรมโดยพ้ืนท่ี แตเปนเรื่องทางเทคนิค 

โดยองคกรท่ีรับการกระจายอํานาจลักษณะนี้อาจอยูในรูปของรัฐวิสาหกิจ หรือองคกรของรัฐท่ีมิใชสวนราชการ

หรือรัฐวิสาหกิจก็ได ซ่ึง สุรพล นิติไกรพจน ไดแสดงความเห็นไววา บริการสาธารณะท่ีจัดทําในระบบราชการมี

ขอบกพรองอันเปนสาเหตุนําไปสูการจัดทําบริการสาธารณะในรูปแบบรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 

1.  สวนราชการไมอาจดําเนินงานบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมอยางมี

ประสิทธิภาพได เนื่องจากงานราชการนั้นเปนงานท่ีตองจัดดําเนินไปตามกฎหมาย ข้ันตอนในการปฏิบัติงานมี

ระเบียบแบบแผนท่ีรัดกุม กําหนดไวแนนอน การทํางานอยูภายใตระบบสายงานการบังคับบัญชา 

ผูใตบังคับบัญชาตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามท่ีผูบังคับบัญชาสั่ง หากไมเชื่อฟงจะตองมีความผิดทางวินัย ลักษณะ

ของการทํางานขาดความเปนอิสระ บุคลากรเจาหนาท่ีขาดความเปนตัวของตัวเอง และขาดความคิดริเริ่มใน

การเสนอแนะสิ่งใหมๆ ซ่ึงเปนลักษณะของบุคลากรท่ีไมเหมาะท่ีจะทํางานในเชิงธุรกิจ  

นอกจากนี้แลว งานราชการยังเปนงานท่ีมีระบบการควบคุมทางการเงิน ท้ังนี้ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือ

ตองการควบคุมการใชจายเงินของสวนราชการใหเปนไปโดยถูกตอง เพ่ือปองกันมิใหขาราชการกระทําการ

ทุจริต เบียดบังเงินของแผนดิน โดยเนนหนักในเรื่องของการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายมากกวาเนน

ประสิทธิภาพในการบริหารงาน  

หากสวนราชการใดดําเนินงานโดยถูกตองตามระเบียบข้ันตอนของกฎหมายแลว แมจะทําใหการ

ดําเนินงานลาชา หรือขาดประสิทธิภาพหรือทําใหรัฐตองใชจายเงินมากกวาท่ีท่ีควรจะเปน ก็ไมมีความผิด ซ่ึง

การควบคุมดังกลาวกระทําโดยการกําหนดใหสวนราชการทุกแหงตองจัดทํางบประมาณเพ่ือแสดงถึงรายรับ

รายจายในแตละปและแสดงรายละเอียดของโครงการตางๆ และจํานวนเงินท่ีจะตองใช โดยการจัดทํา

งบประมาณลวงหนา ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนหลักฐานของการท่ีฝายนิติบัญญัติ   ใหความเห็นชอบและอนุมัติใหฝาย

บริหารมีอํานาจใชจายเงินของรัฐไดตามจํานวนท่ีกําหนดไว การใชจายเงินเกินกวาท่ีกําหนดไวตามงบประมาณ

นั้นยอมไมถูกตอง 

แตงานบริการสาธารณะดานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเปนกิจกรรมท่ีตองการความคลองตัวใน

การดําเนินงานและการเงินสูง การดําเนินงานมีลักษณะเหมือนกับธุรกิจของเอกชน เนนการดําเนินงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ นั่นคือ ใชจายนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดแตผลตอบแทนท่ีจะไดรับตองคุมคา กิจกรรมในลักษณะนี้

ไมสามารถยอมรับหลักเกณฑทางการเงินอันเขมงวดรัดกุมนี้ได เพราะกิจกรรมลักษณะนี้มักจะมีรายรับรายจาย

ท่ีไมแนนอน การเปลี่ยนไปตามสถานการณทางเศรษฐกิจอันมีปจจัยหลายอยาง เชน ตนทุนการผลิต จํานวน

สินคาหรือบริการท่ีจําหนายได อัตราภาษีท่ีเปลี่ยนแปลง นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลและอ่ืนๆ สภาพ

เชนนี้จึงทําใหไมสามารถกําหนดลวงหนาถึงจํานวนรายรับรายจายท่ีแนนอนในแตละปได ดังเชนท่ีเปนอยูใน
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ระบบราชการ ดังนั้น การท่ีรัฐจะเขาทํากิจกรรมดังกลาวจึงตองกระทําใหเหมือนลักษณะการประกอบการของ

เอกชนใหมากท่ีสุด เพ่ือใหมีความคลองตัวในการดําเนินงานและการเงินมากท่ีสุด รัฐจึงจําเปนตองลอกเลียน

การจัดองคกรและวิธีดําเนินงานแบบวิสาหกิจเอกชนมาใชเพ่ือใหการดําเนินงานดานนี้ตองเปนอิสระจากรัฐ ไม

อยูภายใตการควบคุมอยางใกลชิดของรัฐสภาเชนเดียวกับสวนราชการ 

2.  ขอเสียของการจัดรูปองคกรแบบสวนราชการ กลาวคือ การจัดรูปองคกรแบบสวนราชการทําให

เกิดความลาชา ไมคลองตัว เนื่องจากมีข้ันตอนการปฏิบัติงานซับซอน เพราะนโยบายของสวนราชการตองมี

การนําไปอภิปรายวิพากษวิจารณในรัฐสภา ตองรับผิดชอบอยางสูงตอผูแทนของประชาชนในการปฏิบัติหนาท่ี

ของตน แมแตการเงินก็ตองไดรับอนุมัติโดยการเสนอเปนรางพระราชบัญญัติงบประมาณตอรัฐสภา และ

ตอจากนั้นยังตองมีการควบคุมตรวจสอบโดยคณะกรรมาธิการควบคุมการใชจาย และกระทรวงการคลัง ซ่ึง

การควบคุมดังกลาวมีลักษณะคอนขางเขมงวด บังคับใหใชจายนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ในขณะท่ีธุรกิจเอกชน

เพียงแตบังคับใหรายจายพอเหมาะสมกับผลกําไรท่ีไดรับ 

ดวยเหตุนี้ประเทศตางๆ รวมท้ังประเทศไทย จึงไดทําการพัฒนาหนวยงานทางเทคนิคของรัฐข้ึนเพ่ือ

รับผิดชอบดําเนินการดานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม โดยแยกตางหากจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ

ท่ีพัฒนาข้ึนนี้เรียกวา รัฐวิสาหกิจ หรือ วิสาหกิจมหาชน 

สําหรับประเทศไทย การเกิดข้ึนขององคกรท่ีรับผิดชอบภารกิจในทางอุตสาหกรรมและการคาในรูป

รัฐวิสาหกิจ อาจจะลาชาแตกตางไปจากสังคมตะวันตกบาง อันเนื่องมาจากระดับของการพัฒนาในทาง

เศรษฐกิจและความเติบโตของกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรมและการคาท่ีแตกตางกัน แตสังคมไทยก็ได

ยอมรับปรากฏการณของการมีองคกรของรัฐท้ังสองรูปแบบ ในการดําเนินภารกิจอันเปนบริการสาธารณะท่ี

แตกตางกันนี้มาเปนเวลายาวนานจนกระท่ังปจจุบัน อันจะเห็นไดจากการจัดตั้งสวนราชการและจัดตั้ง

รัฐวิสาหกิจข้ึนเปนจํานวนมากเพ่ือรับผิดชอบภารกิจในการจัดทําบริการสาธารณะ 

จําเนียร ราชแพทยาคม (2559 : 14) อธิบายไววา พระราชบัญญัติวาดวยการตั้งองคการของรัฐบาล 

พ.ศ. 2496 มาตรา 3 บัญญัติวา เม่ือรัฐบาลเห็นเปนการสมควรจะจัดตั้งองคการเพ่ือดําเนินกิจการอันเปน

สาธารณะหรือเพ่ือประโยชนในการเศรษฐกิจ หรือชวยเหลือในการครองชีพ หรืออํานวยการแกประชาชน โดย

ใชเงินทุนจากงบประมาณแผนดินก็ใหกระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

หลังจากมีการประกาศใชพระราชบัญญัติดังกลาว รัฐบาลไดมีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจข้ึนในประเทศไทย

เปนจํานวนมาก ซ่ึงอาจจําแนกวัตถุประสงคในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย ไดดังนี้ 

1.  เพ่ือดําเนินการในกิจการท่ีเอกชนไมสามารถดําเนินการเองได เพราะตองใชเงินทุนจํานวนมาก 

และมีความสําคัญในดานสวัสดิการของประชาชน ไดแก กิจการประเภทสาธารณูปโภค ซ่ึงเปนบริการเศรษฐกิจ

ข้ันพ้ืนฐาน เชน การไฟฟา การประปา การสื่อสาร และการคมนาคมพิเศษ ซ่ึงเปนกิจการท่ีเหมาะสมแกการ

ดําเนินงานในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากตองเสนอบริการตอประชาชนโดยถวนหนาและยุติธรรม 

2.  เพ่ือหารายไดใหแกรัฐ รัฐวิสาหกิจประเภทนี้มักจะมีลักษณะเปนการผูกขาดการผลิตสินคาและ

บริการบางชนิด ไดแก การผลิตบุรี่ สุรา ไพ และสลากกินแบงรัฐบาล 
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3.  เพ่ือดําเนินกิจการท่ีมีความสําคัญเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยของชาติ จําพวกโรงงานผลิตอาวุธ

ยุทโธปกรณและยุทธปจจัยตางๆ ไดแก การผลิตแบตเตอรี่และน้ํามันเชื้อเพลิง 

4.  เพ่ือประกอบกิจการท่ีเปนเครื่องมือสนองนโยบายเพ่ือชวยเหลือในการครองชีพหรือสงเสริม

อาชีพของประชาชนเปนสวนใหญ อันเปนการจูงใจประชาชนใหประกอบอุตสาหกรรมและอบรมใหเปน

ชางฝมือ เนื่องจากวิสาหกิจบางอยางซ่ึงเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจะชวยสงเสริมใหการพัฒนาเศรษฐกิจเปนไป

โดยสะดวกและรวดเร็ว แตไมไดรับความสนใจจากเอกชน เนื่องจากขาดเงินทุนและความชํานาญในการ

ดําเนินงาน หรือเอกชนเห็นวาเปนวิสาหกิจท่ีมีกําไรนอย และเสี่ยงตอการขาดทุน การลงทุนในวิสาหกิจอ่ืนจะ

ใหผลตอบแทนมากกวา ฉะนั้น รัฐจึงเขาดําเนินการวิสาหกิจนั้นเสียเอง 

5.  เพ่ือประกอบกิจการเพ่ือสาธารณประโยชน เชน กิจการดานการสงเสริมบริการทางวิชาการ การ

สงวนทรัพยากร เปนตน รัฐวิสาหกิจประเภทนี้ยากท่ีจะดําเนินการใหมีกําไรหรือเลี้ยงตัวเองได เชน การ

ทองเท่ียว การกีฬา องคการสวนสัตว เปนตน 

6.  เพ่ือปองกันการผูกขาดของบริการสาธารณูปโภค คือ มีผูใหบริการเพียงรายเดียวก็พอแลว และ

ตลาดการผูกขาดนี้ยิ่งมีขนาดใหญก็ยิ่งทําใหตนทุนต่ํา หากมีผูผลิตหลายรายจะทําใหตนทุนสูงเกินไป และเปน

การลงทุนซํ้าซอนเกินความจําเปน เชน ไฟฟา ประปา เปนตน หากรัฐบาลยอมใหเอกชนเขามาลงทุนในกิจการ

นี้เพียงรายเดียวก็จะเปนการผูกขาดโดยเอกชน ซ่ึงอาจมีปญหา ในการเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค ดังนั้น รัฐบาล

จึงตั้งรัฐวิสาหกิจเพ่ือดําเนินกิจการเหลานี้ โดยคาดวาแมจะเปนการผูกขาด แตรัฐบาลเปนเจาของ ซ่ึงสามารถ

ดูแลไมใหเอาเปรียบผูใชบริการได 

7.  เพ่ือใหบริการกิจการภาคเอกชนท่ียังไมพรอมจะลงทุนในโครงการขนาดใหญ ชวงแรกๆ ของการ

พัฒนา ภาคเอกชนยังขาดเงินทุน ขาดคนท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณ ดังนั้น จึงเปนภาระหนาท่ี

ของรัฐท่ีจะตองลงทุนรัฐวิสาหกิจ เพ่ือใหบริการ ซ่ึงสวนใหญเปนกิจการท่ีมีความสําคัญตอความม่ันคงของ

ประเทศ รวมท้ังการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

8.  เพ่ือใหบริการกิจการท่ีภาคเอกชนไมสนใจลงทุน การท่ีสังคมยังมีความเหลื่อมล้ํา มีคนยากจนคน

ดอยโอกาสชาวชนบทท่ีอยูในถ่ินทุรกันดารหางไกลความเจริญจํานวนไมนอย ท่ีรัฐตองเอาใจใสดูแล และตอง

กระจายความเจริญและโอกาสไปสูกลุมสังคมเหลานี้ ซ่ึงบริษัทเอกชนไมสนใจลงทุนเพ่ือบริการคนเหลานี้ 

เพราะตองลงทุนสูงและเก็บคาบริการไมคุมทุน รัฐบาลจึงตองใชรัฐวิสาหกิจเขาไปดูแลตอบสนองนโยบายดานนี้ 

9.  เพ่ือสนับสนุนกิจการเพ่ือใหเกิดประโยชนดานสังคมและสิ่งแวดลอมตอประชาชนสวนรวม แมจะ

ไมมีกําไรดานเศรษฐกิจ รัฐบาลจําตองจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเฉพาะเพ่ืออุดหนุนทางการเงิน หรือสนับสนุนดาน

สันทนาการ สิ่งแวดลอม การสงวนทรัพยากร เชน องคการเพ่ือการเกษตร ธนาคารสินเชื่อท่ีอยูอาศัย สถาบัน

วิทยาศาสตร สถาบันการศึกษา เปนตน เพราะกิจการเหลานี้ เอกชนคงไมเสี่ยงลงทุนเพราะผลตอบแทนไมคุม

กับการดําเนินงาน 

10.  เพ่ือผลิตสินคาในอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน ยุคของทุนนิยมท่ีแพรขยายครอบงําเศรษฐกิจโลก หลาย

ประเทศตองเพ่ิมบทบาทใหรัฐวิสาหกิจลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กกลา น้ํามัน กาซธรรมชาติ การเดินทะเล ปุย 

และปโตรเคมี หรือกิจการดานอาคารพาณิชย เพ่ือปูพ้ืนฐานท่ีม่ันคงในการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ
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โดยรวม เปนการปกปองอิทธิพลตางชาติไมใหครอบงําเศรษฐกิจของประเทศมากเกินไป และพัฒนาเทคโนโลยี

ความรูความชํานาญใหแกอุตสาหกรรมท่ีสําคัญและเปนพ้ืนฐาน 

11.  เพ่ือควบคุมบางกิจการท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพและศีลธรรมของประชาชน เชน สุรา บุหรี่ 

และการพนัน รัฐบาลมักจะเลือกวิธีการหารายไดจากกิจการเหลานี้ โดยมีรัฐวิสาหกิจเขาไปควบคุมและ

ดําเนินการเอง เพราะนอกจากจะมีรายไดเขารัฐแลวยังสามารถควบคุมดูแลไมใหผลิตและบริโภคมากเกินไปจน

เปนอันตรายตอสุขภาพ และศีลธรรมของผูคนในบานเมืองดวย 

สรุปไดวา องคการของรัฐหรือหนวยงานธุรกิจของรัฐหรือบริษัท หางหุนสวนนิติบุคคล หรือหนวยงาน

ธุรกิจของรัฐบาลมีทุนรวมอยูดวยเกินรอยละ 50 มีการบริหารอยูระหวางระบบราชการและระบบธุรกิจ โดยมี

เหตุผลในการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 

1.  เอกชนไมอยูในสถานการณและฐานะอันเหมาะสมท่ีจะดําเนินการได เพราะเงินทุนไมเพียงพอ 

เชน การสาธารณูปโภค การคมนาคมขนสง การชลประทาน การพลังงาน อุตสาหกรรมหนัก 

2.  ประเทศท่ีกําลังพัฒนาเศรษฐกิจ จําเปนตองใหความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐจึงไม

หวังผลกําไรจากการดําเนินงานมากนัก แตเนนหนักทางดานความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากกวา 

3.  ดวยเหตุผลทางยุทธศาสตร รัฐจําเปนตองดําเนินการเอง เพ่ือความปลอดภัยทางดานทหารและ

การเมือง ตลอดจนความสงบสุขของประชาชน 

4.  รัฐวิสาหกิจบางแหง จําเปนตองตั้งข้ึนเพ่ือเปนการเชิดชูชื่อเสียง และเผยแพรวัฒนธรรมและ

ประเพณีอันดีงามของประเทศ 

5.  เพ่ือเปนการรักษาผลประโยชนของประชาชนสวนใหญ รัฐบาลจําเปนและอยูในภาวะ จํายอมท่ี

ตองดําเนินการกิจการบางอยาง เพราะอาจเกิดการผูกขาดราคาสินคา ซ่ึงรัฐจะทําหนาท่ีควบคุมราคาเพ่ือให

ประชาชนไดบริโภคสินคาและบริการในราคายุติธรรม 

การแบงประเภทของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย 

การแบงประเภทของรัฐวิสาหกิจมีการแบงประเภทของรัฐวิสาหกิจไวหลายระบบดวยกัน เชน การแบง

ประเภทตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ง และการแบงประเภทตามท่ีมาของกฎหมาย 

จําเนียร ราชแพทยาคม (2559 : 16) ไดกลาวถึงการแบงประเภทของรัฐวิสาหกิจตามวัตถุประสงคของ

การจัดตั้ง และการแบงประเภทตามท่ีมาของกฎหมาย ดังนี้ 

1. การแบงประเภทของรัฐวิสาหกิจตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

 1.1  รัฐวิสาหกิจประเภทหารายได เปนการผลิตหรือจัดจําหนายจําพวกสิ่งเสพติดหรือสินคา

จําพวกอบายมุข รัฐจึงตองเขาควบคุม เชน โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 

 1.2  รัฐวิสาหกิจประเภทท่ีเปนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เชน การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย การไฟฟานครหลวง การประปานครหลวง และ การทางพิเศษแหงประเทศไทย การทาเรือแหง

ประเทศไทย การเคหะแหงชาติ 

 1.3  รัฐวิสาหกิจประเภทท่ีมีการจัดตั้งตามนโยบายพิเศษของรัฐ มีความมุงหมายในการจัดต้ัง

แตกตางกันไปตามความตองการของแตละประเทศ ข้ึนอยูกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เชน 
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ประเภทสถาบันการเงิน ไดแก ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ประเภทอนุรักษและใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมได ไดแก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) องคการอุตสาหกรรมปาไม ประเภทเกต

รกรรมและพาณิชยกรรม ไดแก องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย องคการตลาดเพ่ือการเกษตร 

องคการสะพานปลา ประเภทสงเสริมกิจกรรมตางๆ ไดแก การทองเท่ียวแหงประเทศไทย การกีฬาแหง

ประเทศไทย องคการสวนสัตว และรวมถึงประเภท ท่ีตั้งข้ึนหรือไดมาดวยเหตุผลอ่ืนๆ เชน สหโรงแรมไทยและ

การทองเท่ียว 

2. การแบงประเภทของรัฐวิสาหกิจตามท่ีมาทางกฎหมายจัดตั้ง ดังนี้ 

 2.1  การจัดตั้งโดยกฎหมายมหาชน มีการตรากฎหมายข้ึนมาจัดต้ังรัฐวิสาหกิจเฉพาะแหง 

หลายลักษณะ คือ พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเทียบเทา เชน ประกาศคณะปฏิวัติ พระราชกําหนด 

สวนใหญจะเปนรัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งข้ึนมาเพ่ือดําเนินกิจการสําคัญ มีขอบเขตกวางขวางและมีความจําเปนท่ี

จะตองมีอํานาจและสิทธิพิเศษตางๆ เพ่ือใหสามารถดําเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้นได เชน การไฟฟาสวน

ภูมิภาค การประปาสวนภูมิภาค การทาเรือแหงประเทศไทย การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

 2.2  การจัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามพระราชบัญญัติแมบท เชน ตามความใน

พระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. 2496 เชน องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ องคการ

คลังสินคา องคการสวนพฤกษศาสตร 

 2.3  การจัดต้ังโดยกฎหมายเอกชน สําหรับรัฐวิสาหกิจท่ีถูกจัดตั้งข้ึนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว

สําหรับการจัดต้ังองคกรดําเนินธุรกิจของเอกชน โดยมุงหวังท่ีจะใหการดําเนินงานมีความคลองตัวเชนกิจการ

ของเอกชนและหลุดพนจากระเบียบและข้ันตอนของรัฐ เชน จัดต้ังตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย ไดแก บริษัทอูกรุงเทพ จํากัด บริษัท ขนสง จํากัด และ จัดตั้งตามหลักเกณฑท่ี

กําหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เชน บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

 2.4 การจัดตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือใหเปนหนวยงานธุรกิจของรัฐ ตั้งข้ึนในสวนราชการ

โดยรัฐใชทุนเปนคาใชจายในการดําเนินงาน มีการกําหนดระเบียบหรือขอบังคับในการบริหารงานภายในของ

ตนเอง เชน องคการสุรา กรมสรรพสามติ โรงพิมพตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

นันทวัฒน บรมานันท (2560 : 163-167) ไดกลาวไววา การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจของไทยอาศัยอํานาจใน

การจัดตั้งโดยกฎหมายท่ีแตกตางกัน ตามเหตุผลและความจําเปนเฉพาะเรื่อง รัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของกับความ

ม่ันคงของชาติท่ีมีหนาท่ีในการทําบริการสาธารณะ สวนใหญจะถูกจัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะอันเปนกฎหมาย

มหาชน โดยรัฐวิสาหกิจท่ีมีความจําเปนท่ีจะตองใชอํานาจรัฐ ในการจัดทําบริการสาธารณะมักจะถูกจัดตั้งโดย

กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ สวนรัฐวิสาหกิจท่ีไมมีความจําเปนตองใชอํานาจรัฐก็จะถูกจัดต้ังโดยพระราช

กฤษฎีกาท่ีออกตามพระราชบัญญัติแมบท สวนรัฐวิสาหกิจประเภทหารายไดอาจจัดตั้งโดยกฎหมายเอกชนใน

รูปของบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดก็ได และนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจอีกประเภทหนึ่งใน

สวนราชการเปนหนวยงานธุรการท่ีรัฐเปนเจาของไมมีฐานะเปนนิติบุคคล และใชงบประมาณแผนดินในการ

ดําเนินกิจการ ดังนี้ คือ 
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1.  จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ โดยมีทุนท้ังสิ้นเปนของรัฐ ดําเนินกิจการสําคัญและมีขอบเขต

กวางขวาง เชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การประปาสวนภูมิภาค การทาเรือแหงประเทศไทย และ 

การรถไฟแหงประเทศไทย ฯลฯ 

2.  จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา อาศัยอํานาจจากพระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐ 

พ.ศ. 2496 โดยมีทุนท้ังสิ้นเปนของรัฐ เชน องคการตลาด องคการอุตสาหกรรมปาไม องคการสงเสริมกิจการ

โคนมแหงประเทศไทย และองคการสวนสัตว ฯลฯ 

3.  จัดตั้งตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยรัฐบาลเปนเจาของ

ท้ังสิ้น หรือถือหุนเกินกวารอยละ 50 มีฐานะตามกฎหมายเปนบริษัทจํากัด เชน  บริษัทขนสง จํากัด บริษัท 

วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด บริษัทอูกรุงเทพ จํากัด และบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ฯลฯ ตอง

ดําเนินการจดทะเบียนท่ีกรมทะเบียนการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ในรูปบริษัทจํากัดเชนเดียวกับ

บริษัทเอกชนท่ัวๆ ไปดวย 

4.  จัดตั้งตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 โดยรัฐจะเขาไป

ถือหุนเกินกวารอยละ 50 เชน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท 

ปตท. จํากัด (มหาชน) และ บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) 

5.  จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี โดยทุนหมุนเวียนตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง เชน องคการสุรา 

โรงงานยาสูบ สถานธนานุเคราะห  และโรงงานไพ ฯลฯ 

นันทวัฒน บรมานันท (2560 : 159-167) ไดกลาวถึงประเภทของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยตามท่ี

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังไดจัดแบงไว ดังนี้ 

1.  การแบงประเภทของรัฐวิสาหกิจตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ง 

 1.1  รัฐวิสาหกิจประเภทท่ีหารายไดใหรัฐ รัฐวิสาหกิจประเภทนี้ บางรัฐวิสาหกิจเปนการผลิต

หรือจัดขายสินคาจําพวกยาเสพติดหรือสินคาจําพวกอบายมุข รัฐจึงตองเขาควบคุม ไดแก 

  1.1.1  โรงงานยาสบู กระทรวงการคลงั 

  1.1.2  สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 

 1.2  รัฐวิสาหกิจประเภทท่ีเปนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มี 2 ประเภท คือ 

  1.2.1  รัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค ไดแก 

   (1)  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

   (2)  การไฟฟานครหลวง 

   (3)  การไฟฟาสวนภูมิภาค 

   (4)  การประปานครหลวง 

   (5)  การประปาสวนภูมิภาค 

  1.2.2  รัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปการ ไดแก 

   (1)  การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

   (2)  บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
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   (3)  การทาเรือแหงประเทศไทย 

   (4)  การรถไฟแหงประเทศไทย 

   (5)  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

   (6)  บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

   (7)  บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

   (8)  บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 

   (9)  บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 

   (10)  การเคหะแหงชาติ 

   (11)  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

   (12)  การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 

   (13)  องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 

   (14)  องคการจัดการน้ําเสีย 

   (15)  บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด 

   (16)  บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) 

 1.3 รัฐวิสาหกิจประเภทท่ีตั้งข้ึนเพ่ือดําเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐ เปนรัฐวิสาหกิจท่ีมี

ความมุงหมายในการจัดตั้งแตกตางกันไปตามความตองการของแตละประเทศ ข้ึนอยูกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 

และการเมืองของแตละประเทศ โดยในบางครั้ง การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจอาจจะไมมีความมุงหมายมากอน แตมา

กําหนดในกฎหมายจัดตั้ง โดยอาจเนื่องมาจากสถานการณคับขันทางเศรษฐกิจ หรือความตองการของสังคม 

การเมือง หรืออาจจัดตั้งข้ึนเพ่ืออนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ หรือจัดต้ังข้ึนเพ่ือสงเสริม

เกษตรกรรมและพาณิชยกรรม ซ่ึงสามารถแบงไดเปน 4 ประเภท คือ 

  1.3.1  รัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงิน ไดแก 

   (1)  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

   (2)  ธนาคารออมสิน 

   (3)  ธนาคารอาคารสงเคราะห 

   (4)  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

   (5)  ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

   (6)  สํานักงานธนานุเคราะห กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

   (7)  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยูอาศัย 

   (8)  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 

   (9)  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 

   (10)  ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

  1.3.2 รัฐวิสาหกิจประเภทอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก 

   (1)  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
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   (2)  องคการอุตสาหกรรมปาไม 

  1.3.3  รัฐวิสาหกิจประเภทเกษตรกรรมและพาณิชยกรรม ไดแก 

   (1)  องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

   (2)  การยางแหงประเทศไทย 

   (3)  องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร 

   (4)  องคการสะพานปลา 

   (5)  องคการตลาด 

   (6) องคการคลังสินคา 

   (7)  โรงพิมพตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

   (8)  โรงงานไพ กรมสรรพสามิต 

   (9)  องคการสุรา กรมสรรพสามิต 

   (10)  องคการเภสัชกรรม 

   (11)  บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

   (12)  บริษัท ขนสง จํากัด 

   (13)  บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

  1.3.4  รัฐวิสาหกิจประเภทสงเสริมกิจกรรมตางๆ ไดแก 

   (1)  การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

   (2)  การกีฬาแหงประเทศไทย 

   (3)  องคการสวนสัตว 

   (4)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

   (5)  สถาบันการบินพลเรือน 

   (6)  องคการสวนพฤกษศาสตร 

  1.3.5  รัฐวิสาหกิจประเภทท่ีตั้งข้ึนหรือไดมาดวยเหตุผลอ่ืน ไดแก บริษัท ทิพย-

ประกันภัย จํากัด บริษัท สหโรงแรมไทยและการทองเท่ียว จํากัด นอกจากนี้ ยังมีรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน

โดยนิติเหตุจํานวน 2 แหง คือ บริษัท สินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด บริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด 

รวมท้ังรัฐวิสาหกิจท่ีเปนบริษัทลูกอีกจํานวน 26 แหง 

สวนธนาคารแหงประเทศไทย และกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินนั้นถือเปน

องคกรอิสระท่ีเปนรัฐวิสาหกิจ ไมอยูในการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง 

2. การแบงประเภทของรัฐวิสาหกิจตามท่ีมาทางกฎหมาย ซ่ึงรัฐวิสาหกิจแตละแหงถูกจัดตั้งโดย

กฎหมายท่ีตางกันตามเหตุผลและความจําเปนเฉพาะเรื่อง รัฐวิสาหกิจประเภทท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงของ

ชาติหรือรัฐวิสาหกิจท่ีมีหนาท่ีในการทําบริการสาธารณะสวนใหญ จะถูกจัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ อันเปน

กฎหมายประเภทกฎหมายมหาชน โดยรัฐวิสาหกิจท่ีมีความจําเปนท่ีจะตองใชอํานาจรัฐ ในการจัดทําบริการ

สาธารณะมักจะถูกจัดตั้งโดยกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ สวนรัฐวิสาหกิจท่ีไมมีความจําเปนตองใชอํานาจรัฐ
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ก็จะถูกจัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามพระราชบัญญัติแมบท สวนรัฐวิสาหกิจประเภทหารายไดอาจถูก

จัดต้ังโดยกฎหมายเอกชน ในรูปของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดก็ได นอกจากนี้ยังมีการจัดต้ัง

รัฐวิสาหกิจอีกประเภทหนึ่งในสวนราชการ เปนหนวยธุรกิจท่ีรัฐเปนเจาของไมมีฐานะเปนนิติบุคคล และใชเงิน

งบประมาณแผนดินในการดําเนินการ 

 2.1  การจัดตั้งโดยกฎหมายมหาชน รัฐวิสาหกิจสวนใหญนั้นจัดตั้งข้ึนโดยมีการตรากฎหมาย

ข้ึนมาจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเฉพาะแหง กฎหมายตางๆ เหลานี้เปนกฎหมายมหาชน ซ่ึงมีอยูหลายลักษณะดวยกัน 

คือ 

  2.1.1  รัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอ่ืนท่ี

เทียบเทา เชน ประกาศคณะปฏิวัติ พระราชกําหนด สวนใหญจะเปนรัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งข้ึนมาเพ่ือดําเนิน

กิจการสําคัญ มีขอบเขตกวางขวางและมีความจําเปนท่ีจะตองมีอํานาจและสิทธิพิเศษตางๆ เพ่ือใหสามารถ

ดําเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้นได รัฐวิสาหกิจเหลานี้ ไดแก 

   (1)  กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันทางการเงิน จัดตั้งโดย

พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 พ.ศ. 2528 

   (2)  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511 

   (3)  การไฟฟาสวนภูมิภาค จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 

2503 

   (4)  การไฟฟานครหลวง จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการไฟฟานครหลวง พ.ศ. 

2501 

   (5)  การประปาสวนภูมิภาค จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค 

พ.ศ. 2522 

   (6)  การประปานครหลวง จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 

2510 

   (7)  การรถไฟแหงประเทศไทย จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศ

ไทย พ.ศ. 2494 

   (8)  การทาเรือแหงประเทศไทย จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการทาเรือแหง

ประเทศไทย พ.ศ. 2494 

   (9)  การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย    จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการ

รถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. 2543 

   (10)  สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกิน

แบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 
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   (11)  องคการเภสัชกรรม จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติองคการเภสัชกรรม พ.ศ. 

2509 

   (12)  การยางแหงประเทศไทย จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศ

ไทย พ.ศ. 2558 

   (13)  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 

   (14)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย จัดตั้งโดย

พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 

   (15)  การกีฬาแหงประเทศไทย จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศ

ไทย พ.ศ. 2528 

   (16)  การทองเท่ียวแหงประเทศไทย จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการทองเท่ียวแหง

ประเทศไทย พ.ศ. 2522 

   (17)  องคการสะพานปลา จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา 

พ.ศ. 2496 

   (18)  การเคหะแหงชาติ จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการเคหะแหงชาติ พ.ศ. 2537 

   (19)  ธนาคารเพ่ื อการส งออกและนํ า เข าแห งป ระเทศไทย  จัด ต้ั งโดย

พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2536 

   (20)  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. 2509 

   (21)  ธนาคารอาคารสงเคราะห จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติธนาคารอาคาร

สงเคราะห พ.ศ. 2496 

   (22)  ธนาคารออมสิน จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2498 

   (23)  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย จัดตั้ง

โดยพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2545 

   (24) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม พ.ศ. 2534 

   (25)  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยูอาศัย จัดตั้งโดยพระราชกําหนดบรรษัทตลาด

รองสินเชื่อท่ีอยูอาศัย พ.ศ. 2540 

   (26)  ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติธนาคารอิสลาม

แหงประเทศไทย พ.ศ. 2545 

   (27)  การทางพิเศษแหงประเทศไทย เดิมจัดตั้งโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ

ท่ี 290 พ.ศ. 2515 ตอมาไดมีการตราเปนพระราชบัญญัติการทางพิเศษแหงประเทศไทย พ.ศ. 2550 
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  2.1.2  รัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามพระราชบัญญัติแมบท 

(พระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. 2496) พระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งองคการของ

รัฐบาล พ.ศ. 2496 เปนกฎหมายท่ีใหอํานาจฝายบริหารในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจข้ึนโดยไดบัญญัติไวในมาตรา 3 

วา เม่ือรัฐบาลเห็นเปนการสมควรจะจัดตั้งองคการเพ่ือดําเนินการอันเปนสาธารณะหรือเพ่ือประโยชนในทาง

เศรษฐกิจ หรอืชวยเหลือในการครองชีพ หรืออํานวยการแกประชาชน ใชเงินลงทุนจากงบประมาณแผนดิน ก็

ใหกระทําไดโดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกา จากบทบัญญัติดังกลาวท่ีใหอํานาจฝายบริหารท่ีจะจัดต้ัง

องคการหรือหนวยงานข้ึนมาทําหนาท่ีดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะได จึงเกิดหนวยงานหลายๆ แหง ซ่ึงมี

สถานะเปนรัฐวิสาหกิจ ไดแก 

   (1)  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการ

ขนสงมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 

   (2)  องคการคลังสินคา จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการคลังสินคา 

พ.ศ. 2498 

   (3)  องคการตลาด จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการคลังสินคา พ.ศ. 

2498 

   (4)  องคการสวนพฤกษศาสตร จัดต้ังโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวน

พฤกษศาสตร พ.ศ. 2536 

   (5)  องคการอุตสาหกรรมปาไม จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการ

อุตสาหกรรมปาไม พ.ศ. 2499 

   (6)  องคการสวนสัตว จัดต้ังโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนสัตว พ.ศ. 

2497 

   (7)  องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร จัดต้ังโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการ

ตลาดเพ่ือเกษตรกร พ.ศ. 2535 

   (8)  สถาบันการบินพลเรือน จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพล

เรือน พ.ศ. 2535 

   (9)  องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา

จัดตั้งองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2514 

   (10)  องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ พ.ศ. 2538 

   (11)  องคการจัดการน้ําเสีย จัดต้ังโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการจัดการน้ํา

เสีย พ.ศ. 2538 

 2.2  การจัดตั้งโดยกฎหมายเอกชน รัฐวิสาหกิจบางแหงถูกจัดตั้งข้ึนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว

สําหรับการจัดต้ังองคกรดําเนินธุรกิจของเอกชน โดยมุงหวังท่ีจะใหการดําเนินงานมีความคลองตัวเชนกิจการ

ของเอกชน และหลุดพนจากระเบียบและข้ันตอนของรัฐ สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
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  2.2.1  รัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งข้ึนตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย ไดแก การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจโดยใชหลักเกณฑเดียวกับการจัดต้ังบริษัทจํากัด ดังนั้น จึงตองดําเนินการ

จดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด โดยรัฐจะเขาไปถือหุนเกินกวารอยละหาสิบ มีการนําเอาหลักเกณฑการดําเนินงาน

ของเอกชนมาใชเพ่ือใหมีความคลองตัวและเปนอิสระ รัฐวิสาหกิจเหลานั้น ไดแก 

   (1)  บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 

   (2)  บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

   (3)  บริษัท ขนสง จํากัด 

   (4)  บริษัท สหโรงแรมไทยและการทองเท่ียว จํากัด 

   (5)  บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด 

   (6)  บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 

  2.2.2  รัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จํากัด พ.ศ. 2535 แมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 จะเปนกฎหมายมหาชนก็ตาม แตเปน

กฎหมายมหาชนท่ีมีข้ึนเพ่ือวางเง่ือนไขตางๆ ในการดําเนินธุรกิจขนาดใหญของเอกชน จึงถือไดวากิจการท่ี

จัดตั้งข้ึนโดยกฎหมายดังกลาว เปนกิจการท่ีจัดตั้งข้ึนในระบบกฎหมายเอกชน มีรัฐวิสาหกิจบางแหงท่ีจัดตั้งข้ึน

โดยใชหลักเกณฑเดียวกับการจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด โดยรัฐจะเขาไปถือหุนเกินกวารอยละหาสิบ และนําเอา

หลักเกณฑตามกฎหมายดังกลาวมาใช เพ่ือความคลองตัวและเปนอิสระ รัฐวิสาหกิจเหลานั้น ไดแก 

   (1) บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

   (2)  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

   (3)  บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

   (4)  บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

   (5)  บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

   (6)  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

   (7)  บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

   (8)  บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) 

   (9)  บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด  

3.  รัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งข้ึนโดยทุนหมุนเวียน ตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง รัฐวิสาหกิจประเภทนี้

จัดตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือใหเปนหนวยงานธุรกิจของรัฐ ตั้งข้ึนในสวนราชการโดยรัฐ ใหทุนเปนคาใชจาย

ในการดําเนินงาน มีการกําหนดระเบียบหรือขอบังคับในการบริหารงานภายใน ของตนเอง รัฐวิสาหกิจเหลานี้

ไมมีสภาพเปนนิติบุคคล ไดแก 

 3.1  องคการสุรา กรมสรรพสามติ (บริหารงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดต้ัง

องคการสุรา กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2506) 

 3.2  โรงพิมพตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ (บริหารงานตามขอบังคับโรงพิมพตํารวจ กรม

ตํารวจ พ.ศ. 2508) 
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 3.3.  โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง (บริหารงานตามระเบียบบริหารงานโรงงานยาสูบ พ.ศ. 

2516) 

 3.4  สํานักงานธนานุเคราะห กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (บริหารงานตามขอบังคับวาดวย

การบริหารงานสํานักงานธนานุเคราะห กรมประชาสงเคราะห พ.ศ. 2517) 

 3.5  โรงงานไพ กรมสรรพสามิต (บริหารงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดตั้ง

โรงงานไพ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535) 
จากท่ีกลาวมา อาจสรุปไดวา ปจจุบันรัฐวิสาหกิจของไทยมีอยูเปนจํานวนมาก มีลักษณะของการจัดตั้ง

และวัตถุประสงคในการจัดตั้ง อาศัยอํานาจในการจัดตั้งท่ีแตกตางกัน คือจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ จัดตั้งโดย

พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือหารายไดใหรัฐ จัดบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

และเพ่ือดําเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐ 

สรุป 

 องคการสาธารณะคือองคการท่ีทําหนาท่ีในดานความผาสุกของประชาชนและผลประโยชนสาธารณะ 

ผลประโยชนของสังคมสวนรวม รูปแบบในการดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของรัฐ 

ไดแก บริการสาธารณะท่ีโดยสภาพแลวเปนสิ่งท่ีมีความจําเปนและมีความสําคัญตอความเปนอยูของประชาชน 

ซ่ึงเปนหนาท่ีของรัฐ การจัดทําบริการสาธารณะโดยรัฐ ยังสามารถเลือกรูปแบบในการดําเนินการได ท้ังใน

รูปแบบราชการ รูปแบบรัฐวิสาหกิจ และรูปแบบองคการมหาชน ซ่ึงรัฐวิสาหกิจเปนรูปแบบหนึ่งในการจัดทํา

บริการสาธารณะโดยรัฐเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในประเทศ 

รัฐวิสาหกิจในประเทศท่ีพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา ซ่ึงจัดต้ังดวยเหตุผลท้ังดานเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมือง โดยเฉพาะการโอนกิจการของเอกชนเปนของรัฐ รวมถึงประวัติความเปนมาและการจัดตั้ง

รัฐวิสาหกิจในประเทศไทยท่ีมีประวัติยอนหลังไปตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยในลักษณะดําเนินกิจการดานการคาของ

รัฐ จนถึงการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจอยางจริงจังข้ึนภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  

รัฐวิสาหกิจคือองคการของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเปนเจาของ รวมท้ังบริษัทจํากัด และ

หางหุนสวนนิติบุคคล ท่ีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีหุนอยูดวยเกินกวารอยละ 50 เปนองคการท่ีรับผิดชอบ

ในการจัดทําบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม มีวัตถุประสงคเพ่ือการแสวงหารายได ตอง

สามารถเลี้ยงตัวเองจากการดําเนินงานเชิงพาณิชย 

รัฐวิสาหกิจของไทยมีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินการในกิจการท่ีเอกชนไมสามารถดําเนินการเองได เพ่ือ

หารายไดเขารัฐ ดําเนินกิจการท่ีมีความสําคัญเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยของชาติ ประกอบกิจการเพ่ือ

สาธารณประโยชน และปองกันการผูกขาดการบริการสาธารณูปโภค เปนตน โดยจัดแบงออกเปน 2 กลุม คือ 

กลุมตามวัตถุประสงคในการจัดตั้ง และกลุมตามท่ีมาทางกฎหมายหรือกฎหมายท่ีใชในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ 
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คําถามทายบท 
จงตอบคําถามตอไปใหสมบูรณใหถูกตองและไดใจความสมบูรณ 

1. แนวคิดในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจในเชิงเศรษฐศาสตร มีสาระสําคัญอยางไร 

2. แนวคิดในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจในเชิงรัฐศาสตร มีสาระสําคัญอยางไร 

3. อะไรเปนเหตุผลในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจในประเทศพัฒนาแลว 

4. อะไรเปนเหตุผลในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจในประเทศกําลังพัฒนา 

5. รัฐวิสาหกิจในประเทศไทยมีแนวคิดในการจัดตั้งอยางไร 

6. รัฐวิสาหกิจในประเทศพัฒนาแลวกับประเทศกําลังพัฒนามีความแตกตางกันอยางไร 

7. มีเหตุผลอยางไรในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย 

8. รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย มีแนวทางในการจัดแบงกลุมอยางไรบาง 

9. อะไรคือขอแตกตางระหวางรัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งโดยระบบกฎหมายมหาชนกับระบบกฎหมาย

เอกชน 

 

 

 

 





 

 

 

 

 องคกรในภาคมหาชนรูปแบบท่ีสองท่ีเกิดข้ึนภายในรัฐหลังจากไดมีการจัดตั้งสวนราชการตางๆ ข้ึน

มาแลวเปนระยะเวลานาน ก็คือ รัฐวิสาหกิจ ภารกิจท่ีองคกรของรัฐในรูปรัฐวิสาหกิจไดรับมอบหมายให

รับผิดชอบดําเนินการ ก็คือภารกิจในทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม รัฐวิสาหกิจ ในความหมายท่ีเขาใจกัน

อยูในปจจุบัน คือหนวยงานธุรกิจท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล ท่ีมีรัฐหรือองคกรภาคมหาชนเปนเจาของ หรือเปนผู

ถือหุนขางมากนั้น เพ่ิงเกิดข้ึนในสังคมตะวันตกเม่ือประมาณหนึ่งศตวรรษมานี้ ภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม

และการคนพบพลังงานไฟฟา ซ่ึงนําไปสูการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรมและกอใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงอยางมากในระบบการคา  

สําหรับประเทศไทยการเกิดข้ึนขององคกรในรูปรัฐวิสาหกิจ ท่ีรับผิดชอบภารกิจในทางอุตสาหกรรม

และพาณิชยกรรม อาจจะลาชากวาสังคมตะวันตกบาง แตสังคมไทยก็ไดยอมรับปรากฏการณของการมีองคกร

ของรัฐในการดําเนินภารกิจอันเปนบริการสาธารณะในรูปรัฐวิสาหกิจ มาเปนเวลายาวนานจนกระท่ังปจจุบัน  

รัฐวิสาหกิจหรือวิสาหกิจมหาชนเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของรัฐในการประกอบภารกิจในทางเศรษฐกิจ 

รัฐจึงตองจัดลักษณะขององคการรัฐวิสาหกิจใหมีความแตกตางจากสวนราชการและใหมีความใกลเคียงกับ

ลักษณะของวิสาหกิจเอกชนมากท่ีสุด ลักษณะเชนนี้จึงทําใหรัฐวิสาหกิจมีลักษณะผสมระหวางการเปนวิสาหกิจ

เอกชนกับวิสาหกิจมหาชน 

ในบทนี้จะวาดวยการบริหารงานรัฐวิสาหกิจ และโครงสรางองคการในการบริหารงานรัฐวิสาหกิจไทย  

การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ 

 รัฐวิสาหกิจคือองคการของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเปนเจาของ รวมท้ังบริษัทจํากัด และ

หางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีหุนอยูดวยเกินกวารอยละ 50 เปนองคกรท่ีรับผิดชอบ

บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ซ่ึงผลิตและจําหนายสินคาหรือบริการ ท่ีมีลักษณะเปน

การใหบริการ 

อิสระ สุวรรณบล (2546 : 259-262) กลาวไววา จากหลักการพ้ืนฐานในเรื่องของรัฐวิสาหกิจ คือ 

สาธารณะ (public) และการประกอบการเชิงธุรกิจ (enterprise) ดังนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการดังกลาว 

ตองมีวิธีการท่ีเหมาะสมดวยจึงจะสามารถบรรลุเปาหมายได ในการบริหารงานจึงตองคํานึงถึงหลักการ ดังนี้ 

1.  รัฐวิสาหกิจเปนองคการของรัฐท่ีไมใชสวนราชการ แตจําลองรูปแบบกระบวนการและพฤติ

กรรมการบริหารมาจากวิสาหกิจเอกชน เพราะดําเนินกิจกรรมเชิงธุรกิจหรือเศรษฐกิจ การบริหารงานใน

รูปแบบระบบราชการจึงไมมีมีความเหมาะสม 

2.  รัฐวิสาหกิจจําเปนตองมีความคลองตัวทางการบริหารและการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ

ในการบริหาร แตขณะเดียวกันก็จําเปนตองมีการควบคุม กํากับดูแลจากฝายการเมืองและขาราชการประจําใน

บทท่ี 5 

การบริหารงานรัฐวิสาหกิจไทย 
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บางกรณี เนื่องจากบางสวนเปนการดําเนินการในกิจกรรมท่ีเปนบริการสาธารณะ จึงกําหนดลักษณะการ

บริหารงานของรัฐวิสาหกิจโดยท่ัวไป ดังนี้ 

 2.1  มีฐานะเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากรัฐ 

 2.2  มีอิสระทางดานการเงินสามารถหาแหลงเงินทุนโดยการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินท้ัง

ภายในและตางประเทศ โดยไดรับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี รวมถึงอาจระดมทุน  ในตลาดหลักทรัพย

จากประชาชนไดเชนเดียวกับธุรกิจ 

 2.3  ไมอยูภายใตกฎเกณฑทางการบริหารตามระเบียบราชการเหมือนหนวยราชการ ซ่ึงทําให

เกิดความลาชาขาดความยืดหยุน ไมเหมาะสมกับการบริหารงานแบบธุรกิจ 

 2.4  การบริหารงานบุคคลมีความเปนอิสระไมตองอยูภายใตกฎเกณฑของระบบราชการ ทําให

สามารถสรรหาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถเขามาปฏิบัติงานแขงขันกับภาคเอกชนได รวมถึงไดรับ

ผลตอบแทนตามผลการดําเนินการเชนเดียวกับภาคเอกชน 

เฉลิมพล ศรีหงษ (2551 : 15-16) ไดกลาวถึงลักษณะพ้ืนฐานท่ัวไปของรัฐวิสาหกิจไวดังนี้ 

1.  จัดตั้งโดยรัฐหรืองคการของรัฐ หรือโดยการเขามีสวนรวมของรัฐหรือองคการของรัฐ  กับเอกชน 

2.  มีสถานภาพเปนนิติบุคคล 

3.  ดําเนินกิจกรรมตางๆ ในสาขาของเศรษฐกิจอยางเปนอิสระตามหลักเกณฑทางเศรษฐกิจ 

4  ไมไดถูกเปนเจาของโดยเอกชน แมวาเอกชนจะรวมลงทุนอยูดวยก็ตาม 

5.  ถูกควบคุมโดยรัฐ หรือโดยแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือโดยผูเปนเจาของทุนท่ีรวมทุนดวย 

และ ศาสตราจารย แฮนสัน (Hanson) (1962) ไดเสนอแนะไววา ถาจะใหการบริหารงานองคการ

รัฐวิสาหกิจไดผลดี รัฐวิสาหกิจควรจะมีลักษณะ ดังนี้ 

1.  การจัดรูปองคการรัฐวิสาหกิจ ควรมีลักษณะพิเศษท่ีเหมาะแกการบริหารงาน 

2.  รัฐวิสาหกิจควรมีอิสระพอท่ีจะบริหารองคการไดคลองตัวภายใตกฎหมายและนโยบายของ

รัฐบาลท่ีกําหนดไว ไมวาจะเปนในดานการบริหารงานบุคคล หรือดานบริหารงานคลัง และจะตองมีความ

คลายคลึงกับวิสาหกิจเอกชน 

จําเนียร ราชแพทยาคม (2559 : 19) ไดกลาวไววา รัฐวิสาหกิจเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดทํา

บริหารสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ซ่ึงผลิตและจําหนวยสินคาหรือบริการ ท่ีมีลักษณะเปน

การใหบริการสาธารณะและงานสาธารณูปโภคขนาดใหญ หรืองานของรัฐบาลบางดาน  ท่ีมีความสําคัญตอ

ความม่ันคงและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หรือการดําเนินกิจกรรมท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนท่ีรัฐจําเปนตองควบคุมและดําเนินการแตเพียงผูเดียว หรือเปนงานท่ีภาคเอกชนยังไมพรอมท่ีจะ

ลงทุนดําเนินการ หรือเปนภารกิจท่ีรัฐจําเปนตองแทรกแซงตลาดเพ่ือใหเกิดการแขงขันท่ีเปนธรรม หรือ

ใหบริการแกกลุมเปาหมายเฉพาะ ท้ังนี้ เพ่ือใหงานบริการนั้นไดมาตรฐานท้ังในเรื่องคุณภาพ ปริมาณคาใชจาย

และอ่ืน  

นันทวัฒน บรมานันท (2560 : 263-264) ไดกลาวไววา ดวยเหตุท่ีการดําเนินงานของรัฐและเอกชนมี

ความแตกตางกัน ท้ังทางดานวัตถุประสงคและวิธีการ โดยวัตถุประสงคสําคัญของฝายปกครองในการดําเนิน



หนา 87 

กิจกรรมทุกประเภทเปนการกระทําเพ่ือประโยชนสาธารณะ (Public Interest) อันเปนกิจกรรมท่ีมีความ

จําเปนสําหรับสมาชิกทุกคนในสังคม ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของฝายปกครอง ในขณะท่ีกิจกรรมเกือบทุก

ประเภทของภาคเอกชน ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของประโยชนสวนตัวของเอกชน ดังนั้น วิธีการในการดําเนินการของ

ฝายปกครองท่ีมุงประโยชนสาธารณะจึงตองแตกตางจากวิธีการในการดําเนินการของเอกชนท่ีสวนใหญแลวมุง

แตประโยชนสวนตน 

วิธีการในการดําเนินกิจกรรมของฝายปกครองในการจัดทําบริการสาธารณะ มีลักษณะเดนประการ

หนึ่งท่ีแตกตางจากวิธีการในการดําเนินการของเอกชน คือ ฝายปกครองมีอํานาจพิเศษหรืออํานาจมหาชน อัน

เปนอํานาจพิเศษท่ีเอกชนไมมี แตฝายปกครองตองมีอํานาจนี้ไวเพ่ือเปนเครื่องมือในการจัดทําภารกิจใหลุลวง

ไปไดดวยตนเอง โดยมิตองอาศัยอํานาจอ่ืนเชนอํานาจศาลมาบังคับ อํานาจเหลานี้ไดแกอํานาจในการออก

คําสั่งฝายเดียวของฝายปกครอง บังคับใหเอกชนตองปฏิบัติตาม เปนตน 

เม่ือมีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเขามาจัดทําบริการสาธารณะ จึงมีความจําเปนท่ีจะตองใหรัฐวิสาหกิจมี

อํานาจมหาชนบางประการเพ่ือท่ีจะปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวงไปได ดังนั้น ในระบบกฎหมายของประเทศ

ไทย จึงมีการใหสิทธิพิเศษแกรัฐวิสาหกิจในการจัดทําบริการสาธารณะ โดยสิทธิพิเศษท่ีใหแกรัฐวิสาหกิจนี้มิได

ใหเฉพาะอํานาจมหาชนของรัฐแตเพียงอยางเดียว แตยังใหสิทธิพิเศษอ่ืนๆ แกรัฐวิสาหกิจ เพ่ือท่ีรัฐวิสาหกิจจะ

สามารถดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

กลาวโดยสรุป รัฐวิสาหกิจเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดทําบริหารสาธารณะทางอุตสาหกรรมและ

พาณิชยกรรม โดยมีหลักในการบริหารท่ีมีอิสระทางดานการเงินสามารถหาแหลงเงินทุนโดยการกูยืมจาก

สถาบันการเงินท้ังภายในและตางประเทศ ไมอยูในกฎเกณฑทางการบริหารตามระเบียบราชการ การ

บริหารงานบุคคลมีความเปนอิสระ และตองอยูในกํากับดูแลของรัฐมนตรี และควบคุมโดยอาศัยกฎหมายและ

ระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหงานบริการนั้นไดมาตรฐานท้ังในเรื่องคุณภาพ ปริมาณคาใชจายและอ่ืน  

การจัดองคการบริหารขององคการรัฐวิสาหกิจ 

 การจัดองคการรัฐวิสาหกิจมีรูปแบบแตกตางกันไปในแตละประเทศ ซ่ึงข้ึนอยูกับวัตถุประสงค ภารกิจ 

และกิจกรรม ตลอดจนความเปนมาของรัฐวิสาหกิจเอง ระบบการเมืองการปกครอง และสภาพแวดลอมทาง

เศรษฐกิจ สังคม การตลาดและเทคโนโลยีของประเทศนั้นๆ  

วันเพ็ญ ทรัพยสงเสริม (2539 : 145) ไดกลาวไววา สืบเนื่องมาจากความแตกตางกันในทางความคิด

เก่ียวกับรัฐวิสาหกิจของประเทศตางๆ และการไมมีนิยามหรือความหมายของรัฐวิสาหกิจไวอยางชัดเจน และ

ไมมีแนวคิดใดท่ีนําไปใชไดสําหรับทุกประเทศ ในฐานะท่ีเปนแนวคิดอันเปนรูปแบบเดียวกันของรัฐวิสาหกิจท้ัง

มวล ความแตกตางในความคิดนี้เองเปนสาเหตุทําใหประเทศตางๆ กําหนดหรือจําแนกประเภทของรัฐวิสาหกิจ

ไวตางกัน ซ่ึงรูปแบบของรัฐวิสาหกิจอาจมีไดหลายลักษณะ ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการจัดตั้ง ประวัติความ

เปนมา ระบบการเมืองการปกครอง สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การตลาด ตลอดจนการพัฒนาทาง

เทคโนโลยีตางๆ  
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อิสระ สุวรรณบล (2549 : 262-266) ไดอธิบายไววา หากพิจารณารูปแบบในเชิงกฎหมาย รัฐวิสาหกิจ 

มี 3 รูปแบบ ดังนี ้

1.  ทบวงการเมือง ซ่ึงดําเนินธุรกิจ ในประเทศไทยเรียกรัฐพาณิชย อยูในระบบราชการ   แตอาจมี

ขอยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบขอบังคับ การบริหารงานบุคคล และการเงิน การคลัง เชน 

องคการสุรา โรงงานไพ โรงงานยาสูบ เปนตน ทบวงการเมืองซ่ึงดําเนินธุรกิจหรือรัฐพาณิชย มีลักษณะสําคัญ 

ไดแก  

 1.1  ไดรับงบประมาณประจําปจากรัฐบาล และรายรับท้ังสิ้นตองนําสงกระทรวงการคลัง 

งบประมาณดังกลาว ถือวาเปนสวนหนึ่งของกฎหมายงบประมาณประจําปท่ีตองไดรับการอนุมัติจากรัฐสภา แต

ก็แยกจากงบประมาณของหนวยราชการอ่ืน 

 1.2  ถูกควบคุมดานงบประมาณ ระบบบัญชี และการตรวจบัญชี เชนเดียวกันหนวยราชการ

ท่ัวไป แตอาจจะมีขอยกเวนบางประการเพ่ือความคลองตัว 

 1.3  เจาหนาท่ีเปนขาราชการพลเรือน อยูใตกฎหมายขาราชการพลเรือน แตอาจมีขอยกเวน

บางประการ 

 1.4  มีโครงสรางการบริหารเหมือนกับทบวงการเมือง และอยูใตการบังคับบัญชาของรัฐมนตรี

เจาสังกัด 

 1.5  ในบางประเทศ รัฐวิสาหกิจนี้มีเอกสิทธิ์ท่ีบุคคลท่ัวไปไมอาจฟองรองไดกอนไดรับอนุมัติ

จากรัฐบาล 

2.  องคการรัฐวิสาหกิจ เปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนแตไมอยูในระบบราชการ เชน การ

ประปานครหลวง การรถไฟแหงประเทศไทย องคการสวนสัตว เปนตน องคการรัฐวิสาหกิจ เปนรูปแบบท่ี

จําลองมาจากวิสาหกิจของเอกชน โดยรัฐเปนเจาของท้ังหมด จึงแตงตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผูกําหนด

นโยบายและควบคุมดูแลการบริหารและการดําเนินงานท่ัวไป กับแตงตั้งผูบริหารระดับสูง เปนนิติบุคคลมี

อํานาจในการออกขอบังคับของตนเอง ไมอยูใตกฎหมาย การบริหารงานบุคคลและการเงินการคลังจึงมีความ

คลองตัวกวารูปแบบทบวงการเมือง มีลักษณะสําคัญ ไดแก  

 2.1  รัฐบาลเปนเจาของหรือถือหุนท้ังหมด 

 2.2  จัดตั้งโดยกฎหมายพิเศษ ซ่ึงกําหนดอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ เอกสิทธิ์ รูปแบบ

องคกรและการจัดการ และความสัมพันธระหวางรัฐวิสาหกิจนั้นๆ กับกระทรวงและรัฐมนตรีเจาสังกัด 

 2.3  มีฐานะเปนนิติบุคคล ตามกฎหมายจัดตั้ง สามารถฟองรองหรือถูกฟอง และทํานิติกรรม

หรือซ้ือขายแลกเปลี่ยนทรัพยสินในชื่อของตนเองได 

 2.4  นอกเหนือจากงบประมาณท่ีรัฐบาลจัดสรรเพ่ือดําเนินทุนจัดตั้ง หรือการอุดหนุนสําหรับ

ชดเชยการขาดทุน มีความอิสระดานการเงิน สามารถหาแหลงเงินทุนโดยการกูยืมจากกระทรวงการคลังหรือ

จากแหลงอ่ืน มีรายไดจากการขายสินคาและบริการ และมีอํานาจในการจัดสรรรายไดของตนเอง 

 2.5  ไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับทางการเงินการคลังท่ีใช

บังคับกับหนวยราชการ 
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 2.6  โดยท่ัวไปไมตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับทาการงบประมาณ การบัญชี และ

การตรวจบัญชี ซ่ึงใชบังคับกับหนวยราชการ 

 2.7  ไมถือวาพนักงานของตนเปนขาราชการ มีขอบังคับเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง สภาพการ

จางงานและเงินเดือนคาจางของตนเอง 

3.  บริษัทของรัฐ ซ่ึงจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เชน บริษัท ขนสง จํากัด 

บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เปนตน และรวมถึง บริษัทของรัฐซ่ึงจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติบริษัทจํากัด

มหาชน พ.ศ. 2535 เชน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปนตนบริษัทของรัฐ 

รัฐอาจถือหุนจํานวนหนึ่งในบริษัทจํากัดท่ีจัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือกฎหมายบริษัท

จํากัดมหาชน มีลักษณะสําคัญ ดังนี้  

 3.1  จัดตั้งไดงายกวารูปแบบอ่ืน โดยเพียงแตจดทะเบียนตามกฎหมายเชนเดียวกับการจด

ทะเบียนจัดตั้งบริษัทเอกชน ไมตองตรากฎหมายเปนการเฉพาะ 

 3.2  อาจเขารวมทุนกับภาคเอกชนไดงาย และการโอนหรือแปรสภาพเปนวิสาหกิจเอกชนก็ทํา

ไดงาย 

 3.3  ทําใหเกิดความรูสึกเสมอภาค โดยบริษัทของรัฐอยูใตกฎหมายเดียวกับบริษัทเอกชน 

 3.4  มีความคลองตัวสูง เพราะมีความเปนอิสระ รัฐควบคุมเพียงสงตัวแทนเขามาเปนกรรมการ

บริษัท ไมตองอยูใตกฎหมายระเบียบขอบังคับของทางราชการ 

ชาญชัย แสวงศักดิ์ (2549 : 217-221) ไดอธิบายไววา สําหรับรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยแบงออกได

เปน 3 รูปแบบ คือ 

1.  รัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งเปนองคการของรัฐบาล ซ่ึงองคการของรัฐบาล เปนหนวยในทางกฎหมายซ่ึง

กอตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา หรือพระบรมราชโองการ และกําหนดใหมีหนาท่ีดําเนินกิจการ

งานซ่ึงเปนหนาท่ีของรัฐโดยเฉพาะ ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของชาติ  

องคการของรัฐบาลมีธรรมชาติสองลักษณะอยูในองคการเดียวกัน คือ ในแงของการคาและการ

บริหารงาน องคการของรัฐบาลจะมีสภาพเหมือนกับบริษัทเอกชนและมีสถานตามกฎหมายเอกชน แตใน

ขณะเดียวกัน องคการของรัฐบาลเปนองคการท่ีตอบสนองความตองการของสาธารณชนในนามของรัฐบาลและ

รัฐสภา จึงเปนองคการของรัฐองคการหนึ่งและอยูภายใตการควบคุมของรัฐบาลตามขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด

ดวย 

รูปแบบขององคการของรัฐบาลเหมาะสมท่ีจะใหรับผิดชอบจัดทํากิจกรรมประเภทสาธารณะแกสังคม 

จําเปนตองอาศัยอํานาจมหาชนบางประการดวย ซ่ึงองคการของรัฐบาลจะมีอํานาจดังกลาวไดก็โดยท่ีมี

กฎหมายใหอํานาจไว การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจประเภทนี้จึงไมอาจจัดตั้งตามเง่ือนไข ในประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยอันเปนกฎหมายเอกชนได แตจะตองจัดตั้งข้ึนโดยกฎหมายมหาชน ไดแก พระราชบัญญัติหรือพระราช

กฤษฎีกา ดังนั้น สถานภาพทางกฎหมายขององคการของรัฐบาลจึงเปนสถาบันตามกฎหมายมหาชน และมี

ฐานะเปนนิติบุคคลเทานั้น จึงมีลักษณะแตกตางจากรัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งในรูปของบริษัท ในแงท่ีวารัฐจะตองมี

เสียงท้ังหมดหรือเสียงขางมากในบริษัท จึงจะสามารถควบคุมการดําเนินได 
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องคการของรัฐบาลหรือกิจการของรัฐตามกฎหมายท่ีจัดตั้งกิจการแยกไดเปน 2 ประเภท คือ ประเภท

หนึ่งจัดตั้งข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกา อีกประเภทหนึ่งจัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติ 

2.  รัฐวิสาหกิจท่ีเปนหนวยงานธุรกิจท่ีรัฐหรือรัฐบาลเปนเจาของ ซ่ึงหนวยงานท่ีจัดทําธุรกิจนั้นถือ

เปนสวนหนึ่งของราชการ แตมิไดดําเนินงานราชการตามวัตถุประสงคอันระบุไวในกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน แตเปนงานซ่ึงสวนราชการแหงใดแหงหนึ่งเขามาดําเนินงานธุรกิจและใชเงิน

งบประมาณเปนทุนดําเนินงาน จึงตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณดวย  

หนวยงานนี้ไมไดจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และมิไดจัดตั้งเปนบริษัทจํากัดหรือ

หางหุนสวนนิติบุคคล แตก็ไดดําเนินงานในทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม โดยข้ึนอยูกับกระทรวงใด

กระทรวงหนึ่งเปนตนสังกัด จึงไมมีสภาพเปนนิติบุคคลของตนเอง และถือวาการดําเนินกิจการของหนวยงาน

นั้นอันเก่ียวกับบุคคลภายนอก เปนการดําเนินงานในฐานะตัวแทนของกระทรวง ทบวง กรม เจาสังกัดเทานั้น 

หนวยงานเหลานี้ มักจัดตั้งข้ึนโดยมติของคณะรัฐมนตรี เชน โรงพิมพตํารวจ โรงงานไพ กรม

สรรพสามิต สถานธนานุเคราะหของกรมประชาสงเคราะห โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง องคการสุรา กรม

สรรพสามิต 

โดยหน วยงานเหล านี้ ได รับ งบประมาณประจํ าป จากรัฐบาลและรายรับ ท้ั งสิ้ นตองนํ าส ง

กระทรวงการคลัง งบประมาณดังกลาวถือเปนสวนหนึ่งของกฎหมายงบประมาณประจําปท่ีตองไดรับการ

อนุมัติจากรัฐสภา แตแยกจากงบประมาณของหนวยราชการอ่ืน ถูกควบคุมดานงบประมาณ ระบบบัญชี และ

การตรวจบัญชี เชนเดียวกับหนวยราชการท่ัวไป แตอาจมีขอยกเวนบางประการเพ่ือความคลองตัว เจาหนาท่ี

เปนขาราชการอยูภายใตกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ และมีโครงสรางการบริหารเหมือนกับทบวง

การเมืองและอยูภายใตการบังคับบัญชาของรัฐมนตรีเจาสังกัด 

3.  รัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งเปนบริษัทจํากัด ซ่ึงรัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งเปนบริษัทนั้นมีฐานะเปนนิติบุคคล มี

ทุนเปนของภาครัฐท้ังหมดหรือบางสวน โดยรัฐบาล นิติบุคคลมหาชน หรือองคกรปกครองทองถ่ินเปนผูถือหุน 

และมีความสามารถในการใชมาตรการควบคุมภายในรัฐวิสาหกิจ โดยมีอํานาจออกเสียงในฐานะผูถือหุนหรือ

โดยมีสิทธิแตงตั้งคณะกรรมการบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น หรือท้ังสองประการ 

รัฐวิสาหกิจประเภทนี้รัฐเปนเจาของทุนของบริษัทโดยตรง บริษัทมีวัตถุประสงค สิทธิ หนาท่ี และหนี้

เชนเดียวกับบริษัทเอกชนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

รัฐวิสาหกิจประเภทนี้ มีขอดีในแงการจัดตั้งงายกวาในรูปแบบขององคการของรัฐบาล เพียงแตจด

ทะเบียนจัดตั้งเชนเดียวกับบริษัทเอกชนก็พอ การเขารวมทุนของรัฐกับภาคเอกชนจะทําไดงาย การโอนหรือ

แปรสภาพก็กระทําไดงายเชนกัน และเปนการเปดโอกาสใหเอกชนในชาติและนายทุนตางชาติเขารวมทุนและ

รับประโยชนรวมกัน รวมถึงมีความคลองตัวและมีอิสระในการบริหารงานอยางมาก โดยรัฐสงตัวแทนเขามา

เปนกรรมการบริษัท ไมตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายและระเบียบขอบังคับของทางราชการ 

กลาวโดยสรุป การจัดองคการบริหารรัฐวิสาหกิจมีรูปแบบแตกตางกันไปในแตละประเทศ ซ่ึงข้ึนอยูกับ

วัตถุประสงค ภารกิจ และกิจกรรม ตลอดจนความเปนมาของรัฐวิสาหกิจเอง ระบบการเมืองการปกครอง และ
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สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การตลาดและเทคโนโลยีของประเทศนั้นๆ สําหรับรัฐวิสาหกิจในประเทศ

ไทยแบงออกไดเปน 3 รูปแบบ คือ ทบวงการเมือง องคการของรัฐ และบริษัทของรัฐ 

การจัดโครงสรางองคการรัฐวิสาหกิจ 

 สิ่งสําคัญอยางยิ่งอยางหนึ่งตอการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจก็คือการจัดต้ังและองคประกอบของ

คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงจะมีความรับผิดชอบอยางสําคัญตอประสิทธิภาพและความสําเร็จในการ

ทํางาน  

อิสระ สุวรรณบล (2549 : 273-277) กลาวถึงการจัดโครงสรางองคการบริหารไววา กฎหมาย

กําหนดใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งมีอํานาจหนาท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลโดยท่ัวไป ซ่ึงกิจการ

รัฐวิสาหกิจนั้นๆ กับใหมีหัวหนาผูบริหาร ท่ีเรียกวา ผูวาการ หรือ ผูอํานวยการแลวแตกรณี ซ่ึงเปน   ผูบังคับ

ใหเปนไปตามนโยบายดังกลาว ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการ ประกอบดวยประธานกรรมการ และกรรมซ่ึงเปนผูแทนจากหนวยราชการ หรือ

รัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ และกรรมการอ่ืนอีกจํานวนหนึ่ง สําหรับหัวหนาผูบริหารเปนกรรมการโดยตําแหนงดวย 

ในบางกรณีหัวหนาผูบริหารเปนการและเลขานุการของคณะกรรมการโดยตําแหนง คณะกรรมการมีอํานาจ

หนาท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลโดยท่ัวไป อํานาจหนาท่ีเชนวานี้ใหรวมถึงการออกขอบังคับเก่ียวกับการ

ตางๆ ตามอํานาจกระทําการภายในขอบเขตวัตถุประสงค ขอบังคับวาดวยการประชุมและดําเนินกิจการของ

คณะกรรมการ ขอบังคับวาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอนพนักงาน ขอบังคับวาการแบงสวนงาน 

ระเบียบปฏิบัติงาน วินัยและการลงโทษพนักงาน การกําหนดอัตราเงินเดือนคาจางของพนักงาน ตลอดจนการ

กําหนดอัตราคาบริการและคาธรรมเนียม 

2.  หัวหนาผูบริหาร โดยปกติคณะกรรมการเปนผูแตงตั้ง และกําหนดอัตราเงินเดือนตามความ

เห็นชอบของรัฐมนตรี มีวาระการดํารงตําแหนง มีการกําหนดคุณสมบัติและการพนจากตําแหนง หัวหนา

ผูบริหารมีหนาท่ีบริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจใหเปนไปตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 

และตามนโยบาย ขอบังคับ และระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด กับมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง

ทุกตําแหนง โดยตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการ 

หัวหนาผูบริหารมีอํานาจในการบรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน คาจาง ลงโทษทางวินัย

พนักงาน ตลอดจนใหพนักงานและลูกจางออกจากตําแหนงตามระเบียบขอบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ยกเวนพนักงานระดับสูง ซ่ึงตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน กับมีอํานาจในการกําหนดเง่ือนไข

ในการทํางานของพนักงานและลูกจาง และออกระเบียบวาดวยการปฏิบัติงาน โดยไมขัดแยงกับขอบังคับหรือ

ระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ในกิจการท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก ใหหัวหนาผูบริหารเปนตัวแทนของรัฐวิสาหกิจนั้น และเพ่ือการนี้

อาจใหบุคคลใดๆ ปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได แตตองเปนไปตามขอบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนด นิติกรรม

ท่ีกระทําโดยฝาฝนขอบังคับหรือระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด ยอมไมผูกพันรัฐวิสาหกิจนั้นๆ เวนแต

คณะกรรมการจะใหสัตยาบัน 
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เฉลิมพล ศรีหงษ (2551 : 17-18) ไดอธิบายไววา โครงของฝายจัดการระดับสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ

ตางๆ นั้น มีความแตกตางกันไมเพียงแตในระหวางประเทศตางๆ เทานั้น แมแตภายในประเทศเดียวกันเองก็ยัง

แตกตางกันในระหวางรัฐวิสาหกิจตางๆ แตละแหง จากการศึกษาของ บาลอค (Balog) (1966) พบวา

โครงสรางของการองคการรัฐวิสาหกิจในระดับการจัดการสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตางๆ นั้น มีความแตกตางกัน 

ไมเพียงแตในระหวางประเทศตางๆ เทานั้น แมแตในประเทศเดียวกันเองก็ยังแตกตางกัน ในระหวาง

รัฐวิสาหกิจตางๆ แตละแหง ซ่ึงหากพิจารณารูปแบบของรัฐวิสาหกิจ ตามโครงสรางองคการในการบริหาร

รัฐวิสาหกิจ แบงได 3 รูปแบบ คือ  

1.  รัฐวิสาหกิจท่ีมีผูบังคับบัญชาสูงสุดเพียงคนเดียว  

2.  รัฐวิสาหกิจท่ีมีคณะกรรมการเปนองคกรสูงสุด  

3.  รัฐวิสาหกิจท่ีมีการจัดการในลักษณะเดียวกับบริษัทธุรกิจเอกชน  

รัฐวิสาหกิจท่ีมีผูบังคับบัญชาสูงสุดเพียงคนเดียว โครงสรางของการจัดการะดับสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ

แบบนี้ ถูกนําไปใชในแนวทางตางๆ กัน คือ ในประเทศสังคมนิยม ตางๆ แนวทางท่ีนําไปใชนั้นข้ึนอยูกับ

นโยบายท่ัวไปของการจัดการวิสาหกิจตางๆ โดยมีองคกรการจัดการท่ีเปนรูปแบบเดียวกัน และความ

รับผิดชอบของบุคคล ซ่ึงกําหนดไวโดยระบบกฎหมายเก่ียวกับเศรษฐกิจและสังคมท่ีใชอยู สวนในประเทศอ่ืนๆ 

ท่ีไมใชสังคมนิยมนั้น การนําเอาการจัดองคการแบบนี้ไปใชโดยสวนใหญแลวมักจะข้ึนอยูกับเหตุผลตางๆ 

ในทางปฏิบัติ โดยความจําเปนสําหรับปองกันและผลประโยชนของสังคมสวนรวม หรือเพ่ือความแนนอนของ

อิทธิพลจากเบื้องบน หรือเพราะวาประสบการณของบุคคลตางๆ ในการจัดการรวมกันมีไมเพียงพอ ผูบริหาร

สูงสุดเปนประธานกรรมการบริหาร  แตอาจมีคณะกรรมการบริหารเปนท่ีปรึกษาและชวยเหลือประสานงาน

ตางๆ เชน รัฐวิสาหกิจในประเทศออสเตรเลีย กานา ลิเบีย เปนตน 

รัฐวิสาหกิจท่ีมีคณะกรรมการเปนองคกรสูงสุด รัฐวิสาหกิจประเภทนี้แตกตางจากบริษัทเอกชนท่ีวาไม

มีการประชุมผูถือหุน สวนใหญแลวมักจะเปนรัฐวิสาหกิจท่ีหุนสวนท้ังหมดหรือสวนใหญเปนของรัฐ และมักจะ

ดําเนินงานในสิ่งท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปวา กิจกรรมท่ีเก่ียวกับผลประโยชนของประชาชนสวนรวม มีการจัด

องคการท่ีสําคัญ คือ คณะกรรมการบริหารและผูจัดการใหญ มีคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเปนผูออกนโยบาย 

อนุมัติงบประมาณ มีอํานาจแตงตั้งผูบริหารสูงสุด เชน  รัฐวิสาหกิจในประเทศอังกฤษ ไทย ตูนีเซีย ตุรกี 

สาธารณรัฐอาหรับ ประเทศในกลุมสแกนดิเนเวีย เปนตน 

รัฐวิสาหกิจท่ีมีการจัดการในลักษณะเดียวกับบริษัทธุรกิจเอกชน โดยหลักการแลว รัฐวิสาหกิจท่ีมีการ

จัดการในลักษณะเดียวกับบริษัทเอกชน มักจะเปนรัฐวิสาหกิจในรูปแบบบริษัทจํากัด หรือบริษัทท่ีมีลักษณะ

คลายคลึงกันนี้ โดยมีทุนของเอกชนรวมอยูดวย มีองคการจัดการแบบเดียวกับบริษัทจํากัด คือ มีการประชุมผู

ถือหุน คณะกรรมการจัดการ และประธานหรือผูอํานวยการใหญ เชน รัฐวิสาหกิจในประเทศออสเตรีย ฝรั่งเศส 

ไอซแลนด อิสราเอล ฟลิปปนส ตูนีเซีย เปนตน 

การบริหารงานองคการรัฐวิสาหกิจโดยท่ัวๆ ไป มักจะบริหารโดยคณะกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการมี

หนาท่ีสําคัญคือกําหนดนโยบายและควบคุมการบริหารงานในองคการใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดย

ผูอํานวยการของรัฐวิสาหกิจจะเปนผูนํานโยบายท่ีคณะกรรมการกําหนดไวไปปฏิบัติ 
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การใหมีคณะกรรมการเปนผูกําหนดนโยบายสั่งการและควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ นับเปน

สวนประกอบสําคัญของการจัดรูปองคการท่ีดี และเปนเครื่องมือท่ีสําคัญขององคการท่ีจะชวยแกปญหาท่ี

เกิดข้ึนไดมาก นักวิชาการท่ัวๆ ไป ยอมรับวาการจัดใหมีคณะกรรมการอยางเหมาะสม ประกอบดวยผูมีความรู 

ความสามารถ กอใหเกิดประโยชนอยางมากในการบริหารงาน โดยเฉพาะในกรณีท่ีตองการความคิดอาน

หลายๆ ทาง อันจะมีสวนชวยใหการวินิจฉัย   สั่งการไดผลดี เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานสูง 

ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาสิ่งสําคัญยิ่งอยางหนึ่งตอการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจก็คือ การจัดต้ังและ

องคประกอบของคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั่นเอง ซ่ึงจะมีความรับผิดชอบอยางสําคัญตอประสิทธิภาพ

และความสําเร็จในการทํางาน 

จําเนียร ราชแพทยาคม (2559 : 29) ไดอธิบายไววา การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจของประเทศไทย

ประกอบดวยผู เก่ียวของท้ังหมด 5 สวนดวยกัน คือ คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงเจาสังกัด 

คณะกรรมการบริหารรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารระดับสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ (กรรมการผูจัดการ/ผูอํานวยการ/ผูวา

การ) และผูปฏิบัติงาน แตละสวนมีความสัมพันธทางการบริหารในลักษณะท่ีแตกตางกัน ซ่ึงอาจแบงออกเปน 2 

สวน คือ สวนกําหนดและควบคุมการปฏิบัติตามนโยบาย กับสวนปฏิบัติการ สวนท่ีกําหนดนโยบายและ

ควบคุมการปฏิบัติตามนโยบาย ไดแก คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจากระทรวงของรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการ

บริหารรัฐวิสาหกิจ สวนปฏิบัติการ ไดแก ผูบริหารระดับสูงสุดและพนักงานฝายตางๆ ของรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 

1.  คณะรัฐมนตรี เปนผูควบคุมและกําหนดนโยบายข้ันสูงสุดท่ีจะกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของ

รัฐวิสาหกิจทุกแหงใหดําเนินงานตามนโยบาย ตามท่ีรัฐบาลกําหนด ในแงนี้รัฐวิสาหกิจจึงเปนหนวยงานของรัฐ

อีกชนิดหนึ่งท่ีเปนตัวนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ โดยคณะรัฐมนตรีจะเปนผูดูแลรัฐวิสาหกิจเฉพาะในเรื่อง

นโยบายท่ีสําคัญ เชน การอนุมัติแผนงานหรือโครงการขนาดใหญซ่ึงใชเงินลงทุนจํานวนมาก การกูเงินลงทุน 

การออกกฎหมายหรือขอบังคับ หรือการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงอาจกระทบกระเทือนตอประชาชน สวน

นโยบายท่ีไมสําคัญหรืองานประจําก็มอบรัฐมนตรีวาการ คณะกรรมการบริหาร หรือผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ

แลวแตกรณีวาจะเปนเรื่อง        ท่ีมีความสําคัญมากนอยเพียงใด ท้ังนี้ เปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ

รัฐวิสาหกิจนั้นๆ 

2.  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจ มีบทบาทเปนผูควบคุมและกําหนดนโยบาย

ของรัฐวิสาหกิจในสังกัดใหดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

3.  คณะกรรมการบริหารรัฐวิสาหกิจ โดยท่ัวไปการบริหารงานรัฐวิสาหกิจจะดําเนินการ  ในรูปของ

คณะกรรมการ ซ่ึงทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย ควบคุมกํากับดูแล และวางระเบียบปฏิบัติภายในรัฐวิสาหกิจแตละ

แหง ตลอดจนพิจารณากลั่นกรองเรื่องตางๆ กอนนําเสนอรัฐมนตรีเจากระทรวงหรอืคณะรัฐมนตรี 

ในการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารรัฐวิสาหกิจนั้น บุคคลใดจะดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจ

เกินกวาสามแหงไมได ท้ังนี้นับรวมการเปนกรรมการโดยตําแหนงและการไดรับมอบหมายใหปฏิบัติราชการ

แทนในตําแหนงกรรมการดวย แตไมรวมการเปนกรรมการโดยตําแหนง  ท่ีไดรับมอบหมายใหผูอ่ืนปฏิบัติ

ราชการแทน 
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กรณีกรรมการโดยตําแหนงสามารถมอบหมายใหผูรับผิดชอบปฏิบัติหนาท่ีแทนไดตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

กรรมการรัฐวิสาหกิจตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายคุณสมบัติ

มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ กฎหมายจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

เชน กฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับของบริษัท เปนตน 

การแตงตั้งกรรมการอ่ืนท่ีมิใชกรรมการโดยตําแหนงในรัฐวิสาหกิจ ใหผูมีอํานาจแตงตั้งจากบุคคลใน

บัญชีรายชื่อกรรมการท่ีกระทรวงการคลังจัดทําข้ึน ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการอ่ืนของ

รัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

ใหรัฐวิสาหกิจดําเนินการใหมีผูแทนกระทรวงการคลังอยูในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (พระราชบัญญัติ

คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2550 

 3.1  รัฐวิสาหกิจท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง โดยท่ัวไปกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจกําหนดใหคณะรัฐมนตรี

เปนผูมีอํานาจแตงต้ังกรรมการรัฐวิสาหกิจ รัฐมนตรีในฐานะผูรักษาการตามกฎหมายจัดตั้ง จะตองนําเสนอ

รายชื่อบุคคลท่ีมีความเหมาะสมใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาแตงตั้ง เวนแตบางกรณีกฎหมายจัดตั้งอาจกําหนดให

เปนอํานาจของรัฐมนตรีเจาสังกัด 

 3.2  รัฐวิสาหกิจท่ีเปนบริษัท ท่ีประชุมใหญผูถือหุนเปนผูมีอํานาจแตงต้ังกรรมการ ซ่ึงในทาง

ปฏิบัติ กระทรวงการคลัง และกระทรวงเจาสังกัดจะรวมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเขารับการ

เสนอชื่อใหท่ีประชุมใหญผูถือหุนแตงตั้ง 

4.  ผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงมีชื่อเรียกแตกตางกัน เชน ผูวาการ ผูอํานวยการ หรือ 

กรรมการผูจัดการ เปนตน โดยท่ัวไปตําแหนงผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจแตละแหง ถือวามีความสําคัญตอ

ความเจริญกาวหนาของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ เปนอยางมาก ดังนั้น จึงถือวาจําเปนตองเปนผูมีความรู ความสามารถ 

และประสบการณทางการบริหารในลักษณะงานท่ีรับผิดชอบเปนอยางมาก อํานาจหนาท่ีของผูบริหารระดับสูง

ของรัฐวิสาหกิจอาจสรุปได 3 ประการ คือ 

 4.1  ปฏิบัติงานตามนโยบายและขอบังคับตางๆ ท่ีคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกําหนด 

 4.2  ควบคุมบังคับบัญชาบรรดาพนักงานและลูกจางท้ังหลายของรัฐวิสาหกิจใหปฏิบัติงาน

อยางมีประสิทธิภาพ 

 4.3  เปนตัวแทนของรัฐวิสาหกิจในกิจการของรัฐวิสาหกิจท่ีตองติดตอกับภายนอก เชน การ

ประชุมและลงนามความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ เปนตน 

นอกเหนือจากผูบริหารระดับสูงสุดแลวอาจมีการแตงตั้งรองผูบริหารเพ่ือชวยปฏิบัติหนาท่ีแทนใน

กิจการตางๆ ในนามของผูบริหารสูงสุดก็ได 

5.  ผูปฏิบัติงาน เปนพนักงานของรัฐวิสาหกิจท่ีปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาท่ีของตําแหนงท่ีแตละ

คนดํารงตําแหนงอยูในขณะนั้นๆ โดยใชความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ ความชํานาญงานและ

สมรรถนะเพ่ือใหงานท่ีทําประสบความสําเร็จ 
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กลาวโดยสรุป การจัดองคการของรัฐวิสาหกิจ ประกอบดวยผูเก่ียวของท้ังหมด 5 สวนดวยกัน คือ 

คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงเจาสังกัด คณะกรรมการบริหารรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารระดับสูงสุดของ

รัฐวิสาหกิจ และผูปฏิบัติ คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจากระทรวงของรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการบริหาร

รัฐวิสาหกิจทําหนาท่ีในสวนกําหนดและควบคุมการปฏิบัติตามนโยบาย ผูบริหารระดับสูงสุดและพนักงานฝาย

ตางๆ ของรัฐวิสาหกิจ ทําหนาท่ีในสวนปฏิบัติการ 

องคประกอบของคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ 

 องคประกอบของคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญอยางมาก เพราะวา

คณะกรรมการเปนตัวแทนของรัฐวิสาหกิจและรับผิดชอบโดยตรงสําหรับการลงทุนในดานทรัพยากรตางๆ ของ

รัฐวิสาหกิจนั้นๆ ความรับผิดชอบสําหรับการดําเนินงานท่ีเหมาะสมของรัฐวิสาหกิจถือวาเปนความรับผิดชอบ

อยางเต็มท่ีของคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ และนอกจากเรื่ององคประกอบของคณะกรรมการแลว ยังมี

ปญหาอีกวาขอบเขตหนาท่ีของคณะกรรมการควรจะมีแคไหน คณะกรรมการควรจะมีหนาท่ีเก่ียวของเฉพาะ

แตในเรื่องการกําหนดนโยบายเทานั้น หรือวาควรมีหนาท่ีเก่ียวของในดานการจัดการหรือการดําเนินงานของ

รัฐวิสาหกิจดวย 

อิสระ สุวรรณบล (2549 : 279-280) ไดอธิบายไววา การแบงสวนงานของรัฐวิสาหกิจ พิจารณาได 2 

ลักษณะ คือ  

1.  การแบงงานระหวางคณะกรรมการ มีภารกิจในการกําหนดนโยบายและระเบียบขอบังคับ  และ

ควบคุมดูแลรัฐวิสาหกิจ ในขณะเดียวกันก็เปนเสมือนตัวแทนเจาของรัฐวิสาหกิจ กับฝายผูจัดการสูงสุดหรือ

หัวหนาบริหาร  

2.  การแบงสวนงานระหวางภารกิจการบริหาร กับภารกิจโดยตรงท่ีไดรับมอบหมาย ซ่ึงแบงไดตาม

หนาท่ี ประเภทสินคา ลักษณะลูกคา ตามพ้ืนท่ี ตามกระบวนการ หรือตามโครงสราง ดังนี้ 

 2.1.  การแบงสวนงานตามหนาท่ี เปนการรวมกลุมงานท่ีมีลักษณะหนาท่ีเหมือนกันคลายคลึง

กันไวดวยกัน เชน งานบัญชี งานการเงิน งานงบประมาณ รวมอยูในฝายบัญชีและการเงิน 

 2.2.  การแบงสวนงานตามประเภทสินคา ในกรณีท่ีองคการผลิตสินคาหลายชนิดก็อาจจัดแผนก

งานตามประเภทสินคา โดยมีผูจัดการสินคาแตละอยางรายงานโดยตรงตอผูบริหารสูงสุด 

 2.3.  การแบงสวนงานตามพ้ืนท่ี โดยแตละพ้ืนท่ีมีผูจัดการรับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติงาน

ท้ังหมด ซ่ึงอาจทําใหลดคาขนสง และสนองความตองการของทองถ่ินไดดีกวา 

 2.4.  การแบงสวนงานตามลูกคา เพ่ือสนองความตองการของผูบริโภค ซ่ึงแตกตางกันหรือเปน

กลุมเปาหมายการตลาดท่ีตางกัน 

 2.5.  การแบงสวนงานตามกระบวนการ ตามข้ันตอนของการประกอบการ โดยเฉพาะงานท่ี

ตองการความชํานาญพิเศษในการทํางาน 

 2.6  การแบงสวนงานตามโครงการ ซ่ึงมีลักษณะเปนการบริหารโครงการ ผสมผสานกับ

หนวยงานอ่ืน  
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โดยปกติ รัฐวิสาหกิจมักใชรูปแบบผสมหลายๆ แบบ การตัดสินใจวาจะใชโครงสรางอยางใดข้ึนอยูกับ

ประสบการณและดุลพินิจของผูบริหารระดับสูง 

อิสระ สุวรรณบล (2549 : 281-284) ไดกลาวถึงภารกิจและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการและของ

ฝายจัดการดังนี้  

1.  ภารกิจและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ โดยปกติกฎหมายจัดตั้งองคการรัฐวิสาหกิจกําหนด

อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการอยางกวางๆ ซ่ึงระเบียบการบริหารขององคการ

รัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังโดยมติคณะรัฐมนตรีและบริษัทของรัฐ ก็ระบุในแนวเดียวกัน เชน มีอํานาจหนาท่ีวาง

นโยบาย และควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซ่ึงกิจการขององคการ อาจสรุปไดวา คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีอํานาจ

หนาท่ีดังนี้ 

 1.1  กําหนดนโยบาย อนุมัติแผนวิสาหกิจ ควบคุมดูแลการบริหารและการดําเนินงาน ของฝาย

จัดการ 

 1.2  กระทํากิจการหรือวางขอบังคับ เก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของรัฐวิสาหกิจนั้น 

 1.3  วางขอบังคับการประชุม และการดําเนินงานของคณะกรรมการ ขอบังคับวาดวยการแบง

สวนงาน ขอบังคับวาดวยการพนักงาน ขอบังคับวาดวยการปฏิบัติงาน และอ่ืนๆ 

 1.4  กําหนดอัตราคาบริการ 

 1.5  แตงตั้ง ถอดถอน ตลอดจนการใหความดีความชอบและลงโทษฝายจัดการระดับสูง 

 1.6  ภารกิจอยางอ่ืนท่ีกําหนดโดยกฎหมาย เชน ประชุมคณะกรรมการอยางนอยเดือนละครั้ง 

การพิจารณาบัญชีการเงิน การแตงตั้งผูสอบบัญชี การจัดทํารายงานประจําป ฯลฯ 

ท้ังนี้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจะไดรับเบี้ยประชุม โบนัส และผลประโยชนตอบแทนตามท่ี

คณะรัฐมนตรีกําหนด และตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ 

พ.ศ. 2502 ถือวา ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการรัฐวิสาหกิจ เปนพนักงานดวย หาก

กระทําผิดพลาดจนอาจทําใหการดําเนินงานขององคการ บริษัท จํากัด ฯลฯ ของรัฐประสบความลมเหลวและ

เกิดความเสียหายแกรัฐอยางรายแรง ก็อาจตองถูกลงโทษอยางหนัก     ตามกฎหมายนี้ดวย 

2.  ภารกิจและอํานาจหนาท่ีของฝายจัดการ กลาวคือ หัวหนาผูบริหาร หรือฝายจัดการระดับสูง มี

หนาท่ีบริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจใหเปนไปตามนโยบายและขอบังคับ และมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงาน

และลูกจางของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ทุกตําแหนง ท้ังนี้หัวหนาผูบริหารตองรับผิดชอบในการจัดการและดําเนินงาน

ของรัฐวิสาหกิจตอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดังกลาวในการบริหารกิจการ 

ในการกิจการท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก หัวหนาผูบริหารเปนตัวแทนของรัฐวิสาหกิจและจะมอบ

อํานาจใหพนักงานผูใดปฏิบัติงานใดแทนก็ได แตท้ังนี้ตองเปนไปตามขอบังคับของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ และนิติ

กรรมท่ีหัวหนาผูบริหารกระทําโดยฝาฝนขอบังคับ หรือระเบียบตามความเก่ียวกับอํานาจของคณะกรรมการ 

ยอมไมผูกพันรัฐวิสาหกิจนั้น เวนแตคณะกรรมการจะใหสัตยาบัน อาจสรุปไดวา อํานาจหนาท่ีของผูบริหาร

หรือฝายจัดการ โดยท่ัวไปมีดังนี้ 
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 2.1  บรรจุ แตงตั้ง เลื่อนตําแหนงหรือเงินเดือน ลงโทษทางวินัย หรือถอดถอนพนักงานและ

ลูกจาง ท้ังนี้ตองเปนไปตามขอบังคับ แตถาพนังงานระดับสูง เชน รองผูวาการ/ผูอํานวยการ/ผูจัดการ ท่ี

ปรึกษา หัวหนาฝายหรือตําแหนงซ่ึงเทียบเทา ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน 

 2.2  กําหนดระเบียบหรือเง่ือนไข ในการทํางานหรือวิธีปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจาง โดย

ไมขัดแยงกับขอบังคับของคณะกรรมการ 

ท้ังนี้ หัวหนาผูบริหารจะไดรับเงินเดือนตามท่ีคณะกรรมการกําหนดและอาจไดรับโบนัส ตามระเบียบ

ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

เฉลิมพล ศรีหงษ (2551 : 19-20) ไดอธิบายไววา คณะกรรรมการของรัฐวิสาหกิจควรจะเปนแบบผสม 

คือประกอบดวยกรรมการท้ังเปนเปนขาราชการและไมใชขาราชการ จํานวนของคณะกรรมการควรจะอยู

ระหวาง 7-9 คน ประธานกรรมการและผูอํานวยการหรือผูจัดการควรจะไดรับการแตงตั้งจากรัฐบาล เวนแตใน

กรณีของรัฐวิสาหกิจเล็กๆ ซ่ึงประธานกรรมการและผูอํานวยการหรือผูจัดการอาจจะไดรับการแตงตั้งโดย

คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจเอง และคณะกรรมการควรจะมอบหมายอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบให

ดวย ซ่ึง เกษม จาติกวณิช อดีตผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ไดเสนอแนะวา คณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจท่ีดีควรจะมีลักษณะดังนี้  

1.  คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจควรจะประกอบดวยบุคคลหลายอาชีพท่ีมีความสามารถแตกตาง

กันออกไปหลายสาขา เชน มีนักกฎหมาย นักการบัญชี นักอุตสาหกรรม นักบริหาร และดานอ่ืนๆ อีกประกอบ

กัน ประการสําคัญตองเปนบุคคลท่ีซ่ือสัตย และไมอาศัยรัฐวิสาหกิจเปนแหลงหากินโดยมิชอบ 

2.  การปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการนั้น จะตองไมทําตัวเปน “ตํารวจ” คอยจองจับผิดการทํางานของ

ผูบริหารงานแตอยางเดียว หรือทําตัวเปนผูแทนของหนวยราชการแหงใดแหงหนึ่งท่ีคอยแตจะทวงติงเรื่องเล็กๆ 

นอยๆ ซ่ึงทําใหตองใชเวลาในการสอบหารายละเอียดหรือสอบสวนมากมาย อันมีแตจะกอใหเกิดความลาชาใน

การทํางานมากกวาจะเปนประโยชนในการดําเนินงานในลักษณะธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ แตควรจะถือวา

กรรมการของรัฐวิสาหกิจเปนสวนหนึ่งของรัฐวิสาหกิจ และมีหนาท่ีทํานุบํารุงรัฐวิสาหกิจใหดําเนินกิจการไป

อยางราบรื่นสมความมุงหมาย 

3.  หนาท่ีท่ีควรไดรับการปฏิบัติของคณะกรรมการก็คือ การวางระเบียบปฏิบัติตางๆ โดยอาศัย

ขอเท็จจริง ความรอบคอบ ประสบการณ ความรูความสามารถในสาขาวิชาตางๆ เปนหลัก เพ่ือใหไดระเบียบท่ี

ดีและเหมาะสมกับสภาวการณ เม่ือวางระเบียบแลวก็ควรจะปลอยใหฝายบริหารดําเนินงานไปโดยอิสระภายใน

ขอบเขตแหงระเบียบนั้น  

กลาวโดยสรุป คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจเปนเรื่องท่ี มีความสําคัญอยางมาก เพราะวา

คณะกรรมการเปนตัวแทนของรัฐวิสาหกิจและรับผิดชอบโดยตรงสําหรับการลงทุนในดานทรัพยากรตางๆ ของ

รัฐวิสาหกิจนั้นๆ ความรับผิดชอบสําหรับการดําเนินงานท่ีเหมาะสมของรัฐวิสาหกิจถือวาเปนความรับผิดชอบ

อยางเต็มท่ีของคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ มีภารกิจและอํานาจหนาท่ีในการกําหนดและควบคุมการปฏิบัติ

ตามนโยบาย ประกอบดวย คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการตางๆ ท่ีคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

หรือผูบริการรัฐวิสาหกิจแตงตั้ง 
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การแบงสวนงานของรัฐวิสาหกิจ 

 การแบงสวนงานของรัฐวิสาหกิจมีลักษณะเปนแบบผสมระหวางระบบราชการและวิสาหกิจเอกชน 

ท้ังนี้เพ่ือใหรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินงานไดอยางคลองตัวกวาหนวยงานราชการ 

อิสระ สุวรรณบล (2549 : 284-288) อธิบายไววา การแบงสวนงานของรัฐวิสาหกิจมีลักษณะผสม

ระหวางระบบราชการและวิสาหกิจเอกชน กลาวคือ ถึงแมวามีความตองการอิสระและมีความคลองตัวในการ

บริหาร โดยจัดรูปแบบการจัดการแบบเอกชน แตพฤติกรรมการบริหารของคณะกรรมการ ฝายจัดการและ

พนักงานสวนใหญยังยึดติดกับระบบราชการ ประกอบกับมีระเบียบบางอยางท่ีคณะรัฐมนตรีหรือหนวยงาน

กลางท่ีกํากับดูแลเปนผูกําหนด นอกจากนี้ ยังมีมติคณะรัฐมนตรีท่ีใหกระทรวงการคลังพิจารณาและใหความ

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการจัดองคการ และการแบงสวนงานรัฐวิสาหกิจดวย ท้ังๆ ท่ีกฎหมาย

จัดตั้งองคการรัฐวิสาหกิจ ไดใหอํานาจคณะกรรมการออกขอบังคับวาดวยการจัดองคการและการแบงสวนงาน  

ในการแบงสวนงานของรัฐวิสาหกิจไทย ประกอบดวยสวนงานตางๆ ดังนี้ 

1.  ฝายจัดการระดับสูง นอกเหนือจากคณะกรรมการ ซ่ึงเปนองคกรบริหารสูงสุด  และผูวาการ/

ผูอํานวยการ/ผูจัดการ ซ่ึงถือวาเปนหัวหนาผูบริหารแลว ยังมีพนักงานระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ อันไดแก 

 1.1  รองผูวาการ/ผูอํานวยการ/ผูจัดการ 

 1.2  ผูชวยผูวาการ/ผูอํานวยการ/ผูจัดการ 

 1.3  ท่ีปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ ผูตรวจการ 

 1.4  หัวหนาสํานักงาน หัวหนาสํานัก หัวหนาฝาย หัวหนากอง 

ในการแตงตั้งถอดถอนพนักงานระดับนี้ตองไดรับความเห็นชอบหรือการอนุมัติจากคณะกรรมการ 

และในการปรับปรุงโครงสรางตําแหนงตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังเสียกอน 

ฝายจัดการระดับสูงนี้เปนพนักงานอาวุโสขององคการ มีบทบาทสําคัญในกระบวนการนโยบาย และ

การวินิจฉัยสั่งการ และเปนท่ีปรึกษา ผูรวมงาน และผูสนับสนุนใหการการบริหารและการดําเนินงานของ

องคการบรรลุวัตถุประสงค นโยบายและเปาหมายท่ีกําหนด 

2.  หนวยงานสนับสนุนฝายจัดการ เปนหนวยงานท่ีมักข้ึนตรงกับหัวหนาผูบริหารในองคการบางแหง 

ตําแหนงผูชวยหัวหนาผูบริหาร เชน ผูชวยผูวาการ มีลักษณะเปน 2 ลักษณะ ลักษณะหนึ่งคือ ผูชวยของผูวา

การ มีภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบตามท่ีผูวาการมอบหมาย แตกตางไปจากอีกลักษณะหนึ่ง ซ่ึงเปนตําแหนง

ผูชวยผูวาการ ซ่ึงเปนตําแหนงรองมาจากรองผูวาการ   ทํานองเดียวกับผูชวยอธิบดีในระบบราชการ  

หนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนโดยข้ึนตรงกับหัวหนาผูบริหารดังกลาว ไดแก   

 2.1  สํานักผูวาการ/ผูอํานวยการ/ผูจัดการ 

 2.2  สํานักแผนวิสาหกิจหรือหนวยนโยบายและแผน  

 2.3  สํานักผูตรวจสอบภายใน 

 2.4  สํานักผูตรวจการ 

ทําหนาท่ีเสมือนหนวยเสนาธิการท่ีเก็บรวบรวมวิเคราะหขอมูล เสนอแนะกรอบนโยบายและแผน 

ประสานแผนวิสาหกิจ ติดตามวัดและประเมินผลสวนรวม เปนตน 
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กรณีสํานักผูตรวจสอบภายใน เปนหนวยงานท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจจัดตั้ง

ข้ึนทุกแหง เพ่ือดําเนินการตรวจสอบกอนจาย และดําเนินงานรวมมือประสานงาน กับเจาหนาท่ีของสํานักงาน

ตรวจเงินแผนดิน (กองรัฐวิสาหกิจและเงินทุน) ซ่ึงถูกสงมาประจํารัฐวิสาหกิจนั้นๆ บางรัฐวิสาหกิจมีตําแหนง

ผูตรวจการ ผูเชี่ยวชาญ ท่ีปรึกษาดวย ซ่ึงตําแหนงเหลานี้รายงานและรับผิดชอบตอหัวหนาผูบริหารโดยตรง 

3.  หนวยงานในสายงานหลัก ไดแก หนวยงานท่ีมีภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบในการดําเนิน

กิจกรรมท่ีกําหนดไวตามท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงคแหงการจัดตั้ง เชน 

 3.1  การทาเรือแหงประเทศไทย มีสายงานหลัก คือ ทาเรือกรุงเทพ ฝายรองน้ํา และทาเรือ

พาณิชยสัตหีบ 

 3.2  ทาอากาศยานแหงประเทศไทย มีสายงานหลัก คือ  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ทาอากาศ

ยานดอนเมือง 

 3.3  การรถไฟแหงประเทศไทย มีสายงานหลัก คือ ฝายปฏิบัติการเดินรถ ฝายชางกล  ฝาย

โยธา และสํานักงานการสื่อสาร 

4.  หนวยงานในสายงานบริหารท่ัวไป เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจการบริหารท่ัวไป ซ่ึงไดแก การ

บริหารงานบุคคล การบัญชีและการเงิน การฝกอบรม นิติการ ฯลฯ สวนงานประชานิเทศหรือประชาสัมพันธ 

รัฐวิสาหกิจบางแหง มีฐานะเปนหนวยข้ึนตรงตอหัวหนาผูบริหาร 

5.  การแบงสวนงานแบบผสม แบบสินคา/การบริการ ประเภทลูกคา ตามพ้ืนท่ีตามกระบวนการ 

และการบริหารโครงการ เปนการแบงสวนงานตามลักษณะตาง ๆ เชน  การรถไฟแหงประเทศไทย  มีดังนี้ 

 5.1  ตามหนาท่ี ไดแก ดานบริหาร ดานปฏิบัติการ  

 5.2  สินคาและการบริการ ไดแก ฝายการพาณิชย 

 5.3  ตามพ้ืนท่ี ไดแก กองจัดการเดินรถ สารวัตรพาณิชย 

 5.4  ตามกระบวนการ ไดแก กองโครงการและแผนงาน 

 5.5  ตามโครงการ ไดแก โครงการกอสรางทางรถไฟสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ 

6.  การบังคับบัญชาและชวงการบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางคลองตัว มีข้ันตอน

และพิธีการนอยท่ีสุด ขณะเดียวกันผูบังคับบัญชาในแตละระดับก็ควรมีผูอยูใตการบังคับบัญชาในจํานวนท่ี

เหมาะสม กลาวคือ ไมมากเกินไปจนไมสามารถควบคุมติดตามประเมินผลงานได ในทางปฏิบัติ รัฐวิสาหกิจ

ไทยมีขนาดและกิจกรรมท่ีหลากหลาย รัฐวิสาหกิจท่ีมีขนาดเล็กอาจมี    สายการบังคับบัญชาสั้น เชน 4 ระดับ 

จากผูบังคับบัญชาข้ันตนจนถึงระดับหัวหนาผูบริหาร แตถามีขนาดใหญมีพนักงานจํานวนหลายหม่ืนคน สาย

การบังคับบัญชาก็อาจคอนขางยาว ในบางกรณี    ยาวกวาในระบบราชการเสียอีก 

โดยปกติ รัฐวิสาหกิจไทยมีระดับการบังคับบัญชาภายในดังนี้ 

1.  ระดับหัวหนาผูบริหาร (ผูวาการ ผูอํานวยการ ผูจัดการ) 

2.  ระดับรองหัวหนาผูบริหาร (รองผูวาการ รองผูอํานวยการ รองผูจัดการ) 

3.  ระดับผูชวยหัวหนาผูบริหาร (ผูชวยผูวาการ ผูชวยผูอํานวยการ ผูชวยผูจัดการ) 

4.  ระดับผูอํานวยการฝาย สํานักงาน สํานักเขต (บางแหงไมมี) 
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5.  ระดับอํานวยการกอง (บางแหงไมมี) 

6.  ระดับหัวหนาสวน หัวหนาหนวย (บางแหงไมมี) 

7.  ระดับหัวหนาแผนก หัวหนางาน (บางแหงลงถึงระดับหมวด และหมู) 

เฉลิมพล ศรีหงษ (2551 : 67-85) ไดอธิบายวา โครงสรางองคการระดับบนของรัฐวิสาหกิจไทยแบง

ออกเปน 2 กลุม คือ รัฐวิสาหกิจโดยท่ัวๆ ไป กับรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทจํากัดและธนาคารพาณิชย ดังนี้ 

รัฐวิสาหกิจโดยท่ัวๆ ไป มีโครงสรางองคการในระดับบนประกอบดวยสวนท่ีสําคัญ 2 สวน คือ 

คณะกรรมการ และผูบริหาร 

1.  คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงรวมถึงประธานกรรมการและรอง

ประธานกรรมการ ท่ีขอกําหนดตางๆ ท่ีมีผลบังคับใชกับคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจตางๆ นั้น มีมาจากสอง

สวนดวยกัน คือ กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจแตละแหง และพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ซ่ึงมีสาระสําคัญในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

 1.1  คุณสมบัติและลักษณะตองหามสําหรับกรรมการ ซ่ึงโดยท่ัวไปในกฎหมายจัดต้ัง

รัฐวิสาหกิจแตละแหงจะมีขอกําหนดเก่ียวกับเรื่องนี้ไวเปนการเฉพาะของตนเอง อาจมีรายละเอียดแตกตางกัน 

โดยสรุป กรรมการของรัฐวิสาหกิจ นอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดไวสําหรับ

รัฐวิสาหกิจนั้นๆ แลว ยังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติคุณสมบัติ

มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 5 ซ่ึงไดบัญญัติ

เก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามสําหรับกรรมการของรัฐวิสาหกิจไวดังนี้ 

  1.1.1  มีสัญชาติไทย 

  1.1.2  มีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณ 

  1.1.3  มีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 

  1.1.4  ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 

  1.1.5  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

  1.1.6  ไมเปนขาราชการการเมือง เวนแตเปนการดํารงตําแหนงกรรมการตามบทบัญญัติ

แหงกฎหมาย 

  1.1.7  ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

 1.2  การแตงตั้งและถอดถอนกรรมการ เม่ือพิจารณาจากกฎหมายจัดต้ังแตละแหง พบวามี

ขอกําหนดเก่ียวกับผูมีอํานาจหนาท่ีในการแตงต้ังและถอดถอนกรรมการของรัฐวิสาหกิจ แตกตางกัน 2 กรณี 

คือ 

 กรณีท่ี 1 รัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายของรัฐวิสาหกิจหรือรัฐมนตรีเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจ 

เปนผูมีอํานาจในการแตงตั้งและถอดถอนกรรมการของรัฐวิสาหกิจ เชน ธนาคารออมสิน องคการสุรา 

 กรณีท่ี 2 คณะรัฐมนตรีเปนผูมีอํานาจหนาในการแตงต้ังและถอดถอนกรรมการของรัฐวิสาหกิจ 

เชน การทาเรือแหงประเทศไทย การรถไฟแหงประเทศไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห การไฟฟานครหลวง 
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 1.3  จํานวนกรรมการ ในกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจแตละแหงจะมีขอกําหนดเก่ียวกับเรื่องนี้ไว

เปนการเฉพาะของตนเอง ซ่ึงอาจมีรายละเอียดแตกตางกัน สวนในพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 6 บัญญัติวา รัฐวิสาหกิจจะมีกรรมการไดรวมท้ังสิ้นไม

เกินสิบเอ็ดคน ถารัฐวิสาหกิจใดมีขอกําหนดใหมีกรรมการนอยกวาสิบเอ็ดคน ก็ใหเปนไปตามท่ีรัฐวิสาหกิจแต

ละแหงกําหนดไว กรณีรัฐวิสาหกิจใดมีความจําเปนตองมีกรรมการ เกินกวาสิบเอ็ดคน ใหรัฐมนตรีเจาสังกัด

เสนออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไดเปนการเฉพาะราย แตท้ังนี้จํานวนกรรมการรวมท้ังสิ้นตองไมเกินสิบหาคน 

 1.4  การดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจพรอมๆ กันหลายแหง ตามพระราชบัญญัติ

คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 7 กําหนดไวชัดเจนวา ผูใด

จะดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกินสามแหงมิได อนึ่ง ในบันทึกความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาเรื่องการแตงต้ังกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ไดพิจารณาใหความเห็นไววาใชบังคับเฉพาะผู ซ่ึง

คณะรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการเทานั้น ไมใชบังคับแกตําแหนงตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปน

กรรมการ หรืออีกนัยหนึ่ง ไมใชบังคับแกกรรมการ  โดยตําแหนงตามกฎหมายนั่นเอง 

 1.5  วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ ซ่ึงในกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจแตละแหงจะมี

ขอกําหนดเก่ียวกับเรื่องนี้ไวเปนการเฉพาะของตนเอง ท่ีอาจจะมีรายละเอียดแตกตางกัน สวนพระราชบัญญัติ

คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 8 บัญญัติวา กรรมการของ

รัฐวิสาหกิจท่ีมิใชกรรมการโดยตําแหนงตามกฎหมายหรือพระราชกฤษฎีกา ใหอยูในตําแหนงคราวละสามป 

เม่ือพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับการแตงต้ังใหมได แตขอบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกกรรมการของรัฐวิสาหกิจ

ประเภทบริษัทจํากัด หรือหางหุนสวนนิติบุคคล 

 1.6  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ รัฐวิสาหกิจแตละแหงมีขอกําหนดเก่ียวกับอํานาจหนาท่ี

ของคณะกรรมการไวในกฎหมายของแตละรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงอาจแตกตางกันเล็กนอยในรายละเอียด แตโดย

ภาพรวมแลว จะมีอํานาจหนาท่ีคลายคลึงกัน ดังนี ้

  1.6.1  วางนโยบายและควบคุมดูแลท่ัวไปซ่ึงกิจการของรัฐวิสาหกิจ 

  1.6.2  ออกระเบียบหรือขอบังคับตางๆ เชน ระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการประชุม

และการดําเนินกิจการของคณะกรรมการ วาดวยการจัดแบงสวนงานและวิธีปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ วาดวย

การบรรจุ การแตงต้ัง การเลื่อนข้ันเงินเดือนหรือคาจาง การออกจากตําแหนง วินัย การลงโทษ และการ

อุทธรณ และ ระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการจัดเก็บคาบริการ เปนตน 

  1.6.3  กําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือนหรือคาจางสําหรับพนักงานหรือลูกจาง 

  1.6.4  กําหนดคาจางหรือผลประโยชนอ่ืน รวมท้ังเง่ือนไขการจางผูบริหารโดยความ

เห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

  1.6.5  กําหนดราคาขายสินคาหรือบริการ 

2.  ผูบริหาร ซ่ึงรัฐวิสาหกิจแตละแหงมีชื่อเรียกตําแหนงผูบริหารแตกตางกัน ข้ึนอยูกับกฎหมาย

จัดตั้งรัฐวิสาหกิจแตละแหงจะกําหนด เชน ผูอํานวยการ ผูวาการ ผูจัดการ ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติ

มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 4 ไดบัญญัติ
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ความหมายของคําวาผูบริหาร หมายความวา ผูวาการ ผูอํานวยการ กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลซ่ึง

ดํารงตําแหนงผูบริหารสูงสุดท่ีมีอํานาจหนาท่ีคลายคลึงกันในรัฐวิสาหกิจนั้น และในมาตรา 8 ทวิ ไดบัญญัติวา 

ผูบริหารรัฐวิสาหกิจไมมีฐานะเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 2.1  คุณสมบัติและลักษณะตองหามสําหรับผูบริหาร โดยท่ัวไปแลว กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ

แตละแหงจะมีขอกําหนดเก่ียวกับเรื่องนี้ไวเปนการเฉพาะของแตละรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงอาจมีรายละเอียดแตกตาง

กัน นอกจากจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ แลว ยังตอง

มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 8 ตรี ดังตอไปนี้ดวย 

  2.1.1  มีสัญชาติไทย 

  2.1.2  สามารถทํางานใหแกรัฐวิสาหกิจนั้นไดเต็มเวลา 

  2.1.3  ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

  2.1.4  ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 

  2.1.5  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  2.1.6  ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะ

ร่ํารวยผิดปกติ หรือมีทรัพยสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 

  2.1.7  ไมเปนผูบริหารหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจอ่ืน หรือกิจการอ่ืนท่ีแสวงหากําไร 

  2.1.8  ไมเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง ซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําของ

ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

  2.1.9  ไมเปนขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา

ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

  2.1.10  ไมเปนกรรมการหรือท่ีปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

  2.1.11  ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

บริษัทมหาชาจํากัด เพราะทุจริตตอหนาท่ี 

  2.1.12  ไมเปน หรือภายในระยะเวลาสามปกอนวันไดรับแตงตั้ง ไมเคยเปนกรรมการหรือ

ผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการจัดการหรือมีสวนไดเสียในนิติบุคคลซ่ึงเปนผูรับสัมปทาน ผูรวมทุน หรือมี

ประโยชนไดเสียเก่ียวของกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เวนแตการเปนประธานกรรมการ หรือกรรมการในนิติ

บุคคลดังกลาวโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น 

 2.2  การจางและแตงตั้งผูบริหาร ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 8 จัตวา มีสาระสําคัญวา ในการจางและแตงตั้ง

ผูบริหารของรัฐวิสาหกิจใด ตองมีคณะกรรมการคณะหนึ่งจํานวนหาคน ประกอบดวยปลัดกระทรวงเจาสังกัด 

เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ปลัดกระทรวงเจาสังกัดของ

รัฐวิสาหกิจนั้น ผูแทนจากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธหนึ่งคน และผูแทนของคณะกรรมการของ
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รัฐวิสาหกิจนั้นหนึ่งคน เพ่ือทําหนาท่ีคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาจํานวน 5 คน ท่ีมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหามตามกฎหมายบัญญัติ 

 คณะกรรมการสรรหามีหนาท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ และประสบการณเหมาะสม

ท่ีจะเปนผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังกลาวขางตน และมีอายุไมเกิน

หกสิบปบริบูรณในวันยื่นใบสมัคร เพ่ือเสนอใหผูมีอํานาจพิจารณาแตงตั้งทําสัญญาจางและแตงตั้งเปนผูบริหาร

ของรัฐวิสาหกิจนั้น โดยอาจจะเสนอชื่อผูมีความเหมาะสมมากกวาหนึ่งชื่อก็ได 

 การกําหนดคาจางหรือผลประโยชนอ่ืน รวมท้ังเง่ือนไขการจางผูบริหารของรัฐวิสาหกิจใดเปน

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้น โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 สวนผูมีอํานาจหนาท่ีในการแตงต้ังผูบริหารรัฐวิสาหกิจแตละแหงนั้น พบวากฎหมายของแตละ

รัฐวิสาหกิจกําหนดไวแตกตางกัน 8 กรณี ดังนี้  

 กรณีท่ี 1 แตงตั้งและถอดถอนโดยคณะรัฐมนตรี 

 กรณีท่ี 2 แตงตั้งและถอดถอนโดยรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายของรัฐวิสาหกิจ 

 กรณีท่ี 3 แตงตั้งและถอดถอนโดยรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายของรัฐวิสาหกิจ ดวยความ

เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 กรณีท่ี 4 แตงตั้งและถอดถอนโดยรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายของรัฐวิสาหกิจ ดวยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ 

 กรณีท่ี 5 แตงตั้งและถอดถอนโดยคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ 

 กรณีท่ี 6 แตงตั้งและถอดถอนโดยคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ ดวยความเห็นชอบของ

นายกรัฐมนตรี 

 กรณีท่ี 7 แตงตั้งและถอดถอนโดยคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ ดวยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรี 

 กรณีท่ี 8 แตงตั้งและถอดถอนโดยคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ ดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี

ผูรักษาการตามกฎหมายของรัฐวิสาหกิจ 

 มีขอสังเกตวากรณีท่ี 7 เปนวิธีท่ีใชอยูในรัฐวิสาหกิจตางๆ มากท่ีสุด 

 2.3  วาระการดํารงตําแหนงผูบริหาร การจางผูบริหารรัฐวิสาหกิจสามารถจางได คราวละไม

เกินสี่ป เม่ือครบกําหนดเวลาตามสัญญาจางแลว หากผูบริหารมีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณ ผูบริหารนั้น

สามารถเขารับการคัดเลือกเปนผูบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้นไดอีก แตสัญญาจางจะกระทําไดอีกเพียงคราวเดียว 

สัญญาจางผูบริหารรัฐวิสาหกิจไมอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงาน

สัมพันธ กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ กฎหมายวาดวยประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงิน

ทดแทน 

 2.4  อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูบริหาร กฎหมายจัดตั้งแตละแหง กําหนดเก่ียวกับ

เรื่องนี้ไวคลายคลึงกัน พอสรุปไดดังนี้ 

  2.4.1  บังคับบัญชาพนักงานและลูกจางทุกตําแหนงของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 
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  2.4.2  บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัย

พนักงานและลูกจาง ตลอดจนใหพนักงานและลูกจางออกจากตําแหนง ตามขอบังคับหรือระเบียบท่ี

คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ กําหนด แตถาเปนพนักงานหรือลูกจางชั้นท่ีปรึกษา ผู เชี่ยวชาญ 

ผูอํานวยการฝาย หรือดํารงตําแหนงเทียบเทาข้ึนไป จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของ

รัฐวิสาหกิจนั้นๆ กอน 

  2.4.3  กําหนดเง่ือนไขในการทํางานของพนักงานและลูกจาง และออกระเบียบวาดวย

การปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ โดยไมขัดหรือแยงกับขอบังคับหรือระเบียบท่ีคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 

กําหนด 

  2.4.4  มีหนาท่ีบริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจใหเปนไปตามวัตถุประสงคและอํานาจ

หนาท่ีของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ และตามนโยบาย ขอบังคับ หรือระเบียบท่ีคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 

กําหนด 

  2.4.5  ตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ในการบริหารกิจการของ

รัฐวิสาหกิจ 

รัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทจํากัดและธนาคารพาณิชย โครงสรางองคการในระดับบนประกอบดวยสวน

สําคัญ 3 สวน คือ ท่ีประชุมใหญผูถือหุน คณะกรรมการ และผูบริหาร ดังนี้ 

1.  ท่ีประชุมใหญผูถือหุน โดยท่ัวไปแลว รัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทจํากัด และธนาคารพาณิชย จะมี

การประชุมใหญผูถือหุน ซ่ึงเปนการประชุมสามัญปละหนึ่งครั้งเพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ เชน 

 1.1  พิจารณารายงานของกรรมการสําหรับงานท่ีไดจัดทําไปแลวในปท่ีลวงมา พรอมท้ังเสนอ

ความคิดเห็นในการท่ีจะดําเนินการตอไปในภายหนา 

 1.2  พิจารณารายงานของผูสอบบัญชีสําหรับปท่ีลวงมา 

 1.3  พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรและขาดทุน 

 1.4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 

 1.5  พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลและเงินบําเหน็จรางวัล 

 1.6  พิจารณาจัดสรรทุนสํารอง 

 1.7  เลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการเกาซ่ึงครบกําหนดออกตามวาระ 

 1.8  พิจารณาตั้งผูสอบบัญชี 

2.  คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทจํากัดและธนาคารพาณิชย 

 2.1  คุณสมบัติและลักษณะตองหามสําหรับกรรมการ รัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทจํากัดและ

ธนาคารพาณิชยแตละแหง จะมีขอบังคับเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามสําหรับกรรมการไวเปนการ

เฉพาะของตนเองแยกตางหากจากกัน ซ่ึงแตละแหงอาจจะมีสวนท่ีคลายคลึงกันและแตกตางกัน 

 อยางไรก็ตาม เก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามสําหรับกรรมกรของรัฐวิสาหกิจนี้ นอกจาก

จะตองใหเปนไปตามขอบังคับของแตละรัฐวิสาหกิจดังกลาวแลว ยังจะตองเปนไปตามบทบัญญัติใน

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 อีกดวย 
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 2.2  การเลือกต้ังและถอดถอนกรรมการ โดยปกติแลวเปนอํานาจหนาท่ีของท่ีประชุมใหญผูถือ

หุนของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ จะพิจารณาลงมติ ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับของรัฐวิสาหกิจแตละแหง สวนประธาน

กรรมการนั้น จะมาจากการเลือกต้ังของคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ท่ีจะดําเนินการเลือกกรรมการคน

หนึ่งข้ึนมาเปนประธานกรรมการ โดยมีกําหนดเวลาอยูในตําแหนงไดคราวละ 1 ป 

 2.3  การดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจพรอมๆ กันหลายแหง เก่ียวกับเรื่องนี้ 

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 7 ได

บัญญัติไวครอบคลุมถึงรัฐวิสาหกิจทุกแหงทุกประเภทเหมือนกันหมด นั่นคือ ผูใดจะดํารงตําแหนงกรรมการใน

รัฐวิสาหกิจเกินสามแหงมิได 

 2.4  จํานวนกรรมการ อาจมีจํานวนแตกตางกันไปตามขอบังคับของแตละแหง 

 2.5  วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ จากการพิจารณาขอบังคับของรัฐวิสาหกิจประเภท

บริษัทจํากัดและธนาคารพาณิชยแตละแหงพบวา มีขอบังคับกําหนดไวคลายคลึงกันพอสรุปได คือ มีโอกาสอยู

ในตําแหนงไดคราวละ 3 ป 

 2.6  อํานาจหนาท่ีของกรรมการ มีสาระสําคัญคลายคลึงกันพอสรุปไดดังนี้ 

  2.6.1  ดําเนินกิจารท้ังหลายของบริษัทโดยอยูในความควบคุมของท่ีประชุมใหญผูถือหุน 

  2.6.2  แตงตั้ง ถอดถอนผูบริหาร กําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนอยางอ่ืนสําหรับ

ตําแหนงดังกลาว และมอบหมายใหผูบริหารบริหารงานของบริษัทตามท่ีกําหนด 

  2.6.3  แตงตั้ง ถอดถอน และกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับเจาหนาท่ีของบริษัท 

  2.6.4  วางนโยบายเพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงคของบริษัท 

  2.6.5  ตั้งตัวแทนหรือทนายของบริษัท 

  2.6.6  ทํานิติกรรมสัญญาอันเก่ียวกับกิจการของบริษัท 

  2.6.7  เจรจากูยืมเงินเพ่ือเอามาใชจายในกิจการของบริษัท 

  2.6.8  เปนโจทย/จําเลยในคดีแพงหรืออาญาในเรื่องท่ีเก่ียวกับกิจการหรือประโยชนได

เสียของบริษัท 

  2.6.9  กรรมการ 2 คน มีอํานาจลงนามในสัญญา ตราสาร หรือเอกสารสําคัญแทน

บริษัทไดโดยไมตองประทับตามของบริษัท 

3.  ผูบริหาร มีชื่อเรียกสําหรับตําแหนงระดับเดียวกันนี้แตกตางกัน เชน ผูจัดการใหญ กรรมการ

ผูจัดการใหญ ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูอํานวยการ  

ผูบริหารของรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทจํากัดและธนาคารพาณิชย แตละแหงไดรับการแตงตั้งและถอด

ถอน และกําหนดอัตราเงินเดือนโดยคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ 

ผูบริหารมีอํานาจหนาท่ีในการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจตามคําสั่งของคณะกรรมการ หรือตามท่ีคระ

กรรมการมอบหมาย และตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ 

กลาวโดยสรุป การท่ีรัฐวิสาหกิจจะดําเนินการสรรหาบุคลากรไดนั้นตองมีตําแหนงรองรับจึงจะ

ดําเนินการได ในทางปฏิบัติรัฐวิสาหกิจจะตองมีการวิเคราะหและกําหนดตําแหนงงานตามโครงสรางการจัด
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องคการและการแบงสวนงานของรัฐวิสาหกิจ แบงเปน 2 สวน คือ การสรรหาและคัดเลือกพนักงานและลูกจาง

รัฐวิสาหกิจ กับการสรรหาและคัดเลือกผูบริหารระดับสูง 

สรุป 

 องคกรในภาคมหาชนรูปแบบท่ีสองท่ีเกิดข้ึนภายในรัฐหลังจากไดมีการจัดตั้งสวนราชการตางๆ ข้ึน

มาแลวเปนระยะเวลานาน ก็คือ รัฐวิสาหกิจหรือวิสาหกิจมหาชน ภารกิจท่ีองคกรของรัฐในรูปรัฐวิสาหกิจไดรับ

มอบหมายใหรับผิดชอบดําเนินการ ก็คือภารกิจในทางอุตสาหกรรมและการคา รัฐวิสาหกิจในความหมายท่ี

เขาใจกันอยูในปจจุบัน คือหนวยงานธุรกิจท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล ท่ีมีรัฐหรือองคกรภาคมหาชนเปนเจาของ 

หรือเปนผูถือหุนขางมากนั้น เพ่ิงเกิดข้ึนในสังคมตะวันตกเม่ือประมาณหนึ่งศตวรรษมานี้ ภายหลังการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมและการคนพบพลังงานไฟฟา ซ่ึงนําไปสูการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม

และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากในระบบการคา  

สําหรับประเทศไทยการเกิดข้ึนขององคกรท่ีรับผิดชอบภารกิจในทางอุตสาหกรรมและการคาในรูป

รัฐวิสาหกิจ อาจจะลาชาแตกตางกันไปจากสังคมตะวันตกบาง แตสังคมไทยก็ไดยอมรับปรากฏการณของการมี

องคกรของรัฐในการดําเนินภารกิจอันเปนบริการสาธารณะในรูปรัฐวิสาหกิจ มาเปนเวลายาวนานจนกระท่ัง

ปจจุบัน  

รัฐวิสาหกิจหรือวิสาหกิจมหาชนเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของรัฐในการประกอบภารกิจในทางเศรษฐกิจ 

รัฐจึงตองจัดลักษณะขององคการรัฐวิสาหกิจใหมีความแตกตางจากสวนราชการและใหมีความใกลเคียงกับ

ลักษณะของวิสาหกิจเอกชนมากท่ีสุด ลักษณะเชนนี้จึงทําใหรัฐวิสาหกิจมีลักษณะผสมระหวางการเปนวิสาหกิจ

เอกชนกับวิสาหกิจมหาชน 

การบริหารงานรัฐวิสาหกิจ และโครงสรางองคการในการบริหารงานรัฐวิสาหกิจไทย ซ่ึงจําลองรูปแบบ

มาจากวิสาหกิจเอกชน ในแงกฎหมายมีโครงสรางสําคัญอยู 3 ประการ คือ ทบวงการเมือง องคการรัฐวิสาหกิจ 

และบริษัทขอรัฐ โดยองคกรบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ไดแก คณะกรรมการซ่ึงกําหนดนโยบายควบคุมดูแล

กิจการท่ัวไป สวนหัวหนาผูบริหาร ไดแก ผูวาการ ผูอํานวยการ ผูจัดการ หรือกรรมการผูจัดการ และการแบง

สวนงานรัฐวิสาหกิจซ่ึงมีหลักการเชนเดียวกับการแบงสวนงานของหนวยราชการและวิสาหกิจเอกชน 

การบริหารงานองคการรัฐวิสาหกิจโดยท่ัวๆ ไป มักจะบริหารโดยคณะกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการจะมี

หนาท่ีสําคัญคือกําหนดนโยบายและควบคุมการบริหารงานในองคการใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดย

ผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจจะเปนผูนํานโยบายท่ีคณะกรรมการกําหนดไวไปปฏิบัติ 
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คําถามทายบท 
จงตอบคําถามตอไปนีใ้หถูกตองและไดใจความสมบูรณ 

1. จงอธิบายหลักในการบริหารขององคการรัฐวิสาหกิจ 

2. จงอธิบายวัตถุประสงคในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ 

3. จงอธิบายประเภทของรัฐวิสาหกิจในแงของกฎหมาย 

4. จงอธิบายประเภทของรัฐวิสาหกิจในแงของโครงสรางองคการ 

5. โครงสรางองคการในการบริหารงานรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยมีลักษณะอยางไร 

6. การแตงตั้งผูดํารงตําแหนงในรัฐวิสาหกิจไทย มีวิธีการอยางไร 

7. องคประกอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจไทย มีองคประกอบเชนไร 

8. แนวคิดในการจัดโครงสรางองคการรัฐวิสาหกิจมีแนวคิดอยางไร 

9. จงอธิบายเปรียบเทียบโครงสรางองคการของรัฐวิสาหกิจแบบท่ัวไปกับแบบบริษัทจํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 การจัดต้ังรัฐวิสาหกิจข้ึนในประเทศไทย เพ่ือจัดใหมีบริการสาธารณะแกประชาชน ถือกําเนิดโดยมี

เปาหมายใหรัฐวิสาหกิจทําหนาท่ีรวมกับหนวยงานของรัฐประเภทอ่ืนใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ี

เก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ 

การใหบริการสาธารณะของภาครัฐในอดีตจนถึงปจจุบัน ภาครัฐไดมีการจัดตั้งองคกรข้ึนเพ่ือ

ดําเนินการใหมีการจัดใหมีการบริการสาธารณะแกประชาชนในหลากหลายรูปแบบ ท้ังโดยการจัดต้ังข้ึนเปน

สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ และองคการมหาชน แตโดยสาระสําคัญของการจัดใหมีบริการ

สาธารณะท่ีเทาเทียมกันและท่ัวถึงกับประชาชน รัฐวิสาหกิจเปนหนวยงานสําคัญในการดําเนินภารกิจและ

ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการประกอบกิจการในเชิงสาธารณะตอประชาชนดังกลาว ดังจะเห็นไดจาก

การดํารงชีวิตของประชาชน ท้ังการใชบริการสาธารณะดานไฟฟา ประปา การคมนาคมเดินทาง การ

ติดตอสื่อสาร หรือแมแตการรักษาโรค ทุกข้ันตอนลวนมีความเก่ียวของกับภารกิจพ้ืนฐานของรัฐวิสาหกิจท่ี

ดําเนินการในปจจุบัน รัฐวิสาหกิจจึงถือเปนกลไกสําคัญของภาครัฐ   ท่ีมีผลกระทบโดยตรงถึงประชาชนในทุก

ภาคสวน การกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจโดยภาครัฐจึงมีนัยสําคัญอยางยิ่งตอระบบเศรษฐกิจของประเทศใน

ภาพรวม การทําหนาท่ีของภาครัฐในหลากหลายฐานะท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจจึงมี

ความสําคัญตอคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ในบทนี้จะกลาวถึงความสัมพันธระหวางรัฐวิสาหกิจกับองคการอ่ืน ในเรื่องการควบคุม และ

ความสัมพันธกับหนวยงานของรัฐ ท้ัง รัฐบาล รัฐสภาและหนวยงานราชการตางๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

การควบคุมรัฐวิสาหกิจ 

 ถึงแมวารัฐวิสาหกิจโดยท่ัวไปจะตองการความเปนอิสระ ในการปฏิบัติงานเปนอยางมากก็ตาม แต

ปรากฏวาไมมีรัฐวิสาหกิจใดเลยท่ีจะสามารถมีอิสระในการปฏิบัติงานอยางเปนเอกเทศไดโดยสมบูรณ ระดับ

ของความเปนอิสระท่ีรัฐวิสาหกิจตองการก็คือ ความเปนอิสระท่ีมากพอจะสามารถทําใหรัฐวิสาหกิจปฏิบัติงาน

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากท่ีสุด  

อิสระ สุวรรณบล (2546 : 259) อธิบายไววา จากหลักการพ้ืนฐานในเรื่องของรัฐวิสาหกิจ คือ 

สาธารณะ และการประกอบการเชิงธุรกิจ ดังนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการดังกลาว ตองมีวิธีท่ีเหมาะสม

ดวยจึงจะบรรลุเปาหมายได ในการบริหารงานจึงตองคํานึงถึงหลักการดังนี้ 

1.  รัฐวิสาหกิจเปนองคการของรัฐท่ีไมใชสวนราชการแตจําลองรูปแบบกระบวนการและพฤติ

กรรมการบริหารมาจากวิสาหกิจเอกชน เพราะดําเนินกิจกรรมเชิงธุรกิจหรือเศรษฐกิจ การบริหารงานใน

รูปแบบราชการจึงไมมีความเหมาะสม 

บทท่ี 6 

ความสัมพันธระหวางรฐัวิสาหกิจไทยกับองคการอื่น 
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2.  รัฐวิสาหกิจจําเปนตองมีความคลองตัวทางการบริหารและการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ

ในการบริหาร แตขณะเดียวกันก็จําเปนตองมีการควบคุม กํากับดูแลจากฝายการเมืองและขาราชการประจําใน

บางกรณี เนื่องจากบางสวนเปนการดําเนินการในกิจกรรมท่ีเปนบริการสาธารณะ 

จําเนียร ราชแพทยาคม (2559 : 19) ไดให ทัศนะในการกําหนดลักษณะการบริหารงานของ

รัฐวิสาหกิจโดยท่ัวไป ดังนี้  

1.  มีฐานะเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากรัฐ 

2.  มีอิสระทางดานการเงินสามารถหาแหลงเงินทุนโดยการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน   ท้ังภายใน

และตางประเทศโดยไดรับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี รวมถึงอาจระดมทุนในตลาดหลักทรัพยจาก

ประชาชนไดเชนเดียวกับธุรกิจ 

3.  ไมอยูภายใตกฎเกณฑทางการบริหารตามระเบียบราชการเหมือนหนวยราชการ ซ่ึงทําใหเกิด

ความลาชาขาดความยืดหยุน ไมเหมาะสมกับการบริหารงานแบบธุรกิจ 

4.  การบริหารงานบุคคลมีความเปนอิสระไมตองอยูภายใตกฎเกณฑของระบบราชการ ทําให

สามารถสรรหาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถเขามาปฏิบัติงานแขงขันกับภาคเอกชนได รวมถึงไดรับ

ผลตอบแทนตามผลการดําเนินการเชนเดียวกับภาคเอกชน 

เฉลิมพล ศรีหงษ (2551 : 34-37) อธิบายไววา ในการพิจารณาเก่ียวกับการควบคุมรัฐวิสาหกิจ อาจ

แบงออกไดเปน 2 ประเด็นใหญๆ คือ เปาหมายของการควบคุม และองคการท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการควบคุม 

สาระสําคัญของการควบคุมรัฐวิสาหกิจในแตละประเด็นมีดังนี้ 

1.  เปาหมายของการควบคุมรัฐวิสาหกิจแบงไดเปน 2 ประการ คือ 

 1.1  การควบคุมในรูปของกฎหมาย ซ่ึงมีเปาหมายเพ่ือการประกันความถูกตองเก่ียวกับเรื่อง

ตางๆ ของรัฐวิสาหกิจ และความเหมาะสมสอดคลองของรัฐวิสาหกิจกับบทบัญญัติของกฎหมาย 

 1.2  การควบคุมเก่ียวกับการจัดการและนโยบาย ซ่ึงมีเปาหมายเพ่ือการประกันความ

รับผิดชอบของรัฐวิสาหกิจตอวัตถุประสงคตางๆ ซ่ึงรัฐบาลเปนผูรับผิดชอบสุดทายเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

2.  องคการท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการควบคุมรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงแบงออกไดเปน 2  ประการ คือ 

 2.1  การควบคุมภายใน โดยท่ัวไปรัฐวิสาหกิจตางๆ จะมีหนวยงานภายในของตนเองสําหรับ

ควบคุมการดําเนินงานของตนใหมีประสิทธิผลและถูกตองตามกฎหมาย ซ่ึงหนวยงานนี้จะมีหนาท่ีควบคุม

ตรวจสอบการดําเนินงานของฝายตางๆ ภายในรัฐวิสาหกิจหนึ่งๆ 

 2.2  การควบคุมภายนอก โดยปกติแลวการควบคุมภายนอกมักจะเปนการควบคุม โดย

องคการตางๆ หลายองคการ ซ่ึงอาจจะมีท้ังองคการควบคุมและคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งข้ึนเปนพิเศษ

โดยเฉพาะ และอาจจะมีท้ังผูเชี่ยวชาญหรือคณะกรรมการควบคุมท่ีตั้งข้ึนชั่วคราว อยางไร  ก็ตาม โดยท่ัวไป

แลวการควบคุมภายนอกนี้มักจะควบคุมโดยองคการท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ซ่ึงอาจจําแนกออกไดดังนี้ 

  2.2.1  การควบคุมโดยรัฐมนตรี ซ่ึงกระทําไดหลายทาง เชน โดยการกําหนดแนวทาง

ของนโยบายของรัฐวิสาหกิจ โดยอํานาจการบรรจุแตงตั้งและถอดถอนผูอํานวยการและผูบริหารระดับสูง และ

โดยอํานาจการอนุมัติในเรื่องท่ีสําคัญๆ เชน เก่ียวกับโครงการระยะยาว การลงทุน การกําหนดราคาเปนตน 
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  2.2.2 การควบคุมโดยองคการบริหารพิเศษตางๆ ไดแก (1) องคการวางแผน (2) 

หนวยงานพิเศษในการออกกฎระเบียบควบคุม (3) องคการตรวจสอบดานการเงิน 

  2.2.3  การควบคุมโดยรัฐสภา โดยมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติพระราชบัญญัติจัดต้ัง

รัฐวิสาหกิจและอํานาจในการพิจารณาอนุมัติเงินงบประมาณแผนดินใหรับรัฐวิสาหกิจบางแหงท่ีจําเปนตองใช

เงินจากงบประมาณแผนดนิในการลงทุนหรือการบริหารงาน 

กลาวโดยสรุป ถึงแมวารัฐวิสาหกิจโดยท่ัวไปจะตองการความเปนอิสระในการปฏิบัติงานเปนอยางมาก

ก็ตาม แตปรากฏวาไมมีรัฐวิสาหกิจใดเลยท่ีจะสามารถมีอิสระในการปฏิบัติงานอยางเปนเอกเทศไดโดยสมบูรณ 

รัฐบาลตางๆ มีแนวโนมท่ีจะใชอํานาจเขาควบคุมรัฐวิสาหกิจเองเนื่องจากลักษณะการปฏิบัติงานของ

รัฐวิสาหกิจตางๆ มีความแตกตางกัน การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ จึงไมเปนไปในทํานองเดียวกัน ดังนั้น 

รัฐบาลจึงตองควบคุมการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจเพ่ือให  การบริหารงานบังเกิดผลดี 

การควบคุมรัฐวิสาหกิจของไทย 

 โดยแท ท่ีจริงแลวไมมีรัฐวิสาหกิจใดเลยท่ีปราศจากซ่ึงระดับหนึ่งของการควบคุม การควบคุม

รัฐวิสาหกิจโดยรัฐเปนสิ่งจําเปน และเปนปจจัยพ้ืนฐานประการหนึ่งของการคงอยูของรัฐวิสาหกิจ เครื่องมือท่ี

รัฐใชในการควบคุมรัฐวิสาหกิจคือแผนและความสัมพันธทางดานการเงิน รวมถึงการแตงต้ังคณะกรรมการ

บริหาร และผูบริหารระดับหัวหนา 

วันเพ็ญ ทรัพยสงเสริม (2539 : 66-84) ไดอธิบายเก่ียวกับลักษณะโดยท่ัวไปของการจัดทําบริการ

สาธารณะในรูปแบบรัฐวิสาหกิจวา จะตองพิจารณาจากหลักเกณฑการจัดตั้ง อํานาจหนาท่ี และความสัมพันธ

ของรัฐวิสาหกิจกับรัฐบาล พอสรุปไดดังนี้ 

1.  หลักเกณฑการจัดต้ัง ซ่ึงรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยนั้นจัดตั้งข้ึนโดยไมไดอาศัยหลักเกณฑหรือ

ทฤษฎีทางเศรษฐกิจเทาใดนัก แรกเริ่มนั้นรัฐจัดใหมีการผลิตสินคาอันมีลักษณะเปนเครื่องอุปโภคบริโภคเพ่ือ

สนองความตองการของกองทัพ และเพ่ือใชในยามขาดแคลนในระหวางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ตอมาจึงไดขยับ

ขยายไปผลิตและจําหนายสินคาบางชนิดเปนการท่ัวไปเพ่ือมิใหเกิดการขาดแคลน และเพ่ือรักษาระดับราคา

ของสินคาเทานั้น เชน การตั้งบริษัทจังหวัด เปนตน สวนกิจการประเภทสาธารณูปโภค เชน การรถไฟ การ

ประปา การไฟฟา รัฐทําอยูกอนแลวกอนท่ีจัดตั้งข้ึนเปนรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น รัฐวิสาหกิจในประเทศไทยจึงมีท่ีมา

และอาศัยอํานาจตางกัน พอจําแนกไดดังนี้ 

 1.1  จัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติเฉพาะ รัฐวิสาหกิจประเภทนี้สวนใหญจะเปนรัฐวิสาหกิจท่ี

ดําเนินกิจการสําคัญๆ และมีขอบเขตกวางขวางโดยมีทุนดําเนินการท้ังสิ้นเปนของรัฐ ไดแก การประปานคร

หลวง การรถไฟแหงประเทศไทย การทาเรือแหงประเทศไทย เปนตน 

 1.2  จัดตั้งข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกา กรณีนี้เปนการอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวาดวยการ

จัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. 2496 รัฐวิสาหกิจประเภทนี้ดําเนินกิจการครอบคลุมหลายๆ ดาน เชน องคการ

ตลาด องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย เปนตน 
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 1.3  จัดต้ังข้ึนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย รัฐวิสาหกิจประเภทนี้รัฐตองดําเนินการ

จดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดเชนเดียวกับบริษัทของเอกชนท่ัวๆ ไป โดยรัฐบาลอาจถือหุนท้ังหมด หรือรอยละ 

50 เชน บริษัท ขนสง จํากัด บริษัท ไปรษณีย จํากัด บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด เปนตน 

 1.4  จัดตั้งข้ึนโดยมติคณะรัฐมนตรี รัฐวิสาหกิจประเภทนี้ รัฐบาลจัดตั้งข้ึนโดยกําหนดทุน

หมุนเวียนเพ่ือดําเนินงานเปนเงินจํานวนหนึ่งและใหอยูภายใตการควบคุมของกระทรวงเจาสังกัด เชน โรงงาน

ยาสูบ องคการสุรา และโรงงานไพ ซ่ึงอยูภายใตการควบคุมของกระทรวงการคลัง เปนตน รัฐวิสาหกิจประเภท

นี้ไมมีฐานะเปนนิติบุคคล 

2.  อํานาจหนาท่ี ซ่ึงโดยท่ัวไปรัฐวิสาหกิจจะจัดทํากิจกรรมทางอุตสาหกรรมและพาณิชย กรรม มี

ความเปนอิสระเชนนิติบุคคลหนึ่งๆ โดยจะมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายท่ีจัดต้ังนั้นๆ แตรัฐวิสาหกิจท่ีดําเนิน

กิจการประเภทสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จะมีอํานาจพิเศษเพ่ือกระทํากิจกรรมบางอยาง ตาม

วัตถุประสงคของการจัดตั้ง เชน 

 2.1  ออกกฎขอบังคับเก่ียวกับการดําเนินการ 

 2.2  ใชสอยหรือเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยในความครอบครองของบุคคลใดๆ เปนการ

ชั่วคราว 

 2.3  รื้อถอนโรงเรือนหรือทําลายตัดฟนตนไมหรือพืชผลในเขตดําเนินการ ตามวัตถุประสงค

ของการจัดตั้ง เชน ในเขตเดินสายไฟฟา เปนตน 

 2.4  ดําเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพยท่ีจําเปนตองไดมาเพ่ือใชในการดําเนินงาน 

3.  ความสัมพันธระหวางรัฐวิสาหกิจกับรัฐบาล ซ่ึงรัฐวิสาหกิจท่ีไมมีสภาพนิติบุคคลท่ีเปนหนวยงาน

ธุรกิจของรัฐนั้นอยูภายใตการควบคุมของรัฐอยางสิ้นเชิงเชนเดียวกับสวนราชการโดยท่ัวไป 

สวนรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทจํากัดนั้นรัฐเขาควบคุมโดยการเปนผูถือหุนสวนขางมาก จึงมีเสียงขาง

มากในคณะกรรมการบริหารและท่ีประชุมใหญผูถือหุน 

สวนรัฐวิสาหกิจประเภทท่ีเปนองคการของรัฐบาลนั้น จัดตั้งข้ึนตามหลักการกระจายอํานาจทางบริการ 

จึงอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐหรือองคการปกครองทองถ่ินท่ีจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นข้ึนมา 

การกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจนั้น เปนการกํากับดูแลทางเศรษฐกิจซ่ึงมีความมุงหมาย วิธีการ และท่ีมา

แตกตางไปจากการกํากับดูแลทางปกครอง ท่ีรัฐใหกับองคกรปกครองทองถ่ิน 

ชาญชัย แสวงศักดิ์ (2549 : 221-224) ไดอธิบายวา การกํากับดูแลทางปกครองและการกํากับดูแล

ทางเศรษฐกิจ ความแตกตางกันดังนี้ 

1.  ท่ีมาของอํานาจ 

โดยท่ีรัฐวิสาหกิจเปนนิติบคุคลท่ีเกิดข้ึนเพราะรัฐกําหนดใหมีข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการท่ีรัฐยอม

ใหรัฐวิสาหกิจมีความเปนอิสระในทางการเงินและทางเทคนิค การกํากับดูแลทางเศรษฐกิจเปนความสัพพันธ

ระหวางองคกรกํากับดูแลและองคการภายใตการกํากับดูแล การกํากับดูแลทางปกครองและการกํากับดูแลทาง

เศรษฐกิจมีท่ีมาเดียวกัน แตตางกันท่ีวัตถุประสงคของอํานาจ 

2.  วัตถุประสงคของอํานาจ 
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การกํากับดูแลทางเศรษฐกิจมีข้ึนเพ่ือบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมีธรรมชาติท่ีตองการความ

รวดเร็วในการตัดสินใจเพ่ือประกอบกิจกรรมทางการคาหรืออุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย สวนการกํากับดูแล

ทางปกครองนั้นมีเปาหมายท่ีการตรวจสอบการกระทําขององคกรภายใตการกํากับดูแลเพ่ือประโยชนของรัฐ 

3.  ลักษณะของอํานาจ 

ท้ังอํานาจกํากับดูแลทางปกครองและอํานาจกํากับดูแลทางเศรษฐกิจ ตางก็เปนอํานาจเหนือการ

กระทําและเหนือบุคคล โดยมีความแตกตางกัน ดังนี้ 

ในแงของอํานาจกํากับดูแลเหนือการกระทํา ในกรณีของการกํากับดูแลทางปกครองนั้น มีความมุง

หมายเชิงการเมืองโดยกําหนดใหผูบริหารมาจากการเลือกตั้ง ท้ังนี้เพ่ือเปนหลักประกันวาองคกรกํากับดูแลจะ

ไมแทรกแซงการตัดสินใจขององคกรปกครองทองถ่ิน ในขณะท่ีการกํากับดูแลทางเศรษฐกิจ รัฐทรงไวซ่ึงอํานาจ

ในการแตงต้ังหรือถอดถอนผูบริหารรัฐวิสาหกิจ เพราะความเปนอิสระของรัฐวิสาหกิจเกิดข้ึนจากเหตุผลทาง

เทคนิคจากการแยกตัวจากรัฐเพ่ือความคลองตัวในการดําเนินงานเทานั้น 

เฉลิมพล ศรีหงษ (2551 : 95) อธิบายวา หากพิจารณาในแงขององคกรและวิธีการในการควบคุม 

จําแนกออกเปน 2 กรณี คือ  

กรณีท่ี 1 การควบคุมภายใน หมายถึง การควบคุมโดยองคกรภายในของแตละรัฐวิสาหกิจเองไดแก 

1.  ท่ีประชุมใหญผูถือหุน เฉพาะในกรณีของรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทและธนาคารพาณิชยเทานั้น 

โดยท่ีประชุมใหญผูถือหุนจะมีอํานาจหนาท่ีในการควบคุมการบริหารงานรัฐวิสาหกิจในเรื่องสําคัญตางๆ เชน 

การเลือกตั้งกรรมการของรัฐวิสาหกิจ การพิจารณาอนุมัติเก่ียวกับงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน การจายเงินปนผล

และเงินบําเหน็จรางวัลอ่ืนๆ รวมท้ังการพิจารณารายงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสําหรับงานท่ีไดจัดทํา

ไปแลวในปท่ีลวงมา 

2.  คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ โดยท่ัวๆ ไปแลว คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจจะมีอํานาจหนาท่ี

ในการวางนโยบายและระเบียบหรือขอบังคับตางๆ และควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซ่ึงกิจการของรัฐวิสาหกิจ 

3.  หนวยควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจ บางรัฐวิสาหกิจจะมีหนวยควบคุมภายในของตนเองทํา

หนาท่ีในการตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ภายในรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 

กรณีท่ี 2 การควบคุมภายนอก หมายถึงการควบคุมจากภายนอกรัฐวิสาหกิจโดยองคกรตางๆ ของรัฐ 

ไดแก 

1.  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตามความในพระราชบัญญัติ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2521 มาตรา 12 (2), (7), (8) และมาตรา 14  

2.  สํานักงบประมาณ ตามความในพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 6 (1), (2), 

มาตรา 7, มาตรา 20, มาตรา 23 ตรี (2) และระเบียบวาดวยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2520 

ขอ 27 ผูอํานวยการสํานักงบประมาณมีอํานาจและหนาท่ีในการควบคุมรัฐวิสาหกิจ 

3.  สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ตามความในระเบียบวาดวยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ. 2520 ขอ 10 และขอ 20 มีอํานาจและหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีและรับรองงบดุลรัฐวิสาหกิจทุกแหง โดย

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองรับรองงบดุลของรัฐวิสาหกิจใหเสร็จภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรับรางงบ
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ดุลจากรัฐวิสาหกิจ สวนในการสอบบัญชีของรัฐวิสาหกิจนั้น ถาปรากฏวามีขอบกพรอง สํานักงานการตรวจเงิน

แผนดินตองแจงขอบกพรองและวิธีการแกไขใหรัฐวิสาหกิจและประธานกรรรมการรัฐวิสาหกิจนั้นทราบ เพ่ือ

แกไขขอบกพรองนั้นทันที แตในกรณีท่ีรัฐวิสาหกิจ ไมเห็นดวยกับความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

ตองเสนอเรื่องใหกระทรวงการคลังวินิจฉัย ซ่ึงคําวินิจฉัยของกระทรวงการคลังถือเปนเด็ดขาด 

4.  กระทรวงการคลัง ตามความในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502  มาตรา 22 และ

ระเบียบวาดวยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2520 ขอ 5, 8, 9, 12, 20, 24, 25, 27, 28 มี

อํานาจหนาท่ีในการควบคุมรัฐวิสาหกิจ 

5.  กระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจ โดยปกติกฎหมายหรือขอบังคับของรัฐวิสาหกิจตางๆ จะมี

ขอกําหนดเก่ียวกับอํานาจและหนาท่ีของกระทรวงเจาสังกัดไวคลายคลึงกัน พอสรุปไดวา “รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจมีอํานาจและหนาท่ีกํากับโดยท่ัวไปซ่ึงกิจการของรัฐวิสาหกิจท่ีอยูในสังกัด 

ท้ังนี้โดยมีอํานาจท่ีจะสั่งใหรัฐวิสาหกิจชี้แจงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ทํารายงานหรือยับยั้งการกระทําท่ี

ขัดตอนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี และสั่งสอบสวนขอเท็จจริงท่ีเก่ียวกับการดําเนินกิจการ

ได” 

6.  คณะรัฐมนตรี โดยพิจารณาจากกฎหมายและขอบังคับของรัฐวิสาหกิจตางๆ และพระราชบัญญัติ

วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 23 ตรี (2) มีอํานาจและหนาท่ีในการควบคุมรัฐวิสาหกิจ 

7.  รัฐสภา ตามความในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 12, 13, 15 มีอํานาจ

หนาท่ีควบคุมรัฐวิสาหกิจในเรื่องงบประมาณ ในกรณีท่ีรัฐวิสาหกิจใดเสนอขอเงินจากงบประมาณแผนดินไปใช

ในการดําเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจ กระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจนั้น  มีหนาท่ีรับผิดชอบในการยื่น

งบประมาณประจําปของรัฐวิสาหกิจนั้นตอผูอํานวยการสํานักงบประมาณภายในเวลาท่ีผูอํานวยการสํานัก

งบประมาณกําหนด เม่ือผู อํานวยการงบประมาณพิจารณาแลวก็เสนอตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือเสนอให

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเสนอตอรัฐสภาพิจารณาอนุมัติในข้ันตอนสุดทาย 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (2552 : 7) กลาววา รัฐมนตรีมีบทบาทสําคัญยิ่งในการ

กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจและการกํากับดูแลใหคณะกรรมการและฝายบริหาร

ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลคาสูงสุดใหแกกิจการและ

องคการ และเพ่ิมความม่ังค่ังใหแกรัฐและประชาชน 

รัฐมนตรีมีอํานาจในการแตงตั้ง หรือเสนอรายชื่อบุคคลใหดํารงตําแหนงกรรกมารและผูบริหาร

รัฐวิสาหกิจ จึงตองพิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณเหมาะสมกับ

ตําแหนงและรัฐวิสาหกิจท่ีจะแตงตั้ง เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการองคการท่ีมีประสิทธิภาพ 

อํานาจการกํากับดูแลของรัฐมนตรีเปนอํานาจท่ีกําหนดไวในกฎหมาย เชน อํานาจในการสั่งการให

คณะกรรมการหรือผูบริหารรัฐวิสาหกิจชี้แจงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ทํารายงานเก่ียวกับการดําเนินงาน

ของรัฐวิสาหกิจ หรืออํานาจในการยับยั้งการกระทําท่ีไมเปนไปตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล หรือมติ

คณะรัฐมนตรี และอํานาจในการสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเก่ียวกับกิจการรัฐวิสาหกิจ 
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สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีหนาท่ีหลักในการกํากับดูแลและสนับสนุน

รัฐวิสาหกิจใหมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีความสามารถในการแขงขัน เพ่ือเปนเครื่องมือของรัฐ ในการ

พัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน ซ่ึงการท่ีจะบริหารรัฐวิสาหกิจเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวนั้น จําเปนตองมี

การพัฒนารัฐวิสาหกิจใหสามารถตอบรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทแวดลอมตางๆ เชน กระแสโลกาภิวัตน 

ความกาวหนาของเทคโนโลยี ฯลฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รัฐวิสาหกิจยุคใหมไมสามารถใชวิธี

บริหารจัดการแบบเดิมไดอีกตอไป จึงเปนหนาท่ีของ สคร. ในการนําเครื่องมือแนวปฏิบัติตางๆ มาใชสราง 

แรงจู งใจการพัฒนารัฐวิสาห กิจ โดยเครื่องมือหรือแนวปฏิบั ติต างๆ ท่ีสํา คัญ  มีดั งนี้  (สํ านั กงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, 2560 : ออนไลน) 

1.  การกํากับดูแลท่ีดี 

2.  การประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

3.  การมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน 

4.  การจัดทํา State Enterprise Review (SER) 

5.  การจัดทําแผนปฏิรูป/แผนพลิกฟนรัฐวิสาหกิจท่ีประสบปญหา 

การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญตอระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศไทย 

ดังนั้น การบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจทีดียอมกอใหเกิดประโยชนตอประเทศเปนอยางยิ่ง ขณะท่ีการบริหาร

รัฐวิสาหกิจท่ีไมมีประสิทธิภาพยอมกอใหเกิดความเสียหายในวงกวางไดเชนกัน 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (2552 : 3) กลาววา การกํากับดูแลท่ีดีในมุมมองของ

สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) หมายถึง การกําหนดหลักการ กติกา และกลไกท่ีมีระบบ

การกํากับดูแลท่ีดีมีความเหมาะสม (Good governance) ซ่ึงรวมถึงการจัดโครงสราง ระบบการบริหารงาน 

ข้ันตอนกระบวนการทํางาน มาตรฐานการบริหารของภาครัฐ ความรับผิดชอบตอสาธารณะของผูท่ีเก่ียวของ

สําคัญๆ ในการบริหารจัดการและดําเนินงานขององคกรในภาครัฐยุคใหม สรางระบบการกํากับดูแลท่ีดีใน

รัฐวิสาหกิจ เปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหเกิดมูลคาเพ่ิมในรัฐวิสาหกิจอยางยั่งยืนและคุมครองผลประโยชนของ

ผูเก่ียวของ รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย โดยกํากับดูแลท่ีดีกอใหเกิดประโยชนในดานตางๆ ดังตอไปนี้  

1.  สรางความโปรงใส และมีมาตรฐานการปฏิบัติท่ีเปนสากล 

2.  สรางความนาเชื่อถือ และความม่ันคงแกสาธารณะ เจาของกิจการ/ผูถือหุน รวมถึงนักลงทุนท้ัง

ในและตางประเทศ 

3.  สรางความม่ันใจในการลงทุน และทําใหมูลคากิจการสูงข้ึน 

4.  ทําใหเกิดรูปแบบกิจการท่ีเปนท่ียอมรับ และสามารถแขงขันไดในสภาพตลาดการแขงขันเสรี 

5.  สรางขอบเขตการใชอํานาจของผูบริหาร รวมถึงระบบความรับผิดชอบของผูบริหาร   ตอ

กรรมการ และกรรมการตอเจาของกิจการ/ผูถือหุน เปนลําดับชั้น 

6.  เปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคกร เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
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7.  ปองกันการแสวงหาประโยชนจากการเปนกรรมการ และเสริมสรางความโปรงใสในการบริหาร

จัดการ 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ไดจัดทําหลักเกณฑและแนวทางการกํากับดูแลท่ี

ดีในรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาและใหความเห็นชอบเม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 โดย

หลักเกณฑฯ ดังกลาวถูกใชเปนเครื่องมือสําคัญในการทําใหเกิดกลไกและระบบบริหารจัดการท่ีดี อีกท้ังยัง

ผลักดันใหเกิดความโปรงใสในกิจการอยางเปนรูปธรรม โดยการจัดใหมีการกํากับดูแลท่ีดีมีหลักสําคัญท่ีเปน

มาตรฐาน 7 ประการ ดงัตอไปนี้  

1.  ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาท่ี (ซ่ึงอาจมีท้ังบวกและลบ) : Accountability 

2.  ความสํานึกในหนาท่ีดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ : Responsibility 

3.  การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียโดยสุจริต และจะตองพิจารณาใหเกิดความเทาเทียมกัน : 

Equitable Treatment 

4.  ความโปรงใส ซ่ึงประกอบดวยความโปรงใสในการดําเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได และการ

เปดเผยขอมูลอยางโปรงใส : Transparency 

5.  การสรางมูลคาเพ่ิมแกกิจการในระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมมูลคาใดๆ นั้น จะตอง

เปนการเพ่ิมความสามารถในทุกดานเพ่ือการแขงขัน : Value Creation 

6.  การสงเสริมการกํากับดูแล และจรรยาบรรณท่ีดีในการประกอบธุรกิจ : Ethics 

7.  การมีสวนรวม เปนการสงเสริมใหเกิดการกระจายโอกาสแกประชาชนใหมีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการใดๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย และความเปนอยู

ของชุมชนหรือทองถ่ิน : Participation 

ตามกฎกระทรวงแบ งส วนราชการสํ านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาห กิจ (สคร.) 

กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557 กําหนดอํานาจหนาท่ีของ สคร. ใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

มีภารกิจเก่ียวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ โดยการเสนอแนะและมาตรการ

กํากับดูแล การประเมินผลและพัฒนาวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและสรางมูลคาเพ่ิมใหแก

ทรัพยสินของรัฐและดําเนินการเก่ียวกับการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ โดยมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, 2560 : ออนไลน) 

1.  เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการท่ีเก่ียวกับการบริหารและพัฒนา

รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ 

2.  กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจใหมีการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับ

นโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเก่ียวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

3.  ใหคําปรึกษา เสนอแนะ และใหความชวยเหลือดานวิชาการของการบริหารและพัฒนาองคกรแก

รัฐวิสาหกิจ 

4.  ดําเนินการบริหารหลักทรัพยของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการท่ีรัฐถือหุนต่ํากวารอยละหาสิบของ

ทุนท้ังหมด 
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5.  ดําเนินการเก่ียวกับการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ 

6.  ปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน หรือตามท่ีกระทรวงหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

จําเนียร ราชแพทยาคม (2559 : 20) อธิบายไววา ในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจตองถือปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของเปนจํานวนมาก ซ่ึงสามารถจําแนกไดเปน 3 กลุม คือ  

1.  กฎระเบียบเก่ียวกับบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงมีกฎระเบียบท่ีสําคัญ เชน พระราชบัญญัติ

คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ

สัมพันธ พ.ศ. 2543 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยกองทุนสําหรับพนกังานท่ีไดรับผลกระทบจากการแปรรูป

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2544 เปนตน 

มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ เชน มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการสรรหา กําหนดคุณสมบัติ และ

คาตอบแทนของผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ มติคณะรัฐมนตรีท่ีใหรัฐวิสาหกิจสามารถกําหนดขอบเขตสภาพ

การจางท่ีเก่ียวกับการเงินไดเอง ตามมาตรา 13 (2) แหงพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 

2543 เปนตน 

2.  กฎระเบียบเก่ียวกับการเงินของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงมีกฎระเบียบท่ีสําคัญ เชน พระราชบัญญัติการ

บริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ระเบียบวาดวยงบลงทุนของ

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2522 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจําหนายกิจการหรือหุนท่ีสวนราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจเปนเจาของ พ.ศ. 2504 เปนตน 

มติคณะรัฐมนตรีท่ี เก่ียวของ เชน มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง สวัสดิการและ

ผลประโยชนตอบแทนอ่ืนของพนักงานและลูกจางรัฐวิสาหกิจ มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการบริหารหลักทรัพย

ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหรัฐวิสาหกิจ เปนตน 

3.  กฎระเบียบเก่ียวกับการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงมีกฎระเบียบท่ีสําคัญ เชน พระราชบัญญัติ

กําหนดความผิดเก่ียวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499 

พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 เปนตน 

มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ เชน มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการพัฒนารัฐวิสาหกิจ มติคณะรัฐมนตรี

เก่ียวกับนโยบายการบริหารงานรัฐวิสาหกิจ มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับหลักเกณฑและแนวทางการกํากับดูแลท่ีดี

ในรัฐวิสาหกิจ เปนตน 

กลาวโดยสรุป การควบคุมรัฐวิสาหกิจโดยรัฐเปนสิ่งจําเปน และเปนปจจัยพ้ืนฐานประการหนึ่งของการ

คงอยูของรัฐวิสาหกิจ เครื่องมือท่ีรัฐใชในการควบคุมรัฐวิสาหกิจกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี 

ระบบการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ แบงเปนการกํากับดูแล 2 สวน คือ การกํากับดูแลภายใน โดยคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ คณะผูบริหาร และกรรมการตรวจสอบ และการกํากับดูแลภายนอก โดยผานอํานาจของกระทรวง

เจาสังกัด กระทรวงการคลังในฐานะผูถือหุน และหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวเนื่องกับกิจการ 
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สิทธิพิเศษของรัฐวิสาหกิจในการดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะ 

ดวยเหตุท่ีการดําเนินงานของรัฐและเอกชนมีความแตกตางกันท้ังทางดานวัตถุประสงคและวิธีการ โดย

วัตถุประสงคสําคัญของฝายปกครองในการดําเนินกิจกรรมทุกประเภทเปนการกระทําเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

อันเปนกิจกรรมท่ีมีความจําเปนสําหรับสมาชิกทุกคนในสังคม ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของฝายปกครอง 

ในขณะท่ีกิจกรรมเกือบทุกประเภทของเอกชนตั้งอยูบนพ้ืนฐานของประโยชนสวนตัวของเอกชน ดังนั้น วิธีการ

ในการดําเนินการของฝายปกครองท่ีมุงประโยชนสาธารณะจึงตองแตกตางจากวิธีการในการดําเนินการของ

เอกชน 

นันทวัฒน บรมานันท (2560 : 263-264) อธิบายไววา วิธีการในการดําเนินกิจกรรมของฝายปกครอง

ในการจัดทําบริการสาธารณะมีลักษณะเดนประการหนึ่งท่ีแตกตางจากวิธีการในการดําเนินการของเอกชน คือ 

ฝายปกครองมีอํานาจพิเศษหรืออํานาจมหาชน อันเปนอํานาจพิเศษท่ีเอกชนไมมี แตฝายปกครองตองมีอํานาจ

นี้ไวเพ่ือเปนเครื่องมือในการจัดทําภารกิจใหลุลวงไปได ดวยตัวเอง โดยมิตองอาศัยอํานาจอ่ืนเชนอํานาจศาลมา

บังคับ อํานาจเหลานี้ไดแกอํานาจในการออกคําสั่งฝายเดียวของฝายปกครองบังคับใหเอกชนตองปฏิบัติตาม 

เปนตน 

เม่ือมีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเขามาจัดทําบริการสาธารณะ จึงมีความจําเปนท่ีจะตองใหรัฐวิสาหกิจมี

อํานาจมหาชนบางประการเพ่ือท่ีจะปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวงไปได ดังนั้น ในระบบกฎหมายของประเทศ

ไทย จึงมีการใหสิทธิพิเศษแกรัฐวิสาหกิจในการจัดทําบริการสาธารณะ โดยสิทธิพิเศษท่ีใหแกรัฐวิสาหกิจนี้มิได

ใหเฉพาะอํานาจมหาชนของรัฐแตเพียงอยางเดียว แตยังใหสิทธิพิเศษอ่ืนๆ เพ่ือท่ีรัฐวิสาหกิจจะสามารถ

ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ในการใหสิทธิพิเศษแกรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายไทยมิไดจํากัดอยูแตเฉพาะกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ

นั้นๆ เทานั้น หากยังเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบอ่ืนๆ อีกมากมายหลายกรณี 

ชลทิชา แข็งสาริกิจ (2537 : 56-62) ไดใหทัศนะในเรื่องนี้วา สิทธิพิเศษท่ีรัฐใหกับรัฐวิสาหกิจสามารถ

จําแนกได 3 กรณี คือ  

1.  สิทธิพิเศษตามกฎหมายจัดตั้ง ไดแก สิทธิพิเศษท่ีระบุไวในกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ  แตละ

ประเภท ตัวอยางเชน 

 1.1  สิทธิพิเศษในการท่ีทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจไมอยูในความรับผิดของการบังคับคดี เชน 

พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิต พ.ศ. 2511 มาตรา 12 

 1.2  สิทธิพิเศษในการใชสอยหรือเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยในการครอบครองของบุคคล

ใดๆ ซ่ึงมิใชเคหะสถานของเอกชนเปนการชั่วคราว เชน พระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2503 

มาตรา 34 

 1.3  สิทธิพิเศษในการกระทําภายในขอบเขตหนาท่ีเหนือพ้ืนท่ีและแดนกรรมสิทธิ์ของพ้ืนดินนั้น

ของบุคคลใดๆ เม่ือพ้ืนดินนั้นไมใชพ้ืนดินอันเปนท่ีตั้งโรงเรือน เชน พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 

2511 มาตรา 38 



หนา 119 

 1.4  สิทธิพิเศษในการใชอํานาจดําเนินการเวนคืนท่ีดินตามกฎหมายวาดวยการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย เชน พระราชบัญญัติการเคหะแหงชาติ พ.ศ. 2537 

 1.5  สิทธิพิเศษในการใชอํานาจทําการรื้อถอนหรือทําลายเทาท่ีจําเปน เชน พระราชบัญญัติ

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 มาตรา 42 และ 43 

 1.6  สิทธิพิเศษในการเขาไปในสถานท่ีของบุคคลใดๆ เพ่ือการตรวจซอมแซมกรณีจําเปน เชน 

พระราชบัญญัติการไฟฟานครหลวง พ.ศ. 2501 มาตรา 37 

 1.7  สิทธิพิเศษในการโอนอสังหาริมทรัพยท่ีเวนคืนมาไปยังผูอ่ืนได เชน พระราชบัญญัติการ

รถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 มาตรา 38 

 1.8  สิทธิพิเศษในการไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เชน พระราชบัญญัติวาดวยการจัดต้ัง

องคการของรัฐบาล พ.ศ. 2496 

2.  สิทธิพิเศษตามกฎหมายอ่ืน นอกจากกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจท่ีมีบทบัญญัติใหสิทธิพิเศษแก

รัฐวิสาหกิจแลว รัฐวิสาหกิจยังไดรับสิทธิพิเศษตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ   ท้ังท่ีเปนการให

รัฐวิสาหกิจท่ัวไปและรัฐวิสาหกิจเฉพาะแหง คือ 

 2.1  การใหสิทธิพิเศษแกรัฐวิสาหกิจเปนการท่ัวไป ไดแก 

  2.1.1  สิทธิพิเศษในการไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมภาษีหรืออากรตางๆ เชน 

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมมาตรา 6 ทว ิ

  2.1.2  สิทธิพิเศษในการไดรับการคํ้าประกันเงินกูจากรัฐบาล เชน พระราชบัญญัติ

กําหนดอํานาจกระทรวงการคลังในการคํ้าประกัน พ.ศ. 2510 

  2.1.3  สิทธิพิเศษในการท่ีรัฐจายคาชดเชยคาภาษีอากรใหแกผูจําหนายสินคาใหกับ

รัฐวิสาหกิจ เชน พระราชบัญญัติชดเชยภาษีอากรสินคาสงออกท่ีผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 มาตรา 4 

(2) 

  2.1.4  สิทธิพิเศษในการไดรับการยกเวนไมตองอยูในบังคับของกฎหมายบางประการ 

เชน พระราชบัญญัติประกอบอาชีพงานกอสราง พ.ศ. 2522 มาตรา 4 

 2.2  การใหสิทธิพิเศษแกรัฐวิสาหกิจเฉพาะแหง ไดแก 

  2.2.1  สิทธิพิเศษในการมีอํานาจผูกขาดดําเนินการแตผูเดียว เชน ประกาศของคณะ

ปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 เรื่องการควบคุมกิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภค พ.ศ. 2515 

  2.2.2  สิทธิพิเศษในการบังคับใหตองฝากเงินหรือเปดบัญชีกับธนาคารท่ีเปนรัฐวิสาหกิจ 

เชน พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา พ.ศ. 2522 มาตรา 14 

 2.3  สิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี ไดแก การท่ีรัฐบาลไดใชอํานาจในทางการบริหารกําหนด

สิทธิพิเศษบางประการใหแกรัฐวิสาหกิจ ท้ังในเรื่องการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การพัสดุ พ.ศ. 2535 เชน กรณีจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีพิเศษไมตองประกวดราคา หรือในกรณีใหสิทธิพิเศษเปน

การเฉพาะกรณีซ่ึงข้ึนอยูกับนโยบายของรัฐบาลในแตละสถานการณ 

กลาวโดยสรุป สิทธิพิเศษของรัฐวิสาหกิจดังกลาว มีอยู 4 ลักษณะ คือ 
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1.  สิทธิพิเศษทางการเงินและภาษีอากร ไดแก การใหเงินอุดหนุนโดยจัดสรรงบประมาณแผนดิน 

การคํ้าประกันเงินกู การท่ีรัฐใหความชวยเหลือทางออมแกรัฐวิสาหกิจดวยการยกเวนหรือลดภาระภาษีอากร

ใหแกรฐัวิสาหกิจ เปนตน 

2.  สิทธิพิเศษเก่ียวกับทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจ ไดแก การท่ีรัฐใหหลักประกันแกทรัพยสินของ

รัฐวิสาหกิจวา ไมอยูในขายของการบังคับคดีหรือการท่ีรัฐวิสาหกิจมีสิทธิพิเศษในการไดมาซ่ึงทรัพยสิน เชน 

เวนคืน หรือใชสอยทรัพยสินของเอกชนอ่ืน เชน ผานแดนกรรมสิทธิ์หรือเขาไปในท่ีดินของเอกชน เปนตน 

3.  สิทธิพิเศษในการจํากัดเสรีภาพในการดําเนินการของเอกชนอ่ืน ไดแก การใหรัฐวิสาหกิจผูกขาด

กิจการบางอยางแตผูเดียวโดยหามมิใหเอกชนดําเนินการ หรือการท่ีบังคับใหเอกชนผูตองการดําเนินกิจการ

บริการสาธารณะจะตองไดรับอนุญาตจากรัฐหรือรัฐวิสาหกิจกอน  

4.  เอกสิทธิ์ในการใชอํานาจมหาชนอ่ืนของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงไดแกอํานาจหรือเอกสิทธิ์ในการบังคับฝาย

เดียว เชน อํานาจในการออกกฎระเบียบใชบังคับแกบุคคลอ่ืนฝายเดียว หรืออํานาจในการหามดําเนินการใดๆ 

ในขอบเขตหนึ่ง เชน การหามมิใหผูใดสรางโรงเรือนหรือสิ่งอ่ืนใดในเขตเดินสายไฟฟา อํานาจในการบังคับให

เปนไปตามคําสั่ง เชน การรื้อถอนหรือทําลายโรงเรือนท่ีไมไดรับอนุญาตใหปลูกสรางไดเอง หรืออํานาจมหาชน

อีกประการหนึ่ง ไดแก เอกสิทธิ์ในการเปนเจาพนักงานตามกฎหมาย ผูท่ีเปนผูดําเนินการใชอํานาจมหาชนจึง

ตองมีอํานาจหนาท่ีเปนพิเศษใหสามารถบังคับใหเปนไปตามสิทธิพิเศษนั้น 

ความสัมพันธระหวางรัฐวิสาหกิจไทยกับองคการอ่ืน 

 รัฐวิสาหกิจถือเปนกลไกสําคัญของภาครัฐท่ีมีผลกระทบโดยตรงถึงประชาชนในทุกภาคสวน การกํากับ

ดูแลรัฐวิสาหกิจโดยภาครัฐจึงนัยสําคัญอยางยิ่งตอระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม การทําหนาท่ีของ

ภาครัฐในหลากหลายฐานะท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจจึงมีความสําคัญตอคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

ความสัมพันธระหวางรัฐวิสาหกิจกับรัฐบาลและหนายงานของรัฐ 

วีระ ปตรชาติ (2548 : 740) อธิบายไววา ผูบริหาร อันไดแก ผูบริหารสูงสุดและคณะผูบริหารจะตอง

เปนผูมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 

โดยผูบริหารสูงสุดมีหนาท่ีท่ีสําคัญ ไดแก ปฏิบัติตามนโยบายและขอบังคับท่ีคณะกรรมการบริหารของ

รัฐวิสาหกิจกําหนด บังคับบัญชาพนักงานทุกระดับ และเปนตัวแทนของรัฐวิสาหกิจ สวนคณะผูบริหารจะชวย

ใหคําปรึกษาหารือแกผูบริหารสูงสุดในเรื่องสําคัญๆ 

ผูบริหารจะตองเก่ียวของกับรัฐบาลและหนวยงานของรัฐบาล เนื่องจากรัฐวิสาหกิจเปนองคกรก่ึงธุรกิจ 

มิใชหนวยงานทางธุรกิจเอกชน แตรัฐวิสาหกิจจะตองอยูภายใตการควบคุมดูแลของรัฐบาลและหนวยงานของ

รัฐบาล ในลักษณะท่ีรัฐบาลและหนวยงานของรัฐบาลจะทําหนาท่ีควบคุมดูแลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจให

เปนไปตามแนวทางท่ีกําหนด เชน กระทรวงการคลัง  ทําหนาท่ีควบคุมดูแลการบริหารเก่ียวกับการรับและการ

จายเงินของรัฐวิสาหกิจ สํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีบทบาท

ในดานการออกพระราชกฤษฎีกาท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เปนตน 
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จักษ พันธชูเพชร (2557 : 250-251) กลาวถึงความสัมพันธระหวางรัฐวิสาหกิจกับรัฐบาลไววา 

ความสัมพันธระหวางรัฐวิสาหกิจกับรัฐบาลจะมีความแตกตางกันไปในแตละประเภทของรัฐวิสาหกิจ กลาวคือ 

1.  รัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งเปนองคกรของรัฐบาล จะอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐหรือองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นข้ึนมา เพราะรัฐวิสาหกิจประเภทนี้ถูกจัดตั้งตามหลักการกระจายอํานาจทาง

บริการ จึงอยูในฐานะนิติบุคคลท่ีอิสระจากรัฐบาล รัฐบาลกลางจึงอยูในฐานะการกํากับดูแลเทานั้น เชน การ

ไฟฟา การประปา การรถไฟ เปนตน 

2.  รัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งเปนหนวยงานธุรกิจท่ีรัฐเปนเจาของ มิไดมีฐานะเปนนิติบุคคล แตเปน

หนวยงานธุรกิจท่ีสวนราชการของรัฐเขามาดําเนินการ จึงทําใหรัฐวสิาหกิจประเภทนี้มิไดมีฐานะเปนนิติบุคคล 

แตตองอยูภายใตการควบคุมสั่งการของรัฐเชนเดียวกับสวนราชการท่ัวไป เชน โรงงานยาสูบ องคการสุรา 

โรงงานไพ เปนตน 

3.  รัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งเปนบริษัทจํากัด เปนรัฐวิสาหกิจท่ีเปดโอกาสใหบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากรัฐเขา

ไปถือหุนได อีกท้ังยอมใหเจาของทุนสามารถเขาไปควบคุมการดําเนินการภายในรัฐวิสาหกิจได โดยการออก

เสียงในฐานะผูถือหุนหรือโดยการมีสิทธิแตงต้ังคณะกรรมการบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น หรือท้ังสองประการ 

รัฐจึงเขาไปควบคุมโดยการเปนผูถือหุนสวนขางมาก เพ่ือจะไดเปนเสียงขางมากในคณะกรรมการบริหารและท่ี

ประชุมใหญผูถือหุน 

วีระ ปตรชาติ และ พิพัฒน ไทยอารี (2549 : 143-165) อธิบายวา สวนราชการท่ีเก่ียวของกับการ

บริหารงานของรัฐวิสาหกิจ รายละเอียดตอไปนี้ 

1.  สํานักงบประมาณ (ส.ง.ป.) มีอํานาจหนาท่ีตอรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 

 1.1  พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปของรัฐวิสาหกิจ 

 1.2  ติดตามและควบคุมการใชจายของรัฐวิสาหกิจใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

 1.3  การประมาณการรายไดของรัฐวิสาหกิจนั้นเพ่ือนําสงเขาสูรัฐ 

 1.4  รวบรวมและจัดทํารายงานฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ 

 1.5  พิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 

 1.6  เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในดานการเงินของรัฐวิสาหกิจ 

2.  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมชาติ (ส.ศ.ช) มีอํานาจหนาท่ีตอ

รัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 

 2.1  พิจารณาแผนงานและโครงการพัฒนาของรัฐวิสาหกิจ 

 2.2  วางแผนและศึกษาการใชและการจัดหาทรัพยากรเพ่ือประโยชนของรัฐ 

 2.3  จัดทําขอเสนอโดยหารือกับกระทรวง  ทบวง  กรม  เก่ียวกับงบประมาณแผนดิน 

 2.4  ศึกษาและวิเคราะหรายจายการกอสรางและบํารุงรักษาทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจ 

 2.5   รับการเสนองบลงทุนประจําปจากรัฐวิสาหกิจ 

 2.6  พิจารณาขอเสนองบลงทุนจากรัฐวิสาหกิจ 

3.  กระทรวงการคลัง  มีอํานาจหนาท่ีตอรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 
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 3.1  ควบคุมการรับและจายเงินของรัฐวิสาหกิจ 

 3.2  หาแหลงเงินกูจากภายในประเทศและตางประเทศใหรัฐวิสาหกิจ 

 3.3  พิจารณาใหความเห็นชอบจัดสรรกําไร  รวมท้ังอนุมัติจายเงินโบนัสใหกรรมการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

4.  สํานักงานตรวจเงินแผนดิน มีบทบาทตอการบริหารรัฐวิสาหกิจโดยเปนผูตรวจสอบบัญชีของ

รัฐวิสาหกิจ วาไดปฏิบัติถูกตองตามความเปนจริงหรือไม 

5.  กระทรวงเจาสังกัด มีอํานาจสั่งการใหรัฐวิสาหกิจภายใตการกํากับของกระทรวงนั้น  เขาชี้แจง

ขอเท็จจริงตางๆ แสดงความคิดเห็นหรือใหทํารายงานเก่ียวกับรัฐวิสาหกิจแหงนั้น 

6.  คณะรัฐมนตรี 

 6.1  เปนผูเสนอพระราชบัญญัติเพ่ือจัดตั้งรัฐวิสาหกิจใหรัฐสภาอนุมัติ  

 6.2  เปนผูใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูวาการ ผู อํานวยการกรรมการ ผูจัดการของ

รัฐวิสาหกิจ 

 6.3  เปนผูพิจารณาอนุมัติงบประมาณแผนดินและโครงการตางๆ 

7.  สํานักนายกรัฐมนตรี รัฐวิสาหกิจตองออกระเบียบใหสอดคลองกับระเบียบวาดวยการพัสดุจัดซ้ือ

หรือจัดจางของสํานักนายกรัฐมนตรี 

8.  คณะกรรมการกฤษฎีกา มีหนาท่ีออกพระราชกฤษฎีกาท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของ

รัฐวิสาหกิจ เชน ออกพระราชกฤษฎีกาใหการไฟฟาฝายผลิตขายกระแสไฟฟาใหแกบริษัทผาแดงอินดัสตรี้ 

จํากัด โดยไมตองผานการไฟฟาสวนภูมิภาค 

9.  สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอม มีหนาท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอมเพ่ือปองกันมิใหสินคาหรือการ

บริการใดๆของรัฐวิสาหกิจทําลายสิ่งแวดลอม 

10.  คณะกรรมการปรับปรุงรับวิสาหกิจแหงชาติ  มีหนาท่ีเปนผูพิจารณาวารัฐวิสาหกิจใดควรจะคงมี

ไวตอไป 

11.  คณะกรรมการการตรวจสอบของรัฐวิสาหกิจ 

 11.1  บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการการตรวจสอบตองกําหนดไวเปน

ลายลักษณอักษร  โดยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเปนผูอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 11.2  คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาท่ีชวยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจรับผิดชอบเก่ียวกับการ

กํากับดูแลระบบการควบคุมภายใน  การรายงานการเงิน  และการปฏิบัติตามนโยบายระเบียบนโยบายตาง ๆ 

 11.3  คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ยังมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 11.4  คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

  ก.  ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  และการบริหารความเสี่ยง 

  ข.  ความนาเชื่อเถือไดของรายงานทางการเงิน 

  ค.  การติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  นโยบาย  และวิธีปฏิบัติภายในตาง ๆ 
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12.  หนวยงานอ่ืนๆ เชน การนิคมอุสาหกรรมจะตองเก่ียวของกับกรมท่ีดิน  เพ่ือท่ีจะจัดพ้ืนท่ีบางแหง

เปนแหลงอุตสาหกรรม  เปนตน 

ความสัมพันธระหวางรัฐวิสาหกิจกับรัฐสภา 

วีระ ปตรชาติ (2548 : 741) อธิบายไววา รัฐสภามีบทบาทเก่ียวของกับรัฐวิสาหกิจท่ีกอตั้งโดย

พระราชบัญญัติ โดยการออกพระราชบัญญัติการจัดตั้ง และพระราชบัญญัติตางๆ ท่ีสนับสนุนการดําเนินงาน

ของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนพิจารณาปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ ใหเหมาะสมตามกาลเวลา 

และสิ่งแวดลอมท่ีเปนไปในปจจุบัน โดยอาศัยคณะกรรมาธิการตอไปนี้ชวยเหลือ ไดแก คณะกรรมาธิการ

งบประมาณ คณะกรรมาธิการติดตามผลการดําเนินงานตามงบประมาณแผนดิน และคณะกรรมาธิการอ่ืนๆ 

รวมถึงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซ่ึงจะมีสวนเก่ียวของกับรัฐวิสาหกิจท้ังในดานบวกและดานลบแลวแตกรณี 

วีระ ปตรชาติ และ พิพัฒน ไทยอารี (2549 : 124-131) อธิบายวา รัฐสภามีบทบาทอยางยิ่งตอ

รัฐวิสาหกิจท่ีกอตั้งโดยพระราชบัญญัติ ซ่ึงสนับสนุนงานของรัฐวิสาหกิจ เพราะถือวาพระราชบัญญัติท่ีจัดตั้ง

รัฐวิสาหกิจเปนแมบทของรัฐวิสาหกิจนั้น  

หนวยงานของรัฐสภาท่ีเก่ียวของกับรัฐสภา ไดแก 

1.  คณะกรรมาธิการงบประมาณของสภาผูแทนราษฎร มีหนาท่ีพิจารณาจัดสรรงบประมาณแผนดิน

ใหแกรัฐวิสาหกิจท่ีจําเปนของบประมาณแผนดิน เพ่ือใชลงทุนตามโครงการตาง ๆ ของรัฐวิสาหกิจ 

2.  คณะกรรมาธิการติดตามผลการดําเนินการตามงบประมาณแผนดิน ซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากสภา

ผูแทนราษฎรใหพิจารณางบประมาณประจําป เม่ือพิจารณาเสร็จ ก็จะหมดภารกิจและยุบเลิกไป 

3.  คณะกรรมาธิการอ่ืนๆ เชน คณะกรรมาธิการปกครอง คณะกรรมาธิการเกษตร คณะกรรมาธิการ

พลังงาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะกรรมาธิการสงเสริมการทองเท่ียว 

4.  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีสวนเก่ียวของท้ังดานบวกและลบ ดังนี้ 

 4.1  การขอบริการรัฐวิสาหกิจเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและประชาชนท่ีตนเปนผูแทน 

 4.2  การสนับสนุนผูบริหารและกิจการของรัฐวิสาหกิจ 

 4.3  การสนับสนุนผูประกอบธุรกิจท่ีมาติดตอซ้ือขายกับรัฐวิสาหกิจ 

 4.4  การฝากคนเขาทํางาน 

กลาวโดยสรุป การกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจโดยภาครัฐ ประกอบดวย สํานักงบประมาณ สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมชาติ กระทรวงการคลัง สํานักงานตรวจเงินแผนดิน กระทรวงเจา

สังกัด คณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอม 

คณะกรรมการปรับปรุงรับวิสาหกิจแหงชาติ คณะกรรมการการตรวจสอบของรัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของ

รัฐอ่ืน ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

หลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 

 รัฐวิสาหกิจซ่ึงเปนหนวยงานของภาครัฐถือวาเปนองคกรท่ีมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอเศรษฐกิจและ

การพัฒนาประเทศ เพ่ือเปนการเสริมสรางและจัดใหมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี ในรัฐวิสาหกิจ คณะรัฐมนตรี
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จึงไดใหความเห็นชอบหลักเกณฑและแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 

2544 เพ่ือใชเปนกลไกสําคัญท่ีจะผลักดันใหเกิดความโปรงใสในกิจการรัฐวิสาหกิจ รายละเอียดดังนี้ 

นคร เสรีรักษ (2558 : 21) กลาววา คําวา รัฐ มีความหมายครอบคลุมถึงองคาพยพทุกหนวยของรัฐ 

ซ่ึงหมายความถึง รัฐบาล รัฐสภา ศาล สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนประชาชน พอคา 

นักธุรกิจท้ังหลาย ซ่ึงรวมความอยูในความหมายของคําวารัฐท้ังสิ้น คําวา รัฐ จึงหมายถึงทุกองคาพยพของ

ประเทศ ธรรมรัฐ หรือ การบริหารจัดการท่ีดี ใหความสําคัญในเรื่องของโครงสรางและกระบวนการและ

ความสัมพันธของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการเศรษฐกิจ การเมือง และ

สังคมของรัฐ ซ่ึงเปนการบริหารจัดการท่ีดี 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2542 : 19) ไดอธิบายถึงองคประกอบของการบริหารจัดการท่ีดี โดยยึดหลักการ

พ้ืนฐานท่ีวาจะจัดการปกครองอยางไรก็ตาม จะตองจัดใหรัฐบาลมีอํานาจและบทบาทนอยลง เพ่ือวาประชาชน

จะมีอํานาจและบทบาทมากข้ึน ซ่ึงเปนแนวความคิดใหม หัวใจสําคัญของการบริหารจัดการท่ีดี คือ การเปลี่ยน

บทบาทของรัฐจากการเปนผูจัด ผูให มาเปนผูสนับสนุน กับผูท่ีหนุนเนื่องใหอํานาจแกประชาชน เพ่ือจะไดมี

สวนรวมมากข้ึน โดยสรุป วิธีการปกครองท่ีดี จะตองประกอบดวย 

1.  การใหประชาชนเขามามีสวนรวมใหมากท่ีสุดในทุกเรื่อง ทุกวงการ และทุกโอกาส 

2. การตัดสินใจตางๆ ของรัฐจะตองสามารถอธิบายได ใหเหตุผลได อันจะนําไปสูการรับฟงความ

คิดเห็นสาธารณะ โดยกระบวนการจัดทําประชาพิจารณและการลงประชามติ 

3. ประชาชนจะตองสามารถตรวจสอบการกระทําของภาครัฐได โดยการสรางกลไกการตรวจสอบ

ข้ึนมา 

4. การบริหารจัดการท่ีดีจะตองเปนการปกครองโดยกฎหมายไมใชโดยบุคคล 

นคร เสรีรักษ (2558 : 25) กลาววา วิธีการจะเขาถึงธรรมาภิบาลโดยสมบูรณวา จะตองมีลักษณะอัน

เปนประโยชนตอประเทศชาติ ประชาชน และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 10 ประการ ดังนี้  

1.  โปรงใส 

2. ชอบธรรม 

3. ถูกตองดีงาม 

4. ไมละเมิดสิทธิมนุษยชน 

5. มีประสิทธิภาพ 

6. ไมสงเสริมอบายมุขและการทุจริตคอรรัปชั่น 

7. ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

8. มีจริยธรรม 

9. รับผิดชอบตอสังคม 

10. มีคุณธรรมและมนุษยธรรม 

รัชยา ภักดีจิตต (2557 : 29) อธิบายสรุปไววา ธรรมาภิบาล เปนแนวคิดสําคัญท่ีนํามาใช   ในการ

บริหารจัดการท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เนื่องจากเปนหลักการท่ีครอบคลุมกวางขวางท้ังมิติทางการเมือง ทาง
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เศรษฐกิจ ทางสังคม ดังนั้น การบริหารธรรมาภิบาลจึงเปนแนวคิดท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับประเทศไทย 

หลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี หรือหลักธรรมาภิบาล คือ การบริหารท่ีสามารถตรวจสอบได และมี

ประสิทธิผล และเปนระบบท่ีเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวม เพ่ือพัฒนาสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิ

บาล โดยมีความจําเปนท่ีจะตองสรางธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนในสังคมในทุกระดับ กลาวคือ ระดับบุคคล 

ประชาชนตระหนักวาตนเองมีอํานาจ กลาใชอํานาจบนความรับผิดชอบและเปนธรรม ระดับชุมชน การ

ประสานสิทธิอํานาจของชุมชนเขากับการปกครองทองถ่ิน ภาคธุรกิจเอกชน คือ การบริหารจัดการธุรกิจ

เอกชน รัฐวิสาหกิจ ใหตรวจสอบได โปรงใส มีความรับผิดชอบตอสังคม ภาคการเมืองและราชการใหมีการ

บริหารจัดการท่ีดี มีการตรวจสอบภายในเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและความรับผิดชอบตอสวนรวม จะเห็นไดวา

การสรางธรรมาภิบาลจําเปนตองพัฒนาไปพรอมๆ กันท้ัง 3 สวน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา

สังคม 

กลาวโดยสรุป การบริหารงานภาครัฐมีความหมายสัมพันธโดยตรงกับระบบราชการ รัฐวสิาหกิจ และ

องคการมหาชน ซ่ึงเปนองคการสาธารณะ จึงจําเปนตองมีหลักในการบริหารจัดการ ท่ีดี หรือหลักธรรมาภิบาล 

เปนพ้ืนฐานในการปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคของหนวยงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

รัฐวิสาหกิจท่ีรับภารกิจในการดําเนินการบริการสาธารณะทางดานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ตอบสนอง

ความตองการของประชาชนโดยรวม 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (2552 : 3) กลาววา หลักการสําคัญในการจัดทําการ

กํากับดูแลท่ีดีมีหลักการสําคัญอันเปนมาตรฐานสากล 7 ประการ ดังนี้ 

1.  Accountability คือ ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาท่ี 

2.  Responsibility คือ ความสํานึกในหนาท่ีดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ 

3.  Equitable Treatment คือ การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียโดยสุจริต และจะตองพิจารณาใหเกิด

ความเทาเทียมกัน เชน การจัดซ้ือจัดจางตองใหทุกคนไดรับความยุติธรรมและเทาเทียมกัน หากมีการรองเรียน

ตองมีคําอธิบายได เปนตน 

4.  Transparency คือ ความโปรงใส กลาวคือ ตองมีความโปรงใสใน 2 ลักษณะ คือ ความโปรงใส

ในการดําเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได และมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส คือมีการแสดงผลประกอบการ

อยางโปรงใสแกผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย 

5.  Value Creation คือ การสรางมูลคาเพ่ิมแกกิจการท้ังในระยะสั้นและระยะยาว โดยการ

เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมมูลคาใดๆ นั้น จะตองเปนการเพ่ิมความสามารถในทุกดานเพ่ือการแขงขัน 

6.  Ethics คือ การสงเสริมพัฒนาการกํากับดูแล และจรรยาบรรณท่ีดีในการประกอบธุรกิจ 

7.  Participation คือ การมีสวนรวม เปนการสงเสริมใหเกิดการกระจายโอกาสแกประชาชนใหมี

สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการใดๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย 

คุณภาพชีวิต และความเปนอยูของชุมชนหรือทองถ่ิน 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (2552 : 4-5) กลาวถึงการปฏิบัติตามหลักการและลําดับ

ข้ันของการปฏิบัติ  ดังนี้ 
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1.  การปฏิบัติตามหลักการ 

 1.1  หลักการและแนวทางปฏิบัติท่ีดี รวมท้ังจรรยาบรรณของรัฐวิสาหกิจจะไมมีประโยชนอัน

ใดหากไมมีการนําไปปฏิบัติ 

 1.2  ผูมีสวนไดสวนเสียของรัฐวิสาหกิจตองการความม่ันคงจากรัฐวิสาหกิจ ดวยการมีระบบการ

กํากับดูแลท่ีดี ขณะท่ีสื่อมวลชนจะมีบทบาทสําคัญในการสื่อสารตัวอยางของระบบการกํากับดูแลท่ีดีและไมดี

ตอสาธารณะ ท้ังนี้ มาตรฐานของการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจควรอยูในระดับใด ข้ึนอยูกับการพิจารณาของ

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจรวมกับเจาของกิจการ/ผูถือหุน 

 1.3  หลักการและแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลท่ีดีฉบับนี้จัดทําข้ึนสําหรับใชเปนแนวทาง

ปฏิบัติของรัฐวิสาหกิจ โดยคาดวาจะทําใหเกิดความคิดท่ีหลากหลาย ซ่ึงผูเก่ียวของสามารถนําไปปรับปรุงแกไข

ใหสอดคลองมากข้ึนตามความเหมาะสม 

 1.4  ใหรัฐวิสาหกิจดําเนินการตามสวนท่ีเปนหลักการท้ังหมด โดยแนวทางปฏิบัติท่ีดี เปนสวน

ท่ีใหรายละเอียด หรือวิธีการดําเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือใหรัฐวิสาหกิจสามารถปฏิบัติตามหลักการได สําหรับ

รัฐวิสาหกิจท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหถือปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยควบคูไปดวย 

2.  ลําดับข้ันตอนการปฏิบัติ 

 2.1  ใหรัฐวิสาหกิจจัดใหมีระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักการและแนวทางปฏิบัติท่ีดี

ฉบับนี้ และใหรัฐวิสาหกิจมีถอยแถลงไวในรายงานประจําปของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงอธิบายถึงนโยบายและขอบเขตท่ี

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจไดเลือกใชปฏิบัติ และพัฒนาการตางๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยแสดงไวถัดจากรายงานของ

ผูสอบบัญชี ซ่ึงจะใชเปนสวนหนึ่งของการประเมินกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ 

 2.2  หลักการและแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจฉบับนี้เปนขอเสนอท่ีเห็นวา จะทํา

ใหรัฐวิสาหกิจสามารถยกระดับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีใหทัดเทียมกับสากลได รัฐวิสาหกิจ ควรนําหลักการ

และแนวทางปฏิบัติท่ีดีฉบับนี้ไปปฏิบัติใหไดมากท่ีสุด โดยอาจปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพการณของแตละ

รัฐวิสาหกิจ หากรัฐวิสาหกิจใดไมสามารถจัดใหมีระบบการกํากับดูแลท่ีดีได ใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

รายงานเหตุผลดังกลาวตอกระทรวงการคลัง 

 2.3  กระทรวงการคลังจะจัดใหมีการประเมินระบบการกํากับดูแลท่ีดีของรัฐวิสาหกิจอยาง

สมํ่าเสมอ 

สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (2552 : 7-9) กลาวถึงสาระสําคัญของหลักการและแนว

ทางการกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ ป 2552  ดังนี้ 

หมวดท่ี 1 การดําเนินการของภาครัฐในฐานะเจาของ 

1.  ภาครัฐควรกําหนดแนวนโยบายของผูถือหุนภาครัฐของรัฐวิสาหกิจ (Statement of Directions) 

ท่ีชัดเจน โดยกรรมการรัฐวิสาหกิจและผูบริหารสูงสุดควรยึดแนวนโยบายของผูถือหุนภาครัฐของรัฐวิสาหกิจ 

เพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนารัฐวิสาหกิจและเผยแพรแนวทางกรพัฒนาตอ

สาธารณชน (Statement of Corporate Intent) 
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2.  ภาครัฐควรใหอิสระในการดําเนินงานแกคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและไมควรเขาไปแทรกแซง

การบริหารงานประจํา 

หมวดท่ี 2 สิทธิและความเทาเทียมกันของเจาของกิจการ/ผูถือหุน 

1.  เจาของกิจการ/ผูถือหุนมีสิทธิรวมในความเปนเจาของ โดยควบคุมรัฐวิสาหกิจผานกระบวนการ

แตงตั้งคณะกรรมการท่ีมีหลักเกณฑการสรรหาอยางโปรงใสเพ่ือทําหนาท่ีแทนตน 

2.  กรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งจะตองเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจไมเกิน 3 แหง โดยนับรวมการเปน

กรรมการโดยตําแหนง และการไดรับมอบหมายใหปฏิบัติราชการแทนในตําแหนงกรรมการ และไมควรดํารง

ตําแหนงเปนกรรมการกํากับกิจการ (Regulator) ในรัฐวิสาหกิจสาขานั้นๆ ท้ังนี้ หากแตงตั้งอดีตผูบริหารสูงสุด

ของรัฐวิสาหกิจนั้นเปนกรรมการรัฐวิสาหกิจ ควรพนจากตําแหนงแลวอยางนอย 1 ป 

3.  เจาของกิจการ/ผูถือหุนทุกคนควรมีโอกาสและไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน โดยมีสิทธิไดรับ

ขอมูลสารสนเทศอยางเพียงพอ และทันเวลาเพ่ือการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิผล 

หมวดท่ี 3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1.  คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจเพ่ือ

ประโยชนสูงสุดตอภาครัฐและประชาชน และควรจัดใหมียุทธศาสตรการพัฒนาองคกรท่ีสอดคลองกับ

แนวนโยบายของผูถือหุนภาครัฐของรัฐวิสาหกิจและติดตามกํากับใหมีการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค 

2.  คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรกําหนดวิสัยทัศนของกิจการ และมีความรับผิดชอบตอการ

ปฏิบัติงานของฝายจัดการ โดยควรติดตามผลการดําเนินงานของฝายจัดการใหมีการปฏิบัติตามแผนงานท่ี

กําหนดไวอยางสมํ่าเสมอ 

3.  คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรจัดใหมีจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของรัฐวิสาหกิจท่ีเปน

ลายลักษณอักษร และทบทวน/ปรับปรุงจรรยาบรรณดังกลาวใหทันสมัยเปนประจํา 

4.  คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรมีมาตรการปองกันกรณีท่ีกรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายใน

เพ่ือหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืนในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) 

5.  คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลของผูบริหารสูงสุด โย

ประเมินผลอยางสมํ่าเสมออยางนอยปละ 1 ครั้ง 

6.  คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรมีภาวะผูนํา วิสัยทัศน และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจเพ่ือ

ประโยชนสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและเจาของกิจการ/ผูถือหุนโดยรวม และมีโครงสรางคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

ท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนอิสระ โดยเปนบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถเฉพาะดานท่ีเปนประโยชนแก

รัฐวิสาหกิจ และควรมีกรรมการท่ีเปนอิสระจากภายนอกในจํานวนท่ีมากพอเพ่ือปองกันการครอบงํา 

7.  คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรประกอบดวยกรรมการท่ีเปนอิสระจากภายนอกอยางนอยหนึ่งใน

สามของกรรมการท้ังคณะ โดยกรรมการท่ีเปนอิสระจากภายนอกอยางนอยหนึ่งคนควรแตงตั้งจากบัญชีรายชื่อ

กรรมการรัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลังจัดทําข้ึน 
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8.  คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรจัดใหมีคณะอนุกรรมการตางๆ เชน คณะอนุกรรมการสรรหา 

คณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เปนตน เพ่ือชวยศึกษาและ

กลั่นกรองงานตามความจําเปน 

9  คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรไดรับขอมูลท่ีถูกตองและทันเวลา เพ่ือประกอบการพิจารณา

ตัดสินใจในประเด็นตางๆ ไดอยางรอบคอบเท่ียงตรง 

10.  คาตอบแทนของกรรมการควรกําหนดอยางเปนธรรม โปรงใส โดยอางอิงความมีประสิทธิภาพ

ทางดานการปฏิบัติงาน และคุณสมบัติของกรรมการเปนสําคัญ ตลอดจนควรจัดคาตอบแทนใหอยูในลักษณะท่ี

เปรียบเทียบไดกับกิจการหรือรัฐวิสาหกิจท่ีมีลักษณะทรัพยสินหรือรายไดใกลเคียงกัน และมีลักษณะท่ีเชื่อมโยง

ไดกับผลปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ 

หมวดท่ี 4 บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูมีสวนไดสวนเสียควรไดรับการดูแลจากรัฐวิสาหกิจตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ และ

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรกําหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคมอยางชัดเจน โดยกําหนดใหมี

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในกรณีท่ีรัฐวิสาหกิจมีการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมี

ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดสวนเสียอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับชุมชน

หรือทองถ่ิน 

หมวดท่ี 5 การเปดเผยขอมูลสารสนเทศและความโปรงใส 

1.  คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรจัดใหมีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบงานสื่อสารกับบุคคลภายนอก 

เพ่ือสื่อสารกับผูลงทุนและผูท่ีเก่ียวของอยางเทาเทียมและเปนธรรม โดยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรดูแลให

มีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศสําคัญท่ีเก่ียวของกับรัฐวิสาหกิจ ท้ังขอมูลสารสนเทศทางการเงินและมิใชทาง

การเงินอยางถูกตอง เชื่อถือได ครบถวน เพียงพอ สมํ่าเสมอและทันเวลา และใหรัฐวิสาหกิจบันทึกขอมูล

ดังกลาวในระบบ GFMIS-SOE ตามระยะเวลา ท่ีกําหนด 

2.  คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซ่ึงมี

องคประกอบ คุณสมบัติ หนาท่ีและความรับผิดชอบ ตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ

ตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เพ่ือแตงตั้งผูสอบบัญชีท่ีมีความอิสระเขามาทําหนาท่ีจัดทํา

และทบทวนรายงานทางการเงิน 

3.  คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรจัดตั้งหนวยงานบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดทํารายงานประเมินผล

ความเสี่ยง เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

หมวดท่ี 6 จรรยาบรรณ 

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรจัดใหมีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณ เพ่ือใหกรรมการ ผูบริหาร 

ฝายจัดการ และพนักงานทุกคน ไดทราบและนําไปใชปฏิบัติอยางเครงครัด โดยครอบคลุมถึงจรรยาบรรณของ

ผูบริหารท่ีมีตอเจาของกิจการ/ผูถือหุน พนักงาน ลูกคาและประชาชน คูคาและ/หรือเจาหนี้และ/หรือลูกหนี้ 

คูแขงทางการคา สังคมสวนรวม และจรรยาบรรณของพนักงานตลอดจนจรรยาบรรณของเจาของ 
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จําเนียร ราชแพทยาคม (2559: 21) ไดอธิบายไววา หลักสําคัญสําหรับผูกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ 

อันเปนหลักสากลท่ีเปนมาตรฐาน 6 ประการ คือ “AREt TVE” ดังนี้ 

1.  มีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาท่ีท้ังบวกและลบ (Accountability) 

2.  มีความสํานึกในหนาท่ีดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ (Responsibility) 

3.  มีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment) 

4.  มีความโปรงใส (Transparency) ใน 2 ลักษณะ คือ 1) ความโปรงใสในการดําเนินงานท่ีสามารถ

ตรวจสอบได และ 2) การเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส 

5.  มีวิสัยทัศนโดยมองการสรางมูลคาเพ่ิมแกกิจการในระยะยาว (Vision) 

6.  มีการสงเสริมพัฒนาการกํากับดูแล และจรรยาบรรณท่ีดีในการประกอบธุรกิจ (Ethics) 

การทําใหหลักเกณฑการกํากับดูแลไดผลเปนอยางดี เพ่ือใหเกิดประโยชนตอเจาของกิจการหรือผูถือ

หุน และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดยมิไดมุงเนนท่ีประโยชนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะนั้นวา มีหลัก

ปฏิบัติท่ีสําคัญดังตอไปนี้  

1.  กําหนดกรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ (Good Governance) ไมวาจะเปนกรอบ

ของบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสรางของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ แนวทาง

ปฏิบัติของคณะกรรมการ การสื่อสารใหขอมูลแกเจาของกิจการ/ผูถือหุน ผูท่ีเก่ียวของ และประชาชน ความ

รับผิดชอบตอสังคม และจริยธรรม (ไมรวมคณะกรรมการตรวจสอบ) 

2.  การสรางวิสัยทัศนโดยมองการสรางมูลคาเพ่ิมในระยะยาว ภายใตขอปฏิบัติของการกําหนด

ทิศทางของกิจการในระยะเวลาหนึ่งๆ และประเมินผลอยางตอเนื่อง การปรับเปลี่ยนกลยุทธอยางรอบคอบโดย

ฉับพลัน เม่ือผลประกอบการไมประสบความสําเร็จดังท่ีวางแผนไว 

3.  การกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการแตงตั้งและหนาท่ีความรับผิดชอบของผูแทนภาครัฐใน

รัฐวิสาหกิจ 

4.  การรายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหารและการตรวจสอบ อันเปนเครื่องมือในการกํากับ

ดูแลการดําเนินงาน เพ่ือใหไดรายงานทางการเงินท่ีนาเชื่อถือ และเปนการลดความเสี่ยง ท่ีจะทําใหเกิดผลเสีย

ตอกิจการ 

5.  การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับธุรกรรมของรัฐวิสาหกิจ ท้ังขอมูลทางการเงินและไมใชการเงิน อยาง

ครบถวนและเชื่อถือได เฉพาะในสวนท่ีไมเก่ียวกับความลับทางการคาและรายงานทางการเงินเพ่ือใหเกิดความ

โปรงใสในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจโดยรวม 

ระบบการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ แบงเปนการกํากับดูแล 2 สวน คือ 

1.  การกํากับดูแลภายใน เปาหมายเพ่ือการสรางมูลคาเพ่ิมขององคการ โดยมีคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ คณะผูบริหาร กรรมการตรวจสอบ และระบบจัดการท่ีดี ท้ังนี้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีสวน

สําคัญอยางยิ่งในการกําหนดทิศทางใหแกรัฐวิสาหกิจดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบาย 

2.  การกํากับดูแลภายนอก โดยผานอํานาจของกระทรวงเจาสังกัด กระทรวงการคลังในฐานะผูถือ

หุนและหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวเนื่องกับกิจการ ซ่ึงการกํากับดูแลดานเศรษฐศาสตรจะมีองคการกํากับดูแล 
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เพ่ือกํากับมาตรฐานในดานตางๆ เชน ราคา คุณภาพ การบริหาร การใหบริการการอนุญาตประกอบกิจการ 

การสงเสริมการแขงขัน การคุมครองผลประโยชนของประชาชนและผูบริโภค และการบรรเทาขอรองทุกขของ

ผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมด 

กลาวโดยสรุป ดวยเหตุท่ีกิจการรัฐวิสาหกิจเปนกิจการของภาครัฐ ฉะนั้น ภาครัฐจึงมีหนาท่ีกํากับดูแล

ในฐานะเจาของกิจการ กลาวคือ จะตองใหความสําคัญในการเพ่ิมมูลคากิจการหรือมูลคาหุน แตในอีกบทบาท

หนึ่งภาครัฐก็ยังตองปฏิบัติการในฐานะผูดูแลผลประโยชนของประชาชนสวนรวมตามกฎหมายท่ัวไปดวย 

คณะรัฐมนตรีจึงไดใหความเห็นชอบหลักเกณฑและแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ เพ่ือใชเปนกลไกล

สําคัญท่ีจะผลักดันใหเกิดความโปรงใสในกิจการรัฐวิสาหกิจ 

สรุป 

 การจัดต้ังรัฐวิสาหกิจข้ึนในประเทศไทย เพ่ือจัดใหมีบริการสาธารณะแกประชาชน ถือกําเนิดโดยมี

เปาหมายใหรัฐวิสาหกิจทําหนาท่ีรวมกับหนวยงานของรัฐประเภทอ่ืนใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ี

เก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ รัฐวิสาหกิจเปนหนวยงานสําคัญในการดําเนินภารกิจและขับเคลื่อนนโยบายของ

รัฐบาลในการประกอบกิจการในเชิงสาธารณะตอประชาชนดังกลาว ดังจะเห็นไดจากการดํารงชีวิตของ

ประชาชน ท้ังการใชบริการสาธารณะดานไฟฟา ประปา การคมนาคมเดินทาง การติดตอสื่อสาร หรือแมแต

การรักษาโรค ทุกข้ันตอนลวนมีความเก่ียวของกับภารกิจพ้ืนฐานของรัฐวิสาหกิจท่ีดําเนินการในปจจุบัน การ

กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจโดยภาครัฐจึงนัยสําคัญอยางยิ่งตอระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม การทําหนาท่ี

ของภาครัฐในหลากหลายฐานะท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจจึงมีความสําคัญตอคุณภาพชีวิต

ของประชาชน 

ถึงแมวารัฐวิสาหกิจโดยท่ัวไปจะตองการความเปนอิสระในการปฏิบัติงานเปนอยางมากก็ตาม แต

ปรากฏวาไมมีรัฐวิสาหกิจใดเลยท่ีจะสามารถมีอิสระในการปฏิบัติงานอยางเปนเอกเทศไดโดยสมบูรณ ดังนั้น 

รัฐบาลจึงตองควบคุมการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจเพ่ือใหการบริหารงานบังเกิดผลดี 

 การกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจโดยภาครัฐ ประกอบดวย สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมชาติ กระทรวงการคลัง สํานักงานตรวจเงินแผนดิน กระทรวงเจาสังกัด 

คณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการสิ่ งแวดลอม 

คณะกรรมการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจแหงชาติ คณะกรรมการการตรวจสอบของรัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของ

รัฐอ่ืน ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ดวยเหตุท่ีกิจการรัฐวิสาหกิจเปนกิจการของภาครัฐ ฉะนั้น ภาครัฐจึงมีหนาท่ีกํากับดูแลในฐานะ

เจาของกิจการ กลาวคือ จะตองใหความสําคัญในการเพ่ิมมูลคากิจการหรือมูลคาหุน แตในอีกบทบาทหนึ่ง

ภาครัฐก็ยังตองปฏิบัติการในฐานะผูดูแลผลประโยชนของประชาชนสวนรวมตามกฎหมายท่ัวไปดวย 

คณะรัฐมนตรีจึงไดใหความเห็นชอบหลักเกณฑและแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ เพ่ือใชเปนกลไก

สําคัญท่ีจะผลักดันใหเกิดความโปรงใสในกิจการรัฐวิสาหกิจ 
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คําถามทายบท 
จงตอบคําถามตอไปนีใ้หถูกตองและไดใจความสมบูรณ 

1. จงอธิบายลักษณะการบริหารงานโดยท่ัวไปของรัฐวิสาหกิจ 

2. จงอธิบายหลักในการบริหารขององคการรัฐวิสาหกิจ 

3. จงอธิบายถึงเปาหมายในการควบคุมและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 

4. ความสัมพันธระหวางรัฐสภากับรัฐวิสาหกิจมีลักษณะอยางไร 

5. รัฐวิสาหกิจไทยมีความจําเปนอยางไรท่ีตองมีการกํากับควบคุมโดยรัฐบาล 

6. รัฐวิสาหกิจไทยมีความสัมพันธกับองคการของรัฐอ่ืนๆ ในลักษณะอยางไร 

7. จงอธิบายถึงความแตกตางระหวางการควบคุมภายในกับควบคุมภายนอก 

8. จงอภิปรายขอถึงดีขอเสียของการควบคุมรัฐวิสาหกิจจากองคกรภายนอก 

9. จงอธิบายถึงหลักการสําคัญในการจัดทําการกํากับดูแลท่ีดีมีหลักการสําคัญอันเปนมาตรฐานสากล 

7 ประการ 

 

 

 





 

 

 

 

 กําลังคนในรัฐวิสาหกิจซ่ึงมีเปนจํานวนมากและถือไดวาเปนทรัพยากรทางการบริหารท่ีจะทําหนาท่ีใน

การประสมประสานทรัพยากรอ่ืนๆ รวมถึง รัฐวิสาหกิจแตละประเภทจะตองดําเนินกิจกรรมทางดานการ

บริหารงานบุคคลใหเปนไปอยางเหมาะสม ท้ังนี้ การบริหารงานบุคคลของรัฐวิสาหกิจโดยท่ัวๆ ไป นั้น จะอาศัย

ระเบียบขอบังคับท่ีคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจแตละแหงกําหนดข้ึน ดังนั้น การบริหารงานบุคคลของ

รัฐวิสาหกิจ จะตองอยูภายใตกฎหรือระเบียบของทางราชการท่ีกําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจประเภทนั้นๆ 

ในดานการบริหารงานนั้นเปนท่ีเขาใจอยางกวางขวางวาการท่ีองคการหนึ่งองคการใดจะประสบ

ความสําเร็จในการบริหารนั้น ข้ึนอยูกับบุคคลผูปฏิบัติงานตั้งแตผูบริหารระดับสูงลงมาจนถึงระดับตนคือ

คนงาน การบริหารงานบุคคลของรัฐวิสาหกิจอาจไดรับอิทธิพลอยางมากจากระเบียบขาราชการพลเรือน ซ่ึง

เทากับเปนบริวารของระบบขาราชการพลเรือน  

การบริหารงานบุคคล หรือ การบริหารทรัพยากรมนุษย ถือเปนสวนหนึ่งของการบริหาร ในองคการ 

ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรท่ีมีคาสูงสุดและมีประโยชนมากท่ีสุด การท่ีจะตองใหความสําคัญกับการ

บริหารงานบุคคลเปนอยางยิ่งนั้น เพราะการทํางานในองคการท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนนั้นมีการแขงขันสูง 

สําหรับหนวยงานรัฐวิสาหกิจนั้น ความสัมพันธของบุคคลในองคการ ถือวาเปนอิทธิพลเหนือสิ่งอ่ืน สิ่งท่ีตอง

พิจารณาตอไปคือ  ทําอยางไรจึงจะไดบุคคลท่ีพึงปรารถนา  

ในบทนี้จะกลาวถึงแนวคิดเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย การบริหารทรัพยากรมนุษย และการ

บริหารทรัพยากรมนุษยในรัฐวิสาหกิจ มีรายละเอียดดังนี้ 

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย 

 การบริหารงานบุคคล หรือ การบริหารทรัพยากรมนุษย ถือเปนสวนหนึ่งของการบริหาร ในองคการ 

ซ่ึงประกอบดวยการวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน การสั่งการและการควบคุม ทรัพยากร

มนุษยเปนทรัพยากรท่ีมีคาสูงสุดและมีประโยชนมากท่ีสุด การท่ีจะตองใหความสําคัญกับการบริหารงานบุคคล

เปนอยางยิ่งนั้น เพราะการทํางานในองคการท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนนั้นมีการแขงขันสูง สําหรับหนวยงาน

รัฐวิสาหกิจนั้น ความสัมพันธของบุคคลในองคการ ถือวาเปนอิทธิพลเหนือสิ่งอ่ืน สิ่งท่ีตองพิจารณาตอไป คือ 

ความสามารถของสํานักงานในการสรรหาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและใชบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน เขามา

ทํางานใหไดมากท่ีสุด  

มานิต ศุทธสกุล (2559 : 6-7) ไดอธิบายเก่ียวกับแนวคิดเก่ียวกับทรัพยากรมนุษยภาครัฐไววา 

ทรัพยากรมนุษยภาครัฐเปนทรัพยากรทางการบริหารขององคการภาครัฐท่ีเปนผูรับผิดชอบการทําหนาท่ีนํา

นโยบายสาธารณะมาสูการปฏิบัติ หรือเปนผูปฏิบัติงานบริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความตองการของ

บทท่ี 7 

การบริหารทรัพยากรมนุษยในรัฐวิสาหกิจ 
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ประชาชน พรอมๆ กับการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐใหสําเร็จลุลวงไปได บทบาทหนาท่ีในการจัดทําบริการ

สาธารณะอาจจําแนกไดเปนภารกิจพ้ืนฐานของรัฐ และภารกิจในลําดับรองของรัฐ 

นอกจากนี้ ยังมีภารกิจหรือกิจการดานอุตสาหกรรม การคาและเศรษฐกิจอีกจํานวนหนึ่ง ซ่ึงรัฐ

จําเปนตองเขามามีบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงหรือโดยออม เพ่ือตอบสนองการขยายตัวของ

ระบบเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม ความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาการดาน

ตางๆ ในสังคม โดยจัดเปนองคการรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเปนกิจการของรัฐ หรือเปนนิติบุคคล ท่ีรัฐรวมลงทุนดวยไม

ต่ํากวารอยละหาสิบของเงินทุนท้ังหมด เชน ภารกิจท่ีรัฐตองมีสวนรวมในการจัดหาแหลงวัตถุดิบและพลังงาน

ใหเหมาะสมและเพียงพอ การจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพ่ือรองรับความเจริญเติบโตและ

ขยายตัวอยางรวดเร็วของเศรษฐกิจ การคาและการลงทุน เนื่องจากเปนภารกิจท่ีตองการลงทุนท่ีสูงมาก 

ในขณะท่ีจําเปนตองรับผิดชอบโดยองคการหรือหนวยงานท่ีมีประสิทธิภาพและความคลองตัวในการบริหาร

คอนขางสูง เชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การประปานครหลวง องคการตลาดเพ่ือการเกษตร 

บริษัท ทาอากาศยานแหงประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณียไทย 

จํากัด และการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนตน 

สถาพร วิชัยรัมย (2559 : 127) ไดกลาวถึงการบริหารทรัพยากรมนุษยไวพอสรุปไดวา องคการใดๆ ก็

ตาม จะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด มักข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ เชน การวางแผน การจัดองคการ การ

จัดคนเขาทํางาน การอํานวยการหรือการสั่งการ การรายงาน การบริหารดานการเงิน การควบคุม ฯลฯ ใน

ปจจัยตางๆ เหลานี้ คน เปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหปจจัยดังกลาวดําเนิน   ไปไดดวยดี และบรรลุเปาหมายท่ี

องคการไดกําหนดไว การบริหารทรัพยากรมนุษยจึงเปนสวนสําคัญของกระบวนการบริหาร ไมวาจะเปนสวน

ของหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนก็ตาม เพราะทรัพยากรมนุษยนับวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดตอ

ความสําเร็จขององคการ ดังนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษยจึงเปนการกําหนดระบบการบริหารกําลังคนใน

องคการ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหคนในองคการสามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบของตนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวการณปจจุบันท่ีองคการตางๆ จะตองดําเนินงานภายใตสภาพแวดลอม

ท่ีมีความกดดันและการแขงขันสูง การท่ีจะทําใหองคการอยูไดและมีการพัฒนาใหเจริญเติบโตกาวหนาตอไปนี้ 

มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพ่ึงพาและอาศัยคน ซ่ึงถือวาเปนทรัพยากรมนุษย ในปจจุบันแตละองคการตาง

ก็ใหความสําคัญกับงานทรัพยากรมนุษย เนื่องจากไดตระหนักถึงความสําคัญวา งานเก่ียวกับทรัพยากรมนุษย

นั้นจะตองแทรกอยูในทุกกิจกรรมขององคการ เพ่ือสงเสริมและเปนหลักประกันวา ทุกกิจกรรมขององคการจะ

สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหนักบริหารตองใหความสําคัญตอทรัพยากรมนุษย 

กลาวโดยสรุป ทรัพยากรมนุษยภาครัฐเปนทรัพยากรทางการบริหารขององคการภาครัฐท่ีเปน

ผูรับผิดชอบการทําหนาท่ีนํานโยบายสาธารณะมาสูการปฏิบัติ หรือเปนผูปฏิบัติงานบริการสาธารณะ งาน

เก่ียวกับทรัพยากรมนุษยนั้นจะตองแทรกอยูในทุกกิจกรรมขององคการ เพ่ือสงเสริมและเปนหลักประกันวา 

ทุกกิจกรรมขององคการจะสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย 

เนื่องจากแนวความคิดดานการบริหารงานบุคคลไดขยายตัวและพัฒนาข้ึนมากจนเห็นวาบุคคลใน

องคการไมไดเปนเพียงผูถูกบริหารใหปฏิบัติตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายเทานั้น แตมีฐานะเปนเหมือนทรัพยากร

ขององคการ ท่ีมีสวนริเริ่มสงเสริมใหองคการมี ความเจริญเติบโต การบริหารงานบุคคล หรือ การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย จึงไดรับความสนใจมากข้ึน มีนักวิชาการใหความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษยไวดังนี้ 

เสถียรภาพ พันธุ ไพโรจน (2544 : 5-6) ไดอธิบายวา การบริหารทรัพยากรมนุษย  หมายถึง 

กระบวนการจัดวางระบบการจัดการเก่ียวกับคนในองคการ โดยมีจุดมุงหมายใหคนในองคการปฏิบัติหนาท่ี

อยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดและมีประสิทธิผล งานเสร็จรวดเร็วในเวลาท่ีกําหนด โดยพนักงานมีความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัยและพอใจในผลประโยชนตอบแทนการทํางาน ท้ังนี้ระบบการจัดการเก่ียวกับ

คนในองคการดังกลาวจะประกอบดวย การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแตงต้ัง การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน การฝกอบรมและการพัฒนา การออกแบบงาน การบริหารคาตอบแทน และการวางแผนเพ่ือใหเกิด

ความตอเนื่องในตําแหนง เปนตน 

วิชัย โถสุวรรณจินดา (2546 : 2) ไดใหความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษยไววา หมายถึง 

กระบวนการท่ีนักบริหารใชศิลปะและกลยุทธดําเนินการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคล  ท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมใหปฏิบัติงานในองคการ พรอมท้ังสนใจการพัฒนา การบํารุงรักษาใหสมาชิก  ท่ีปฏิบัติงานในองคการ

สามารถเพ่ิมพูนความรูความสามารถ เพ่ือการทุมเทการทํางานใหแกองคการ และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม

ไดอยางมีความสุข 

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2546 : 2) อธิบายวา แนวคิดเรื่องการ

จัดการทรัพยากรมนุษย ถือไดวาเปนกรอบแนวคิดหนึ่งท่ีอยูในกลุมทฤษฎีการบริหารงานบุคคลยุคใหม หรือ

สํานักการจัดการทรัพยากรมนุษย โดยมีแนวคิดสําคัญ ไดแก การมุงการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคการใหมี

ความสอดคลองหรือเชื่อมโยงกับกลยุทธขององคการ และถือวาเปนการจัดทรัพยากรมนุษย เปนความ

รับผิดชอบของนักบริหารทุกฝายในองคการ ซ่ึงสามารถสรุปลักษณะเดนๆ ได ดังนี้ 

1.  การจัดการทรัพยากรมนุษย ตองมีการสับเปลี่ยน โดยใหความสําคัญ กับสภาพแวดลอมภายนอก

ขององคการ เชน กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและเทคโนโลยี เปนตน 

2.  การจัดการทรัพยากรมนุษย โดยคํานึงถึงการแขงขันและความเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงาน 

3.  มองการจัดการทรัพยากรมนุษยในฐานะเปนกระบวนการในระยะยาว 

4.  มองการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีเปนการสรางทางเลือกเชิงกลยุทธและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ 

5.  ถือวาทรัพยากรมนุษยทุกคนในองคการมีความสําคัญท้ังในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ 

6.  มีการจัดการท่ีเชื่อมโยงและสอดคลองระหวางการจัดการทรัพยากรมนุษยและกลยุทธของ

องคการ 

7.  หนวยงานยอยในองคการ ถือวาเปนหุนสวนเชิงกลยุทธ ท่ีมีสวนรับผิดชอบในความสําเร็จหรือ

ลมเหลวของการจัดการทรัพยากรมนุษย 
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สมชาย หิรัญกิตติ (2552 : 30) ไดใหความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษยไววา หมายถึง การใช

ประโยชนจากทรัพยากรมนุษยเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ เปนกิจกรรมท่ีออกแบบเพ่ือจัดหาความ

รวมมือกับทรัพยากรมนุษยขององคการ และเปนเปาหมายหนึ่งขององคการและเปนเปาหมายเฉพาะบุคคล 

กลาวโดยสรุป การบริหารทรัพยากรมนุษย เปนกระบวนการจัดวางระบบการจัดการเก่ียวกับคนใน

องคการ โดยใชวิธีการตางๆ ในการบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอองคการ ท้ังการสรรหา การ

คัดเลือก การรักษา การพัฒนา และการใชประโยชนจากทรัพยากรมนุษย เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องในการ

ปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงคของการบริหารทรัพยากรมนุษย 

การบริหารองคการใดๆ ก็ตาม ทรัพยากรมนุษยถือวาเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดปจจัยหนึ่ง ท่ีจะทําให

องคการมีความเจริญรุงเรืองหรือเสื่อมถอย เพราะมนุษยมีความแตกตางจากปจจัยอ่ืนๆ ในแงท่ีวามนุษยเปน

ปจจัยท่ีมีหนาท่ีในการรวบรวมปจจัยอ่ืนๆ ท้ังหมด ท้ังเงิน ท้ังวัสดุเครื่องมือเครื่องใชและวิธีการทํางาน เพ่ือให

เกิดการบริหารข้ึน 

พยอม วงศสารศรี (2540 : 7) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการบริหารทรัพยากรมนุษยไว 3 ประการ 

คือ 

1.  สนองความตองการทางสังคม ดวยการคํานึงถึงสิทธิและประโยชนพิเศษของบุคคลในสังคม และ

ตระหนักถึงความสําคัญของกฎหมาย ระเบียบ และพระราชบัญญัติตางๆ รวมท้ังสภาพการวางงานท่ีเกิดข้ึนใน

สังคม 

2.  ตระหนักถึงความคาดหวังทางดานการบริหารหรือการจัดการ โดยปกติฝายบริหารคาดหวังให

องคการเจริญเติบโต ใหผลผลิตขององคการเพ่ิมปริมาณสูงข้ึน ดังนั้น งานท่ีฝายบริหารทรัพยากรมนุษยควร

คํานึงถึง คือ การวิเคราะหงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การ

ปฐมนิเทศ การฝกอบรม และการจายคาตอบแทน เปนตน 

3.  สนองความตองการของผูปฏิบัติงาน ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยจะตองตระหนักวา คนไมใช

เครื่องจักร แตคนมีชีวิตจิตใจ มีความรูสึก ฉะนั้นกิจกรรมตางๆ ท่ีคิดจะดําเนินการควรเปนกิจกรรมท่ีสนองตอบ

ความตองการของพนักงาน โดยมุงพัฒนาความเขาใจในกระบวนการทํางาน และเสริมสรางการทํางานอยางมี

ความสุข 

ดนัย เทียนพุฒิ (2541 : 136) และ เฉลิมพงศ มีสมนัย (2557 : 18) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคในการ

บริหารทรัพยากรมนุษย สรุปได ดังนี้ 

1.  เพ่ือเปนการสรรหา ไดแก การเสาะแสวงหาเพ่ือใหไดคนท่ีมีความเหมาะสมกับงาน และท่ีสําคัญ

ท่ีสุด คือ สามารถปรับตนเองเขากับวัฒนธรรมของบริษัท หรือปทัฏฐานขององคการ 

2.  เพ่ือเปนการพัฒนา ไดแก การดําเนินการเพ่ือสงเสริมใหพนักงาน มีความรูความสามารถ ทัศนคติ 

และประสบการณเพ่ิมข้ึน ในรูปแบบของการฝกอบรม การศึกษาของพนักงาน การพัฒนาพนักงาน เพ่ือให

พนักงานสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ดําเนินการพัฒนาอาชีพ
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พนักงานใหพรอมท่ีจะรับผิดชอบ หรือเติบโตในตําแหนงท่ีสูงข้ึน รวมถึงการปรับหรือพัฒนาองคการใหเปน

องคการท่ีชนะในการแขงขันได 

3.  เพ่ือเปนการรักษาพนักงาน ไดแก ความพยายามท่ีจะทําใหพนักงานพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ดวยการสรางบรรยากาศใหผูปฏิบัติงานมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี มีโอกาสเติบโตกาวหนาในหนาท่ีการ

งาน ดานตําแหนงและมีรายไดพอเพียงกับความเปนอยู ท้ังนี้ เปนความพยายามขององคการในการบริหาร เพ่ือ

สนองความตองการของพนักงานใหไดมากท่ีสุด ภายใตกฎระเบียบและหลักเกณฑท่ีจะอํานวยใหสิ่งตอบแทน

และบริการตางๆ ท่ีหนวยงานจัดใหพนักงาน ซ่ึงเปนสิ่งจูงใจ   ในการปฏิบัติงานอยางหนึ่ง 

4.  เพ่ือเปนการใชประโยชน ไดแก การใชคนใหไดประโยชนสูงสุด ตามแนวทางในการจัดแผน

กําลังคน การขยายขอบเขตงานหรือการปรับปรุงงาน การตรวจสอบหรือวินิจฉัย ดานทรัพยากรมนุษย ท้ังนี้ ก็

เพ่ือจัดคนหรือใชคนใหตรงกับงาน ใหปฏิบัติใหเหมาะสมกับความรูความสามารถและทักษะ รวมถึงการไมให

คนตองอยูวางเปลาไมมีหนาท่ีรับผิดชอบท่ีจะทํา 

กลาวโดยสรุป วัตถุประสงคของการบริหารทรัพยากรมนุษย เปนการกําหนดกรอบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนองตอบความตองการทางสังคม ตอบสนองตอความตองการของผูปฏิบัติงาน เพ่ือให

องคการประสบผลสําเร็จในการจัดการภายในองคการ ดวยการสรรหา การพัฒนา การรักษา และการใช

ประโยชนจากทรัพยากรบุคคลขององคการ 

หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย 

การบริหารทรัพยากรมนุษยในปจจุบัน มุงเนนท่ีตัวคนท่ีตองการเพ่ิมพูนสมรรถภาพและประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน  

วิจิตร ศรีสอาน และ อวยชัย ชบา (2539 : 42-43) เชาว โรจนแสง (2544 : 16) และ สถาพร วิชัย

รัมย (2559 : 130-131) ไดอธิบายถึงหลักการบริหารทรัพยากรมนุษยสมัยใหมไวสรุปได ดังนี้ 

1.  หลักความเสมอภาค ยึดถือการเปดโอกาสท่ีเทาเทียมกัน สําหรับผูท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีตองการ ใน

การสมัครเขาทํางาน โดยไมมีขอกีดกันเรื่องฐานะ เพศ ผิวและศาสนา เปนการเปดรับท่ัวไป 

2.  หลักความสามารถ ยึดถือความรูความสามารถ หรือหลักคุณวุฒิเปนเกณฑ ในการเลือกสรร

บุคคลเขาทํางาน รวมท้ังการพิจารณาความดีความชอบและการเลื่อนตําแหนง 

3.  หลักความม่ันคง ถือวาการทํางานเปนสายอาชีพท่ีม่ันคงถาวร การท่ีจะใหออกจากงานจะตองมี

เหตุผล เม่ือพนจากตําแหนงงานโดยไมมีความผิด จะตองมีผลตอบแทนท่ีสามารถดํารงชีวิตไดตามสมควรแก

อัตภาพ 

4.  หลักการพัฒนา ไดแก การจัดการใหมีความเพ่ิมพูนความรู ความสามารถของบุคลากรโดยการให

การศึกษาอบรม จัดระบบการนิเทศ และตรวจตราการปฏิบัติงานท่ีดี เพ่ือใหเกิดความเจริญรุงเรืองกาวหนาใน

หนาท่ีการงาน ตลอดจนการจัดระบบการพิจารณาความดีความชอบ และการเลื่อนตําแหนงอยางเปนธรรม 

5.  หลักความเหมาะสม เปนหลักการใชคนใหเหมาะสมกับงาน โดยการแตงตั้งหรือมอบหมายงานท่ี

เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรูความสามารถและความถนัดของคน 
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6.  หลักความยุติธรรม เปนหลักปฏิบัติในการบริหารงานบุคคล โดยเวนจากการเลือกท่ีรักผลักท่ีชัง 

ซ่ึงมีการกําหนดคาตอบแทนใหเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพของงานท่ีรับผิดชอบ โดยยึดหลักงานเทากัน

เงินเทากัน 

7.  หลักสวัสดิการ ไดแก การจัดใหมีระบบสวัสดิการตางๆ ท่ีจะเอ้ืออํานวยใหผูปฏิบัติงานสามารถ

อุทิศตนใหกับงานไดเต็มท่ี เชน การจัดทําท่ีงานใหถูกสุขลักษณะ การรักษาสุขภาพ ความปลอดภัยและการ

สงเคราะหดานตางๆ  

8.  หลักการเสริมสราง ไดแก การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ท้ังในทางปองกันและการกระทํา

ความผิด การประพฤติมิชอบของบุคลากรและการกวดขันการลงโทษผูกระทําผิด 

9.  หลักมนุษยสัมพันธ ไดแก การยอมรับนับถือคุณคาและศักดิ์ศรีของบุคคลแตละคน โดยยึดหลัก

ประชาธิปไตยในการทํางาน โดยการเสริมสรางบรรยากาศและสัมพันธภาพอันดีงาม ใหเกิดข้ึนในระหวาง

บุคลากรของหนวยงาน 

10.  หลักประสิทธิภาพ ไดแก การทํางานใดๆ จะตองทําใหเกิดผลท่ีดีท่ีสุด โดยใชคน เวลาและ

คาใชจายใหนอยท่ีสุด การทําเชนนี้ไดจะตองมีการวางแผน การประสานงาน การจัดการศึกษา การแบงหนาท่ี 

รวมท้ังวิธีการทํางานท่ีดี 

กลาวโดยสรุป หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย ท่ีองคการสวนใหญโดยเฉพาะองคการภาครัฐมักใช 

เปนหลักการท่ีมุงสงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยเลือกสรรคนดีมีความสามารถเขามาทํางาน เปด

โอกาสใหบุคคลท่ัวไปเขามาสอบแขงขัน และคัดเลือกคนท่ีดีท่ีสุด เม่ือทํางานแลวก็ใหความคุมครอง ความ

ม่ันคงในการทํางาน และเอ้ืออํานวยใหมีการดํารงชีวิตท่ีดีตามอัตภาพ เพ่ือรักษาคนดีมีฝมือไวเพ่ือใหทํางานกับ

องคการไดนานท่ีสุด 

การบริหารทรัพยากรมนุษยในรัฐวิสาหกิจ 

 กําลังคนในรัฐวิสาหกิจมีเปนจํานวนมาก และถือไดวาเปนทรัพยากรทางการบริหารท่ีจะทําหนาท่ีใน

การประสมประสานทรัพยากรอ่ืนๆ การบริหารงานบุคคลจึงเปนสิ่งจําเปนท่ีจะตองดําเนินการเก่ียวกับการ

เลือกสรร การประเมินผล การพัฒนา การกําหนดคาตอบแทน 

เกศินี หงสนันทน (2548 : 683-694) ไดอธิบายไวสรุปไดวา ยุทธวิธีในการบริหารงานสมัยใหมมีผลตอ

วิถีชีวิตในองคการมากข้ึน โดยเฉพาะในชวง ค.ศ. 1970 หรือ พ.ศ. 2523 เปนตนมา และมีผลกระทบจาก

ทางดานเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมของแตและประเทศ เพ่ือท่ีจะใหองคการประสบผลสําเร็จ จําเปนท่ี

ผูบริหารองคการจะตองรูปญหาพ้ืนฐานตางๆ ในการบริหาร และยุทธวิธีท่ีจะนํามาใชเพ่ือใหการบริหารองคการ

บรรลุเปาหมาย ดังนั้น ยุทธวิธีการบริหารจึงนาจะนิยามไดวาเปนกระบวนการท่ีจะใหไดมาซ่ึงการกําหนด

เปาหมายขององคการและการนําทรัพยากรตางๆ  มาใชเพ่ือใหบรรลุเปาหมายนั้นๆ ซ่ึงยุทธวิธีในการบริหาร

ประกอบดวย 

1.  ภารกิจและยุทธวิธี ซ่ึงองคการหนึ่งๆ จะตองมีการกําหนดภารกิจและเปาหมายในการจัดตั้ง และ

วิธีในการนําวัสดุสิ่งของ ขอมูลขาวสาร และตัวบุคคลมาใช 
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2.  โครงสรางองคการอยางเปนทางการ ซ่ึงการจัดรูปองคการอันประกอบดวยคนและงาน อันเปน

ยุทธวิธีในการบริหารขององคการ ท่ีรวมถึงระบบการเงินการบัญชีและระบบขอมูลตางๆ 

3.  ระบบทรัพยากรมนุษย ซ่ึงการสรรหาและเลือกสรรบุคคล การบรรจุแตงต้ังและการพัฒนาเพ่ือ

ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานตองไดรับการแนะนําชี้แนะวิธีการ และมีคาตอบแทนอยางเหมาะสม ท้ังนี้เพ่ือคงไว

ซ่ึงผลิตภาพของการปฏิบัติงาน 

สิ่งท่ีนาสนใจและเปนหลักสําคัญในการบริหารแตมักจะถูกละเลย คือ การบริหารทรัพยากรมนุษยหรือ

การบริหารงานบุคคล ซ่ึงเปนตัวแปรท่ีทําใหมีการเปลี่ยนแปลงทางดานวัฒนธรรมและการเมืองในองคการ 

มนุษยเปนทรัพยากรท่ีสําคัญตอการบริหาร จึงควรคํานึงถึงหนาท่ีตางๆ ท่ีมนุษยปฏิบัติ ไดแก การ

คัดเลือกบุคคลท่ีดีท่ีสุดเขามาปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของเขาเพ่ือการเลื่อนข้ันเลื่อน

ตําแหนงหรือเพ่ือการพัฒนา เพ่ือใหการปฏิบัติงานในตําแหนงไดอยางเหมาะสม ดังนี้ 

1.  ยุทธวิธีการเลือกสรรบุคคล ซ่ึงแนวความคิดในการสรรหาบุคคลเขาทํางาน ไมวายุคใดสมัยใด ก็

ตองการคนท่ีมีความรู ความสามารถ ความถนัด มีประสบการณและบุคลิกภาพ ท้ังนี้เพ่ือใชคนใหเหมาะสมกับ

งาน การสรรหาบุคคลเขาทํางานเทาท่ีปฏิบัติกันมามักจะสรรหาจากภายในองคการกอน เพราะเปนงานท่ีได

วางแผนตระเตรียมไวเพ่ือการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง การโอน การยาย และเปนการจูงใจอยางหนึ่งสําหรับ

ผูปฏิบัติงานในดานขวัญและกําลังใจท่ีจะปฏิบัติงานดวยดี แตถาองคการไมสามารถจะหาบุคคลภายในเพ่ือ

บรรจุในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งได ก็จําเปนท่ีจะตองสรรหาและเลือกสรรจากบุคคลภายนอก ยุทธวิธีในการ

คัดเลือกบุคคลเขาทํางาน มีหลักสําคัญ 3 ประการ คือ 

 1.1  การจัดระบบการคัดเลือกเพ่ือสนับสนุนยุทธวิธีขององคการ เชน การวางระบบการ

คัดเลือกบุคคลใหสอดคลองกับแผนการเปลี่ยนแปลงขององคการในอนาคต เพ่ือใหไดคนท่ีเหมาะสมกับงาน 

 1.2  การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลภายในองคการ โดยเฉพาะการโอน การยาย การ

พัฒนาบุคคลเพ่ือพรอมตอการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง โดยพิจารณาจากศักยภาพของตัวบุคคล 

 1.3  การกําหนดตัวผูบริหารใหเหมาะสมกับทักษะและความรูในสายงานเฉพาะของแตละ

บุคคล ท้ังนี้ดวยการหากเทคนิคและวิธีการท่ีเท่ียงตรงและเชื่อถือไดในการประเมินศักยภาพของผูบริหาร 

2.  ยุทธวิธีการประเมินผล ซ่ึงการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นเปนหลักท่ีสําคัญของระบบการ

บริหารทรัพยากรมนุษยใหไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการประเมินบุคคลนั้นถือวาความรูตามสายงานอยางเดียว

จะไมชวยใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จะตองพิจารณาคุณสมบัติและพฤติกรรม

ของบุคคลนั้นประกอบดวย และการประเมินบุคคลเปนเพียงจุดเริ่มตนของชีวิตการทํางาน ซ่ึงจะตองมีการ

ประเมินไปจนตลอดชีวิตการทํางาน ถาองคการรัฐวิสาหกิจสามารถนํายุทธวิธีการประเมินผลมาใชและเปนท่ี

ยอมรับของผูปฏิบัติงานแลวจะนําประโยชนมาสูองคการไดอยางมาก คือ 

 2.1  การเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนงพนักงานท่ีมีผลงานเปนท่ีนาพึงพอใจ ทําใหเกิดขวัญและ

กําลังใจวาผูบังคับบัญชามีความยุติธรรม เอาใจใสติดตามผลความกาวหนาของตนอยางใกลชิด 

 2.2  เปนแนวทางอยางเปนระบบแบบแผนท่ีผูบังคับบัญชาจะวางแผนเพ่ือการพัฒนาพนักงาน

ของตนตอไป 
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 2.3  ใหความม่ันคงตอการปฏิบัติงานของพนักงานมากกวาเปนการตัดสินการกระทําเฉพาะ

หนา 

 2.4  ชวยในการวางแผนเพ่ือการเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนง การโอน การยาย การบรรจุแตงตั้ง

บุคคลไดอยางเหมาะสม โดยพิจารณาทักษะ ความรู ความสามารถ และศักยภาพของตัวบุคคล 

 2.5  ชวยในการใหพนักงานมีโอกาสปรึกษาผูบังคับบัญชาอยางใกลชิดกับปญหางาน การสนใจ

ในงาน และอนาคต เปนตน 

3.  ยุทธวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึงอาจกลาวไดวาบรรดาทรัพยากรท้ังหลายท่ีนํามาใชในการ

บริหารนั้น ทรัพยากรมนุษยนับวาเปนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุด สําหรับทรัพยากรอ่ืนๆ นั้น จะใชไดประโยชน

สูงสุดหรือไมนั้น อยูท่ีสมรรถภาพของคนและการพัฒนาบุคคลควบคูไปกับสภาพขององคการ องคการท่ีมี

สมรรถภาพยอมข้ึนอยูกับบุคคลท่ีปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการไดมากหรือนอยเพียงใด 

การพัฒนาบุคคลในความหมายกวางๆ หมายถึง กรรมวิธีตางๆ ท่ีมุงจะเพ่ิมพูนความรู ความชํานาญ 

ทักษะ และความเขาใจของผูปฏิบัติงานในหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง เพ่ือสามารถปฏิบัติหนาท่ีท่ีอยูในความ

รับผิดชอบใหดียิ่งข้ึน นอกจากนี้ยังมุงท่ีจะพัฒนาทัศนคติของผูปฏิบัติงานไปในทางท่ีถูกตองดวย อีกประการ

หนึ่ง ปจจุบันนี้ความเจริญกาวหนาของโลกท้ังทางดานวัตถุ วิทยาการและเทคโนโลยีกาวหนาไปไกล จําเปนท่ี

องคการตางๆ จะตองปรับปรุงพนักงานใหทันสมัยอยูเสมอ ท้ัง   ในดานการปฏิบัติและวิทยาการ และเปนท่ี

ยอมรับวาประสิทธิภาพของพนักงานในองคการหนึ่งๆ เปนเครื่องมืออันสําคัญในการดําเนินการ การพัฒนา

บุคคลจึงเปนสิ่งสําคัญ 

4.  ยุทธวิธีในการกําหนดคาตอบแทนในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจุดมุงหมายในการสรรหาบุคคลของแตละ

รัฐบาลก็เพ่ือท่ีจะใหไดคนดีมีความสามารถเขามาปฏิบัติราชการ สวนใหญไดพยายามยึดระบบคุณธรรมและวิธี

สรรหาและคัดเลือกท่ีคิดวามีประสิทธิภาพท่ีสุด และวิธีหนึ่งท่ีจะชวยได คือ คาตอบแทนการปฏิบัติงาน อัน

หมายถึงเงินเดือนหรือคาจางและประโยชนเก้ือกูลอ่ืนๆ 

การท่ีจะกําหนดอัตราคาจางหรือเงินเดือนตามหลักวิชาการจริงๆ เปนการยากท่ีจะกําหนดได เพราะมี

ปจจัยอ่ืนๆ อีกหลายอยางท่ีตองนํามาพิจารณาประกอบ เชน นโยบายทางสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

อัตราแรงงานในตลาด อํานาจการตอรองตางๆ เปนตน การพิจารณานั้น   จะไดมีการพิจารณาระดับอัตรา

เงินเดือนตางๆ ของสายงาน ซ่ึงจะตองไมแตกตางกันมากนัก ท้ังภาครัฐบาลและภาคธุรกิจ สําหรับตําแหนงท่ี

คลายคลึงกันท้ังในดานความยากงาย ความรับผิดชอบ ซ่ึงจะตองเหมาะสมกับฐานะทางสังคมของระดับ

ตําแหนง โดยใชดัชนีคาครองชีพเปนเกณฑกําหนดการพิจารณาเปรียบเทียบ 

เฉลิมพล ศรีหงษ (2551 : 20-21) ไดอธิบายการบริหารงานบุคคลในรัฐวิสาหกิจไววา การบริหารงาน

บุคคลของรัฐวิสาหกิจโดยท่ัวๆ ไปนั้น จะอาศัยระเบียบขอบังคับท่ีคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจแตละแหง

กําหนดข้ึน แตระเบียบขอบังคับของรัฐวิสาหกิจแตละแหงมักจะไมเหมือนกัน และพบวาการคัดเลือกบุคคลเขา

ทํางานในรัฐวิสาหกิจมีลักษณะผอนปรน ไมเขมงวดเหมือนกับการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานในหนวยราชการ

ตางๆ ท่ัวๆ ไป การบรรจุแตงตั้งพนักงานในรัฐวิสาหกิจไมคอยมีรูปแบบท่ีแนนอน แตพอจะสรุปไดวาการ
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บริหารงานบุคคลโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการรับบุคคลเขามาปฏิบัติงานนั้น รัฐวิสาหกิจท่ัวๆ ไปมีแนวโนมวา

จะใชระบบอุปถัมภมากกวาระบบคุณวุฒิ 

จากรายงานการศึกษาของ องคการสหประชาชาติ (United Nations) พบขอสังเกตดังนี้  

1.  การคัดเลือกผูอํานวยการของรัฐวิสาหกิจยังคงตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการยอมรับทางการเมืองเปน

สําคัญ กลาวคือการวินิจฉัยสั่งการในเรื่องของการสรรหาจะถูกกําหนดข้ึนโดยขาราชการการเมืองอยางไม

สามารถจะหลีกเลี่ยงได ซ่ึงผลท่ีตามมาคือขาราชการการเมืองจะพิจารณาจาก “การยอมรับทางการเมือง” 

มากกวา “ความสามารถในดานวิชาชีพ” และเม่ือมาตรฐานสองประการนี้ขัดแยงกันเม่ือใด มาตรฐานทาง

การเมืองก็จะไดรับการพิจารณากอน ซ่ึงจากลักษณะ “ความเปนการเมือง” ในการสรรหาผูอํานวยการ

รัฐวิสาหกิจ และความออนแอของผูอํานวยการท่ีตองตกอยูภายใตอิทธิพลและการควบคุมทางการเมืองนี้เอง 

มักจะกอใหเกิดความเสื่อมโทรมตอการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจเปนอยางมาก และในประเทศท่ีกําลังพัฒนา

บางประเทศถึงกับยอมรับวาแนวโนมในเรื่องนี้เปนสิ่งท่ีไมสามารถหลีกเลี่ยงได 

2.  ใชวิธีการสรรหาแบบแนวราบ กลาวคือในการสรรหาผูอํานวยการรัฐวิสาหกิจ มักจะสรรหาจาก

บุคคลผูเคยมีประสบการณในการบริหารงานจากองคการอ่ืนๆ แทนท่ีจะสรรหาจากพนักงานระดับสูงใน

รัฐวิสาหกิจนั้นๆ และโดยปกติแลวการสรรหาแบบแนวราบนี้มักจะมีข้ึนในชวงเวลาหนึ่งกอนท่ีฝายจัดการ

ระดับสูงรุนใหมจะเกิดข้ึนมาภายในองคการรัฐวิสาหกิจนั้นเองตามแบบแนวดิ่ง 

3.  “ศักดิ์ศรีของอาชีพ” เทาท่ีเปนอยูในประเทศท่ีกําลังพัฒนาบางประเทศอยูในระดับต่ํา ไมจูงใจให

ผูมีความรูความสามารถในการบริหารเขามาสูตําแหนงผูอํานวยการรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้คาตอบแทนท่ีไดรับ

ไมมากพอท่ีจะชดเชยกับความบีบค้ันทางการเมืองและความเสี่ยงในอาชีพดวย 

จากการศึกษาในเรื่องความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลของรัฐวิสาหกิจของ United Nations 

ไดอธิบายเก่ียวกับเรื่องนี้ไววา ในบางประเทศการบริหารงานบุคคลของรัฐวิสาหกิจไดรับอิทธิพลอยางมากจาก

ระเบียบขาราชการพลเรือน ซ่ึงเทากับเปนบริวารของระบบขาราชการพลเรือน ทําใหความเปนอิสระในการ

ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจลดนอยลงมาก แตบางประเทศก็ใหอิสระในการบริหารงานบุคคลแกรัฐวิสาหกิจมาก

เกือบเทากับความเปนอิสระท่ีวิสาหกิจเอกชนมี ดังนั้น โครงสรางของคาจางและเงินเดือน ตลอดจนระเบียบ

กฎเกณฑทางการบริหารงานบุคคลอ่ืนๆ จึงมีแนวโนมคลอยตามรูปแบบท่ีแพรหลายอยูในวิสาหกิจเอกชน 

ขอจํากัดตางๆ ตออิสระในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจซ่ึงมีมากกวาวิสาหกิจเอกชนนี้อาจจะเปนสาเหตุหนึ่ง

ท่ีทําใหผูจัดการและบุคคลอ่ืนๆ ในตําแหนงหนาท่ีท่ีหายาก ตีจากรัฐวิสาหกิจไปสูวิสาหกิจเอกชนได  

เรืองวิทย เกษสุวรรณ (2558 : 272-273) ไดกลาวไววา การบริหารงานบุคคลของรัฐวิสาหกิจนั้น 

รัฐวิสาหกิจสวนใหญตั้งข้ึนโดยไมใชกฎเกณฑของระบบราชการ เพ่ือใหมีความสามารถบริหารตามหนาท่ีเฉพาะ

ตามนโยบายรัฐบาลท่ีตองการเขาไปแทรกแซงเศรษฐกิจ รัฐวิสาหกิจโดยท่ัวไปจึงมีการบริหารงานบุคคลเอง

แตกตางไปจากขาราชการ วัตถุประสงคก็เพ่ือใหรัฐวิสาหกิจรับผิดชอบในการบริหารงานบุคคลเอง รวมท้ังให

เงินเดือนและสวัสดิการเพียงพอท่ีจะแขงขันกับเอกชนได เพ่ือดึงดูดคนท่ีมีความสามารถเขาสูองคการ แต

เปาหมายการบริหารงานบุคคลของรัฐวิสาหกิจมักทําไมได สวนใหญเปนเพราะรัฐวิสาหกิจละเลยท่ีจะพัฒนา

ระบบการบริหารงานบุคคลท่ีมีลักษณะเฉพาะ ซ่ึงตอบสนองความตองการของตนเอง และในเวลาเดียวกัน 
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สรางความพอใจแกรัฐบาลและประชาชนวารัฐวิสาหกิจไมไดใชอํานาจในทางท่ีผิด ในหลายกรณีเกิดการใช

อํานาจในทางท่ีผิด สวนกรณีอ่ืนๆ ผูบริหารไมกลาสนับสนุนความคิดใหมๆ ท่ีแตกตางไปจากการบริหารงาน

บุคคลของรัฐบาล การขาดระบบใหมๆ จึงเปนเรื่องท่ีไมแปลก สาเหตุใหญมาจากรัฐวิสาหกิจยอมใหขาราชการ

เขามาแทรกแซงและกําหนดวิธีการควบคุมรัฐวิสาหกิจ จนกระท่ังความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลของ

รัฐวิสาหกิจหายไป สวนใหญขาราชการไมไดต้ังใจเขาไปแทรกแซง แตเขาใจผิดวาระบบการบริหารงานบุคคล

ของภาครัฐกับรัฐวิสาหกิจควรเปนรูปแบบเดียวกัน 

จําเนียร ราชแพทยาคม (2559 : 33-35) ไดอธิบายไววา การบริหารงานบุคคลของรัฐวิสาหกิจนั้น 

องคการท่ีมีอํานาจหนาท่ีและรับผิดชอบในการบริหารงานบุคคลของรัฐวิสาหกิจประกอบดวย 

1.  คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ หรือคณะกรรมกรบริษัท กรณีรัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย เปนบริษัทจํากัด หรือกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด เปน บริษัท จํากัด 

(มหาชน) เนื่องจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เปนองคการบริหารสูงสุดท่ีมีอํานาจในการออกระเบียบ 

ขอบังคับ เก่ียวกับการปฏิบัติงาน ท่ีรวมถึงการบริหารงานบุคคล และมีอํานาจ  ในการวินิจฉัย อนุมัติ อนุญาต 

และเห็นชอบในเรื่องตางๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงรวมถึงดานการบริหารงานบุคคล 

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจึงมีฐานะท่ีเปรียบไดกับองคการกลาง ในการบริหารงานบุคคลของรัฐวิสาหกิจ ท้ังนี้ 

กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจจะบัญญัติใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

ท่ีแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ 

 1.1  อํานาจในการออกระเบียบขอบังคับ ไดแก 

  1.1.1  ระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการจัดแบงสวนงาน หรือวิธีปฏิบัติงาน 

  1.1.2  ระเบียบหรือขอบังคับ กําหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน หรือคาจาง หรือเงินอ่ืนๆ 

ของพนักงานหรือลูกจาง 

  1.1.3  ระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนเงินเดือน หรือ

คาจาง การออกจากตําแหนง วินัย การลงโทษ และการรองทุกขของพนักงานและลูกจาง 

  1.1.4  ระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการจายพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชา  ท่ีพัก คา

ทํางานลวงเวลา และการจายเงินอ่ืน 

  1.1.5  ระเบียบหรือขอบังคับวาดวยเครื่องแบบพนักงานและลูกจาง 

 1.2  อํานาจในการใหความเห็นชอบ การสั่งการ การอนุมัติ การอนุญาต ของผูบริหาร

รัฐวิสาหกิจ ในเรื่องท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ในสวนท่ีเก่ียวกับผูดํารงตําแหนงบริหารระดับสูงของ

รัฐวิสาหกิจ เชน 

  1.2.1  การใหความเห็นชอบการบรรจุ แตงตั้ง ยาย ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษ

ทางวินัย พนักงาน ตําแหนงท่ีปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ ผูอํานวยการฝาย หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาข้ึนไป 

  1.2.2  การใหความเห็นชอบกําหนดโครงสรางตําแหนง อัตราเงินเดือนคาจาง และ

จํานวนเงินเลื่อนข้ันเงินเดือนหรือคาจางประจําป 
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  1.2.3  การใหความเห็นชอบการสั่งไลออก เลิกจาง พักงาน หรือสั่งใหผูถูกพักงานกลับ

เขาทํางานตามเดิม 

  1.2.4  การทําหนาท่ี ในฐานะกรรมการอุทธรณ และรองทุกข  ในกรณี ท่ีผูบริหาร 

(ผูอํานวยการ/ผูวาการ/ผูจัดการ) เปนผูสั่งลงโทษ หรือกรณีท่ีเหตุรองทุกขเกิดจากการกระทําของผูบริหาร 

(ผูอํานวยการ/ผูวาการ/ผูจัดการ) 

2.  คณะกรรมการตางๆ ท่ีคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือผูบริหารรัฐวิสาหกิจแตงตั้ง เพ่ือดําเนินการ

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล เชน 

 2.1  คณะกรรมการประเมินคางาน แบงออกเปน 2 ชุด คือ 

  2.1.1  คณะกรรมการประเมินคางานของตําแหนงท่ีต่ํากวาผูชวยผูอํานวยการฝาย/สํานัก 

หรือเทียบเทา ประกอบดวย ผูชวยการการผูจัดการ ผูอํานวยการฝาย/สํานักทุกคน เปนกรรมการโดยตําแหนง 

โดยมีผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคลเปนเลขานุการ 

  2.1.2  คณะกรรมการประเมินคางานของตําแหนงผูอํานวยการฝาย/สํานัก และผูชวย

ผูอํานวยการฝาย/สํานัก หรือเทียบเทา ประกอบดวย รองกรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ เปน

กรรมการ ผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคลเปนเลขานุการ 

 คณะกรรมการฯ ท้ัง 2 ชุด มีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาการขอใหมีการทบทวนประเมินคางาน

ของตําแหนงเปนประจําทุก 2 ป 

 2.2  คณะกรรมการสรรหา คัดเลือก สอบคัดเลือก ซ่ึงอาจแบงไดเปน 2 ชุด คือ 

  2.2.1  คณะกรรมการคัดเลือกฯ ตําแหนงท่ีต่ํากวา ผูชวยผูอํานวยการ ประกอบดวย 

ผูอํานวยการฝาย/สํานัก ซ่ึงเปนเจาสังกัดของตําแหนงนั้น เปนประธานกรรมการ ผูชวยผูอํานวยการฝาย/สํานัก 

เปนรองประธานกรรมการ หัวหนาสวน/งาน ทุกสวน/งาน เปนกรรมการ ผูแทนจากฝายบริหารงานบุคคล

ตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาสวน/งาน เปนกรรมการ 

  2.2.2  คณะกรรมการคัดเลือกฯ ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการฝาย/สํานัก ประกอบดวย

รองกรรมการผูจัดการท่ีกํากับดูแลฝาย/สํานัก เปนประธานกรรมการ ผูชวยกรรมการ ผูจัดการทุกคน ในสาย

งานเดียวกับรองกรรมการผูจัดการเปนกรรมการ ผูอํานวยการฝาย/สํานัก เจาของตําแหนงเปนกรรมและ

เลขานุการ และผูแทนจากฝายบริหารงานบุคคลท่ีมีตําแหนงไมต่ํากวาผูชวยผูอํานวยการเปนกรรมการ 

 คณะกรรมการฯ ท้ัง 2 ชุด มีอํานาจหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก

พนักงานเพ่ือเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามหลักเกณฑท่ีกรรมการผูจัดการกําหนด 

3.  คณะกรรมการสรรหาผูบริหารรัฐวิสาหกิจ (ผูอํานวยการ/ผูวาการ/ผูจัดการ) เนื่องจากกฎหมาย

วาดวยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ กําหนดไววา ในการจางและแตงต้ัง

ผูบริหารของรัฐวิสาหกิจใด ให มีคณะกรรมการคณะหนึ่ ง ซ่ึ งมีจํานวน 5 คน ประกอบดวย ปลัด

กระทรวงการคลัง เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ปลัดกระทรวง

เจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจนั้น ผูแทนจากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธหนึ่งคน และผูแทนของ
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คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นหนึ่งคน เพ่ือทําหนาท่ีคัดเลือกคณะกรรมการสรรหา ท้ังนี้ คณะกรรมการสรร

หาผูบริหารรัฐวิสาหกิจใหมีจํานวน 5 คน 

คณะกรรมการสรรหาฯ ทําหนาท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถและประสบการณเหมาะสมท่ี

จะเปนผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม และจะตองไมเปนกรรมการ

รัฐวิสาหกิจแหงนั้น และมีอายุไมเกิน 60 ปบริบูรณ ในวันยื่นใบสมัคร เพ่ือเสนอใหผูมีอํานาจพิจารณาแตงตั้ง 

ทําสัญญาจางและแตงตั้งเปนผูบริหารรัฐวิสาหกิจตอไป 

กลาวโดยสรุป การบริหารทรัพยากรมนุษย คือ กระบวนการท่ีจะใหไดมาซ่ึงเปาหมายขององคการ 

และการนําทรัพยากรตางๆมาใชเพ่ือใหบรรลุเปาหมายอ่ืนๆ โดยจะตองดําเนินการเก่ียวกับภารกิจและยุทธวิธี

โครงสรางองคการอยางเปนทางการและระบบทรัพยากรมนุษย ยุทธวิธีการบริหารงานบุคคลประกอบไปดวย

วิธีการเลือกสรรหาบุคคล วิธีการประเมินผล วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และวิธีการกําหนดคาตอบแทน 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดวยการนําเอาเทคนิคและวิธีการตางๆมาใชกับทรัพยากรมนุษยเพ่ือใหเกิด

ประโยชนและมีประสิทธิภาพ ในการท่ีรัฐวิสาหกิจจะดําเนินการสรรหาบุคลากรไดนั้นตองมีตําแหนงรองรับจึง

จะดําเนินการได ในทางปฏิบัติรัฐวิสาหกิจจะตองมีการวิเคราะหและกําหนดตําแหนงงานตามโครงสรางการจัด

องคการและการแบงสวนงานของรัฐวิสาหกิจ แบงเปน 2 สวน คือ การสรรหาและคัดเลือกพนักงานและลูกจาง

รัฐวิสาหกิจ กับการสรรหาและคัดเลือกผูบริหารระดับสูง 

การบริหารทรัพยากรมนุษยของรัฐวิสาหกิจประเภทตางๆ 

 ในดานการบริหารงานนั้นเปนท่ีเขาใจอยางกวางขวางวา การท่ีองคการหนึ่งองคการใดจะประสบ

ความสําเร็จในการบริหารนั้น ข้ึนอยูกับบุคคลผูปฏิบัติงานตั้งแตผูบริหารระดับสูงลงมาจนถึงระดับตนคือ

คนงาน จึงกลาวไดวา บุคคลเปนปจจัยท่ีสําคัญยิ่งในการท่ีจะปฏิบัติการใหดําเนินไปตามความมุงหมายของ

องคการ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความสามารถของคนงานไปจนถึงผูอํานวยการ ตลอดไปจนถึงความสัมพันธท่ีมีอยูใน

องคการไมวาจะเปนทางหรือไมเปนทางการ ไมวาจะเปนปจเจกบุคคลหรือสวนรวม  

เกศินี หงสนันทน (2548 : 695-701) ไดอธิบายไววา สําหรับหนวยงานรัฐวิสาหกิจนั้น ความสัมพันธ

ของบุคคลในองคการถือวามีอิทธิพลเหนือสิ่งอ่ืน สิ่งท่ีตองพิจารณาตอไปคือ ทําอยางไรจึงจะไดบุคคลท่ีพึง

ปรารถนาเหลานี้ เพราะปญหาดานการบริหารงานบุคคลในหนวยงานรัฐวิสาหกิจแทบทุกหนวย มักมีการเมือง

เขามามีสวนเก่ียวของ โดยเฉพาะผูบริหารระดับสูง จึงจําเปนตองหาวิธีการท่ีจะปฏิบัติใหไดดีท่ีสุดในการสรรหา

และคัดเลือกบุคคลระดับผูบริหารไมวาจะเปนดานวิธีการ หรือดานการพัฒนาผูบริหาร ดังนี้ 

1. โครงสรางการบริหารงานในรัฐวิสาหกิจ ประกอบดวยบุคคลระดับตางๆ ดังนี้ 

 1.1  คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

 1.2  ผูวาการ ผูอํานวยการ ผูจัดการ 

 1.3  รองผูวาการ รองผูอํานวยการ รองผูจัดการ 

 1.4  ผูชวยผูวาการหรือเทียบเทา 

 1.5  ผูอํานวยการฝายหรือหัวหนาฝายหรือเทียบเทา 
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 1.6  รองผูอํานวยการฝายหรือรองหัวหนาฝายหรือเทียบเทา 

 1.7  ผูอํานวยการกองหรือหัวหนากองหรือเทียบเทา 

 1.8  ผูชวยผูอํานวยการกองหรือผูชวยหัวหนากองหรือเทียบเทา 

 1.9  หัวหนาแผนกหรือเทียบเทา 

 1.10 ผูชวยหัวหนาแผนกหรือเทียบเทา 

 1.11 ประจําแผนกหรือเทียบเทา 

 1.12 เสมียน หรือเทียบเทา 

 1.13 นักการ ภารโรง คนงาน 

2. หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ มีดังนี้ 

 2.1  กําหนดนโยบายวางแผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการขององคการ ไดแก แผนการลงทุน 

ขยายหรอืยุบ หรือจาํหนายจายโอนกิจการ รวมท้ัง การเงิน การคลัง การตลาด 

 2.2 กําหนดการเงินการงบประมาณเพ่ือการดําเนินการ ดวยการปรึกษาหารือกับกระทรวงเจา

สังกัดและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 2.3 การแตงตั้งถอดถอนผูบริหารและพนักงานขององคการรัฐวิสาหกิจ โดยใหรับการ

เสนอแนะแนวจากกระทรวงเจาสังกัด หรือหนวยงานกลาง 

 2.4 การกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาจาง โดยการเสนอแนะแนวจากกระทรวงเจาสังกัด หรือ

หนวยงานกลาง 

 2.5 การกําหนดดานสวัสดิการ โดยการเสนอแนะแนวจากกระทรวงเจาสังกัด หรือหนวยงาน

กลาง 

 2.6 การกําหนดดานการจัดซ้ือ โดยการเสนอแนะแนวจากกระทรวงเจาสังกัด หรือหนวยงาน

กลาง 

 2.7 การติดตามประเมินผลการดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย 

3. ผูบริหารระดับสูง เปนผูรับนโยบาย คําสั่ง ขอปฏิบัติ จากคณะกรรมการมาปฏิบัติ และยังเปน

กรรมการและเลขนุการคณะกรรมการโดยตําแหนง ยังมีอํานาจใหคุณใหโทษ โยกยายพนักงานท่ัวๆไป ยกเวน

เจาหนาท่ีระดับสูง ไดแก รองฯฝายตางๆ ซ่ึงเปนอํานาจของคณะกรรมการท่ีจะใหความเห็นชอบกอน หนาท่ี

ของผูบริหารสูงสุดและคณะผูบริหาร มีดังนี้ 

 3.1 ปฏิบัติงานตามนโยบาย และขอบังคับท่ีคณะบริหารกรรมการของรัฐวิสาหกิจกําหนด 

 3.2 เปนผูควบคุมบังคับบัญชาพนักงานรัฐวิสาหกิจนั้นทุกระดับ 

 3.3 เปนตัวแทนของรัฐวิสาหกิจในการเขาทําสัญญาหรือติดตอธุรกิจตางๆ 

4. ผูบริหารระดับกลาง เปนกลุมบุคคลท่ีมีอิทธิพลท่ีควรคาพิจารณา คือ รักษาดุลระหวางการ

แขงขันของฝายวิชาการกับฝายปฏิบัติการและฝายสนับสนุน  

5. ผูบริหารระดับตน เปนผูบริหารระดับสายปฏิบัติการท่ีมีหนาท่ีควบคุมดูแลงานระดับแรงงาน

อยางใกลชิด และคอยสอดสองดูแล ใหแนะนําชวยเหลือจากระดับสูง เพ่ือการพัฒนา ประกอบดวย 
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6. คนงาน เปนปฏิบัติงานดานผลผลิตของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงมีหนาท่ีรับนโยบายมาจากผูบริหารระดับ

ตนไปปฏิบัติงาน 

เรืองวิทย เกษสุวรรณ (2558 : 258-261) ไดกลาวถึงประเภทของบุคลากรในการจัดการภาครัฐไวสรุป

ไดดังนี้  

รัฐบาลของประเทศตางๆ สวนใหญมีขนาดใหญอยางรวดเร็ว เปนเพราะมีขาราชการเพ่ิมข้ึน 

โดยเฉพาะขาราชการท่ีทํางานบริหาร การเพ่ิมข้ึนของขาราชการท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงการบริหารภาครัฐ

และทําใหภาครัฐมีความสําคัญมากข้ึนนั้น เกิดจากแนวโนมท่ีสําคัญ 3 ประการ ไดแก 

ประการแรก การขยายบทบาทของขาราชการในสาขาใหมๆ นอกจากการพัฒนาเศรษฐกิจแลว ยังมี

สวัสดิการสังคมและการใชทรัพยากรธรรมชาติ การขยายตัวของภาครัฐไปสูสาขาใหมๆ    ทําใหตองตั้ง

หนวยงานเพ่ิม เชน รัฐวิสาหกิจ และมีระบบการบริหารแบบใหมท่ีกระจายอํานาจใหแกหนวยงาน 

ประการท่ีสอง เกิดการปรับปรุงเทคนิคการจัดการดาน เชน ขอมูล การคลัง และระบบบริหารงาน

บุคคล 

ประการท่ีสาม การจัดการภาครัฐตองตอบสนองตอท้ังเจาหนาท่ีและประชาชนผูรับบริการ เนื่องจาก

เกิดการรับรูใหมวานอกเหนือจากการใหความสําคัญตอผูเชี่ยวชาญแลว การจัดการภาครัฐ ยังตองจัดทํา

โครงการเพ่ือใหบริการประชาชนดวย 

สมัยกอนมักเขาใจผิดวาผูบริหารเปนบุคลากรกลุมเดียวและมีการฝกอบรมเหมือนกัน แตความจริง

ผูบริหารมีหลายกลุม ตองการทักษะและการฝกอบรมแตกตางกัน อาจแบงประเภทผูบริหารในการจัดการ

ภาครัฐเปน 4 กลุม ดังตอไปนี้  

1.  กลุมผูชาญงานบริหาร เชน นักบัญชี นักบัญชีตนทุน ผูบริหารขอมูล ผูบริหารระบบการรายงาน

และขอมูลขาวสาร นักประเมินผลบุคคลและการทดสอบ ผูเชี่ยวชาญระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน 

ฝายบุคลกรสัมพันธ นักวางแผนกําลังคน ผูบริหารงานพัสดุและการบริหารสํานักงาน 

2.  กลุมนักวิเคราะห เปนกลุมคนท่ีมีความสามารถและนาเชื่อถือ ทํางานอยูในทุกระดับ ทําหนาท่ีให

ขอมูลและวิเคราะหสิ่งท่ีผูบริหารตองการ เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการตัดสินใจ และใหคําแนะนําแกผูบริหารหรือผู

กําหนดนโยบาย กลุมนักวิเคราะหทํางานอยูในหลายหนวยงาน เชน การวางแผนทางเศรษฐกิจและสังคม การ

จัดงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การวิจัยปฏิบัติการและการวิจัยระบบ และฝายบริหาร 

3.  กลุมผูบริหาร ประกอบดวย หัวหนากรม กองหรือหนวยงานอ่ืนๆ ซ่ึงมีเปาหมายการทํางานเพ่ือ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ หัวหนาหนวยงานเหลานี้อาจเรียกงายๆ วา ผูบริหาร รับผิดชอบใน

การรวบรวมทักษะเฉพาะดานของคนหลายๆ คน เพ่ือทํางานกับองคการ นอกจากนั้น ยังเปนผูรับผิดชอบใน

การตัดสินใจแทนสมาชิกองคการ เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

4.  นักบริหารการพัฒนา เปนกลุมท่ีแยกออกจากผูบริหารหนวยงานในกลุมท่ีสาม เพราะนักบริหาร

การพัฒนาเนนการบริหารโครงการท่ีสัมพันธกับประชาชนและหนวยงานภายนอก เนื่องจากตองอาศัยการ

บริหารภายนอกเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามท่ีตองการ แมตองเก่ียวของกับการบริหารภายในหนวยงาน

ดวยก็ตาม สวนผูบริหารหนวยงานในกลุมท่ีสาม เก่ียวของกับหนวยงานภายนอกในระดับตางๆ แตกตางกัน 
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ศุจิดา อัจนากิตติ (2559 : 12) กลาวถึงเจาหนาท่ีของรัฐในรัฐวิสาหกิจไววา เนื่องจากภารกิจท่ีรัฐ

มอบหมายใหรัฐวิสาหกิจดําเนินการแทน เปนภารกิจในทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ซ่ึงภารกิจเหลานี้

เปนภารกิจท่ีมีคาตอบแทนในการใหบริการ ท่ีผูไดรับประโยชนตองจายคาตอบแทนดังกลาว ตามสัดสวนท่ีตน

ไดรับประโยชน เชน คาไฟฟา คาน้ําประปา เปนตน เราจึงเห็นไดวารัฐวิสาหกิจเปนองคกรท่ีดําเนินกิจการใน

เชิงพาณิชย แสวงหากําไรโดยไมพ่ึงพางบประมาณท่ีมาจากภาษีอากรของประชาชน รัฐวิสาหกิจจึงมีอํานาจใน

การสรรหาบุคลากรของตนเอง โดยเปนอิสระจากการควบคุมสั่งการของรัฐ และเจาหนาท่ีของรัฐในรัฐวิสาหกิจ

จึงมีความสัมพันธกับประชาชนผูรับบริการอยางเทาเทียมกัน เสมือนความสัมพันธระหวางเอกชนตอเอกชน

ดวยกัน อยางไรก็ดี โดย ท่ีรัฐเปนผูกอตั้งรัฐวิสาหกิจข้ึนมาโดยใชเงินลงทุนจากภาษีอากรของประชาชน ดังนั้น 

รัฐวิสาหกิจ    จึงตองอยูภายใตการควบคุมตรวจสอบของรัฐ กลาวคือ รัฐมีอํานาจในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 

เพ่ือเปนหลักประกันมิใหดําเนินกิจการและใชจายเงินอยางผิดวัตถุประสงคในการกอตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ คือ บุคคลท่ีปฏิบัติงานใหรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญ 

ดังนี้  

1.  พนักงานธรรมดาของรัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผูปฏิบัติงานในระดับของผูอยูใตบังคับบัญชาของ

ผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ โดยอาจมีชื่อเรียกตําแหนงแตกตางหลากหลาย ข้ึนอยูกับบทบัญญัติกฎหมายวาดวย

รัฐวิสาหกิจประเภทนั้นๆ เชน พนักงานของรัฐวิสาหกิจ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ      ท่ีปรึกษารัฐวิสาหกิจ 

เลขานุการคณะกรรมการ เปนตน 

2.  พนักงานท่ีเปนผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงอาจมีชื่อเรียกแตกตางกันออกไป เชน ผูอํานวยการ 

ผูวาการ กรรมการผูจัดการ เปนตน ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนัง

งานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ไดบัญญัติใหพนักงานในระดับผูบริหารนี้ไมมีฐานะเปนพนักงานธรรมดาของ

รัฐวิสาหกิจ 

ท้ังนี้ คุณสมบัติและลักษณะตองหามในการเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจนั้น นอกจากจะตองเปนไปตามท่ี

กําหนดไวโดยเฉพาะในกฎหมายวาดวยรัฐวิสาหกิจประเภทนั้นๆ แลว ยังตองเปนไปตามมาตรา 9 แหง

พระราชบัญญัติคุณสมบัติสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ซ่ึงถือเปนกฎหมายท่ีกําหนด

มาตรฐานกลางใหแกรัฐวิสาหกิจทุกแหงดวย เชน มีสัญชาติไทย มีอายุไมเกิน 60 ปบริบูรณ ไมเปนบุคคล

ลมละลาย ไมเปนขาราชการหรือผูดํารงตําแหนงใดในทางการเมือง เปนตน 

กลาวโดยสรุป รัฐวิสาหกิจก็มีการบริหารงานบุคคลท่ีเหมือนกับขาราชการ ไดแก กฎขอบังคับและ

ระเบียบเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน การบริหารงานบุคคลในรัฐวิสาหกิจของไทยนั้น มิได

อยูภายใตการควบคุมดูแลของหนวยงานโดยตรง  เชนเดียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือน ซ่ึง

อยูภายใตการดูแลของกรรมการขาราชการตางๆ  เชน  ก.พ. (คณะกรรมการขาราชการพลเรือน) ก.ม. 

(คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย) เปนตน แตลักษณะการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจนั้น

แตกตางจากขาราชการท่ัวไป โดยเนนการดําเนินการคลายกับเอกชน  เพ่ือสอดคลองกับกิจกรรมการ

ปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจเอง เชน วิธีการสรรหาบุคคลเขาทํางาน 
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กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ 

การท่ีรัฐวิสาหกิจจะเริ่มดําเนินการสรรหาบุคลากรไดนั้น ตองมีตําแหนงรองรับจึงจะดําเนินการได 

ดังนั้น ในทางปฏิบัติรัฐวิสาหกิจจะตองมีการวิเคราะหและกําหนดตําแหนง ซ่ึงเปนหนวยเล็กท่ีสุดภายใน

โครงสรางการจัดองคการ และการแบงสวนงานของรัฐวิสาหกิจ 

จําเนียร ราชแพทยาคม (2559 : 35-36) ไดอธิบายไววา กิจกรรมท่ีตองดําเนินการกอนสรรหาคัดเลือก

บุคลากร ดังนี้ 

1.  การกําหนดตําแหนงบุคลากรรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงบุคลากรของรัฐวิสาหกิจสวนใหญ จะประกอบดวย

พนักงานและลูกจาง ท่ีดํารงตําแหนงและมีอํานาจหนาท่ีตามตําแหนงท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้ง ซ่ึงมีการ

กําหนดไวลวงหนาแลว ท้ังนี้ รัฐวิสาหกิจสวนใหญมีการจําแนกตําแหนงงานพนักงานออกเปนระดับตางๆ ตาม

หลักการจําแนกตําแหนง (Position Classification : P.C.) เชนเดียวกับระบบการจําแนกตําแหนงท่ีขาราชการ

พลเรือนเคยใชตั้งแต พ.ศ. 2518 และมีการยกเลิกไปตั้งตั้งแต พ.ศ. 2551 แตรัฐวิสาหกิจหลายแหงมีการ

จําแนกตําแหนงพนักงานเปนระดับตางๆ แตกตางกันไปจากระดับ 1-12 ระดับ 1-13 ระดับ 1-14 หรืออาจถึง

ระดับ 15 หรือแบงเปน 15 ระดับก็มี นอกจากนั้นยังมีการจัดกลุมตําแหนงดวย เชน 

 1.1  ตําแหนงพนักงานระดับ 1-5 เปนพนักงานระดับปฏิบัติการ 

 1.2  ตําแหนงพนักงานระดับ 6-10 เปนพนักงานระดับบังคับบัญชา 

 1.3  ตําแหนงพนักงานระดับ 11-12 เปนพนักงานระดับสูง 

นอกจากนี้ อาจมีการแบงประเภทของตําแหนงเปนตําแหนงผูบังคับบัญชาหรือผูบริหาร ไดแก ผูวา

การ/ผูอํานวยการ รองผูวาการ/รองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ/ผูชวยผูวาการ ผูอํานวยการฝาย/สํานัก/

กอง ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ ไดแก วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี นักกฎหมาย ตําแหนงผูปฏิบัติงานตามสายงาน/

สายอาชีพ ไดแก นายชาง พนักงานการเงิน/บัญชี เปนตน 

ท้ั งนี้  ตํ าแหน งแตละประเภทจะมีเอกสารคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ระบุ

รายละเอียดเก่ียวกับหนาท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ตลอดจน

ความรูความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงดวย 

2.  การวางแผนกําลังคนหรือวางแผนทรัพยากรมนุษยในองคการ เปนกระบวนการสําคัญ ในการ

สรางความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร กลาวคือยุทธศาสตรขององคการกับกลยุทธดานการจัดการทรัพยากร

บุคคลขององคการ โดยมีเปาหมายเพ่ือใหองคการมีทรัพยากรบุคคลท่ีเหมาะสม มีความรู ทักษะ และ

ความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

การวางแผนกําลังคนเปนกระบวนการคาดการณอุปสงคอุปทานทรัพยากรบุคคลขององคการเพ่ือ

จัดทําแผนกําลังคน หรือแผนอัตรากําลังท่ีเหมาะสมสําหรับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

รัฐวิสาหกิจสวนใหญมีการกําหนดภารกิจเก่ียวกับการวางแผนกําลังคนไวในขอบังคับวาดวยพนักงาน 

หรือระเบียบบริหารงานบุคคล โดยมักจะระบุไววาเปนการวางแผนอัตรากําลัง โดยระบุใหหนวยงานท่ี

รับผิดชอบดานการบริหารงานบุคคล มีหนาท่ีในการกําหนดอัตรากําลังของสวนงานในสังกัดไวเปนการลวงหนา

ทุก 3 ป โดยใหพิจารณาหรือคํานึงถึงแผนวิสาหกิจและนโยบายรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลเปนสําคัญ 
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แผนอัตรากําลังท่ีรัฐวิสาหกิจจัดทําข้ึนดังกลาวถือเปนกรอบอางอิงสําคัญในการสรรหาและคัดเลือก

พนักงานและลูกจางของรัฐวิสาหกิจในหวงเวลา 3 ป ท่ีกําหนดไวตามแผนฯ 

3.  การสรรหาและคัดเลือกพนักงานและลูกจางรัฐวิสาหกิจ มีการดําเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 

 3.1  การสรรหาบุคคลภายนอกเพ่ือบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ ขอบังคับวาดวย

บุคคลของรัฐวิสาหกิจบางแหงกําหนดนิยามไวชัดเจนวา การสรรหา คือ การดําเนินการเพ่ือจะสรรหา

บุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานในตําแหนงตางๆ โดยวิธีการสอบแขงขัน 

 การสรรหาและคัดเลือกจึงเปนวิธีการสําคัญท่ีรัฐวิสาหกิจสวนใหญดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึง

บุคคลท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง ซ่ึงโดยท่ัวไปเปนการสรรหาเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงในระดับเริ่มตนของตําแหนง โดยใชวิธีการสอบแขงขันเพ่ือคัดเลือกผู ท่ีมีความรูความสามารถ

ตามลําดับท่ีในบัญชีผูผานการสอบแขงขัน 

 3.2  การสรรหาบุคลากรหรือผูปฏิบัติงานาภายในรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจหลายแหงมีนโยบายท่ี

จะสรางขวัญกําลังใจและโอกาสกาวหนาในอาชีพใหแกบุคลากรภายในรัฐวิสาหกิจใหมีโอกาสเลื่อนตําแหนง ใน

กรณีมีอัตราวางหรือตําแหนงท่ีมีคางานสูงข้ึน รวมถึงกรณีท่ีไดรับอัตราเพ่ิม มีการกําหนดหลักเกณฑในการ

เลื่อนตําแหนงและประกาศใหบุคลากรภายในรับทราบท่ัวกัน และมีการเตรียมบุคลากรดวยการจัดใหมีการ

คัดเลือกหรือสอบคัดเลือกพนักงาน ลูกจางเพ่ือข้ึนบัญชีไวกอน 

4.  การสรรหาและคัดเลือกผูบริหารระดับสูง ซ่ึงในการจางและแตงตั้งผูบริหารรัฐวิสาหกิจแตละแหง

มีคณะกรรมการ 2 คณะ คือ 

 4.1  คณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหา จํานวน 5 คน ประกอบดวย ปลัด

กระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ปลัดกระทรวงเจาสังกัดของ

รัฐวิสาหกิจ ผูแทนคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ และผูแทนของคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ 

 4.2  คณะกรรมการสรรหา จํานวน 5 คน เปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ี

กฎหมายกําหนด ทําหนาท่ีสรรหาและเสนอชื่อผูมีความเหมาะสมท่ีจะเปนผูบริหาร 

จําเนียร ราชแพทยาคม (2559 : 37) กลาวถึงเง่ือนไขการทําสัญญาจางผูบริหารรัฐวิสาหกิจ วามีดังนี้ 

1.  มีระยะเวลาจางบริหารคราวละไมเกิน 4 ป 

2.  เม่ือดํารงตําแหนงครบกําหนดตามสัญญาจางครั้งแรกแลว ไมสามารถจะตออายุสัญญาจางคราว

ท่ี 2 ไดทันที หากผูนั้นมีอายุยังไมเกิน 60 ปบริบูรณ ก็จะสามารถเขารับการคัดเลือกตามกระบวนการสรรหาได

อีกครั้ง และเม่ือไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงในวาระท่ี 2 อีก จึงจะทําสัญญาจางได (อีกคราวเดียว

เทานั้น) 

3.  ประธานกรรมการรฐัวิสาหกิจ หรือกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเปน

ผูลงนามในสัญญาจาง 

4.  ผูบริหารรัฐวิสาหกิจไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวย

แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ กฎหมายวาดวยประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 
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5.  การกําหนดคาจางหรือผลประโยชนอ่ืน รวมท้ังเง่ือนไขการจางใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

6.  การพนจากตําแหนงของผูบริหารรัฐวิสาหกิจ เปนไปตามระยะเวลาและเง่ือนไขสัญญาจาง โดยไม

ตองเกษียณเม่ืออายุครบ 60 ปบริบูรณ 

กลาวโดยสรุป การบริหารหารงานบุคคลขององคการรัฐวิสาหกิจ ประกอบดวย คณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการตางๆ ท่ีคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือผูบริหารรัฐวิสาหกิจแตงตั้ง เพ่ือ

ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล โดยท่ัวไปแลว ระบบการสรรหาบุคลากรและเลือกสรรบุคคลเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีเปนพนักงานนั้น จะตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีองคกรกลางการบริหารงาน

บุคคลของพนักงานแตละแหงกําหนด 

คาจางและเงินเดือนของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 เนื่องจากภารกิจของรัฐในการจัดทําบริการสาธารณะมีความซับซอนและกวางขวางข้ึน ตามสภาพ

สังคม มีผลใหสวนราชการซ่ึงเปนองคกรของรัฐในรูปแบบเดิมท่ีอยูในการบังคับบัญชาของรัฐบาล ไมสามารถ

ตอบสนองภารกิจของรัฐท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และจําเปนตองอาศัยความคลองตัวมากข้ึนในการ

บริหารจัดการ ดังนั้น จึงทําใหเกิดการจัดตั้งองคกรของรัฐในรูปแบบรัฐวิสาหกิจ เพ่ือดําเนินการจัดทําบริการ

สาธารณะแทนสวนราชการท่ีมีอยูเดิม องคกรเหลานี้เปนหนวยงานท่ีมีความเปนอิสระและความคลองตัวในการ

บริหารงาน งบประมาณและบุคลากรมากกวาสวนราชการ โดยผูท่ีปฏิบัติงานในองคกรเหลานี้มีสถานะเปน

พนักงานขององคกรของรัฐ 

เกศินี หงสนันทน (2548 : 688-689) อธิบายไววา การท่ีจะกําหนดอัตราคาจางหรือเงินเดือนตามหลัก

วิชาการจริงๆ เปนการยากท่ีจะกําหนดได เพราะมีปจจัยอ่ืนๆ อีกหลายอยางท่ีจะตองนํามาพิจารณาประกอบ 

เชน นโยบายทางสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี อัตราแรงงานในตลาด อํานาจการตอรองตางๆ เปนตน การ

พิจารณานั้นควรจะไดมีการพิจารณาระดับอัตราเงินเดือนตางๆ ของสายงาน ซ่ึงจะตองไมแตกตางกันมากนัก 

ท้ังภาครัฐบาลและภาคธุรกิจสําหรับตําแหนงท่ีคลายคลึงกันในดานความยากงาย ความรับผิดชอบ อัตรา

เงินเดือนท่ีกําหนดใหนั้น จะตองเหมาะสมกับฐานะทางสังคมของระดับตําแหนง โดยใชดัชนีคาครองชีพเปน

แกนกําหนดการพิจารณาเปรียบเทียบ 

เม่ือไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและปจจัยตางๆ แลว สิ่งท่ีควรทําตอไปคือการกําหนด

สายงาน ระดับตางๆ ข้ันของแตละตําแหนง และการวางกฎเกณฑเก่ียวกับการบริหารเงินเดือน ดวยการวาง

พ้ืนฐานของมาตรฐานความยากงายและความสําคัญของงานแตละตําแหนง  

ในการดําเนินการนั้น ฝายบริหารงานบุคคลและฝายกฎหมายควรรวมมือกันอยางใกลชิด ซ่ึง การ

วางแผนเงินเดือนนั้น เปนหนาท่ีของกองรัฐวิสาหกิจ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ประสานงานรวมรับ

รัฐวิสาหกิจในการศึกษาวิเคราะหและใหความเห็นชอบเก่ียวกับการกําหนดและปรับปรุงอัตราเงินเดือนและ

คาจางของพนักงานรัฐวิสาหกิจตางๆ ท้ังนี้จะตองดําเนินการอยางยุติธรรมท่ีสุด การกําหนดหลักพ้ืนฐานในการ

วางแผนเงินเดือนควรรวบรวมขอวิเคราะหและขอมูลตางๆ โดยพิจารณาถึงประเด็นดังตอไปนี้ 
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1.  สภาพปจจุบันท่ีกําลังปฏิบัติงานอยู เปน การจําแนกตําแหนงตางๆ การจายคาตอบแทน สภาพ

การทํางาน จํานวนเขาออกของผูปฏิบัติการ 

2.  การเปรียบเทียบอัตราคาจางของงานในระดับเดียวกับหนวยงานอ่ืนๆ เชน วงการธุรกิจ  

3.  ระดับคาครองชีพและมาตรฐานของอัตราเงินเดือนแตละตําแหนง 

4.  จํานวนตําแหนง 

5.  การกําหนดข้ันพ้ืนฐานของอัตราเงินเดือนแตละตําแหนง 

6.  ชั่วโมงการทํางาน 

7.  กฎเก่ียวกับการทํางานลวงเวลา 

8.  การกําหนดการอนุญาตลาหยุดประเภทตางๆ และการเกษียณอายุ 

9.  กําหนดกําเกณฑในการเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนง ซ่ึงควรเปดโอกาสสําหรับผูมีความสามารถท่ีจะ

กาวไปสูงานในระดับท่ีสูงกวาได 

ในปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายใหรัฐวิสาหกิจอยูภายใตกฎหมายแรงงาน ดังนั้นการกําหนดใหรัฐวิสาหกิจ

มีมาตรฐานเดียวกันในเรื่องของเงินเดือนคาจางของพนักงานและลูกจางใหเหมือนกันและอยูในระดับเดียวกัน 

จึงไมอาจกระทําไดทันทีหรือพรอมกัน เหมือนกับการกําหนดเงินเดือนคาจางของขาราชการและลูกจางของทาง

ราชการ แตรัฐมีเจตนาท่ีจะใหการเพ่ิมเงินเดือน คาจาง หรือเงินอ่ืนๆ ของรัฐวิสาหกิจมีมาตรฐานเปนอยาง

เดียวกันหรือใกลเคียงกัน หรือมีความเหลื่อมล้ํากันใหนอยท่ีสุด  

เกศินี หงสนันทน (2548 : 691-692) ไดอธิบายตอวา นอกจากเงินเดือนซ่ึงเปนคาตอบแทนแรงงาน

แลว ยังมีคาตอบแทนในลักษณะอ่ืน เชน  

1.  เงินโบนัส รัฐกําหนดใหรัฐวิสาหกิจจายเงินโบนัสตามผลการดําเนินงานตามอัตราสวนของกําไร

สุทธิท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด และรัฐวิสาหกิจท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีใหจายเงินในอัตราคงท่ี

ปฏิบัติเก่ียวกับการจายเงินโบนัสตามท่ีปฏิบัติอยูกันตอไป และไมควรกําหนดใหรัฐวิสาหกิจอ่ืนจายโบนัสใน

อัตราคงท่ีอีก 

มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2521 ใจความวา เงินโบนัส ในปจจุบันระบบการจายเงิน

โบนัสท่ีรัฐวิสาหกิจจายใหแกพนักงานและลูกจางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดมี 2 ลักษณะ คือ 

 1.1  เงินโบนัสท่ีจายใหตามผลการดําเนินงาน ในอัตรารอยละ 9 ของกําไรสุทธิประจําป ตาม

หลักเกณฑการคํานวณท่ีทางราชการกําหนด โดยกําหนดวงเงินอยางสูงใหไดรับไดไมเกินคนละ 5 เทาของ

เงินเดือนโดยเสียภาษีเงินไดเอง 

 1.2  จายเงินโบนัสโดยกําหนดเปนอัตราคงท่ี เชน ไดคนละไมเกิน 2 เทาของเงินเดือนหรือ

คาจางรายเดือน เปนตน 

2.  เงินสวัสดิการตางๆ กําหนดไวดังนี้ 

 2.1  การจายเงินใหพนักงานและลูกจางของรัฐวิสาหกิจเม่ือออกจากงาน ใหรัฐวิสาหกิจจายเปน

เงินบําเหน็จหรือเงินกองทุนสงเคราะหแตเพียงอยางหนึ่งอยางใดเทานั้น สําหรับรัฐวิสาหกิจใดท่ีไดกําหนดใหมี
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การจายเงินในลักษณะบํานาญของทางราชการอยูกอนหนานี้แลว ก็ตองใหเปนไปตามเดิม และทางราชการจะ

ไมอนุญาตใหรัฐวิสาหกิจใดมีการจายเงินในลักษณะบํานาญของทางราชการเพ่ิมข้ึนอีก 

 ในกรณีท่ีรัฐวิสาหกิจใดไดกําหนดใหมีการจายเงินท่ีแตกตางไปจากของทางราชการอยูกอนแลวก็

คงใหเปนไปตามเดิม แตถารัฐวิสาหกิจกําหนดใหมีการจายเงินสวัสดิการอ่ืนหรือเปลี่ยนแปลงแกไขหลักเกณฑ

นอกเหนือไปจากท่ีมีอยูในปจจุบัน ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

 2.2  การจายเงินสวัสดิการใหพนักงานและลูกจางในขณะท่ียังอยูปฏิบัติงานใหรัฐวิสาหกิจ เชน 

คาเลาเรียน คารักษาพยาบาล และเงินชวยเหลือบุตร ใหรัฐวิสาหกิจกําหนดใหมีหลักเกณฑเชนเดียวกับทาง

ราชการ 

มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ใจความวา หลักเกณฑการจายโบนัสพนักงาน  

1.  เกณฑการจายโบนัสพนักงาน 

 1.1  ใหจายโบนัสพนักงานในอัตรารอยละ 9 ของกําไรสุทธิ แตไมเกิน 5 เทาของเงินเดือน 

 1.2  กรณีท่ีวงเงินรอยละ 9 ของกําไรสุทธิ ต่ํากวา 1 เทาของเงินเดือน แตมีกําไรสุทธิมากกวา 

1 เทาของเงินเดือน ใหจายโบนัสพนักงานในอัตรา 1 เทาของเงินเดือน 

 1.3  กรณีท่ีมีกําไรสุทธินอยกวาเงินเดือน 1 เดือน ใหเฉลี่ยจายโบนัสตามสวนของกําไรสุทธิ 

2.  พนักงานท่ีไดทุนไปอบรม หรือศึกษาตอ เปนเวลาติดตอกันเกินกวา 4 เดือน ใหจายโบนัสตาม

ระยะเวลาท่ีพนักงานผูนั้นปฏิบัติงานจริง โดยไมนําเวลาระหวางอบรมหรือศึกษาตอ        มาคํานวณโบนัส 

3.  ใหพนักงานท่ีไดรับโบนัสเปนผูเสียภาษีเงินไดเอง 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2560 : ออนไลน) กลาววา มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 

2560 เรื่องหลักเกณฑการจายโบนัสกรรมการ พนักงาน และลูกจางของรัฐวิสาหกิจและบริษัท ในเครือของ

รัฐวิสาหกิจ ใจความวา เกณฑการจายโบนัสพนักงาน ใหจายโบนัสพนักงานในอัตราไมเกินรอยละ 9 ของกําไร

สุทธิ แตไมเกิน 5 เทาของเงินเดือน กรณีวงเงินไมเกินรอยละ 9 ของกําไรสุทธิต่ํากวา 1 เทาของเงินเดือน แตมี

กําไรสุทธิมากกวา 1 เทาของเงินเดือน ใหจายโบนัสพนักงานในอัตรา 1 เทาของเงินเดือน  

ศุจิดา อัจนากิตติ (2559 : 48-56) อธิบายไววา พนักงานท่ีปฏิบัติงานใหแกองคกรของรัฐ โดยมีการ

กําหนดขอตกลงระหวางกันตามสัญญาจาง และไดรับเงินเดือนเปนคาตอบแทนจากงบประมาณขององคกรของ

รัฐนั้นๆ ท้ังนี้ รูปแบบความสัมพันธตามสัญญาจางของพนักงานสามารถแบงเปน 2 กรณี ดังนี้ 

1.  สัญญาจางแรงงาน ไดแก กรณีสัญญาจางพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธกําหนดไวเปนการเฉพาะใหรัฐวิสาหกิจกับพนักงานรัฐวิสาหกิจ   มีความสัมพันธกัน

ในฐานะนายจางกับลูกจาง อันเปนความสัมพันธเสมือนอยางเอกชนกับเอกชน 

2.  สัญญาทางปกครอง เชน กรณีสัญญาจางพนักงานขององคการมหาชน พนักงานศาลปกครอง 

และพนักงานราชการ ซ่ึงหนวยงานตนสังกัดมิไดมีฐานะเปนเพียงนายจางตามความหมายท่ัวๆ ไปเทานั้น แตยัง

มีอํานาจบังคับฝายเดียวเหนือพนักงานเหลานี้ดวย  

ท้ังนี้ หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานตามท่ีกําหนดไวในสัญญาจาง ท้ังสอง

ประเภท มักจะอนุโลมตามกฎหมายวาดวยระเบียบราชการพลเรือนและระเบียบอ่ืนๆ ท่ีใชกับขาราชการเปน
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สวนใหญ แตอาจมีขอแตกตางในสวนสําคัญบางประการ เชน มีสัญญาขอตกลง  การปฏิบัติงาน มีกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพแทนระบบบําเหน็จบํานาญ เปนตน  

เนื่องจากพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปนเจาหนาท่ีของรัฐท่ีสังกัดอยูในองคกรท่ีจัดตั้งข้ึนบนหลักการพ้ืนฐาน

คือเปนองคกรท่ีมีความเปนอิสระจากรัฐ ดังนั้น องคกรเหลานี้จึงมีระเบียบหลักเกณฑท่ีกําหนดการบริหารงาน

บุคคลของตนไวเปนการเฉพาะ เชน จะมีขอบังคับวาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การออกจากตําแหนง วินัยและ

การลงโทษพนักงาน  

อยางไรก็ดี แมวาจะเปนหนักงานแตละหนวยงานรัฐวิสาหกิจจะอยูภายใตบังคับของกฎหมายคนละ

ฉบับแตกตางกัน แตก็มีลักษณะรวมบางประการท่ีอาจสรุปใหเห็นภาพรวมของระบบการบริหารงานบุคคลของ

พนักงานได ดังนี้  

1.  กฎหมายกลางสําหรับกําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ มี

ลักษณะรวมกันในแงท่ีวา แมจะเปนพนักงานประเภทเดียวกันแตก็อาจปฏิบัติงานอยู ในองคกรตนสังกัดท่ี

แตกตางกัน เชน พนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยกับพนักงานบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ตางก็

เปนพนักงานรัฐวิสาหกิจแตเปนรัฐวิสาหกิจคนละแหง ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลของพนักงานเหลานี้มี

แบบแผนอยางเดียวกัน เพ่ือใหเกิดความเสมอภาคและเปนธรรม จึงมีกฎหมายท่ีกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําหรือ

มาตรฐานกลางของการบริหารงานบุคคลใหเปนอยางเดียวกัน คือ 

 1.1  พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 

กําหนดเก่ียวกับคุณสมบัติท่ีตองมีของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 1.2  พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 กําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าของสิทธิ 

หนาท่ี ความรับผิดชอบ ระหวางฝายบริหารรัฐวิสาหกิจกับพนกังานและลูกจางของรัฐวิสาหกิจ เชน มาตรฐาน

ข้ันต่ําของสภาพการจาง เชน หลักเกณฑและเง่ือนไขการทํางาน กําหนดวันและเวลาทํางาน คาจาง สวัสดิการ 

การเลิกจาง เปนตน 

2.  องคกรกลางท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลระบบบริหารงานบุคคล ซ่ึงระบบการบริหารงานบุคคลของ

พนักงานทุกประเภท จะมีองคกรกลางซ่ึงกฎหมายกําหนดใหมีหนาท่ีในการกํากับดูแลการบริหารงานบุคคลใน

หนวยงาน เชน วางนโยบายตาง ๆกําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไขวิธีการจาง วิธีการสรรหา และการเลือกสรร

บุคคล ลักษณะงาน ระบบตําแหนง อัตราคาจาง คาตอบแทน และออกขอบังคับ หลักเกณฑตางๆ ท่ีกฎหมาย

ใหอํานาจ องคกรกลางดังกลาวอาจมีชื่อเรียกแตกตางกันไป เชน คณะกรรมการบริษัท ทาอากาศยานไทย 

จํากัด (มหาชน) คณะกรรมการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนตน 

ท้ังนี้ สําหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะมีผูบริหารสูงสุดท่ีมีฐานะเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของพนักงาน

และลูกจางในองคกร และมีความรับผิดชอบโดยตรงตอคณะกรรมการซ่ึงเปนองคกรกลาง การบริหารงาน

บุคคล ผูบังคับบัญชาสูงสุดในรัฐวิสาหกิจอาจมีชื่อเรียกแตกตางกันไป เชน ผูอํานวยการ ผูจัดการ ผูวาการ เปน

ตน คณะกรรมการและผูบริหารสูงสุดในรัฐวิสาหกิจท่ีมีความเปนอิสระ จึงมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด 

3.  การควบคุมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซ่ึงโดยสวนใหญแลว องคกรกลางบริหารงานบุคคล

ของพนักงานแตละแหงจะเปนผูกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานใน
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องคกร แตบางองคกรก็อาจเปนอํานาจของผูบริหารสูงสุดขององคกรในการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

ดังกลาว ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับกฎหมายท่ีจัดตั้งองคกรนั้นๆ  

สําหรับขอกําหนดวินัยและการดําเนินการทางวินัยของพนักงาน เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับท่ีหนวยงานตนสังกัดของพนักงานไดกําหนดไว  

กลาวโดยสรุป พนักงานรัฐวิสาหกิจ คือ ผูปฏิบัติงานในระดับของผูอยูใตบังคับบัญชาของผูบริหารของ

รัฐวิสาหกิจ โดยมีองคกรกลางบริหารงานบุคคลของแตละรัฐวิสาหกิจเปนผูกําหนดทิศทางในการบริหารงาน

บุคคล ทําหนาท่ีกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําหรือมาตรฐานกลางในการกําหนดหลักเกณฑในเรื่องตางๆ เชน วิธีการ

คัดเลือก การกําหนดตําแหนง ระบบคาตอบแทน เปนตน 

ระบบคาตอบแทนของพนักงาน 

โดยท่ัวไปการกําหนดระบบคาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงานรัฐวิสาหกิจแตละแหงจะมี

ความแตกตางกันไป โดยข้ึนอยูกับกฎหมายการบริหารงานบุคคลขององคกรตนสังกัด  

ศุจิดา อัจนากิตติ (2559 : 57-58) ไดกลาวถึงคาตอบแทนประเภทหลักๆ ท่ีองคกรตนสังกัดจัดให

พนักงานในสังกัดของตนมีดังนี้ 

1.  เงินเดือน เปนคาตอบแทนพ้ืนฐานท่ีพนักงานทุกประเภททุกระดับจะไดรับจากการปฏิบัติงานใน

องคกร ท้ังนี้ อัตราคาตอบแทนของพนักงานจะข้ึนอยูกับคุณวุฒิกรศึกษา ประเภทตําแหนง ระดับตําแหนง 

เปนตน โดยสวนใหญผูท่ีมีอํานาจกําหนดอัตราคาตอบแทน คือ องคกรกลางบริหารงานบุคคลของพนักงานแต

ประเภท 

2.  เงินประจําตําแหนง พนักงานบางประเภทหรือบางตําแหนงจะไดรับเงินประจําตําแหนงดวย เชน 

พนักงานท่ีดํารงตําแหนงในกลุมวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

3.  เงินรางวัลประจําป สําหรับพนักงานในสังกัดองคกรท่ีสามารถแสวงหากําไรในเชิงพาณิชย ซ่ึงสวน

ใหญรัฐวิสาหกิจจะมีสิทธิไดรับเงินรางวัลประจําป ในอัตราท่ีคณะกรรมการบริหารรัฐวิสาหกิจแตละแหงจะ

กําหนด โดยพิจารณาจากผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ในแตละป 

4.  เงินท่ีมีเหตุพิเศษตางๆ กรณี เงินคาประสบการณสําหรับผูท่ีมีประสบการณตรงในการทํางาน

ตําแหนงนั้นๆ หรือ กรณีเปนตําแหนงท่ีสภาพการทํางานไมนาอภิรมย ตําแหนงท่ีสภาพการทํางานมีความเสี่ยง

ตอชีวิต รางกาย หรือเปนสาขาท่ีขาดแคลน เปนตน 

5.  สิทธิประโยชนอ่ืนๆ ซ่ึงมีท้ังสิทธิประโยชนท่ีเปนตัวเงินหรือไมเปนตัวเงิน ดังนี้ 

 5.1  สิทธิประโยชนท่ีเปนตัวเงิน เชน คาใชจายในการเดินทาง เบี้ยประชุม คาตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลา สิทธิประโยชนจากการประกันสังคม เชน คารักษาพยาบาล สิทธิประโยชนจากกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพขององคกร  

 5.2  สิทธิประโยชนท่ีไมเปนตัวเงิน เชน การลากิจ ลาพักรอน ลาศึกษาตอ เปนตน 

กลาวโดยสรุป การกําหนดระบบคาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงานรัฐวิสาหกิจแตละแหงจะ

มีความแตกตางกันไป โดยข้ึนอยูกับกฎหมายการบริหารงานบุคคลขององคกรตนสังกัด ซ่ึงประกอบดวย 
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เงินเดือน เงินประจําตําแหนง เงินรางวัลประจําป เงินท่ีมีเหตุพิเศษตางๆ รวมถึงสิทธิประโยชนอ่ืนๆ ท้ังท่ีเปน

ตัวเงินหรือไมเปนตัวเงินดวย 

สรุป 

 กําลังคนในรัฐวิสาหกิจถือไดวาเปนทรัพยากรทางการบริหารท่ีจะทําหนาท่ีในการประสมประสาน

ทรัพยากรอ่ืนๆ รวมถึง รัฐวิสาหกิจแตละประเภทจะตองดําเนินกิจกรรมทางดานการบริหารงานบุคคลให

เปนไปอยางเหมาะสม ท้ังนี้ การบริหารงานบุคคลของรัฐวิสาหกิจโดยท่ัวๆ ไป นั้น จะอาศัยระเบียบขอบังคับท่ี

คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจแตละแหงกําหนดข้ึน ดังนั้น การบริหารงานบุคคลของรัฐวิสาหกิจ จะตองอยู

ภายใตกฎหรือระเบียบของทางราชการท่ีกําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจประเภทนั้นๆ 

การบริหารงานบุคคล หรือ การบริหารทรัพยากรมนุษย ถือเปนสวนหนึ่งของการบริหารในองคการ 

ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรท่ีมีคาสูงสุดและมีประโยชนมากท่ีสุด การท่ีจะตองใหความสําคัญกับการ

บริหารงานบุคคลเปนอยางยิ่งนั้น เพราะการทํางานในองคการท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนนั้นมีการแขงขันสูง 

สําหรับหนวยงานรัฐวิสาหกิจนั้น ความสัมพันธของบุคคลในองคการถือวาเปนอิทธิพลเหนือสิ่งอ่ืน 

ทรัพยากรมนุษยภาครัฐเปนทรัพยากรทางการบริหารขององคการภาครัฐท่ีเปนผูรับผิดชอบการทํา

หนาท่ีนํานโยบายสาธารณะมาสูการปฏิบัติ หรือเปนผูปฏิบัติงานบริการสาธารณะ งานเก่ียวกับทรัพยากร

มนุษยนั้นจะตองแทรกอยูในทุกกิจกรรมขององคการ เพ่ือสงเสริมและเปนหลักประกันวา ทุกกิจกรรมของ

องคการจะสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การบริหารหารงานบุคคลขององคการรัฐวิสาหกิจ ประกอบดวย คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และ

คณะกรรมการตางๆ ท่ีคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือผูบริหารรัฐวิสาหกิจแตงต้ัง เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคล โดยท่ัวไปแลว ระบบการสรรหาบุคลากรและเลือกสรรบุคคลเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีเปน

พนักงานนั้น จะตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีองคกรกลางการบริหารงานบุคคลของ

พนักงานแตละแหงกําหนด 
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คําถามทายบท 
จงตอบคําถามตอไปนีใ้หถูกตองและไดใจความสมบูรณ 

1. จงอธิบายแนวคิดวาดวยการบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 

2. จงอธิบายความหมายของการบรหิารหารบุคคลสมัยใหม 

3. จงอธิบายยุทธวิธีการบริหารงานบุคคลสมัยใหม 

4. จงสรุปสาระสําคัญของหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารรัฐวิสาหกิจ 

5. การบริหารงานบุคคลในรัฐวิสาหกิจมีแนวคิดท่ัวไปอยางไร 

6. การจายคาจางและเงินเดือนของพนักงานในรัฐวิสาหกิจไทยเปนอยางไร 

7. การบริหารงานบุคคลในแตละรัฐวิสาหกิจของไทยแตกตางกันอยางไร 

8. จงอธิบายแนวทางในการจายโบนัสใหกับพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

9. จงวิเคราะหความแตกตางระหวางพนักงานรัฐวิสาหกิจกับขาราชการมาพอเขาใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 การบริหารการเงินเปนหนาท่ีท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีใชในการบริหารรัฐวิสาหกิจ ในอันท่ีจะทําให

องคการบรรลุเปาหมายท่ีวางไว การศึกษาวัตถุประสงค และแนวทางการบริหารการเงินในรัฐวิสาหกิจตลอดจน

การดําเนินงานดานการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ จะชวยใหเขาใจการบริหารการเงินในรัฐวิสาหกิจ 

รัฐวิสาหกิจสวนใหญมักจะมีการบริหารการเงินของตัวเอง ในทางทฤษฎีแนวทางการบริหารการเงิน

ของรัฐวิสาหกิจเปนการสนับสนุนตัวเอง กลาวคือ การจะอยูรอดไดของรัฐวิสาหกิจข้ึนอยูกับผลการดําเนินงาน

ของรัฐวิสาหกิจเอง หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง หลักเกณฑซ่ึงเกือบถือไดวาเปนกฎท่ัวไป คือ รัฐวิสาหกิจตองแสวงหา

แนวทางหรือวิธีการท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการและการปฏิบัติภารกิจตางๆ ของรัฐวิสาหกิจเอง นอกจากนี้

สถานภาพทางการคลังของรัฐวิสาหกิจอาจถูกกกําหนดโดยการจัดสรรทุนใหกับรัฐวิสาหกิจโดยรัฐอีกดวย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดสรรเงินทุนริเริ่มดําเนินการใหแกรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงถือวาเปนภาระหนาท่ีของรัฐ 

การบริหารการเงินในรัฐวิสาหกิจมีวัตถุประสงคเหมือนกับองคการธุรกิจเอกชนโดยท่ัวไป คือ เพ่ือ

แสวงหากําไรตอหุนสูงสุด แตจะมีขอแตกตางกับธุรกิจเอกชนบางตรงท่ีรัฐวิสาหกิจจะเนนท่ีทํากําไรอยางเดียว

ไมได ตองคํานึงถึงผลดีผลเสียท่ีมีตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดวย 
 ในบทนี้จะกลาวถึงการบริหารการเงิน คือ การจัดทํางบประมารรายจายประจําป เพ่ือควบคุมการใช

จายตางๆ ตามแบบท่ีรัฐกําหนด การจัดหาเงินลงทุน และการกําหนดราคาสินคาและบริการ มีรายละเอียดดังนี้ 

การบริหารการคลังรัฐวิสาหกิจ 

 การใชจายและการหารายไดของรัฐบาลมีการรวบรวมเขาท่ีหนวยกลาง โดยมีระบบการคลังรัฐบาล

เปนผูทําหนาท่ีบริหารการรับจายเงินของรัฐบาล ในสวนของรัฐวิสาหกิจนั้น แมตัวเลขการใชจายและการออม

เปนจะเปนสวนหนึ่งของฐานะการคลังรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ แตการบริหารการ ใชจายและจัดเก็บของ

รัฐวิสาหกิจนั้น ไมไดมีการรวบรวมเขาเปนระบบดังเชนระบบการคลังรัฐบาล รัฐวิสาหกิจแตละแหงจะมีการ

ดําเนินงานดานการคลังอยางเปนเอกเทศและมีการบริหารท่ีแยกจากกัน 

จีระ ประทีป (2551 : 257-259) อธิบายวา คําวา การคลัง มีความหมายเชนเดียวกับคําวา การคลัง

สาธารณะ และ การคลังภาครัฐ (Public Finance) เปนการจัดการการเงินของประเทศท้ังทางดานรายรับและ

รายจายของรัฐบาล สวน ระบบการบริหารการคลัง เปนรูปแบบความสัมพันธระหวางกิจกรรมทางการคลัง 

และสถาบันการคลังตางๆ ซ่ึงรวมกันเปนโครงสรางของระบบการคลัง กิจกรรมและสถาบันการคลังตางๆ 

เหลานี้มีการดําเนินงานเก่ียวเนื่องกันตามประเพณีปฏิบัติ ระเบียบและกฎหมายตางๆ ท่ีกําหนดไว กลาวไดวา 

ระบบการบริหารการคลังเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของระบบบริหารราชการแผนดิน การดําเนินงานของ

กิจกรรมและสถาบันการคลังตางๆ นอกจากจะมีความเก่ียวเนื่องภายในกันเอง ทําใหเกิดระบบการคลังแลว ยัง

บทท่ี 8 

การบริหารการเงินในรัฐวิสาหกิจ 
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ตองสัมพันธกับสถาบันอ่ืนๆ นอกระบบการคลัง ซ่ึงแตละสถาบันตางก็เปนระบบยอยหนึ่งของระบบบริหาร

ราชการแผนดิน 

อนัญ ยศสุนทร (2559 : 6-7) อธิบายวา คําวา การคลัง และ การงบประมาณ มักจะถูกใชคูกันเสมอ 

อยางไรก็ดี ท้ังสองคํามีความหมายและขอบเขตท่ีแตกตางกัน คําวา การคลัง (Public Finance) ซ่ึง

ประกอบดวยสองสวน ไดแก คําวา Public แปลวา ของประชาชน ของรัฐ หรือท่ีไดกระทําเพ่ือรัฐ เพ่ือ

สาธารณะประโยชน ซ่ึงมาจากกฎหมายโรมันหมายถึงสิ่งของท่ีสาธารณะใชรวมกันหรือของสวนกลาง กับคําวา 

Finance ซ่ึงหมายถึง การเงิน  ดังนั้น การคลัง หมายถึง การเงินของรัฐ หรือการเงินของสาธารณะ หรือเงิน

แผนดินนั่นเอง  

แตเดิม องคกรซ่ึงมีหนาท่ีใชเงินแผนดินมีเพียงรัฐบาลสวนกลาง ในชวงแรก จึงมีการใชคําวา การคลัง

รัฐบาล ตอมาเม่ือเกิดองคกรอ่ืนๆ เชน รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการมหาชน เปนตน การ

คลังจึงไมไดหมายถึงการคลังของรัฐบาลเพียงอยางเดียว แตอาจหมายความรวมถึงองคกรอ่ืนๆ ซ่ึงประกอบกัน

เปนภาครัฐ (Public Sector) รัฐ หมายถึง องคกรซ่ึงใชอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจตุลาการ หรืออํานาจบริหาร 

โดยมีภารกิจในการผลิตสินคาหรือใหบริการแกประชาชนท่ัวไปดวยเงินภาษีหรือรายไดอ่ืนๆ หรือมีภารกิจใน

การกระจายรายไดและความร่ํารวย ผานการใหเงินอุดหนุนหรือการใหบริการโดยไมหวังผลในทางการคา 

สําหรับ ภาครัฐ หมายความถึงรัฐและรวมถึงรัฐวิสาหกิจตางๆ ดวย ซ่ึงจะเห็นไดวาคํานิยามของภาครัฐมี

ความหมายกวาง โดยรวมถึงรัฐบาลสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย 

คําวา งบประมาณ (Budget) พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กําหนดใหความหมาย

ของงบประมาณวาหมายถึง บัญชีหรือจํานวนเงินท่ีรวมกําหนดการรับและจายเงิน ในทางกฎหมาย 

งบประมาณ หมายถึง เอกสารประมาณการรายรับและรายจายของรัฐ ซ่ึงจัดทําโดยฝายบริหารเพ่ือเสนอตอ

รัฐสภาในรูปแบบของพระราชบัญญัติงบประมาณเพ่ือการบริหารแผนดิน ตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ

งบประมาณ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 286) คําวางบประมาณ จึงมีความหมายแคบกวาการคลัง โดย

หมายถึง เงินตามท่ีปรากฏอยูในพระราชบัญญัติงบประมาณเทานั้น 

เฉลิมพงศ มีสมนัย (2559 : 5) ไดอธิบายวา ในการจัดหาสินคาและบริการสาธารณะใหแกพลเมืองนั้น 

รัฐบาลจําเปนตองจัดหารายได และกําหนดขอบเขตการใชจายวาจะตองจัดทําอะไรให แกใครมากนอยเพียงใด

แคไหน สําหรับคาใชจายเพ่ือจัดทําบริการสาธารณะนี้เรียกวา งบประมาณ และปใดท่ีจัดหารายไดไมพอแกการ

ใชจาย รัฐบาลจําเปนตองกอหนี้สาธารณะเพ่ือชดเชยรายไดท่ี  ขาดไป การดําเนินการของรัฐบาลทางดานการ

ใชจาย การจัดหารายได และการกอหนี้สาธารณะดังกลาวนี้เรียกวา การบริหารการคลัง 

การบริหารการคลังของรัฐวิสาหกิจจึงเปนการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจทางดานการเงิน โดยการ

จัดหารายได การใชจาย และการกอหนี้สาธารณะเพ่ือจัดทําบริการสาธารณะแกประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

มีมาตรฐานการดํารงชีพท่ีสูงข้ึน การบริหารการคลังของรัฐวิสาหกิจนั้น รัฐวิสาหกิจทําหนาท่ีจัดหารายได การ

ใชจาย และการบริหารหนี้ การทําหนาท่ีเหลานี้จะมีประสิทธิภาพได หนวยงานรัฐวิสาหกิจจะตองทําหนาท่ี

ทางดานเศรษฐกิจตางๆ ไดแก การจัดสรรการใชทรัพยากรของสังคม การกระจายรายไดและความม่ังค่ังภายใน

สังคม และการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
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กลาวโดยสรุป การบริหารการคลัง คือ การจัดการการเงินสาธารณะหรือเงินแผนดิน ท้ังทางดาน

รายรับและรายจายของรัฐบาล เพ่ือทําการจัดสรรทรัพยากร การกระจายรายได และการรักษาเสถียรภาพของ

เศรษฐกิจในประเทศ การบริหารการคลังของรัฐวิสาหกิจจึงเปนการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจทางดานการเงิน 

โดยการจัดหารายได การใชจาย และการกอหนี้สาธารณะเพ่ือจัดทําบริการสาธารณะแกประชาชนใหมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีมีมาตรฐานการดํารงชีพท่ีสูงข้ึน 

ความสําคัญของการคลัง 

ภารกิจดานการคลังท่ีสําคัญของรัฐบาล ซ่ึงไดแก การจัดเก็บภาษีและการใชจายเงินมีผลกระทบตอ

เศรษฐกิจและการบริการท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณท่ีรัฐบาลมีความ

จําเปนจะตองเขามาจัดสรรทรัพยากรของสังคมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความ

ตองการหรือผลประโยชนสาธารณะแกประชาชนกลุมตางๆ 

จีระ ประทีป (2551 : 257-258) อธิบายวา การคลังมีความสําคัญในฐานะท่ีเปนเครื่องมือทาง

เศรษฐกิจและการบริหารในการท่ีจะชวยใหรัฐบาลไดทําหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และ

เม่ือภาระหนาท่ีของรัฐบาลมีเพ่ิมมากข้ึนตามขนาดและความซับซอนของปญหาทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

ทําใหความสําคัญของการคลังมีมากข้ึนตามไปดวย โดยหนาท่ีทางการคลังท่ีสําคัญ มี 3 ประการ คือ 

1.  หนาท่ีในการจัดสรรทรัพยากร โดยมีการจัดเก็บภาษีเพ่ือนําเงินมาใชจายในการจัดทําบริการ

สาธารณะ ซ่ึงรัฐบาลจะตองดําเนินนโยบายและมาตรการของการคลังอยางเหมาะสมเพ่ือใหสามารถจัดบริการ

สาธารณะไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการบริการสาธารณะโดยรัฐ อาจมีการ

จัดแบงหนาท่ีในการจัดสรรทรัพยากรตามประเภทและลักษณะของการบริการสาธารณะ โดยบริการสาธารณะ

ขนาดใหญหรือบริการสาธารณะท่ีมีผูใชบริการกวางขวางครอบคลุมท้ังประเทศ ใหเปนหนาท่ีของรัฐบาลกลาง 

และบริการสาธารณะขนาดยอมมีผูใชบริการเฉพาะพ้ืนท่ีใหเปนหนาท่ีของรัฐบาลทองถ่ินหรือองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

2.  หนาท่ีในการกระจายรายได ในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลจําเปนตอง

เขามาทําหนาท่ีจัดระบบการกระจายรายไดและความม่ังค่ังเพ่ือใหประชาชนทุกคนไดรับประโยชนอยางท่ัวถึง

เปนธรรมและอยูรวมกันดวยความสงบสุข โดยรัฐบาลอาจใชนโยบายและเครื่องมือทางการคลังเพ่ือแกปญหา

การกระจายรายได ผานมาตรการทางดานรายได เพ่ือนํารายได มาใหการสงเคราะหท่ีจําเปนแกการครองชีพ

ของคนท่ัวไป สําหรับมาตรการดานรายจายรัฐบาลอาจจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการใหความ

ชวยเหลือผูมีรายไดนอยหรือผูดอยโอกาส ไดแก การใหการสงเคราะหผูมีรายไดนอยในดานการรักษาพยาบาล 

การจัดหาท่ีอยูอาศัยราคาถูก การสงเคราะหคนชรา และการใหการชวยเหลือคนวางงาน เปนตน 

3.  หนาท่ีในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เพ่ือใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและการกระจายรายไดของสังคมเปนไปอยางยุติธรรม รัฐบาลจําเปนตองควบคุมภาวะเศรษฐกิจ

ใหมีการเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพ โดยพยายามรักษาระดับการจางงานใหอยูในอัตราท่ีสูง พรอมท้ัง

ควบคุมระดับราคาใหมีเสถียรภาพและใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอยูในระดับท่ีนาพึงพอใจ ซ่ึง
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รัฐบาลสามารถใชเครื่องมือทางการเงินและเครื่องมือทางการคลัง ในการชวยรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ 

เรืองวิทย เกษสุวรรณ (2558 : 252) กลาววา งบประมาณมีความสําคัญตอการพัฒนาและการจัดทํา

บริการสาธารณะ เพราะแมโครงการพัฒนาและการจัดทําบริการสาธารณะจะกําหนดไวดีเพียงใด หากไมมี

งบประมาณ โครงการและภารกิจดังกลาวก็ไมถูกนําไปปฏิบัติ งบประมาณจึงเปน  ท้ังเครื่องมือและขอจํากัด

ของการพัฒนาและการจัดทําบริการสาธารณะ แผนและโครงการพัฒนาของประเทศสวนใหญอาศัยเงิน

งบประมาณจากรัฐบาล และอาจมีเงินจากท่ีอ่ืนๆ เชน รัฐวิสาหกิจ เงินชวยเหลือและลงทุนจากตางประเทศ

และภาคเอกชน หนวยงานวางแผนจะสนใจวารัฐบาลใหเงินมาพัฒนามากนอยเทาใด ท้ังหวังวารัฐบาลจะใหเงิน

พัฒนามากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  

อนัญ ยศสุนทร (2559 : 6-7) อธิบายวา ในอดีต รัฐมีอํานาจหนาท่ีจํากัดอยูเพียงการดูแลรักษาความ

สงบเรียบรอย และการปองกันประเทศเทานั้น ตามแนวคิดของ อดัม สมิธ (Smith) โดยรัฐจะตองไมเขาไป

แทรกแซงระบบเศรษฐกิจและปลอยใหเอกชนดําเนินการอยางอิสระ แตภายหลังสงครามโลก ครั้งท่ี 2 รัฐ

จําเปนตองเพ่ิมบทบาทของตนในทางเศรษฐกิจและสังคม อันสงผลใหรายจายของรัฐมีความหลากหลายมากข้ึน 

โบแดง (Bodin) นักกฎหมายและนักปรัชญาชาวฝรั่งเศส เคยกลาวไววา การคลังเปรียบไดกับเสนประสาทของ

สาธารณรัฐ รางกายมนุษยหากปราศจากซ่ึงเสนประสาทแลว สมองยอมไมสามารถสั่งการใหอวัยวะสวนอ่ืนใน

รางกายเคลื่อนไหวได เปรียบเสมือนรัฐบาล หากขาดงบประมาณมาสนับสนุนคาใชจายตางๆ รัฐบาลยอมไม

สามารถสั่งการใหกระทรวง ทบวงกรม ดําเนินงานตามนโยบายได จึงเห็นไดวาการคลังมีความสําคัญตอการ

ดําเนินงานของรัฐในดานตางๆ เปนอยางยิ่ง 

เฉลิมพงศ มีสมนัย (2559 : 6) กลาววา การจัดทําบริการสาธารณะใหแกพลเมืองของประเทศของ

รัฐบาลโดยการจัดหาสินคาและบริการสาธารณะถือเปนภาระหนาท่ีท่ีจําเปนพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของรัฐบาล 

ภาระหนาท่ีพ้ืนฐานดังกลาวของรัฐบาลไดแกหนาท่ีในการจัดสรรการใชทรัพยากรของสังคม การกระจายรายได

ของสังคม และการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของสังคม การทําหนาท่ีดังกลาวนี้ถือไดวาเปนปจจัยสําคัญท่ี

ทําใหการบริหารการคลังภาครัฐมีความสําคัญมากยิ่งข้ึน และนับวันท่ีจะทวีความสําคัญมากยิ่งข้ึนไปอีกใน

อนาคต 

กลาวโดยสรุป การจัดทําบริการสาธารณะใหแกพลเมืองของประเทศของรัฐบาลโดยการจัดหาสินคา

และบริการสาธารณะถือเปนภาระหนาท่ีท่ีจําเปนพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของรัฐบาล รัฐบาลทําหนาท่ีในการ

จัดสรรการใชทรัพยากรของสังคม การกระจายรายไดของสังคม และการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ

สังคม บทบาทของรัฐบาลในการบริหารการคลังจึงประกอบดวยการกําหนดระบบการคลัง กฎหมายการคลัง 

การบัญชีรัฐบาล การบริหารเงินคงคลัง และการกระจายอํานาจทางการคลัง เปนตน เพ่ือสรางความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การกระจายรายไดท่ีเปนธรรม และการจัดสรร

ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
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ความสัมพันธระหวางระบบการคลังรัฐบาลและการคลังรัฐวิสาหกิจ 

โดยท่ัวไปรัฐวิสาหกิจแตละแหงจะมีการดําเนินงานดานการคลังอยางเปนเอกเทศและมีการบริหารแยก

จากกัน แตอาจถือไดวาเปนสวนหนึ่งของฐานะการคลังของรัฐบาลได 

วรบุตร วภักด์ิเพชร (2558 : 23-25) อธิบายวา การคลังรัฐวิสาหกิจมีความสัมพันธกับระบบการคลัง

รัฐบาล 3 ลักษณะ คือ  

1.  การไดรับเงินอุดหนุนจากงบประมาณรายจาย ซ่ึงในแตละปรัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณ

รายจายใหแกรัฐวิสาหกิจเปนเงินอุดหนุนในรูปของเงินใหเปลา ดังนี้ 

 1.1  เงินชดเชยผลขาดทุน ซ่ึงการขาดทุนจากการดําเนินของของรัฐวิสาหกิจบางสวนมาจาก

การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล เชน การลดคาบริการใหบุคคลบางประเภท การไมข้ึนคาบริการตามการ

เพ่ิมข้ึนของตนทุน ในบางขณะเพ่ือตอบสนองนโยบายการลดคาครองชีพของรัฐบาล รัฐบาลจึงตั้งงบประมาณ

รายจายชดเชยผลการขาดทุน 

 1.2 เงินลงทุน ซ่ึงเงินอุดหนุนบางสวนรัฐบาลจัดสรรใหรัฐวิสาหกิจเนื่องจากโครงการลงทุนบาง

โครงการท่ีรัฐวิสาหกิจจัดทํา มีสวนท่ีเปนเงินของรัฐบาลรวมอยูดวย และรัฐวิสาหกิจไดจายทดแทนไปกอน เชน 

โครงการสรางเข่ือนอเนกประสงคของการไฟฟาฝายผลิต ซ่ึงการไฟฟาฯ ในฐานะผูลงทุนอาจมีการลงทุนเพ่ิมใน

ดานการชลประทานอันเปนสวนหนึ่งของโครงการ โดยรัฐบาลจะตองเปนผูรับภาระคาใชจาย 

 1.3 งบดําเนินการ ซ่ึงรัฐวิสาหกิจบางแหงไมมีรายไดของตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐวิสาหกิจ

ท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เชน การทองเท่ียวแหงประเทศไทย และการกีฬาแหง

ประเทศไทย รัฐบาลจึงตองตั้งงบประมาณใหเพ่ือการใชจายประจําของรัฐวิสาหกิจเหลานี้ 

 1.4 การเพ่ิมทุน ซ่ึงรัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งใหม หรือจัดตั้งแลวแตมีเงินทุนไมเพียงพอตอการ

ดําเนินงานยอมตองอาศัยเงินงบประมาณสนับสนุนเปนทุนการดําเนินงาน ท้ังนี้ รวมท้ังการซ้ือหุนของกิจการ

บางดาน 

 1.5 รายการชดเชยคาภาษี เชน อากรขาเขาซ่ึงรัฐวิสาหกิจบางแหงท่ีรัฐบาลอาจมีนโยบาย

ชดเชยคาภาษีใหเปนกรณีพิเศษ  

2. การไดรับงบประมาณรายจายเพ่ือการชําระหนี้ท่ีรัฐวิสาหกิจกอไว นอกจากเงินอุดหนุน ท่ีรัฐบาล

ใหแกรัฐวิสาหกิจโดยตรง ในบางครั้งรัฐบาลอาจไมมีเงินงบประมาณเพียงพอตอภาระผูกพันกับรัฐวิสาหกิจท่ีมี

อยู จึงอาจมีความจําเปนตองใหรัฐวิสาหกิจไปทําการกูเงิน โดยรัฐบาลตั้งงบประมาณชําระหนี้ท่ีรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 

กอไวแทนในภายหลัง โดยอาจมีการตกลงใหรัฐบาลจายชดเชยเพียงบางสวนหรือท้ังหมด 

3. การนําสงกําไรเปนรายไดแผนดิน ตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําป ไดแยกประเภทของ

รัฐวิสาหกิจตามลักษณะการนําสงกําไรสุทธิแกรัฐบาล ดังนี้ 

 3.1 รัฐวิสาหกิจประเภทผูกขาด ตองนําสงรอยละ 75-80 ของกําไรสุทธิประจําปเปนรายได

แผนดิน เชน โรงงานยาสูบ โรงงานไพ องคการสุรา เปนตน 

 3.2 รัฐวิสาหกิจประเภทก่ึงผูกขาด ตองนําสงรอยละ 30-50 ของกําไรสุทธิเปนรายไดแผนดิน 

เชน องคการอุตสาหกรรมปาไม 
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 3.3 รัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค มีความยืดหยุนเก่ียวกับเกณฑการนําสงรายไดเขา

รัฐบาลเนื่องจากเปนกิจการขนาดใหญ มีตนทุนการดําเนินงานสูง และมีผลตอบแทนต่ํา ท้ังยังมีความตองการ

เงินลงทุนคอนขางมาก รัฐบาลจึงไมไดกําหนดหลักเกณฑไวตายตัว แตใหพิจารณาตามความเหมาะสมในแตละ

ป เชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนตน 

 3.4 รัฐวิสาหกิจประเภทอุตสาหกรรม กําหนดใหสงรายไดไมต่ํากวารอยละ 35 ของผลกําไร

สุทธิประจําป เชน องคการตลาด เปนตน 

 3.5 รัฐวิสาหกิจประเภทอ่ืนๆ มีการกําหนดตามความเหมาะสมในแตละป เนื่องจากมีกําไร

นอยและบางแหงยงัมีความจําเปนตองใชเงินลงทุนสูง และเปนกิจการท่ีรัฐบาลมุงสงเสริม เชน องคการสวนยาง 

องคการสะพานปลา เปนตน 

 3.6 รัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทจํากัด ตองเสียภาษีการคาและภาษีเงินไดนิติบุคคลตามประมวล

รัษฎากรและรัฐบาลไดรับเงินปนผลตามอัตราท่ีกําหนดตามความเหมาะสมในแตละป 

วรบุตร วภักด์ิเพชร (2558 : 27) กลาวตอวา การมีบทบาทอยางมากของรัฐวิสาหกิจ เปนผลจากการ

ดําเนินงานดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เชน ไฟฟา ประปา ขนสง และสื่อสาร ซ่ึงรัฐวิสาหกิจท่ีมีอยู

ตางไดดําเนินงานเพ่ือสนองนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล การท่ีรัฐวิสาหกิจยังคงมีบทบาทอยาง

กวางขวางนี้ แมวาจะมีผลดีท่ีทําใหประชาชนไดมีสินคาและบริการจากรัฐวิสาหกิจเพ่ือใชในการอุปโภคบริโภค 

เปนการอํานวยความสุขสบายใหแกประชาชนในชีวิตประจําวัน แตการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจนี้ไดแกใหเกิด

ผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีพึงพิจารณาหลายประการ อาทิ  

1.  การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจจํานวนไมนอยประสบกับปญหาการเงิน ท้ังในลักษณะของการ

ขาดทุนอยางตอเนื่องและการขาดแคลนเงินสดหมุนเวียนมากข้ึนทุกที ทําใหเปนภาระตอรัฐบาลในการหาแหลง

เงินท้ังจากภายในและจากตางประเทศมาคํ้าจุน ซ่ึงในบางครั้งไดมีผลกระทบกระเทือนตอการดําเนินงานของ

สถาบันการเงินบางแหงท่ีใหการคํ้าจุนรัฐวิสาหกิจเหลานี้ 

2. รัฐวิสาหกิจยังคงมีการกอหนี้ตางประเทศจํานวนมาก ซ่ึงหากเกิดปญหาการชําระหนี้คืนอัน

เนื่องมาจากการขาดทุนหรือขาดแคลนเงินสดเพ่ือการชําระหนี้ตางประเทศแลว อาจทําใหชื่อเสียงทางการเงิน

ของประเทศตองเสียหายได 

3. ผลจากกาขาดแคลนเงินสดและขาดทุนของรัฐวิสาหกิจบางแหง ทําใหเปนภาระตอรัฐบาลในการ

จัดสรรเงินทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผนดินเพ่ือการชดเชยความตองการเงินสดของรัฐวิสาหกิจบางแหง 

เทากับเปนการใชเงินภาษีอากรของประชาชนเพ่ือคํ้าจุนการดําเนินงานบางดาน ท่ีไมมีประสิทธิภาพ 

กลาวโดยสรุป งบประมาณแผนดินมีความสัมพันธกับรัฐวิสาหกิจ 3 ลักษณะ คือ จัดสรรเปนเงิน

อุดหนุนใหแกรัฐวิสาหกิจเพ่ือชดเชยผลขาดทุน ชดเชยคาภาษี เปนงบเพ่ิมทุนและงบสมทบการดําเนินงานของ

รัฐวิสาหกิจ ชําระหนี้ท่ีรัฐวิสาหกิจกอไวและรัฐบาลรับภาระแทน และการนําสงรายไดแผนดินจากกําไรของ

รัฐวิสาหกิจท่ีรัฐบาลเปนเจาของหรือถือหุนของรัฐวิสาหกิจ 
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การบริหารการเงินในรัฐวิสาหกิจ 

 การบริหารการเงินเปนหนาท่ีท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีใชในการบริหารรัฐวิสาหกิจ ในอันท่ีจะทําให

องคการบรรลุเปาหมายท่ีวางไว  การศึกษาวัตถุประสงค  และแนวทางการบริหารการเงินในรัฐวิสาหกิจ

ตลอดจนการดําเนินงานดานการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ จะชวยใหเขาใจการบริหารการเงินใน

รัฐวิสาหกิจ  

แนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารการเงินในรัฐวิสาหกิจ 

การบริหารการเงินในรัฐวิสาหกิจ  มีวัตถุประสงคเหมือนกับองคการธุรกิจเอกชนท่ัวไป คือ  เพ่ือ

แสวงหากําไรตอหุนสูงสุด  แตจะมีขอแตกตางกับธุรกิจเอกชนบาง คือ รัฐวิสาหกิจจะเนนทํากําไรอยางเดียว

ไมได  ตองคํานึงผลเสียท่ีมีตอประชาชนในดานเศรษฐกิจและสังคมดวย  

 กมล จันทิมา และ อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ (2548 : 607-608) อธิบายวา รัฐบาลของทุกประเทศ

ตองการใหรัฐวิสาหกิจมีการบริหารการเงินไปในแนวท่ีสามารถเลี้ยงตัวเองได แตข้ึนอยูกับความสามารถในการ

ทํากําไร  และอํานาจในการวินิจฉัยสั่งการเก่ียวกับการจัดสรรกําไรของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ดังนี้ 

1.  วัตถุประสงคการบริหารการเงินในรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงการบริหารการเงินเปนหนาท่ีทางการบริหาร

อยางหนึ่ง ในอันท่ีจะทําใหองคการหรือกิจการบรรลุเปาหมายท่ีวางไว ในแงของธุรกิจคือความสามารถบรรลุ

เปาหมายของการทําใหเจาของกิจการม่ังค่ังมากท่ีสุด ท้ังนี้เพราะในทางธุรกิจ เอกชนถือเอาความรับผิดชอบท่ีมี

ตอเจาของเปนสิ่งสําคัญ เพราะเจาของเปนผูนําเงินมาลงทุนในธุรกิจ ดังนั้น การบริหารการเงินของธุรกิจ

เอกชนจึงมุงเนนการบริหารเพ่ือใหเจาของหรือผูถือหุนไดรับกําไรตอหุนสูงท่ีสุด 

การบริหารการเงินในรัฐวิสาหกิจก็เหมือนกับองคการธุรกิจเอกชน คือมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหากําไร

ตอหุนสูงสุด แตสิ่งหนึ่งท่ีแตกตางจากองคการธุรกิจเอกชน ก็คือในการวัดความสามารถทางการบริหารการเงิน

ในรัฐวิสาหกิจนั้น จะไมวัดเฉพาะกําไรขาดทุน หรือการวิเคราะหคาตางๆ ใน งบดุลเทานั้น แตจะวัดลึกลงไปถึง

ผลดีผลเสียท่ีรัฐวิสาหกิจนั้นๆ มีตอสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และประชาชนท่ีอาศัยอยูใน

ประเทศนั้นๆ ดวย ท้ังนี้ เพราะในบางกรณี การทํากําไรใหไดมากๆ ก็ไมใชสิ่งท่ีจะบงบอกถึงประสิทธิผลในการ

ดําเนินงานเสมอไป เชน กรณีของรัฐวิสาหกิจท่ีมีวัตถุประสงคในการจัดต้ังเพ่ือใหบริการแกสาธารณชน โดยไม

มุงท่ีจะแสวงหาผลกําไร เปนตน  

2.  แนวทางการบริหารการเงินในรัฐวิสาหกิจ นับตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 เปนตนมา รัฐบาล

หลายประเทศรวมท้ังประเทศไทยไดตื่นตัวท่ีจะพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาและม่ังคงข้ึน จึงไดมีการลงทุน

ในรัฐวิสาหกิจตางๆ มากมาย ท้ังท่ีลงทุนอยูเดิมและท่ีจัดตั้งใหม ท้ังนี้ เพราะรัฐบาล ในแตละประเทศมี

จุดมุงหมายท่ีจะใหรัฐวิสาหกิจเปนเครื่องมือหรือกลไกของภาครัฐบาลในการพัฒนาประเทศ ท้ังทางดาน

เศรษฐกิจและสังคม เม่ือบทบาทของรัฐวิสาหกิจเปนเชนนี้ จึงจําเปนท่ีจะตองมีการกําหนดหนาท่ีและกลยุทธ

ของผูบริหารรัฐวิสาหกิจในดานตางๆ ไว เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายดังกลาว และการบริการการเงินก็เปนหนาท่ี

หนึ่งท่ีมีบทบาทและความสําคัญ ในอันท่ีจะทําใหรัฐวิสาหกิจนั้นๆ เปนไปตามจุดมุงหมายท่ีไดวางไว  

กลาวไดวา รัฐวิสาหกิจใดๆ จะสามารถบริหารการเงินในแนวทางเลี้ยงตัวเองไดหรือไม ข้ึนอยูกับ

เง่ือนไข 2 ประการ คือ รัฐวิสาหกิจนั้นสามารถทํากําไรไดมากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับนโยบายการกําหนดราคา
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ท่ีรัฐบาลกําหนดใหแตละรัฐวิสาหกิจ ประเภทของรัฐวิสาหกิจ และความรับผิดชอบตอสังคมของรัฐวิสาหกิจ

นั้นๆ และอํานาจในการวินิจฉัยสั่งการเก่ียวกับการจัดสรรกําไรของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงอาจจะสั่งโดยรัฐบาล หรือ

โดยรัฐวิสาหกิจเอง 

เฉลิมพล ศรีหงษ (2551 : 22) อธิบายถึงการบริหารการเงินของรัฐวิสาหกิจไว รัฐวิสาหกิจสวนใหญ

มักจะมีการบริหารการเงินการคลังดวยตัวเอง แนวทางการบริหารการเงินการคลังของรัฐวิสาหกิจก็คือการ

สนับสนุนตัวเอง กลาวคือ การจะอยูรอดไดของรัฐวิสาหกิจข้ึนอยูกับผลของการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจเอง 

หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง หลักเกณฑซ่ึงเกือบจะถือวาเปนกฎท่ัวไป คือ รัฐวิสาหกิจตองแสวงแนวทางหรือวิธีการท่ี

จําเปนสําหรับการดําเนินการและการปฏิบัติภารกิจตางๆ ของรัฐวิสาหกิจเอง  การพิจารณาลงความเห็นหรือ

วางหลักเก่ียวกับเศรษฐกิจและการเงินการคลังของรัฐวิสาหกิจเปนเรื่องคอนขางยาก ท้ังนี้เพราะวา 

1.  โดยปกติแลวรัฐวิสาหกิจแตละแหงมักจะมีเปาหมายท่ีแตกตางกัน รัฐวิสาหกิจหนึ่งซ่ึง ถูกจัดตั้ง

ข้ึนมาโดยมีเปาหมายเพ่ือแสวงหากําไรใหมากท่ีสุด ยอมตองการนโยบายเศรษฐกิจและการเงินการคลังท่ี

แตกตางไปจากนโยบายเศรษฐกิจและการเงินการคลังท่ีเหมาะสมสําหรับอีกรัฐวิสาหกิจหนึ่ง ท่ีมีเปาหมาย

เพ่ือท่ีจะจัดบริการสาธารณะอยางใดอยางหนึ่งใหกับประชาชน โดยมิไดคํานึงถึงกําไร 

2.  ระดับความเขมขนของการอยูภายใตผลกระทบของตลาด ซ่ึงจะแตกตางกันไปตามลักษณะของ

ระบบเศรษฐกิจ เชน ในระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนโดยสวนกลาง พลังตลาดมีความสําคัญนอยมาก สวนใน

ประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ตลาดเสรีไดรับการยอมรับวาเปนปทัสถานของระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ 

ในการพิจารณาในแงของเศรษฐกิจและการเงินการคลังนั้น ในประการแรกสุดจะตองพิจารณาวา

รัฐวิสาหกิจเปนหนวยทางเศรษฐกิจหนายหนึ่ง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การจัดการของรัฐวิสาหกิจนั้นจะตอง

พิจารณาวาเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับการขายสินคาหรือบริการจํานวนหนึ่งใหกับผูบริโภค ท่ีราคาทุนหรือทุนบวก

กําไร แตมีรัฐวิสาหกิจหลายแหงท่ีถูกกําหนดใหตองคํานึงถึงสังคม ตางหากจากขอกําหนดตางๆ ทางเศรษฐกิจ 

และในบางกรณีปรากฏวาการใหเงินอุดหนุนโดยรัฐบาลตอรัฐวิสาหกิจท่ีมีความรับผิดชอบท่ีไมใชทางเศรษฐกิจ

อาจเปนสิ่งจําเปน 

กลาวโดยสรุป รัฐบาลตองการใหรัฐวิสาหกิจมีการบริหารการเงินไปในแนวท่ีสามารถเลี้ยงตัวเองได 

การบริหารการเงินในรัฐวิสาหกิจ มีวัตถุประสงคเหมือนกับองคการธุรกิจเอกชนท่ัวไป คือ  เพ่ือแสวงหากําไร

ตอหุนสูงสุด  แตจะมีขอแตกตางกับธุรกิจเอกชนบาง คือ รัฐวิสาหกิจจะเนนทํากําไรอยางเดียวไมได  ตองคํานึง

ผลเสียท่ีมีตอประชาชนในดานเศรษฐกิจและสังคมดวย 

การดําเนินงานดานการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ 

ในการดําเนินงานดานบัญชีและการเงิน  รัฐวิสาหกิจจะตองปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการบัญชีและ

การเงินรัฐวิสาหกิจ  เพ่ือใหการบริหารการเงินและการจัดทําบัญชีเปนไปตามมาตรฐานท่ีถูกตอง ซ่ึงจะเปน

ประโยชนแกการควบคุมการดําเนินงานภายในของรัฐวิสาหกิจ เดิมเคยมีระเบียบวาดวยการบัญชีและการเงิน

ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2520 แตถูกยกเลิกดวยระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบัญชีและการเงินของ

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548  
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กมล จันทิมา และ อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ (2548 : 612) อธิบายไววา การดําเนินการดานการบัญชี

และการเงิน รัฐวิสาหกิจจะตองดําเนินการเก่ียวกับเรื่องการบัญชีและการเงินตามระเบียบวาดวยการบัญชีและ

การเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2520 ซ่ึงออกโดยคณะรัฐมนตรี โดยมีการแบงเนื้อหาสาระเปน 2 หมวด ดวยกัน 

คือ หมวดการบัญชี และหมวดการเงิน ในสวนของหมวดบัญชี จะกําหนดวิธีการจัดการบัญชีสําหรับเปน

เครื่องมือในการควบคุมการบริหารภายใน เชน กําหนดใหมีการปดบัญชีตามปงบประมาณ กําหนดวิธีการ

คํานวณคาเสื่อม การตีราคาวัตถุดิบ สินคาคงเหลือ เปนตน   ในสวนของหมวดการเงิน จะกําหนดในเรื่องของ

การฝากเงิน โดยกําหนดใหฝากเงินกับธนาคารท่ีเปนรัฐวิสาหกิจ นอกจากนั้นยังกําหนดในเรื่องของการชําระ

หนี้ การนําสงรายไดแผนดิน และการเบิกเงินยืมทดรอง เปนตน 

รัฐวิสาหกิจแตละแหงมีความสัมพันธกับระบบการเงินในรัฐบาล  โดยเฉพาะงบประมาณแผนดิน  คือ 

การไดรับเงินอุดหนุนจากงบประมาณรายจาย การไดรับงบประมาณรายจายเพ่ือการชําระหนี้ท่ีรัฐวิสาหกิจกอ

ไว และการนําสงกําไรเปนรายไดแผนดิน เปนตน 

หนาท่ีพ้ืนฐานของการบริหารการเงินในรัฐวิสาหกิจ คือ การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  เพ่ือ

ควบคุมการใชจายตางๆตามแบบท่ีรัฐกําหนด การจัดหาเงินลงทุน การกําหนดราคาสินคาและบริการ และ การ

นําสงกําไรเปนรายไดแผนดิน 

กมล จันทิมา (2549 : 317-318) อธิบายวา รัฐวิสาหกิจทุกแหงจะตองจัดทํางบประมาณประจําป เพ่ือ

ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยท่ัวไปมีระยะเวลา 12 เดือน เชนเดียวกับการจัดทํา

งบประมาณประจําปของธุรกิจเอกชนหรือของรัฐบาล 

การจัดทํางบประมาณประจําป เปนการวางแผนการทํางานอยางหนึ่งของหนวยงาน สําหรับ

งบประมาณประจําปของรัฐวิสาหกิจ ประกอบดวย งบทําการและงบลงทุน สําหรับงบทําการจะประกอบดวย 

รายการรายไดและคาใชจายประเภทตางๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยอาจแสดงเปนรูปของบัญชีรายได

รายจายหรืองบกําไรขาดทุน สวนงบลงทุนเปนรายการแสดงรายละเอียดของสินทรัพยถาวรท่ีจะทําการจัดซ้ือ

มาเพ่ือใชในการดําเนินงาน 

รัฐวิสาหกิจประเภทนิติบุคคลสวนใหญท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติ ตามประกาศคณะปฏิวัติ หรือ

ตามพระราชกฤษฎีกา จะระบุไวชัดเจนใหรัฐวิสาหกิจปฏิบัติจัดทํางบประมาณประจําป โดยกําหนดวาสวนท่ี

เปนงบทําการใหรัฐวิสาหกิจนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือรับทราบ และสวนท่ีเปนงบลงทุนจะตองเสนอ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ สําหรับรัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีหรือจัดตั้งตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย (บริษัท จํากัด) จะไมมีการกําหนดใหรัฐวิสาหกิจตองเสนองบทําการใหคณะรัฐมนตรี

รับทราบ และเสนองบลงทุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ แตในทางปฏิบัติ ถาสวนราชการท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงเจา

สังกัด หรือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พิจารณาเห็นวาเปนรายการลงทุน

ท่ีสําคัญ และเปนเรื่องนโยบายท่ีควรจะรับการตัดสินใจจากคณะรัฐมนตรี ก็จะเสนอคณะรัฐมนตรีใหพิจารณา

อนุมัติกอน เชน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จัดซ้ือเครื่องบิน หรือ บริษัท ขนสง จํากัด จัดซ้ือรถ

โดยสาร เปนตน 
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กระทรวงการคลังไดพิจารณาเห็นวา เพ่ือใหการปรับปรุงสมรรถภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการ

บริหารงานของรัฐวิสาหกิจสัมฤทธิผลตามท่ีรัฐบาลไดแถลงนโยบายไวตอสภาผูแทนราษฎร สมควรกําหนดให

รัฐวิสาหกิจตางๆ มีแผนปฏิบัติงานและเปาหมายในการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการกําหนดใหมี

การติดตามผลการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจตางๆ วาไดดําเนินงานสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและมี

ประสิทธิภาพเพียงใดหรือไม สมควรกําหนดมาตรการบางประการใหรัฐวิสาหกิจดําเนินการ โดยมีมาตรการ

ดังนี้  

1.  ใหรัฐวิสาหกิจทุกแหงจัดทําแผนปฏิบัติงาน งบทําการ และแผนทางดานการเงินประจํางวดการ

บัญชีลวงหนา 1 ป สําหรับเปนแนวทางในการดําเนินงาน ในงบทําการใหแสดงเปาหมายของการทํางานเปน

หนวยของผลงานหรือบริการท่ีจะทําใหชัดแจง สวนแผนทางดานการเงิน ใหแสดงแหลงท่ีมาและรายการใช

จายเงิน รวมท้ังแผนการรับเงินสดของกิจการ โดยสงใหถึงกระทรวงการคลังภายในเดือนแรกของปบัญชี

การเงินของรัฐวิสาหกิจแตละแหง ในกรณีท่ีมีการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน งบทําการ และแผนการเงิน

ระหวางป ใหจัดสงกระทรวงการคลังภายใน 7 วัน นับจากวัน ท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของ

รัฐวิสาหกิจ 

2.  ทุกระยะรอบเวลา 3 เดือน นับจากเดือนท่ีเริ่มปบัญชีการเงิน ใหรัฐวิสาหกิจรายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและงบทําการใหกระทรวงการคลังภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นรอบ

ระยะเวลา 3 เดือน 

3.  ใหรัฐวิสาหกิจชี้แจงและรายงานขอเท็จจริงเก่ียวกับเปาหมาย และระยะเวลาการดําเนินงานตาม

เปาหมายนั้น ตามท่ีกระทรวงการคลังตองการ 

4.  ใหคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ ดูแลและติดตามใหรัฐวิสาหกิจปฏิบัติตาม ขอ 1, 2 และ 3 

ขางตน 

รัฐบาลไดเห็นความสําคัญของรัฐวิสาหกิจและตองการใหรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินกิจการไดตาม

วัตถุประสงคและเปาหมายหรือนโยบายของรัฐบาล จึงไดกําหนดใหรัฐวิสาหกิจตองมีแผนการปฏิบัติงานและ

เปาหมายการทํางานท่ีชัดเจน และกําหนดใหกระทรวงการคลังเปนหนวยงานท่ีดูแลรัฐวิสาหกิจในเรื่องดังกลาว 

เฉลิมพล ศรีหงษ (2551 : 87-90) อธิบายวา รัฐวิสาหกิจตองดําเนินการเก่ียวกับเรื่องการบัญชีและ

การเงินตามระเบียบวาดวยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2520 ซ่ึงออกโดยคณะรัฐมนตรี มี

สาระสําคัญดังนี้ 

การบัญชี (ตามระเบียบฯ ขอ 4-23) 

1.  รัฐวิสาหกิจจะตองจัดใหมีระบบบัญชีท่ีเหมาะสมเพ่ือใชบันทึกรายการการเงินอันแสดงผลการ

ดําเนินงานและฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจท่ีเปนอยูจริง และตองปดบัญชีตามปงบประมาณ เพ่ือแสดงผลการ

ดําเนินงานในงวดบัญชีและทํางบดุล แตในกรณีท่ีมีเหตุผลจําเปนและดวยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

รัฐวิสาหกิจจะปดบัญชีตามปปฏิทินหรือตามระยะเวลาอันใดก็ได ท้ังนี้ การทําบัญชีแสดงผลการดําเนินงาน

จะตองทําตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
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2.  รัฐวิสาหกิจจะตองคํานวณคาเสื่อมราคาในงวดการบัญชีใหใกลเคียงกับความเปนจริงมากท่ีสุด

เทาท่ีจะเปนไปได โดยเริ่มคํานวณต้ังแตเดือนท่ีไดรับหรือเดือนท่ีติดตั้งทรัพยสินหรือเดือน   ท่ีทรัพยสินนั้นเริ่ม

ใชงาน ท้ังนี้การกําหนดหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราคาเสื่อมราคา หรือนโยบายหรือวิธีการในการคํานวณคา

เสื่อมราคาดังกลาว จะตองไดรับอนุมัติจากระทรวงการคลังกอน 

3.  รัฐวิสาหกิจจะตองคํานวณตนทุนการผลิต และตีราคาของคงเหลืออันไดแกการตีราคาพัสดุ 

วัตถุดิบ สินคาระหวางผลิต และสินคาสําเร็จรูปคงเหลือ โดยใชราคาทุนหรือราคาตลาด แลวแตราคาใดจะต่ํา

กวา และหากจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ การคํานวณตนทุนการผลิตและการตีราคาของคงเหลือดังกลาว 

จะตองไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังกอน 

4.  ลูกหนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีไมใชสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจรายใด ถาไมเปนท่ีแนนอนวาจะเรียก

ชําระไดหรือคางชําระเกินวา 2 ปข้ึนไปนับจากวันท่ีหนี้ถึงกําหนดชําระ รัฐวิสาหกิจตองตั้งสํารองหนี้สูญเทา

จํานวนลูกหนี้นั้น โดยท่ีรายการต้ังสํารองหนี้สูญนี้จะถือเปนรายจายในงวดบัญชีท่ีตั้งสํารองหนี้สูญ แตถาใน

กรณีท่ีลูกหนี้รายใดท่ีรัฐวิสาหกิจไมอาจเรียกรองใหชําระไดท้ังหมดหรือบางสวน รัฐวิสาหกิจตองตัดบัญชี

ออกเปนหนี้สูญเฉพาะสวนท่ีไมอาจเรียกรองใหชําระไดนั้น 

5.  ในการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป รัฐวิสาหกิจจะทําไดเฉพาะในกรณีตอไปนี้ คือ 

 5.1  จายเงินโบนัสกรรมการและโบนัสพนักงานตามระเบียบเก่ียวกับโบนัสกรรมการและ

พนักงาน 

 5.2  จายเงินปนผลหรือเงินรายไดนําสงคลัง 

 5.3  เงินสํารองท่ีกําหนดไวเปนอัตราแนนอนตามกฎหมาย 

 5.4  จายภาษีเงินไดของรัฐวิสาหกิจ 

 ในการจัดสรรกําไรสุทธิตามขอ 5.1 และ 5.2 จะตองไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังกอน สวน

กําไรสุทธิท่ีมิไดจัดสรร รัฐวิสาหกิจตองโอนไปเขาบัญชีกําไรสะสม และในการจัดสรรกําไรสะสม ก็ตองไดรับ

อนุมัติจากระทรวงการคลังกอนเชนกัน 

6.  ในการจัดทํารายการทรัพยสิน หนี้สิน เงินกองทุนและเงินฝากธนาคารในงบดุล รัฐวิสาหกิจ

จะตองดําเนินการดังนี้ คือ 

 6.1  รายการทรัพยสินในงบดุล ตองแยกเปนทรัพยสินหมุนเวียน ทรัพยสินถาวร ทรัพยสินอ่ืนๆ 

และทรัพยสินไมมีตัวตน 

 6.2  รายการหนี้สินในงบดุล ตองแยกเปนหนี้สินหมุนเวียน หนี้สินระยะสั้น หนี้สินระยะยาว 

และหนี้สินอ่ืนๆ 

 6.3  รายการเงินฝากธนาคารในงบดุล ตองแยกเปนเงินฝากประเภทตางๆ ตามลักษณะการฝาก

ใหชัดเจน 

7.  รัฐวิสาหกิจตองจัดทําทะเบียนทรัพยสินและพัสดุใหอยูในสภาพท่ีจะตรวจสอบได 

8.  รัฐวิสาหกิจตองปดบัญชีใหเสร็จภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนดไว สวนรัฐวิสาหกิจท่ีไมไดจัดตั้งข้ึน

โดยกฎหมาย ตองปดบัญชีใหเสร็จสิ้นภายใน 120 วันนับจากวันสิ้นงวดการบัญชี ท้ังนี้โดยมีสํานักงานการตรวจ
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เงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีรัฐวิสาหกิจทุกแหง และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองรับรองงบดุลรัฐวิสาหกิจ

ใหเสร็จภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรับรางงบดุล และเม่ือรัฐวิสาหกิจไดรับรายงานการสอบบัญชีของ

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินพรอมท้ังมาตรการปรับปรุงแกไขขอบกพรองแลว ตองเสนอใหคณะกรรมการ

ของรัฐวิสาหกิจทราบหรือพิจารณาใหความเห็นตามควรแกกรณีภายใน 60 วัน นับจากวันท่ีไดรับรายงานการ

สอบบัญชีจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

9.  รัฐวิสาหกิจตองจัดทําแผนการปฏิบัติงาน งบทําการ และแผนทางดานการเงินประจํางวดการ

บัญชีลวงหนา  1 ป สําหรับเปนแนวทางในการดําเนินงานตามแบบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด โดยสงใหถึง

กระทรวงการคลังภายในเดือนแรกของปบัญชีการเงิน และทุกระยะรอบเวลา 3 เดือนนับจากเดือนท่ีเริ่มปบัญชี

การเงิน  รัฐวิสาห กิจจะตองรายงายผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบั ติ งานและงบทําการให

กระทรวงการคลังภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลา 3 เดือน 

การเงิน (ตามระเบียบฯ ขอ 24-30) 

1.  ถารัฐวิสาหกิจจะฝากเงินกับธนาคาร จะตองฝากไวกับธนาคารท่ีเปนรัฐวิสาหกิจเทานั้น เวนแตจะ

ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง 

2.  การจายเงินยืมทดรองของรัฐวิสาหกิจใหแกหนวยงานหรือบุคคลอ่ืน จะจายไดเฉพาะเพ่ือกิจการ

ภายในวัตถุประสงคของรัฐวิสาหกิจเทานั้น ถานอกเหนือไปจากนี้จะตองไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังเปน

พิเศษกอน 

สวนการจายเงินยืมทดรองใหแกพนักงานเพ่ือกิจการของรัฐวิสาหกิจหรือเพ่ือสวัสดิการของพนักงาน 

ตองใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นกําหนดข้ึนโดยไดรับความ   ตกลงจาก

กระทรวงการคลัง 

3.  การชําระหนี้เงินกูและดอกเบี้ยสําหรับหนี้สินระยะยาวของรัฐวิสาหกิจ จะตองปฏิบัติใหเปนไป

ตามสัญญาหรือขอตกลง แตถารัฐวิสาหกิจไมอาจดําเนินการใหเปนไปตามสัญญาหรือขอตกลงได จะตองแจงให

กระทรวงการคลังทราบ 

4.  รัฐวิสาหกิจจะตองนําเงินกําไรหรือเงินอ่ืนใดตามท่ีกระทรวงการคลังหรือสํานักงบประมาณ 

กําหนดสงเปนรายไดแผนดิน ซ่ึงตามปกติจะตองนําสงเปนงวดๆ ตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังหรือสํานัก

งบประมาณกําหนด แตถาไมอาจดําเนินการตาหลักเกณฑดังกลาวได รัฐวิสาหกิจตองขอทําความตกลงกับ

กระทรวงการคลังกอน 

ราชกิจจานุเบกษา (2548 : 33-34) กลาวถึงการดําเนินการดานบัญชีและการเงิน  รัฐวิสาหกิจวา 

จะตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548  มีเนื้อหา

สาระ 2 หมวด คือ สาระสําคัญดังนี้  

1.  หมวดการบัญชี  (ขอ 6-12) จะกําหนดวิธีการจัดการบัญชีสําหรับเปนเครื่องมือในการบริหาร

ภายใน เชน กําหนดใหมีการปดบัญชีตามปงบประมาณ กําหนดวิธีการคํานวณคาเสื่อม การตีราคาวัตถุดิบ  

สินคาคงเหลือ  เปนตน 
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 1.1  ใหรัฐวิสาหกิจจัดใหมีระบบบัญชีท่ีเหมาะสมตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป เพ่ือใช

บันทึกรายการทางการเงินอันจะแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจท่ีเปนอยูตามจริง 

และจัดใหมีการควบคุมภายในท่ีดี 

 1.2  ลูกหนี้ท่ีมิใชสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ถาไมเปนท่ีแนนอนวาจะเรียกชําระหนี้ไดหรือ

คางชําระหนี้เกินกวาหนึ่งปข้ึนไปนับจากวันท่ีหนี้ถึงกําหนดชําระ ใหรัฐวิสาหกิจตั้งสํารองหนี้สูญเทากับจํานวน

ลูกหนี้นั้น แตถาไมเกินหนึ่งป ใหรัฐวิสาหกิจตั้งสํารองหนี้สูญตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจกําหนด 

 การตั้งสํารองหนี้สูญสําหรับลูกหนี้ท่ีเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ

และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

 ลูกหนี้รายใดท่ีรัฐวิสาหกิจไมอาจเรียกรองใหชําระหนี้ไดท้ังหมดหรือบางสวน ใหตัดบัญชีออกเปน

หนี้สูญเฉพาะสวนท่ีไมอาจเรียกรองใหชําระหนี้ไดเทานั้น 

 1.3  การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป ใหทําไดเฉพาะในกรณีดังตอไปนี ้

  1.3.1  จายโบนัสกรรมการและพนักงานตามระเบียบเก่ียวกับโบนัสกรรมการและ

พนักงาน 

  1.3.2  จายเงินปนผลหรือนําเงินสงคลังเปนรายไดแผนดิน 

  1.3.3  เงินสํารองท่ีกําหนดไวเปนอัตราแนนอนตามกฎหมาย 

  1.3.4  จายภาษีเงินไดของรัฐวิสาหกิจ 

 การจัดสํารองกําไรสุทธิตาม 1.3.1 และ 1.3.2 ตองไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังกอน สวน

กําไรสุทธิสวนท่ีมิไดจัดสรรใหโอนไปเขาบัญชีกําไรสะสม 

 1.4  การจัดสรรกําไรสะสะตองไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังกอน 

 1.5  ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีรัฐวิสาหกิจทุกแหง 

 1.6  ใหรัฐวิสาหกิจจัดทําแผนการปฏิบัติงาน งบทําการ และแผนทางดานการเงินประจํางวด

การบัญชีลวงหนาหนึ่งปสําหรับเปนแนวทางในการดําเนินงานตามแบบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด และสง

กระทรวงการคลังภายในเดือนแรกของปบัญชีท่ีจะใชแผนการปฏิบัติงาน งบทําการและแผนทางดานการเงิน

ประจําปงวดการบัญชีดังกลาว และชี้แจงรายงานขอเท็จจริงเก่ียวกับเปาหมายและระยะเวลาการดําเนินงาน

ตามเปาหมายนั้นตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

 ใหรัฐวิสาหกิจจัดทํารายงานฐานะทางการเมืองรายไตรมาสตามแบบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

เพ่ือสงกระทรวงการคลังภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันสิ้นสุดของแตละไตรมาส 

 รายงานฐานะทางการเงินรายไตรมาสตองไดรับการสอบทานโดยสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

หรือผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

 ใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดูแลและติดตามใหรัฐวิสาหกิจปฏิบัติตามความในขอนี้  โดย

เครงครัด 



หนา 170 

 1.7  ใหรัฐวิสาหกิจปดบัญชีตามปงบประมาณ เพ่ือแสดงผลการดําเนินงานในงวดบัญชีและทํา

งบการเงิน แตในกรณีท่ีมีเหตุผลจําเปนและโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง รัฐวิสาหกิจจะปดบัญชี

ตามปปฏิทินหรือตามระยะเวลาใดก็ได 

 การปดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐวิสาหกิจดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย

จัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นกําหนด ถากฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจใดไมกําหนดระยะเวลาในการปดบัญชีไว หรือ

รัฐวิสาหกิจท่ีไมมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง ใหปดบัญชีใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

2.  หมวดการเงิน (ขอ 13-20) จะกําหนดในเรื่องของการฝากเงิน  โดยกําหนดใหฝากเงินกับธนาคาร

ท่ีเปนรัฐวิสาหกิจ  กําหนดในเรื่องการชําระหนี้  การนําสงรายไดแผนดิน  และการเบิกเงินยืมทดรอง เปนตน 

 2.1  ใหรัฐวิสาหกิจฝากเงินไวกับธนาคารท่ีเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยการงบประมาณ 

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง 

 การฝากเงินกับธนาคาร ใหฝากในประเภทบัญชีท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ

บริหารเงินของรัฐวิสาหกิจและใหดอกผลแกรัฐวิสาหกิจมากท่ีสุด 

 2.2  หากรัฐวิสาหกิจเห็นวามีสภาพคลองคงเหลือ และประสงคบริหารสภาพคลองคงเหลือ

ดังกลาวใหไดรับผลตอบแทนสูงกวาการฝากเงินกับธนาคารท่ีเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ

งบประมาณ รัฐวิสาหกิจอาจเลือกลงทุนในตราสารทางการเงินระยะสั้นท่ีออกโดยกระทรวงการคลัง สถาบัน

การเงินของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ ก็ได 

 2.3  ในกรณี ท่ีรัฐวิสาหกิจไมอาจชําระหนี้  หรือดอกเบี้ ยสําหรับหนี้ ของรัฐวิสาหกิจท่ี

กระทรวงการคลังคํ้าประกัน ใหรัฐวิสาหกิจแจงเปนลายลักษณอักษรใหกระทรวงการคลังทราบทันที 

 2.4  ในกรณีท่ีกระทรวงการคลังกําหนดใหรัฐวิสาหกิจนําเงินกําไรหรือเงินอ่ืนใดสงคลังเปน

รายไดแผนดิน ใหรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติโดยเครงครัด และถาการเงินของรัฐวิสาหกิจอํานวย กระทรวงการคลัง

จะกําหนดใหรัฐวิสาหกิจนําเงินสงคลังเปนรายไดแผนดินมากกวาประมาณการก็ได 

 การนําเงินสงคลังเปนรายไดแผนดินตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

 2.5  .ใหรัฐวิสาหกิจทุกแหงดําเนินการใหมีผูแทนกระทรวงการคลังซ่ึงเปนขาราชการประจํา

เปนกรรมการอยูในคณะกรรมการรฐัวิสาหกิจ 

 2.6  ใหกระทรวงหรือกรมควบคุมดูแลใหรัฐวิสาหกิจท่ีอยูในกํากับของตนปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

โดยใชอํานาจในฐานะผูควบคุมกํากับรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย หรือในฐานะผูถือหุน ซ่ึงจะรวมกับกระทรวงหรือ

กรมอ่ืนท่ีเปนผูถือหุนในรัฐวิสาหกิจเดียวกันดวยก็ได 

 2.7  ใหรัฐวิสาหกิจสงรายงานการประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจตอกระทรวงการคลัง

ภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจไดรับรองรายงานการประชุมแลว 

 2.8  ใหรัฐวิสาหกิจตามระเบียบวาดวยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2520 ท่ี

คณะรัฐมนตรีมีมติยกเวนใหไมตองปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวในเรื่องใดเรื่องหนึ่งยังคงไดรับยกเวนไมตอง

ปฏิบัติตามระเบียบนี้ในเรื่องดังกลาว เวนแตคณะรัฐมนตรีจะกําหนดเปนอยางอ่ืน 
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กลาวโดยสรุป การบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจตองอยูภายใตระเบียบหลักเกณฑตางๆ  ท่ี

กระทรวงการคลั งเปนผู กําหนด และในการดําเนินการตางๆ รัฐวิสาห กิจจะตองไดรับอนุ มัติจาก

กระทรวงการคลังเกือบทุกกรณี 

งบประมาณรายจายและการจัดหาเงินลงทุนในรัฐวิสาหกิจ 

 รัฐวิสาหกิจทุกแหงจะตองจัดทํางบประมาณประจําป เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด งบประมาณคือแผนการใชเงินซ่ึงเปนแผนท่ีมีการกําหนดทรัพยากรทางการเงินให

เปลี่ยนแปลงมาเปนวัตถุประสงคของชาติ สวนงบประมาณของรัฐวิสาหกิจเปนแผนการเงินของรัฐวิสาหกิจ ท่ีมี

การกําหนดทางดานแหลงท่ีมาของเงินลงทุนและการใชเงินของรัฐวิสาหกิจ ใหเปนไปตามแผนการใชเงินนั้นๆ 

กมล จันทิมา และ อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ (2548 : 615) อธิบายวา งบประมาณรายจายของ

รัฐวิสาหกิจมีวัตถุประสงคในการจัดทําเพ่ือการควบคุมคาใชจายตางๆ ใหเปนไปอยางประหยัด เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพของการทํางานดวยการควบคุมใหเปนไปตามงบประมาณนั่นเอง 

ในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของรัฐวิสาหกิจ จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการ

งบประมาณ พ.ศ. 2502 โดยเฉพาะมาตรา 13 และ 15 ซ่ึงมีสาระสําคัญ คือ รัฐมนตรีเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจ 

หรือรัฐมนตรีซ่ึงตามกฎหมายใหมีหนาท่ีกํากับ หรือควบคุมกิจการของรัฐวิสาหกิจ มีหนาท่ีรับผิดชอบในการยื่น

งบประมาณประจําปของรัฐวิสาหกิจนั้น ตอผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ภายในเวลาท่ีผูอํานวยการสํานัก

งบประมาณกําหนด สวนรัฐวิสาหกิจท่ีเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ก็ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดของสวน

ราชการหรือรัฐวิสาหกิจเจาของทุน เปนผูมีหนาท่ีรับผิดชอบดังกลาว และใหผูอํานวยการเสนองบประมาณ

ประจําปตอนายกรัฐมนตรี เพ่ือคณะรัฐมนตรีเสนอ   ตอรัฐสภาเปนเวลาอยางนอย 2 เดือน กอนวันเริ่ม

ปงบประมาณนั้น 

เฉลิมพล ศรีหงษ (2551 : 90-92) กลาวไววา ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงบลงทุนของ

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550 (ใชบังคับแทนระเบียบวาดวยการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2522) มีสาระสําคัญ

เก่ียวกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจดังนี้ 

1.  ความหมายของคําวา งบลงทุน สินทรัพยถาวร และสินทรัพยถาวรหลัก (ระเบียบฯ ขอ 4) 

งบลงทุน หมายความวา รายการท่ีประมาณวาจะจายเพ่ือใหเกิดสินทรัพยถาวรรวมท้ังเพ่ือขยายงาน

หรือการทดแทนสินทรัพยเดิม ซ่ึงมีลักษณะเปนสาระสําคัญหรือเปนการปรับปรุงงานใหดีข้ึน หรือรายจายเพ่ือ

ซ้ือกิจการหรือหุนของหนวยงานอ่ืน 

สินทรัพยถาวร หมายความวา สินทรัพยซ่ึงตามปกติโดยสภาพของสินทรัพยนั้นมีอายุใชงานนานเกิน

กวาหนึ่งป หรือตามมาตรฐานการบัญชีท่ัวไป 

สินทรัพยถาวรหลัก หมายความวา สินทรัพยถาวรท่ีใชในการดําเนินกิจการหลักของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 

แบงออกเปน 5 หมวด ไดแก หมวดท่ีดิน หมวดสิ่งกอสราง หมวดเครื่องจักรอุปกรณ หมวดยานพาหนะ และ

หมวดอ่ืนๆ ซ่ึงถือเปนสินทรัพยถาวรหลักเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

2.  ข้ันตอนและวิธีการพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ระเบียบฯ ขอ 5-17) 
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รัฐวิสาหกิจตองจัดทํางบลงทุนเต็มตามโครงการและงบลงทุนประจําป ตามแบบและวิธีการ  ท่ี

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนด โดยตองแสดงขอมูลดานแผนการวิจัย

และพัฒนาและแผนพัฒนาบุคลากรขององคกรประกอบดวย โดยความเห็นชอบของกระทรวงเจาสังกัด แลว

เสนอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นกอนดําเนินการตอไป 

เวนแตกรณีรัฐวิสาหกิจประเภทท่ีกฎหมายบัญญัติใหเสนอขออนุมัติ งบลงทุนตอคณะรัฐมนตรี รัฐวิสาหกิจนั้น

ตองเสนอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณาใหความเห็นประกอบการพิจารณา

ของคณะรัฐมนตรี 

งบลงทุนเต็มตามโครงการท่ีไดรับความเห็นชอบแลวนั้น หากจะมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญของ

โครงการประการใดในระหวางป หรือมีการจัดทํางบลงทุนเพ่ิมเติมในระหวางปงบประมาณ รัฐวิสาหกิจตอง

ดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกลาวมาแลวซํ้าอีก 

งบลงทุนเต็มตามโครงการไมวาจะเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญของโครงการในระหวางปหรือไมก็ตาม 

รัฐวิสาหกิจจะตองเสนอพรอมงบลงทุนประจําปดวย การเสนองบลงทุนประจําป รัฐวิสาหกิจตองเสนอตอ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติภายในเดือนกุมภาพันธของปงบประมาณกอน 

และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตองพิจารณาใหแลวเสร็จกอนเริ่มงวดการ

บัญชีถัดไป 

ในกรณีฉุกเฉินท่ีรัฐวิสาหกิจใดมีความจําเปนเรงดวนจะตองจัดหาสินทรัพยถาวรหลักมาเปลี่ยนแทน

สินทรัพยเดิมในทันที เพ่ือมิใหการดําเนินงานตองหยุดชะงักและเกิดผลเสียหายแกกิจการ รัฐวิสาหกิจนั้นโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการไปกอนได แลวตองรายงานใหคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติโดยมิชักชา และถาเปนกรณีท่ีงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจนั้นจะตองไดรับ

อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตอง

รายงานการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในกรณีฉุกเฉินนี้ใหคณะรัฐมนตรีทราบ 

สวนกรณีรัฐวิสาหกิจบางแหงท่ีไดรับงบประมาณจากงบประมาณแผนดิน จะตองดําเนินการตาม

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502  ท่ีกําหนดเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณของรัฐวิสาหกิจไว 

โดยเฉพาะในมาตรา 13 และ 15 ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้คือ รัฐมนตรีเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจหรือรัฐมนตรีซ่ึง

ตามกฎหมายใหมีหนาท่ีกํากับหรือควบคุมกิจการของรัฐวิสาหกิจ มีหนาท่ีรับผิดชอบในการยื่นงบประมาณ

ประจําปของรัฐวิสาหกิจนั้นตอผูอํานวยการสํานักงบประมาณภายในเวลาท่ีผูอํานวยการสํานักงบประมาณ

กําหนด เพ่ือเสนอตอนายกรัฐมนตรีพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเสนอตอรัฐสภาเปนเวลาอยางนอย

สองเดือนกอนวันเริ่มปงบประมาณ 

วรบุตร วภักดิ์เพชร (2558 : 16) อธิบายไววา รัฐวิสาหกิจแตละแหงมีความเปนอิสระในการจัดทํา

แผนการใชจายประจําปภายในรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ดวยตนเอง โดยผูบริหารจะตองนําเสนอขออนุมัติงบประมาณ

รายจายตอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้นๆ โดยใหจัดทําโครงสรางรายจาย จําแนกเปนงบทําการ สําหรับ

รายจายประจํา เชน เงินเดือน คาจาง คาใชสอย และงบลงทุน สําหรับรายจายเพ่ือการลงทุนหรือการซ้ือ
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เครื่องมือและกอสรางทรัพยสินถาวร สําหรับงบลงทุนบางกรณีตองขอความเห็นชอบและขออนุมัติจาก

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและคณะรัฐมนตรี 

ในการพิจารณางบลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินี้ จะมี

คณะอนุกรรมการชุดหนึ่งทําการกลั่นกรอง โดยมีผูแทนจากกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และ

สาํนักงานการตรวจเงินแผนดินรวมดวย ซ่ึงจะมีการพิจารณาความเหมาะสมของรายจายรายการตางๆ เพ่ือให

การจัดซ้ือครุภัณฑและการกอสรางเปนไปตามมาตรฐาน และสอดคลองกับนโยบายรายจายของรัฐบาล 

สําหรับรายจายลงทุนท่ีเปนสวนหนึ่งของการโครงพัฒนา จะตองจัดทําโครงการดังกลาวเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณาดวย ในการจัดทํางบลงทุนเสนอตอ

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินี้ รัฐวิสาหกิจจะตองจัดทําโดยมีรายละเอียดตามรูปแบบ

ท่ีคณะกรรมการชุดนี้กําหนด 

กลาวโดยสรุป งบประมาณรายจายของรัฐวิสาหกิจ  แบงออกเปน 2 ประเภท คือ งบทําการ ใชสําหรับ

คาใชจายประจําในการปฏิบัติงานประจําท่ัว ๆ ไป ซ่ึงสวนใหญรัฐวิสาหกิจจะใชจายจากเงินรายไดของ

รัฐวิสาหกิจเอง ผูท่ีจะอนุมัติงบทําการไดแกคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้น และงบลงทุน จะตองนําเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือพิจารณากอนเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ถางบลงทุน

นั้นจะใชจากงบประมาณแผนดิน ตองนําเสนอผานสํานักงบประมาณ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภาเพ่ือขอความ

เห็นชอบดวย ซ่ึงโดยปกติการจัดหาเงินลงทุนในรัฐวิสาหกิจ จะมาจากงบลงรายได มิไดจากงบประมาณแผนดิน 

แหลงท่ีมาของเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 

งบประมาณรายจายของรัฐวิสาหกิจแยกออกเปน งบทําการและงบลงทุน สําหรับงบทําการนั้น

รัฐวิสาหกิจสวนใหญใชจายจากเงินรายไดของรัฐวิสาหกิจเอง ยกเวนรัฐวิสาหกิจบางแหงท่ีมีรายไดจากกร

ดําเนินงานไมเพียงพอกับรายจาย จึงจายจากงบประมาณแผนดิน สวนงบลงทุนนั้นรัฐวิสาหกิจอาจจะไดจาก

แหลงตางๆ 

ประทิน พัฒนาภรณ และ อิสระ สุวรรณบล (2548 : 493-495) อธิบายวา รัฐวิสาหกิจเปนองคกรของ

รัฐซ่ึงดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจหรือทางเศรษฐกิจ ถึงแมวาบางแหงดําเนินกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงคทางสังคม

โดยไมมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหากําไร แตรัฐวิสาหกิจจําเปนท่ีจะตองดําเนินการแบบธุรกิจ ใหสามารถเลี้ยง

ตนเองไดโดยไมหวังพ่ึงเงินอุดหนุนจากรัฐบาล นอกจากนั้นยังตองมีรายไดท่ีสามารถนําไปขยายหรือปรับปรุง

พัฒนาสินคาหรือบริการสนองตอบความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพดวย รัฐวิสาหกิจมี

จุดมุงหมายทางดานการตลาดดังนี้ 

1.  เพ่ือธํารงผลประโยชนของประเทศชาติและสังคมโดยสวนรวม 

2.  สรางความเปนธรรมใหกับผูบริโภค ท้ังทางดานคุณภาพและราคา 

3.  ไมแสวงหากําไร แตสามารถเลี้ยงตนเองไดโดยไมหวังพ่ึงเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

กิจการของรัฐวิสาหกิจมีท้ังผูกขาดหรือก่ึงผูกขาด และท่ีตองแขงขันกับรัฐวิสาหกิจดวยกันเองหรือกับ

เอกชน ท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ แตไมวาจะเปนอยางใด กิจกรรมการตลาดของรัฐวิสาหกิจก็มี

ความสําคัญมาก เพราะไมเพียงแตการมุงพยายามใหผูบริโภคซ้ือสินคา/บริการของตน มีความพึงพอใจและ



หนา 174 

ประทับใจจนเกิดความนิยมชอบพอพิเศษ หากแตยังรวมถึงภาพพจนของรัฐวิสาหกิจเอง อันมีผลกระทบถึง

รัฐบาลโดยตรงดวย 

กมล จันทิมา และ อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ (2548 : 618-622) อธิบายวา รัฐวิสาหกิจอาจจะไดงบใน

การลงทุนจากแหลงตางๆ 3 แหลง ซ่ึงอาจจะไดจากแหลงใดแหลงหนึ่ง หรือท้ัง 3 แหลงก็ไดแลวแตกรณี แหลง

เงินลงทุนในรัฐวิสาหกิจ 3 แหลงใหญ คือ 

1.  งบประมาณแผนดิน ซ่ึงเงินลงทุนจากแหลงนี้ก็คือเงินท่ีรัฐบาลจัดสรรจากงบประมาณแผนดิน

ใหแกรัฐวิสาหกิจซ่ึง มี 3 ลักษณะ คือ 

 1.1  ในรูปของเงินเพ่ิมทุน ซ่ึงหากรัฐวิสาหกิจใดจําเปนตองลงทุนเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหการดําเนินงาน

กาวหนาหรือมีประสิทธิภาพสูงข้ึน แตเงินรายไดของรัฐวิสาหกิจนั้นไมมีหรือมีไมพอแกการลงทุน กรณีเชนนี้ 

รัฐบาลก็อาจจะชวยเหลือโดยการเพ่ิมทุนให ซ่ึงจะเพ่ิมใหท้ังหมดหรือบางสวนก็ได แลวแตฐานะการเงินของ

รัฐบาลและผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ อนึ่ง เงินงบประมาณท่ีรัฐบาลจัดสรรใหในลักษณะนี้ 

รัฐวิสาหกิจจะตองแสดงยอดเงินท่ีเพ่ิมข้ึนในสวนของทุนในงบดุล 

 1.2  ในรูปของเงินอุดหนุน ซ่ึงเงินอุดหนุนเปนเงินท่ีรัฐบาลใหเปลา ซ่ึงถือเปนรายไดของ

รัฐวิสาหกิจ ท่ีไมไดเกิดข้ึนจากการดําเนินการของตนเอง แตเปนเงินท่ีรัฐบาลจัดสรรใหเปนกรณีพิเศษ ซ่ึงอาจ

ใหเงินอุดหนุนเพ่ือชดเชยผลขาดทุนจากการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจท่ีปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล เชน 

องคการสวนสัตว หรือจัดสรรใหกับรัฐวิสาหกิจท่ีไมมีรายไดเปนของตนเอง แตตองสงเสริมตามนโยบายของ

รัฐบาล เชน การทองเท่ียวแหงประเทศไทยและการกีฬาแหงประเทศไทย เปนตน 

 1.3  ในรูปของเงิน กู  ซ่ึ งในแตละป รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณไว ท่ีสํ านักงานปลัด

กระทรวงการคลัง เพ่ือใหรัฐวิสาหกิจตางๆ กูเงิน การจัดสรรงบประมาณใหรัฐวิสาหกิจในลักษณะเชนนี้ 

เนื่องจากรัฐบาลพิจารณาเห็นวา รัฐวิสาหกิจนั้นมีแนวโนมท่ีจะไดผลกําไรสูงและสามารถจายชําระหนี้คืนรัฐได

ในโอกาสตอไป หลังจากท่ีไดลงทุนขยายงานในชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

2.  เงินกูภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

 2.1  เงินกูภายในประเทศ ซ่ึงนอกจากท่ีจัดสรรไวในงบประมาณแผนดินดังกลาวแลว 

รัฐวิสาหกิจยังอาจแสวงหาไดจากแหลงเงินกูอ่ืนๆ เชน ธนาคารออมสิน ธนาคารแหงประเทศไทย และธนาคาร

พาณิชย เปนตน การกูเงินของรัฐวิสาหกิจจากสถาบันการเงินเหลานี้ รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจะเปนผูคํ้า

ประกันหนี้ให นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจท่ีมีฐานะม่ังคงยังสามารถออกพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หุนกูและตั๋วสัญญาใช

เงิน เพ่ือแสวงหาเงินลงทุนอีกดวย 

 2.2  เงินกูภายนอกประเทศ ซ่ึงรัฐวิสาหกิจอาจขอกูเงินจากสถาบันการเงินระหวางประเทศ 

เชน ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือสถาบันการเงินอ่ืนๆ กรณีท่ีตองการใชเงินเพ่ือการลงทุนเปน

จํานวนมาก และสวนใหญเปนกิจการดานสาธารณูปโภค เชน กิจการประปา ไฟฟา เปนตน รัฐบาลโดย

กระทรวงการคลังจะเปนผูคํ้าประกันหนี้ใหแกเจาหนี้ สวนรัฐวิสาหกิจเองก็มีภาระผูกพันท่ีจะตองพยายาม

ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายท่ีไดวางไวโดยเร็ว เพ่ือจะไดมีเงินชําระหนี้ทันตามกําหนด 
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3.  เงินรายไดของรัฐวิสาหกิจเอง ซ่ึงหากรัฐวิสาหกิจใดดําเนินงานไดดีมีผลกําไร ฐานะการเงินยอม

ม่ันคง เชน โรงงานยาสูบ สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล เปนตน รัฐวิสาหกิจเหลานี้อาจ ใชจายรายไดของ

ตนเองลงทุนตอไป โดยเพียงแตขอรับอนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือ

คณะรัฐมนตรีก็พอ ไมจําเปนตองผานการขออนุมัติจากรัฐสภา 

เฉลิมพล ศรีหงษ (2551 : 92-93) อธิบายไววา เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย มีท่ีมาจาก

แหลงตางๆ 4  แหลงดวยกัน คือ 

1.  งบประมาณแผนดิน มี 3 ลักษณะดวยกันคือ 

 1.1  เงินเพ่ิมทุน สําหรับรัฐวิสาหกิจท่ีมีโครงการและแผนงานจําเปนแกการลงทุนเพ่ือใหการ

ดําเนินงานกาวหนาและมีประสิทธิภาพสูงยิ่งข้ึน แตเงินของรัฐวิสาหกิจมีไมพอแกการลงทุน รัฐก็จําเปนตอง

ชวยเหลือโดยพิจารณางบประมาณใหเต็มท้ังโครงการหรือใหบางสวน ท้ังนี้โดยพิจารณาจากฐานะการเงินและ

ผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจเปนสําคัญ 

 1.2  เงินอุดหนุน ตั้งใหสําหรับอุดหนุนเฉพาะกิจการท่ีรัฐจําเปนตองใชเปนพิเศษ เชน รัฐจัดสรร

เงินอุดหนุนใหการกีฬาแหงประเทศไทยเก่ียวกับการจัดการแขงขันกีฬาตางๆ เปนตน นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจ

บางแหงท่ีดําเนินการรายไดไมพอกับรายจาย แตก็จําเปนตองดําเนินการตอไปเพ่ือประชาชน เชน รัฐตองใหเงิน

อุดหนุนองคการสวนสัตวเพ่ือชวยเหลือใหสามารถดําเนินกิจการตอไปได เงินงบประมาณท่ีรัฐจัดสรรให

รัฐวิสาหกิจในลักษณะของเงินอุดหนุนนี้ ไมถือวาเปนการเพ่ิมทุนแตเปนการใหเปลาโดยท่ีรัฐวิสาหกิจไมตองใช

คืน 

 1.3  เงินกู รัฐจัดสรรงบประมาณไวท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ใหรัฐวิสาหกิจตางๆ กู

เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ํา แลวแตประเภทและฐานะของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ การท่ีรัฐจัดสรรงบประมาณให

รัฐวิสาหกิจในลักษณะเงินกูนี้ เนื่องจากพิจารณาเห็นวารัฐวิสาหกิจนั้นมีแนวโนมท่ีจะมีผลกําไรสูง และสามารถ

จายชําระหนี้คืนรัฐไดในโอกาสตอไปได หลังจากท่ีไดลงทุนขยายงานในชั่วระยะเวลาหนึ่ง อีกท้ังจํานวนเงินทุน

ในปจจุบันของรัฐวิสาหกิจนั้นมีจํานวนมากพอสมควรจน   ไมจําเปนตองเพ่ิมทุนอีก 

2.  เงินกูภายในประเทศและตางประเทศ หมายถึง เงินกูในสวนท่ีนอกเหนือจากท่ีรัฐจัดสรรไวใน

งบประมาณแผนดิน โดยรัฐวิสาหกิจกูจากเอกชนโดยการขาดพันธบัตรหรือหุนกูแกประชาชนท่ัวไป หรือกูจาก

สถาบันการเงินตางๆ เชน ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารพาณิชย ธนาคารโลก ธนาคาร

พัฒนาเอเชีย เปนตน ซ่ึงการกูเงินของรัฐวิสาหกิจจากสถาบันการเงินตางๆ นี้ รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจะ

เปนผูคํ้าประกันหนี้ให สวนรัฐวิสาหกิจเองก็จะตองพยายามดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวโดยเร็ว

ท่ีสุด เพ่ือจะไดมีเงินชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ยไดตามกําหนดเวลา 

3.  เงินรายไดของรัฐวิสาหกิจเอง กรณีรัฐวิสาหกิจใดดําเนินงานมีผลกําไรฐานะการเงินเม่ืองบลงทุน

ของรัฐวิสาหกิจไดรับการพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

หรือไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลวแตกรณี รัฐวิสาหกิจนั้นก็สามารถใชรายไดของตนเองเปนงบลงทุนได 

4.  ตลาดหลักทรัพย  กรณีบริษัทหรือธนาคารพาณิชยท่ีเปนรัฐวิสาหกิจ หากรัฐบาลมีนโยบายนําเขา

ตลาดหลักทรัพยก็สามารถจําหนายหุนของรัฐวิสาหกิจใหกับประชาชนท่ัวไปได 
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กลาวโดยสรุป แหลงท่ีมาของเงินลงทุนในรัฐวิสาหกิจ ประกอบดวยแหลงเงินทุนจากภายในและ

ภายนอกองคการ แหลงภายในคือเงินจากรายไดของรัฐวิสาหกิจเอง ขณะท่ีแหลงภายนอกไดจากงบประมาณ

แผนดินและเงินกูท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

การกําหนดราคาสินคาหรือการบริการของรัฐวิสาหกิจ 

รัฐวิสาหกิจในฐานะท่ีเปนผูประกอบการในลักษณะเดียวกับธุรกิจเอกชน ยอมมีรายไดหลักมาจากการ

จําหนายสินคาและบริการ ยกเวนรัฐวิสาหกิจบางแหงท่ีมีลักษณะสงเสริมและไมสามารถเก็บคาบริการได ยอม

จะตองพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนหลัก ประเด็นสําคัญสําหรับรัฐวิสาหกิจท่ีผลิตและจําหนายสินคาและ

บริการแกสาธารณะจึงอยูท่ีการกําหนดอัตราคาบริการหรือราคาจําหนาย 

กมล จันทิมา และ อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ (2548 : 623) อธิบายวา การกําหนดราคาในรัฐวิสาหกิจจะ

ใชเพียงเหตุผลหรือวิธีการทางเศรษฐศาสตรแตอยางเดียวไมได จําเปนจะตองพิจารณาปจจัยแวดลอมหลายๆ 

ดานประกอบกัน ท้ังทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจท่ีเปนกิจการสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ เพราะกิจการเหลานี้มีผลกระทบโดยตรงตอประชาชนสวนใหญ ในรัฐวิสาหกิจไทย การกําหนด

ราคาสินคาหรือคาบริการของรัฐวิสาหกิจนั้น ในทางปฏิบัติสามารถกําหนดได 3 วิธี คือ 

1.  รัฐวิสาหกิจประเภทท่ีมุงสรางรายไดใหแกรัฐ เชน โรงงานยาสูบ สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 

จะกําหนดราคาตามหลักการแสวงหากําไรสูงสุด เหตุผลก็คือสินคาและบริการในประเภทนี้ เปนสินคาฟุมเฟอย

และใหโทษ รัฐจึงตองใชการกําหนดราคามาเปนมาตรการในการควบคุมการบริโภคอีกโสตหนึ่ง 

2.  รัฐวิสาหกิจประเภทท่ีมีวิสาหกิจเอกชนเปนคูแขง เชน ไปรษณีย โทรศัพท ราคาของสินคาหรือ

บริการก็จะตองกําหนดตามราคาทองตลาด ท้ังนี้เพ่ือใหรัฐวิสาหกิจนั้นๆ มีลักษณะท่ียืดหยุนพอท่ีจะแขงขันกับ

เอกชนได 

3.  รัฐวิสาหกิจประเภทท่ีเปนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เชน ไฟฟา ประปา รถไฟ และรถ

โดยสารประจําทาง การกําหนดราคาจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเสียกอน ท้ังนี้เพราะสินคา

และบริการของรัฐวิสาหกิจประเภทนี้ เก่ียวของกับชีวิตความเปนอยูของประชาชนสวนใหญของประเทศ ดังนั้น 

การกําหนดราคาสินคาและบริการในรัฐวิสาหกิจประเภทนี้ควรอยูในระดับท่ีเปดโอกาสใหประชาชนผูมีรายได

นอยไดบริโภค หรือใชบริการของรัฐไดอยางท่ัวถึง แตท้ังนี้ควรใหรัฐวิสาหกิจนั้นๆ มีเงินพอท่ีจะลงทุนขยาย

กิจการไดอยางเพียงพอกับความตองการในอนาคตดวย 

เฉลิมพล ศรีหงษ (2551 : 25) อธิบายวา สิ่งท่ีมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับระดับกําไรคือการควบคุม

ราคา ซ่ึงเปนปญหาเก่ียวกับประเด็นท่ีวาฝายจัดการของรัฐวิสาหกิจควรจะมีอิสระเพียงใดในการกําหนดราคา

สินคาหรือบริการท่ีรัฐวิสาหกิจนั้นๆ เปนผูผลิต ซ่ึงเรื่องนี้ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมตางๆ เชน ถาเปนรัฐวิสาหกิจ

ท่ีดําเนินกิจการในลักษณะผูกขาดอยางสมบูรณ ก็จําเปนท่ีควรจะตองมีการควบคุมราคาโดยเจาหนาท่ีของรัฐผู

มีอํานาจเหนือจากหนวยงานภายนอก เปนตน ในการพิจารณาเรื่องการกําหนดราคานั้น อาจจะแยกพิจารณา

สภาพการณโดยท่ัวไปไดเปน 3 ประการ คือ 

1.  การควบคุมราคาท่ัวไปโดยเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงเปนลักษณะเดิมของระบบเศรษฐกิจแบบวางแผน

โดยสวนกลาง 
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2.  การควบคุมราคาสินคาและบริการท่ีสําคัญๆ บางอยาง โดยเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงการควบคุมแบบ

นี้มีอยูในเกือบทุกประเทศ 

3.  การยอมรับในเรื่องราคาตลาดเสรีของสินคาและบริการท้ังมวล 

เฉลิมพล ศรีหงษ (2551 : 26) ไดอธิบายตอวา โดยท่ัวไปแลวรัฐวิสาหกิจในประเทศตางๆ มักจะมีท้ังท่ี

ดําเนินงานในลักษณะผูกขาดและแขงขันกันในระบบเศรษฐกิจ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของรัฐวิสาหกิจ

ตลอดจนลักษณะของสินคาและบริการท่ีผลิต และนโยบายของรัฐบาลเปนสําคัญ การกําหนดราคาของสินคา

หรือบริการท่ีจะนําไปใชกับรัฐวิสาหกิจท้ังมวล ควรพิจารณาในเรื่องตางๆ ดังนี้  

1.  ถาเปนรัฐวิสาหกิจท่ีดําเนินกิจการในสาขาท่ีมีการแขงขันกัน การกําหนดราคาของรัฐวิสาหกิจไม

ควรจะอยูภายใตการควบคุม หรือชนิดของการควบคุมใดๆ ท่ีมากยิ่งกวาการควบคุมท่ีใชกับการกําหนดราคา

ของวิสาหกิจท่ีมีลักษณะเชนเดียวกันในภาคเอกชน 

2.  ความรับผิดชอบในเบื้องตนสําหรับการกําหนดราคาท่ีแนนอน ควรจะข้ึนอยูกับฝายจัดการของ

รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงจะมีการคํานึงถึงการพิจารณาเก่ียวกับตลาด 

3.  ถาในกรณีท่ีการแทรกแซงโดยรัฐเปนสิ่งจําเปน เจาหนาท่ีของรัฐผูมีอํานาจตามกฎหมายหรือ

ระเบียบขอบังคับ อาจจะไดรับการแนะนําใหกําหนดราคาโดยกําหนดไวเปน 2 ราคา คือ ราคาข้ันสูงสุด และ

ราคาข้ันต่ําสุด สําหรับสินคาและบริการแตละชนิด มากกวาท่ีจะกําหนดราคาท่ีแนนอน   ลงไปเลย และอาจจะ

ไดรับการแนะนําใหจํากัดการแทรกแซงเก่ียวกับการกําหนดราคาสินคาหรือบริการตางๆ ใหนอยท่ีสุดเทาท่ีจะ

นอยไดดวย 

4.  ประเทศตางๆ สวนใหญในปจจุบันจะใหความสนใจมากข้ึนตอหลักเกณฑตางๆ ท่ีครอบงํา

นโยบายการกําหนดราคาของประเทศตน เชน หลักเกณฑท่ีวารัฐจะจัดสรรบริการทางดานสาธารณูปโภคใหแก

ประชาชนในราคาต่ํา เปนตน ซ่ึงในหลายประเทศไดมีคณะกรรมการผู เชี่ยวชาญในเรื่องเก่ียวกับราคา

โดยเฉพาะ 

กลาวโดยสรุป การกําหนดราคาสินคาหรือคาบริการ 3 วิธีดวยกัน คือ รัฐวิสาหกิจประเภทมุงสราง

รายไดแกรัฐ กําหนดราคาตามหลักการแสวงหากําไรสูงสุด รัฐวิสาหกิจประเภทท่ีมีวิสาหกิจเอกชนเปนคูแขง  

กําหนดราคาตามราคาทองตลาด และ รัฐวิสาหกิจประเภทท่ีเปนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ กําหนด

ราคาตามนโยบายของรัฐบาล โดยตองผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน 

การบริหารสินทรัพยและหนี้สินของรัฐวิสาหกิจ 

หลักการท่ัวไปในการบริหารสินทรัพยและหนี้สินก็คือ  ความพยายามท่ีจะตอบปญหาข้ันพ้ืนฐาน อัน

เก่ียวกับการไดมาซ่ึงเงินทุนของกิจการและการใชไปซ่ึงเงินทุนของกิจการวา ผูบริหารสินทรัพยและหนี้สิน  

จะตองปฏิบัติอยางไร  จึงจะทําใหองคการไดรับผลตอบแทนสูงสุด  

กมล จันทิมา และ อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ (2548 : 646-652) อธิบายวา หนาท่ีของผูบริหารสินทรัพย

และหนี้สินนั้น จะมีหนาท่ีเก่ียวของกับการนําเงินไปหาผลประโยชนหรือการลงทุน โดยมีเปาหมายใหเจาของ

กิจการคือผูถือหุนหรือผูลงทุนไดรับผลตอบแทนสูงสุด การบริหารสินทรัพยดังกลาวใหบรรลุเปาหมายได ตอง
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อาศัยหลักการบริการการเงินท้ังทางดานลงทุนและจัดหาเงินทุน การลงทุนจะแบงเปนการลงทุนระยะสั้นท่ี

เรียกวาสินทรัพยหมุนเวียน และการลงทุนระยะยาวคือการลงทุนในสินทรัพยถาวร และการจัดหาทุนให

เพียงพอและสอดคลองกับการลงทุน จะประกอบดวยเงินทุนระยะสั้นท่ีเรียกวาหนี้สินหมุนเวียน และหนี้ระยะ

ยาวกับสวนของผูถือหุน 

กิจการตางๆ ของรัฐวิสาหกิจเก่ียวของกับการดํารงชีวิตตั้งแตเกิดจนกระท่ังตาย เชน น้ําประปา ไฟฟา 

วิทยุ โทรทัศน โทรศัพท การเดินทางโดยเครื่องบิน รถไฟ ยารักษาโรค อาหาร เครื่องนุงหม ฯลฯ การบริหาร

รัฐวิสาหกิจบางประเภท เชน ประเภทสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีความยากลําบากในการบริหารงาน

มาก เพราะเก่ียวของกับบุคคลผูใชบริการเปนจํานวนมาก และนับวันจะยิ่งมีบทบาทมากยิ่งข้ึนในชีวิตประจําวัน

ของประชาชนท่ัวไป รัฐบาลจึงไดพยายามกําหนดนโยบายและวางมาตรการดานตางๆ เพ่ือใหการบริการงาน

ของรัฐวิสาหกิจบรรลุเปาหมาย  

ปญหาข้ันพ้ืนฐานท่ีผูบริหารสินทรัพยและหนี้สินควรคํานึงถึงคือ ความสัมพันธและความพอดีในเรื่อง

ตางๆ ขององคการและการดําเนินธุรกิจเก่ียวกับขนาดของธุรกิจ และความเจริญเติบโตหรือการขยายตัวของ

ธุรกิจ สัดสวนของสินทรัพยประเภทตางๆ ท่ีนําเงินไปลงทุน และการจัดหาแหลงทุน ท่ีเหมาะสมในการนําไป

ลงทุนสินทรัพย โดยมีเปาหมายสุดทายคือ ใหองคการธุรกิจหรือผูถือหุนไดรับผลตอบแทนสูงสุด 

สินทรัพยหรือทรัพยสิน ตามความหมายของกฎหมาย คือ วัตถุท่ีมีรูปรางและวัตถุท่ีไมมีรูปราง ซ่ึงอาจ

มีราคาและถือเอาได สินทรัพยหรือทรัพยสิน ตามท่ีคณะอนุกรรมการบัญญัติศัพททางวิชาการบัญชี สมาคมนัก

บัญชี และผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทยบัญญัติไว วา เปนสิ่งท่ีมีตัวตนหรือไมมีตัวตนอันมีมูลคาซ่ึง

บุคคลหรือกิจการเปนเจาของ และเปนยอดดุลเดบิต หลังจากปดบัญชีตามหลักบัญชีแลว อันแสดงถึงกรรมสิทธิ์

ในสังหาริมทรัพย อสังหาริมทรัพย สิทธิเรียกรอง มูลคาท่ีไดมา รายจายท่ีกอใหเกิดสิทธิ และรายจายของรอบ

ระยะบัญชีตอไป 

การบริหารสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจ สามารถแบงไดเปน การบริหารสินทรัพยหมุนเวียนและการ

บริหารสนิทรัพยถาวร (หรืองบลงทุน) ดังนี้ 

1.  การบริหารสินทรัพยหมุนเวียนของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจตางๆ อาจมีรายการ

สินทรัพยบางอยางแตกตางกันออกไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับวา เปนสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจใด อยางไรก็ตามสินทรัพย

โดยท่ัวไปของรัฐวิสาหกิจประเภทท่ีทําการผลิตหรือขายบริการ ขายสินคา จะตองมีเหมือนกัน เชน เงินสด เงิน

ฝากธนาคาร ลูกหนี้การคา และสินคาคงเหลือ เปนตน ทางราชการไดวางหลักเกณฑการบริหารสินทรัพยของ

รัฐวิสาหกิจบางประเภทไวในระเบียบขอบังคับตางๆ โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับสินทรัพยบางประเภทไว 

ดังนี้ 

 1.1  สินคาคงเหลือ การตีราคาสินคาสําเร็จรูป สินคาระหวางผลิต วัตถุดิบ และราคาพัสดุ

คงเหลือ โดยปกติใหใชราคาทุนหรือราคาตลาดแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา เม่ือรัฐวิสาหกิจใดจะกําหนดวิธีการตี

ราคาสินคาคงเหลือใหมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการคํานวณตนทุนการผลิต ก็

จะตองไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังกอน 
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 1.2  การคํานวณคาเสื่อมราคาสินทรัพย จะตองเริ่มคํานวณตั้งแตเดือนท่ีไดรับหรือเดือนท่ีติดตั้ง

ทรัพยสินหรือเดือนท่ีทรัพยสินนั้นเริ่มใชงาน โดยคํานวณคาเสื่อมราคาในอัตราท่ีใกลเคียงความเปนจริงมาก

ท่ีสุด การกําหนดหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราคาเสื่อมราคา หรือการกําหนดหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือ

วิธีการในการคํานวณคาเสื่อมราคาสินทรัพย จะตองไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังกอน 

 1.3  ลูกหนี้การคาท่ีมิใชสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ถาไมเปนท่ีแนนอนวาจะเรียกชําระไดหรือ

คางชําระเกินกวา 2 ปข้ึนไปนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระ จะตองดําเนินการตั้งสํารองหนี้สูญเทากับจํานวน

ลูกหนี้นั้น  

 1.4  การบริหารเงินสด กําหนดใหนําฝากเงินกับธนาคารท่ีเปนรัฐวิสาหกิจเทานั้น โดยให

รัฐวิสาหกิจเลือกฝากในประเภทบัญชีท่ีจะไดดอกผลแกรัฐวิสาหกิจมากท่ีสุด ในกรณีจําเปนตองฝากเงินกับ

ธนาคารท่ีมิใชรัฐวิสาหกิจ จะตองไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังกอน 

2.  การบริหารสินทรัพยถาวรหรืองบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงการตัดสินใจจายเงินเพ่ือซ้ือสินทรัพย 

หรือการตัดสินใจจายเงินเพ่ือลงทุนระยะยาว เปนการตัดสินใจท่ีสําคัญท่ีสุดของรัฐวิสาหกิจ เพราะการตัดสินใจ

ดังกลาวจะตองคํานึงถึงความเสี่ยงในการลงทุน ความสามารถในการทํากําไร การจัดหาแหลงเงินทุนท่ี

เหมาะสม เพ่ือจัดซ้ือสินทรัพยตามท่ีตองการมาเพ่ือใชประโยชนในการดําเนินงาน 

ทางราชการไดเขามาเก่ียวของกับการตัดสินใจจายเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจดวย โดยการกําหนด

ระเบียบวาดวยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ บังคับใหรัฐวิสาหกิจทุกแหง ยกเวนรัฐวิสาหกิจท่ีเปนสถาบันการเงิน 

โดยกําหนดใหรัฐวิสาหกิจจัดทํางบลงทุนประจําปสงใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ เพ่ือใหคณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เปนผูพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 

การซ้ือหรือการจัดหาสินทรัพยท่ีนํามาใชในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และจะตองจัดทําเปนงบ

ลงทุนตามระเบียบวาดวยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ไดกําหนดวาจะตองเปนรายการท่ีประมาณวาจะจายเพ่ือ

กอใหเกิดสินทรัพยถาวรหลัก รวมท้ังเพ่ือการขยายงานหรือการทดแทนสินทรัพยเดิม ซ่ึงมีลักษณะเปน

สาระสําคัญ หรือเปนการปรับปรุงงานใหดีข้ึน หรือรายจายเพ่ือซ้ือกิจการหรือหุนของหนวยงานอ่ืน 

กลาวโดยสรุป การบริหารสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจ  สามารถแบงไดเปนการบริหารทรัพยสินทรัพย

หมุนเวียน  และการบริหารสินทรัพยถาวร  (หรืองบลงทุน)  ซ่ึงในการบริการบริหารสินทรัพยหมุนเวียน  

ผูบริหารจะตองปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการบัญชีและการเงินรัฐวิสาหกิจ และ การบริหารสินทรัพยถาวรหรือ

งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ  ก็ตองปฏิบัติตามระเบียบวาดวยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ  

 กมล จัน ทิมา และ อัจฉรา ชี วะตระกูลกิจ (2548 : 653) ไดอธิบายวา หนี้ สิน  ตาม ท่ี

คณะอนุกรรมการบัญญัติศัพททางวิชาการบัญชี สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 

ไดใหความหมายวา หมายถึง พันธะผูกพันกิจการอันเกิดจากรายการคา การกูยืม หรือจากการอ่ืน ซ่ึงจะตอง

ชําระคืนในภายหนาดวยทรัพยสินหรือบริการ  

หนี้สินของรัฐวิสาหกิจแบงกลุมตามการแสดงในงบการเงินหรืองบดุล จะแบงออกเปนกลุมใหญ 2 กลุม 

คือ หนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินระยะยาว ดังนี้ 
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1.  หนี้สินหมุนเวียน หมายถึง พันธะผูกพันกิจการซ่ึงจะตองชําระใหหมดโดยการใชทรัพยสิน

หมุนเวียน หรือโดยการกอหนี้สินหมุนเวียน การจัดเปนหนี้สินหมุนเวียนในงบดุล จะรวมรายการตางๆ ท่ี

เกิดข้ึนตามรอบระยะเวลาการดําเนินงานของกิจการ ภายในระยะเวลา 1 ป เชน เจาหนี้การคา คาใชจายคาง

จาย และเงินกูยืมระยะสั้น เปนตน 

2.  หนี้สินระยะยาว หมายถึง พันธะผูกพันกิจการซ่ึงมีระยะเวลากําหนดคืนเกินกวา 5 ป เชน ตั๋วเงิน

จาย หุนกู หนี้จํานองระยะยาว พันธบัตรเงินกู และหนี้สินอ่ืนท่ีไมตองการการชําระเงินจากสินทรัพยหมุนเวียน 

เปนตน 

กมล จันทิมา และ อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ (2548 : 655) กลาววา ในกิจการของรัฐวิสาหกิจ มี

แหลงท่ีมาของเงินทุนหรือหนี้สิน ดังนี้  

1.  สินเชื่อทางการคา เปนแหลงท่ีมาของเงินทุนระยะสั้นแบบหนึ่งท่ีธุรกิจท่ัวๆ ไปรูจักและนําไปใช

อยางแพรหลาย เนื่องจากเปนสินเชื่อทางการคาท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติของการดําเนินธุรกิจ ในปจจุบัน  

2.  เงินกูระยะสั้น จะมีแหลงเงินกูระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยและบริษัทเงินทุน การกูยืมอาจแบง

ออกเปน 2 กรณี คือ การกูยืมโดยมีหลักประกัน และการกูยืมโดยไมมีหลักประกัน 

3.  การจัดหาเงินทุนระยะปานกลาง เปนการจัดหาเงินทุนท่ีนํามาใชประโยชนในระยะเวลาท่ี

ยาวนานกวา 1 ป ซ่ึงอาจเปนระยะเวลา 1-5 ป การกูยืมจากธนาคารพาณิชยจะกระทําในรูปของสัญญาเงินกู 

4.  การจัดหาเงินทุนระยะยาว อาจดําเนินการในรูปของการเพ่ิมทุน ออกหุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ (ใน

กรณีเปนบริษัท จํากัด) หรือโดยวิธีการกอหนี้ระยะยาวในรูปของหลักทรพัยตางๆ เชน การออกหุนกู พันธบัตร

รัฐวิสาหกิจ เปนตน 

กลาวโดยสรุป ในการบริหารหนี้สินของรัฐวิสาหกิจนั้น ผูบริหารจะตองพยายามจัดหาเงินทุนให

สอดคลองกับความตองการในการใชเงินทุกน คือ จัดหาเงินทุนระยะสั้นใชลงทุนในสินทรัพยระยะสั้น และ

จัดหาเงินทุนระยะยาวเพ่ือลงทุนในสินทรัพยระยะยาว  

สรุป 

 การบริหารการเงินเปนหนาท่ีท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีใชในการบริหารรัฐวิสาหกิจ ในอันท่ีจะทําให

องคการบรรลุเปาหมายท่ีวางไว รัฐวิสาหกิจสวนใหญมักจะมีการบริหารการเงินของตัวเอง ในทางทฤษฎีแนว

ทางการบริหารการเงินของรัฐวิสาหกิจเปนการสนับสนุนตัวเอง กลาวคือ การจะอยูรอดไดของรัฐวิสาหกิจ

ข้ึนอยูกับผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจเอง รัฐวิสาหกิจตองแสวงหาแนวทางหรือวิธีการท่ีจําเปนสําหรับการ

ดําเนินการและการปฏิบัติภารกิจตางๆ ของรัฐวิสาหกิจเอง นอกจากนี้สถานภาพทางการคลังของรัฐวิสาหกิจ

อาจถูกกกําหนดโดยการจัดสรรทุนใหกับรัฐวิสาหกิจโดยรัฐ   อีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดสรรเงินทุนริเริ่ม

ดําเนินการใหแกรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงถือวาเปนภาระหนาท่ีของรัฐ 

การบริหารการเงินในรัฐวิสาหกิจมีวัตถุประสงคเหมือนกับองคการธุรกิจเอกชนโดยท่ัวไป คือ เพ่ือ

แสวงหากําไรตอหุนสูงสุด แตจะมีขอแตกตางกับธุรกิจเอกชนบางตรงท่ีรัฐวิสาหกิจจะเนนท่ีทํากําไรอยางเดียว

ไมได ตองคํานึงถึงผลดีผลเสียท่ีมีตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดวย ซ่ึงรัฐบาลตองการใหรัฐวิสาหกิจมี
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การบริหารการเงินไปในแนวท่ีสามารถเลี้ยงตัวเองได แตข้ึนอยูกับความสามารถในการทํากําไร  และอํานาจใน

การวินิจฉัยสั่งการเก่ียวกับการจัดสรรกําไรของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ  

งบประมาณแผนดิน มีความสัมพันธกับรัฐวิสาหกิจ 3 ดาน คือ 1) จัดสรรเปนเงินอุดหนุนใหแก

รัฐวิสาหกิจเพ่ือชดเชยผลการขาดทุน ชดเชยคาภาษีเปนงบเพ่ิมทุนและงบสมทบทุนการดําเนินงานของ

รัฐวิสาหกิจ 2) ชําระหนี้ท่ีรัฐวิสาหกิจกอไวและรัฐบาลรับภาระแทน โดยมากมักจะเปนรายจายท่ีรัฐบาลไม

สามารถจัดสรรใหแกรัฐวิสาหกิจ จึงสนับสนุนใหกูจากแหลงอ่ืนแลวรัฐบาลรับภาระชดเชยใหโดยจัดสรรจาก

งบประมาณแผนดิน และ 3) การนําสงรายไดแผนดินจากกําไรของรัฐวิสาหกิจในฐานะท่ีรัฐบาลเปนเจาของหรือ

ผูถือหุนของรัฐวิสาหกิจ จึงยอมไดรับผลตอบแทนในรูปกําไรเขาเปนรายไดแผนดินเพ่ือจัดสรรเปนงบประมาณ

รายจายตอไป 

รายไดของรัฐวิสาหกิจท่ีประกอบการมีกําไรตองนํารายไดตามอัตราท่ีกําหนดไวสงคืนรัฐ แตหนวยงาน

รัฐวิสาหกิจท่ีเลี้ยงตัวเองไมได รัฐตองตั้งงบจายเงินอุดหนุน รายไดสวนใหญของรัฐวิสาหกิจไดมาจากการขาย

สินคาและบริการ เงินอุดหนุนงบประมาณแผนดินและเงินกู รายจายสวนใหญของรัฐวิสาหกิจจําแนกเปนงบ

รายจายในการดําเนินงาน งบรายจายเพ่ือการลงทุน เปนตน 

สําหรับความเปนอิสระของผูบริหารของรัฐวิสาหกิจแลว  เนื่องจากรัฐวิสาหกิจเปนกิจการของรัฐบาล  

ดังนั้นทางราชการจึงกําหนดหลักเกณฑหรือขอบังคับในการบริหารสินทรัพยบางประเภทท่ีเห็นวาจําเปนตอง

ควบคุม  เชน  การจัดซ้ือสินทรัพยถาวรหลัก  จะตองจัดทํางบลงทุนเพ่ือขออนุมัติตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

และการบริหารเงินสดใหไดประโยชนสูงสุด  จะตองไปฝากไวกับธนาคาร ท่ีเปนรัฐวิสาหกิจเทานั้น ถามีความ

ประสงคจะฝากธนาคารพาณิชยอ่ืนท่ีไมใชรัฐวิสาหกิจ จะตองไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังกอน ดังนั้นจึง

เห็นวาผูบริหารของรัฐวิสาหกิจไมสามารถบริหารสินทรัพยไดโดยอิสระ 
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คําถามทายบท 
จงตอบคําถามตอไปนีใ้หถูกตองและไดใจความสมบูรณ 

1. จงอธิบายความหมายของการบริหารการคลังภาครัฐ 

2. จงอธิบายความสําคัญของการบริหารการคลังภาครัฐ 

3. จงอธิบายวัตถุประสงคของการบริหารการเงินในรัฐวิสาหกิจ 

4. จงอภิปรายถึงแนวทางท่ีรัฐวิสาหกิจจะมีแนวทางในการบริหารการเงินดวยตัวเองได 

5. จงอธิบายเปรียบเทียบถึงความแตกตางระหวางงบทําการกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 

6. จงอธิบายถึงวิธีการกําหนดราคาสินคา/บริการของรัฐวิสาหกิจ 

7. รัฐวิสาหกิจไทยมีวิธีการการบริหารสินทรัพยและหนี้สินอยางไร 

8. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจไทยมีแหลงท่ีมาจากท่ีใดบาง 

9. รัฐวิสาหกิจไทยมีระเบียบการทําบัญชี การเงิน และงบลงทุนอยางไร 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 สภาพปญหาท่ีรัฐวิสาหกิจไทยเผชิญภายใตแรงกดดันของกระแสโลกาภิวัตนเม่ือโลกเขาสูกระแสสังคม

ยุคโลกาภิวัตน เทคโนโลยีกาวหนาอยางรวดเร็ว ภาคเอกชนมีขีดความสามารถในการประกอบกิจการบาง

ประเภทดีกวารัฐวิสาหกิจท้ังดานคุณภาพและราคา การดําเนินงานตามรูปแบบเดิมของรัฐวิสาหกิจไดสราง

ปญหาตางๆ เกิดข้ึนอยางมาก 

เนื่องจากรัฐวิสาหกิจเปนองคกรก่ึงธุรกิจเอกชน มิใชกิจการธุรกิจเอกชน เปนองคกรหนึ่งท่ีรัฐบาลริเริ่ม

จัดตั้งข้ึน รัฐบาลจึงตองควบคุมการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจใหเปนไปในแนวทางท่ีตองการ แตการควบคุม

ดังกลาวกอใหเกิดปญหาข้ึนท้ังปญหานโยบายของรัฐและปญหาการควบคุมดูแลรัฐวิสาหกิจ 

ในการแกไขปญหารัฐวิสาหกิจ ไดมีการเสนอแนวคิดไวท้ังฝายรัฐบาลและสถาบันการเงินระหวาง

ประเทศ รัฐบาลมีมาตรการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจโดยการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร ปรับปรุงดานการตลาด ให

เอกชนเขารวมหุน ใหเอกชนบริหารและขายกิจการ ซ่ึงการพัฒนาเพ่ือปรับปรุงรัฐวิสาหกิจจะตองทําท้ังระบบ 

การพัฒนารัฐวิสาหกิจ  การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจมีเหตุผลมาจากการท่ีรัฐบาลตองการใหประชาชนไดรับ

บริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีสําคัญตอชีวิตการเปนอยูและการประกอบอาชีพ นับไดวาในชวงเวลาท่ี

ผานมารัฐวิสาหกิจเหลานี้มีสวนกระตุนใหเศรษฐกิจและสังคมกาวหนา ท้ังยังมีสวนในการสรางรายไดใหกับ

ภาครัฐ   

ในบทนี้จะกลาวถึงปญหาของรัฐวิสาหกิจไทย การแกไขปญหาของรัฐวิสาหกิจไทย มีรายละเอียดดังนี้ 

ปญหารัฐวิสาหกจิไทย 

 เนื่องจากรัฐวิสาหกิจเปนองคกรก่ึงธุรกิจเอกชน มิใชกิจการธุรกิจเอกชน เปนองคกรหนึ่งท่ีรัฐบาลริเริ่ม

จัดต้ังข้ึน รัฐบาลจึงตองควบคุมการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจใหเปนไปในแนวทางท่ีตองการ แตการควบคุม

ดังกลาวกอใหเกิดปญหาข้ึนท้ังปญหานโยบายของรัฐและปญหาการควบคุมดูแลรัฐวิสาหกิจ 

ปญหาของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม 

การบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจท่ียังไมเปนระบบและยังไมโปรงในชัดเจน ทําใหรัฐวิสาหกิจบางแหงขาด

ประสบการณ และมีผลการดําเนินงานขาดทุน เปนภาระตองบประมาณแผนดิน การปฏิรูประบบการบริหาร

จัดการรัฐวิสาหกิจจะทําใหรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และไมตกเปนภาระทาง

การเงินการคลังของแผนดิน รวมท้ังทําหนาท่ีเปนผูใหบริการประชาชนไดตามวัตถุประสงค 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (2558 : 8) กลาวถึงประเด็นปญหาของรัฐวิสาหกิจไววา 

รัฐวิสาหกิจของไทย แมจะมีจํานวนไมมาก แตมีความสําคัญตอเศรษฐกิจไทย เพราะเปนผูดําเนินกิจการ

โครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคเกือบท้ังหมดของประเทศ ซ่ึงการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจท่ียังไมเปน

บทท่ี 9 

ปญหาและการแกไขปญหารัฐวิสาหกิจไทย 
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ระบบและยังไมโปรงใสชัดเจน ทําใหรัฐวิสาหกิจบางแหงขาดประสบการณ และมีผลการดําเนินงานขาดทุน 

เปนภาระตองบประมาณแผนดิน ดวยสภาพปจจุบันของรัฐวิสาหกิจท่ียังคงเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ 

ระบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจมีปญหาท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1.  การถูกแทรกแซงท่ีไมเหมาะสม คือ รัฐวิสาหกิจจัดต้ังข้ึนเพ่ือเปนเครื่องมือของภาครัฐ ในการ

ดําเนินงานตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อยางไรก็ตาม การเขา

แทรกแซงทางการเมืองท่ีไมเหมาะสมและควบคุมการดําเนินงานโดยกระทรวงตนสังกัด ทําใหรัฐวิสาหกิจไม

สามารถบริหารจัดการองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแก

สังคมโดยรวม 

2.  ขาดเอกภาพ ความเชื่อมโยง และความคลองตัว คือ กระทรวงตนสังกัดทําหนาท่ีเสมือนผูสั่งการ 

ทําใหองคกรรัฐวิสาหกิจขาดความเปนเอกภาพและขาดความเชื่อมโยงของการทํานโยบายระหวางกระทรวง

ในทางปฏิบัติ สงผลใหมีความไมสอดคลองกันในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจแตละองคกร อีกท้ังกฎระเบียบ

ปฏิบัติ ขอบังคับ และข้ันตอนการทํางานท่ีลาหลังและมากเกินความจําเปน ทําใหรัฐวิสาหกิจขาดความคลองตัว

ในการดําเนินงาน ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ ในภาพรวม 

3.  บทบาทการทํางานไมชัดเจน คือ การดําเนินพันธกิจองคกรและบทบาทความเปนเจาของ 

บทบาทการกํากับดูแล และบทบาทการกําหนดนโยบายดําเนินการ ยังมีการดําเนินงานท่ีมีความซํ้าซอนและไม

ชัดเจน ทําใหเปาหมายทางเศรษฐกิจไมสอดคลองกับเปาหมายทางสังคม นอกจากนี้ สวนราชการท่ีมีสวน

เก่ียวของในการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจยังมีความสับสนและขาดความชัดเจนในการแยกแยะบทบาทกัน

ระหวางงานกําหนดนโยบาย (Policy maker) หนวยงานกํากับดูแล (Regulator) หนวยงานท่ีทําหนาท่ีแทน

เจาของ (Owner) และหนวยงานท่ีเปนผูดําเนินงานใหบริการ (Operator) เชน สวนราชการท่ีมีภารกิจตาม

อํานาจหนาท่ี ผูกํากับดูแลกิจการในอุตสาหกรรมนั้นๆ ในบางกรณีก็มาเปนผูแตงตั้งกรรมการของรัฐวิสาหกิจ

นั้นๆ เอง เปนตน 

4.  ไดรับการชวยเหลือจากภาครัฐมากเกินไปจนทําใหขาดการพัฒนา คือ สภาพแวดลอมการแขงขัน

ของรัฐวิสาหกิจมักไดรับการชวยเหลือจากภาครัฐมากเกินไป และทําใหขาดแรงจูงใจท่ีจะพัฒนาและปรับปรุง

การดําเนินงานจนทําใหองคกรไมใหความสําคัญตอการเพ่ิมประสิทธิภาพ ดังนั้น การปรับสภาพการแขงขันให

เกิดความเทาเทียมและการชวยเหลือจากภาครัฐอยางเหมาะสม จะชวยผลักดันใหรัฐวิสาหกิจเขาสูกลไกตลาด

ท่ีแทจริง 

5.  เปนภาระแกรัฐบาล คือ รัฐวิสาหกิจบางแหงประสบปญหาในการดําเนินกิจการ กอใหเกิดภาระ

หนี้จากการดําเนินงานท่ีไมมีประสิทธิภาพ ทําใหภาครัฐตองเขาไปโอบอุมและใหการชวยเหลือรัฐวิสาหกิจ

ดังกลาว ซ่ึงนอกจากจะเปนการบั่นทอนความสามารถในการแขงขันบนเวทีตลาดโลกแลว ยังสงผลตอภาระทาง

การเงินของรัฐบาลโดยตรง 

6.  รัฐวิสาหกิจบางแหงอาจไมจําเปนตองดํารงสถานะเปนรัฐวิสาหกิจอีกตอไป เนื่องจากเหตุผล ดังนี้ 

 6.1  มีพันธกิจและการดําเนินงานท่ีซํ้าซอนกับเอกชน แตไมสามารถใหบริการหรือแขงขันกับ

ภาคเอกชนได จึงควรพิจารณาเหตุผลและความจําเปนท่ีจะดําเนินการตอหรือดําเนินการ ยุบเลิกตอไป 
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 6.2  รัฐวิสาหกิจบางแหงท่ีดอยประสิทธิภาพ และไมไดเปนยุทธศาสตรของประเทศ รวมถึงเปน

กิจการท่ีอาจไมมีความจําเปนตองดําเนินการภายใตสถานการณปจจุบัน ควรมีการพิจารณาท่ีจะแปรสภาพเปน

องคกรเอกชนหรือยุบเลิกตอไป 

 6.3  รัฐวิสาหกิจบางแหงไมไดประกอบการเพ่ือแสวงหากําไรและเหมาะสมท่ีจะดําเนินภารกิจ

ของรัฐในรูปแบบอ่ืน ควรมีการพิจารณาแปรสภาพใหเปนสวนราชการในสังกัดกระทรวง/กรม หรือองคการ

มหาชน หรือรูปแบบอ่ืนๆ ตอไป 

จําเนียร ราชแพทยาคม (2559 : 37-38) กลาวถึงปญหาของการบริหารองคการรัฐวิสาหกิจไววา 

สภาพปญหาท่ีรัฐวิสาหกิจไทยเผชิญภายใตแรงกดดันของกระแสโลกาภิวัตน เม่ือโลกเขาสูกระแสสังคมยุคโลกา

ภิวัตน เทคโนโลยีกาวหนารวดเร็ว ภาคเอกชนมีขีดความสามารถในการประกอบกิจการบางประเภทดีกวา

รัฐวิสาหกิจท้ังดานคุณภาพและราคา เชน กิจการสาธารณูปโภค การดําเนินงานตามรูปแบบเดิมของ

รัฐวิสาหกิจไดสรางปญหาตางๆ เกิดข้ึนอยางมากมาย  

นอกเหนือจากสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนกับรัฐวิสาหกิจโดยรวมดังท่ีกลาว ยังพบอีกวาเหตุผลและความ

จําเปนในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจในแตละกรณีท่ีดําเนินภายใตกรอบกฎหมายจัดตั้ง และการกํากับดูแลควบคุม

การดําเนินงานโดยภาครัฐบาล ทําใหการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจเปนในเชิงก่ึงราชการ ไมอิสระอยางเต็มท่ี

เชนกับองคการภาคเอกชน จึงทําใหรัฐวิสาหกิจประสบปญหาดานการบริหารงาน คือ การบริหารงานไมคอยมี

ประสิทธิภาพเทาท่ีควร โดยสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจโดยท่ัวไปสามารถจําแนก

ตามลักษณะของรัฐวิสาหกิจตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งไดดังตอไปนี้  

1.  เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนกับรัฐวิสาหกิจในกลุมนี้ คือ ดานการ

บัญชีและการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการจัดทําบัญชีทรัพยสิน/สินทรัพยถาวร ท่ีคอนขางพบปญหา

ยอดสินทรัพยไมตรงกันระหวางมูลคาคงเหลือของบัญชีพัสดุกับยอดตามบัญชีสินทรัพย ปญหาความรัดกุมของ

การเก็บรักษาเงินสดและแนวทางการปฏิบัติท่ีหลากหลายแตกตางกัน ไมเปนมาตรฐานเดียวกัน การดําเนินงาน

ไมคอยเปนไปตามแผนการท่ีวางไว มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคอนขางบอย เนื่องจากผูบริหารมีการ

เปลี่ยนแปลงบอยตามสถานการณทางการเมือง บางแหงไมมีหนวยงาน/ระบบการตรวจสอบภายในองคการ

โดยตรง 

2.  เพ่ือใหบริการสังคม สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนกับรัฐวิสาหกิจในกลุมนี้ คือ ดานการบัญชีและการเงิน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการรายงานผลการปฏิบัติงาน การขาดการจัดทําทะเบียนสินทรัพยถาวรหรือ

ระบบบัญชีท่ีทันสมัย และดานการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ ขาดการปรับปรุงระบบการผลิต การวิจัย

และพัฒนาเพ่ือพัฒนาเปนผลิตภัณฑใหมนําเสนอสูสาธารณชน รวมท้ังบางครั้งไดรับสิทธิพิเศษจากทางภาครัฐ

แตมิไดดําเนินการเอง ใหตัวแทนในรูปของสัญญา    เชาชวงเพ่ือใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทนและนําสวนลดท่ี

ไดรับเปนรายไดแกองคการ 

3.  เพ่ือการกํากับและสงเสริม สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนกับรัฐวิสาหกิจในกลุมนี้ คือ ดานระบบการ

ติดตามเรงรัดชําระหนี้ และระบบการระงับขอพิพาทนอกศาล เพ่ือใหสามารถติดตามลูกหนี้ท่ีคางชําระจํานวน

มากใหนําหนี้สินดังกลาวมาชําระคืนไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นอกจากนี้ ระบบเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของ
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คอนขางไมรัดกุม ไมมีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจนเปนมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือลดความหลากหลาย

ของวิธีการปฏิบัติ 

4.  เพ่ือหารายไดเขารัฐ สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนกับรัฐวิสาหกิจในกลุมนี้ คือ ดานการบัญชีและการเงิน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการควบคุมและบริหารตนทุนทางการบริหาร เชน มีการใหพนักงานปฏิบัติงาน

ลวงเวลาเปนจํานวนมาก การจัดทําสัญญาจัดซ้ือจัดจางตางๆ ไมคอยรัดกุม เปนตน นอกจากนี้ การจัดทํา

ทะเบียนสินทรัพยถาวรยังไมคอยทันสมัยเทาท่ีควร มีสินทรัพยประเภทยานพาหนะท่ีหมดสภาพการใชงาน

จํานวนมาก แตไมคอยมีการตัดจําหนายเม่ือเลิกใช และมีสินทรัพยท่ีเปนอสังหาริมทรัพยท่ีเกิดจากการชําระหนี้

เปนจํานวนมากแตไมสามารถดําเนินการจําหนายไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีเปน

สถาบันการเงิน 

5.  เพ่ือกิจกรรมเฉพาะกิจ ลดภาระของสวนราชการ สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนกับรัฐวิสาหกิจ ในกลุมนี้ 

คือ ดานการบัญชีและการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการจัดทําบัญชีทรัพยสิน/สินทรัพยถาวร ความ

แตกตางของวิธีการปฏิบัติเรื่องการกําหนดคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ และความรัดกุมของการบันทึก

บัญชี และขาดระบบบัญชีจัดทําทะเบียนสินทรัพยท่ีทันสมัย ความหลากหลายของวิธีการเบิกจายเงิน 

เนื่องมาจากไมมีการกําหนดแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนเปนมาตรฐานเดียวกัน 

สํานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (2560) กลาวไววา รัฐวิสาหกิจไทย นับเปนฟนเฟอง

สําคัญของภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศ ท้ังงานบริการดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียว

โยงกับความม่ันคงของไทย ประสิทธิภาพและรูปแบบการบริหารรัฐวิสาหกิจจึงถือเปนงานสําคัญลําดับแรกๆ ท่ี

รัฐใหความสําคัญในการบริหารจัดการ 

ปญหาสําคัญของรัฐวิสาหกิจไทยมีขนาดสินทรัพยและเงินลงทุนเพ่ิมสูงข้ึนทุกป ใชทรัพยากรของ

ประเทศจํานวนมหาศาล เม่ือเทียบกับขนาดเศรษฐกิจหรือ GDP ของประเทศ แตในดานผลตอบแทนตอ

สินทรัพย (ROA) กลับใหผลตอบแทนนอย เนื่องจากขาดประสิทธิภาพในการแขงขัน กลาวคือ กิจการ

รัฐวิสาหกิจท่ีสามารถทํากําไร สวนใหญเปนกิจการผูกขาด เชน บริษัท ทาอากาศยานไทย (ทอท) การไฟฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) หรือ บริษัท ปตท. ในทางกลับกัน รัฐวิสาหกิจท่ีตองแขงกับบริษัทเอกชน

หลายแหง เชน กสท. โทรคมนาคม และ TOT กลับขาดทุน 

สาเหตุหลักท่ีรัฐวิสาหกิจไมมีประสิทธิภาพมากพอ เปนเพราะโครงสรางการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจใน

ปจจุบัน ท่ีอยูภายใตกระทรวงและระเบียบของราชการท่ีขาดความคลองตัว แขงขันกับภาคเอกชนไมได ท้ังยังมี

ปญหาดานการบริหารของกระทรวงตางๆ ท่ีดําเนินงานดวยความไมโปรงใส มีการแตงตั้งกรรมการไมเหมาะสม 

กลายเปนชองทางในการคอรรัปชัน 

นันทวัฒน บรมานันท (2560 : 225-227) กลาวถึงสภาพปญหาของรัฐวิสาหกิจไววา สภาพปญหาของ

รัฐวิสาหกิจนั้นมีอยู 2 ประการ คือ ปญหาท่ีเกิดจากการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และปญหาท่ีเกิดจาก

ภายนอกรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 

1.  ปญหาท่ีเกิดจากการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ขอมูลท่ีมาจากการศึกษาของกระทรวงการคลัง

แสดงใหเห็นวารัฐวิสาหกิจมีปญหาในการดําเนินงาน ดังนี้ 
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 1.1  ปญหาทางดานการบริหารการจัดการ มี 2 กรณี คือ 

  1.1.1  ผูบริหารและคณะกรรมการมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามอํานาจทางการเมือง ทําให

ไมมีความตอเนื่องในการบริหารงานและดําเนินการตามนโยบายท่ีวางไว 

  1.1.2  ระบบการทํางานของรัฐวิสาหกิจคลายคลึงกับระบบราชการ ขาดความคลองตัว 

ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ รวมท้ังมีหนวยงานท่ีกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจหลายหนวยงาน ทําใหเกิดความ

ลาชาในการทํางานตางๆ 

 1.2  ปญหาทางดานบุคลากร มี 3 กรณี คือ 

  1.2.1  จํานวนบุคลากรในระบบรัฐวิสาหกิจมีจํานวนมากและมีปญหาคนลนงานในบาง

แหง มีผลทําใหคาใชจายดานเงินเดือน คาจาง และสวัสดิการตางๆ เปนภาระท่ีหนักมากของ แตละรัฐวิสาหกิจ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐวิสาหกิจท่ีประสบภาวะขาดทุนมาก เชน การรถไฟแหงประเทศไทยและองคการขนสง

มวลชนกรุงเทพ เปนตน 

  1.2.2  ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบุคลากรสวนใหญยังตํ่ากวาภาคเอกชน 

เนื่องจากขาดการฝกอบรมอยางสมํ่าเสมอ และขาดบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพเขามาทํางาน โดยบุคลากรเหลานี้

สวนใหญไปทํางานกับภาคเอกชนเพ่ือรับเงินเดือนคาตอบแทนท่ีสูงกวา 

  1.2.3  จํานวนเงินเดือนของพนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับลางสูกวาตลาดแรงงานท้ังภาค

ราชและเอกชนมาก ในขณะท่ีเงินเดือนของพนักงานรัฐวิสาหกิจสวนท่ีทํางานระดับนโยบายและบริหารต่ํากวา

ภาคเอกชน จึงทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานในระดับท่ีมีคุณภาพและมีศักยภาพในการพัฒนาองคกร 

 1.3  ปญหาทางดานระบบบัญชีการเงินและระบบขอมูลในการบริหาร ไดแก การท่ีระบบบัญชี

การเงินในหลายรัฐวิสาหกิจยังไมทันสมัยและไมไดมาตรฐาน ทําใหไมสามารถใชเปนขอมูลในการประเมินผล

งานและทําใหการประมวลขอมูลแตละปเปนไปอยางลาชา 

 1.4  ปญหาความซํ้าซอนในการดําเนินงาน การดําเนินซํ้าซอนของหนวยงานรัฐวิสาหกิจมีความ

แตกตางจากการดําเนินงานของภาคเอกชน จึงมีผลทําใหกระบวนการดําเนินงานเปนไปอยางลาชา เพราะตอง

ผานหลายกระบวนการและมีการทํางานท่ีซํ้าซอนในหนวยงาน 

 1.5  ปญหาการขาดแคลนเงินทุน การขาดแคลนเงินทุนทําใหรัฐวิสาหกิจไมสามารถจัดหาสินคา

และบริการไดเพียงพอและทันกับความตองการ นอกจากนี้ ยังเปนภาระใหรับรัฐวิสาหกิจท่ีจะตองหาเงินมา

ชําระหนี้ใหทันกับระยะเวลา 

 1.6  ปญหาจากโครงสรางองคกรของรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจมีวัตถุประสงคและโครงสรางการ

จัดตั้งไมเปนผลท่ีเอ้ืออํานวยตอการดําเนินงานในปจจุบัน กอใหเกิดข้ันตอนมากมาย มีความลาชาในการ

ตัดสินใจและเปนอุปสรรคตอการแขงขันกับภาคเอกชน 

 1.7  ปญหาทางดานกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ท่ีใชบังคับกับรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจเปน

สวนหนึ่งของกลไกของรัฐ ทําใหตองปฏิบัติตามข้ันตอนของกฎหมายตางๆ ท่ีมีมากมาย ทําใหเกิดความไม

คลองตัว นอกจากนี้ ในบางอุตสาหกรรมกฎหมายก็ไดใหอํานาจผูกขาดไวกับรัฐวิสาหกิจดวย เชน ธุรกิจ
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โทรคมนาคม ทําใหรัฐวิสาหกิจมีบทบาทท้ังในดานการใหบริการและการกํากับดูแล ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการ

ขยายและพัฒนาการใหบริการเพ่ือรองรับกับความตองการของลูกคาและธุรกิจ 

 1.8  ปญหาดานแรงงาน การกําหนดนโยบายของรัฐเพ่ือพัฒนารัฐวิสาหกิจ ท้ังการนําระบบการ

ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจและการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ จะประสบปญหาการ

ตอตานจากพนักงานมาโดยตลอด จนกระท่ังในป พ.ศ. 2534 ไดมีการยุบเลิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 

ปจจุบันพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 ไดจัดตั้งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจข้ึนใหมอีก

ครั้ง ทําใหในอนาคตอันใกล การกําหนนโยบายเพ่ือพัฒนารัฐวิสาหกิจจากภาครัฐจะเปนไปดวยความลําบาก

และมีอุปสรรคมากยิ่งข้ึน อันจะมีสาเหตุมาจากการรวมตัวของสหภาพแรงงานในการประทวงเพ่ือคัดคาน

รัฐบาล 

2.  ปญหาท่ีเกิดจากภายนอกรัฐวิสาหกิจ คือ บทบาทขององคการระหวางประเทศท่ีนับไดวามีสวน

สําคัญท่ีเปนแรงผลักดันใหเกิดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ไดแก 

 2.1  องคการการคาโลก หรือ WTO (World Trade Organization) นับแตวันท่ี 1 มกราคม 

พ.ศ. 2538 ท่ีองคการการคาโลกไดถูกจัดตั้งข้ึนมาโดยประเทศสมาชิกท่ีเขารวมเจรจาในการเจรจารอบอุรุกวัย 

(Uruguay Round) ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกประเทศหนึ่งของ WTO มีหนาท่ีปฏิบัติตามพันธกรณี

ท่ี WTO กําหนดไว พันธกรณีประการหนึ่งภายใต WTO คือ การเปดการคาเสรี ดังนั้น กิจการบริการบาง

ประเภทของไทยท่ีดําเนินการโดยรัฐหรือยูภายใตการผูกขาดของรัฐ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (แปรรูปเปน

บริษัทมหาชนจํากัด เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2538) การทาเรือแหงประเทศไทย องคการโทรศัพทแหง

ประเทศไทย เปนตน จึงจําเปนตองดําเนินการแปรรูปเพ่ือรับมือกับภาวะการแขงขันท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือมีการเปดเสรี 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการแขงขันจากผูประกอบการตางชาติท่ีมีความไดเปรียบในเรื่องตนทุน บุคลากร และ

เทคโนโลย ี

 2.2  กองทุนการเงินระหวางประเทศ หรือ IMF (International Monetary Fund) จากการท่ี

ประเทศไทยไดขอความชวยเหลือทางการเงินและวิชาการจาก IMF ในป พ.ศ. 2540 โดยไดรับอนุมัติโครงการ

เงินกูแบบ Stand-by Arrangement ระยะเวลาเบิกถอน 34 เดือน ในการ    เบิกถอนเงินกูแตละครั้ง 

ประเทศไทยจะตองปฏิบัติตามแนวนโยบายท่ีกําหนดไวในหนังสือแจงความจํานงขอรับความชวยเหลือทาง

วิชาการและการเงิน (Letter of Intent หรือ LOI) จาก IMF แตละฉบับ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนเง่ือนไข

สําคัญประการหนึ่งท่ีระบุอยูในหนังสือแจงความจํานงฯ ตั้งแตฉบับท่ี 1 ถึงฉบับท่ี 7 ประเทศไทยจึงจําเปนตอง

ดําเนินการตามแนวนโยบายท่ีกําหนดไว ซ่ึงในความเปนจริงก็สอดคลองกับแรงผลักดันของภาวการณ

ภายในประเทศไทยดวย 

กลาวโดยสรุป ปญหาการบริหารองคการรัฐวิสาหกิจ แบงเปน 2 ลักษณะ คือ ปญหาจาก

สภาพแวดลอมภายในของรัฐวิสาหกิจ ไดแก ปญหาของทรัพยากรบุคคล ปญหาของเงินทุน/งบประมาณ 

ปญหาของวัสดุอุปกรณและระบบสนับสนุน ปญหาของการบริหารการจัดการ และปญหาจากสภาพแวดลอม

ภายนอกจากกระแสโลกาภิวัตน ไดแก การรับมือจากภาวการณแขงขันท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือมีการเปดเสรี ปญหาจาก

การกูยืมเงิน IMF 
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ปญหาของรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวกับรัฐบาล 

นโยบายของรัฐในทุกยุคทุกสมัย มักกําหนดนโยบายเก่ียวกับรัฐวิสาหกิจแตกตางกัน เนื่องจาก

รัฐวิสาหกิจบางแหงริเริ่มจัดตั้งโดยมีทุนท้ังหมดเปนของรัฐ บางแหงมีทุนสวนใหญเปนของรัฐ และมีเอกชนเขา

รวมทุนดวย โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจท่ีดําเนินกิจการสาธารณูปโภค  

 วันเพ็ญ ทรัพยสงเสริม (2539 : 82-85) และ ชาญชัย แสวงศักดิ์ (2549 : 131-133) ชี้ใหเห็นถึง

ขอบกพรองของการจัดทําบริการสาธารณะในรูปแบบรัฐวิสาหกิจท่ีเปนองคการของรัฐบาล ในเรื่องดังตอไปนี้ 

คือ 

1.  ขอบกพรองในการกํากับดูแล ซ่ึงการกํากับดูแลนั้นเปนการกํากับดูแลทางเศรษฐกิจท่ีมีหลักท่ัวไป

ถือวาเปนการตัดสินใจท่ีสําคัญ จะตองไดรับความเห็นชอบจากองคกรท่ีกํากับดูแลกอนเสมอ แตมิใชวาการ

ตัดสินใจทุกเรื่องจะตองผานความเห็นชอบกอนทุกครั้ง เพราะการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตองการการ

ตัดสินใจท่ีฉับไว และทันตอเหตุการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การขอความเห็นชอบจึงควรจํากัดเฉพาะเรื่องท่ี

สําคัญจริงๆ เทานั้น เชน การตัดสินใจในการลงทุนเปนจํานวนมาก การตัดสินใจท่ีมีผลกระทบตอการจัดทํา

บริการสาธารณะ และการข้ึนราคาสินคาหรือบริการ เปนตน 

ปญหาสําคัญของรัฐวิสาหกิจคือความสมดุลระหวางความเปนอิสระเพ่ือใหดําเนินการไปไดคลองตัว

ประการหนึง่ กับการควบคุมจากรัฐบาลอีกประการหนึ่ง หากรัฐควบคุมรัฐวิสาหกิจมากเกินไปจนขาดความเปน

อิสระ ก็จะทําใหรัฐวิสาหกิจดําเนินงานไปอยางขาดประสิทธิภาพ ลาชาเหมือนกับสวนราชการท่ัวไป และขัดกับ

วัตถุประสงคในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงานทางดานเศรษฐกิจ 

โดยเหตุท่ีเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจเปนสวนหนึ่งของเงินจากงบประมาณแผนดินซ่ึงมาจากภาษีอากร

ของประชาชนท้ังประเทศ บางสวนมาจากเงินกูท้ังในภายในประเทศและตางประเทศ รัฐบาลซ่ึงเปนผูบริหาร

ประเทศจึงจําเปนตองเขาไปควบคุมการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือใหการจัดทําบริการสาธารณะอันเปน

หนาท่ีหรือภารกิจของรัฐบาลดําเนินไปไดและกอใหเกิดประโยชนในทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 

2.  รัฐวิสาหกิจตองคํานึงถึงรายได ไมใชบริการสาธารณะอยางเดียว ซ่ึงรัฐวิสาหกิจเปนองคการซ่ึง

จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดทําบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ดังนั้น การ

ดําเนินงานจึงตองคํานึงถึงรายไดเปนเปาหมายหลัก โดยกิจกรรมท่ีจัดทํานั้นจะตองมีคาตอบแทนท่ีเหมาะสม

จากการจําหนายสินคาหรือบริการของตน จนพอเพียงท่ีจะดํารงอยูในเชิงพาณิชยได แตมิไดหมายความวา 

รัฐวิสาหกิจจะตองมุงแสวงหาแตกําไรใหมากท่ีสุด หรือจะคาขายอยางขาดทุนไมได แตภาวการณขาดทุน

จะตองมีสัดสวนท่ีเหมาะสม กลาวคือ รายไดจากการประกอบการจะตองไมนอยเกินไปเม่ือเทียบกับตนทุนการ

ผลิต จนทําใหรัฐวิสาหกิจกลายเปนสวนราชการและทําใหราคาของสินคาหรือบริการกลายเปนคาธรรมเนียม

ของการใหบริการบางประเภทของราชการไปเสีย 

อิสระ สุวรรณบล และ ไตรรัตน โภคพลากรณ (2548: 775-781) ไดกลาวถึงปญหาของรัฐวิสาหกิจท่ี

เก่ียวกับรัฐบาลไววา นโยบายของรัฐเก่ียวกับรัฐวิสาหกิจยังขาดการนําไปปฏิบัติใหไดผลตามความมุงหมาย 

นอกจากนั้นนโยบายของรัฐมักจะขาดความชัดเจน และมีลักษณะขาดความตอเนื่องเชื่อมโยงกับระดับตางๆ 

และการควบคุมดูแลรัฐวิสาหกิจของรัฐไดถูกมอบหมายใหอยูในความรับผิดชอบของสวนราชการตางๆ ซ่ึง
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ปรากฏวามีปญหาและอุปสรรค ไดแก ไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบแกรัฐวิสาหกิจโดยตรง กลไกการดูแลของรัฐ

ยังไมไดผลดีเทาท่ีควร หนวยงานท่ีควบคุมดูแลมีอยูหลายหนวยงาน ขาดการควบคุมดูแลรัฐวิสาหกิจในเรื่อง

สําคัญๆ กอใหเกิดปญหาตามมา ดังนี้ 

1.  ปญหานโยบายของรัฐท่ีมีตอรัฐวิสาหกิจ เชน 

 1.1  ขาดการกําหนดนโยบายและการวางแผนงานและโครงการใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย

อยางตอเนื่องเชื่อมโยงประสานกัน 

 1.2  ความไมแจงชัดและเด็ดขาดของนโยบายของรัฐท่ีมีตอรัฐวิสาหกิจ 

 1.3  ขอมูลเก่ียวกับรัฐวิสาหกิจตางๆ มีลักษณะกระจัดกระจาย 

 1.4  ขาดความรวมมือประสานระหวางหนวยงานท่ีมีหนาท่ีดูแลรัฐวิสาหกิจและกําหนดนโยบาย

เก่ียวกับรัฐวิสาหกิจ 

 1.5  นโยบายและเปาหมายท่ีกําหนดไวเก่ียวกับรัฐวิสาหกิจจะกําหนดไวอยางกวางๆ และมีอยู

หลายสวนท่ีมิไดสอดคลองกับสภาพความเปนจริง 

2.  ปญหาการควบคุมดูแลรัฐวิสาหกิจ เชน 

 2.1  มิไดมีการกําหนดใหแนชัดวารัฐวิสาหกิจตางๆ ควรตองมีความรับผิดชอบและไดรับการ

ตรวจสอบจากหนวยงานไหนและอยางไร 

 2.2  หนวยงานท่ีควบคุมดูแลมีอยูหลายหนวยงาน 

 2.3  มิไดมีการควบคุมดูแลรัฐวิสาหกิจในสิ่งท่ีรัฐควรจะตองดูแลใหไดผลอยางจริงจัง 

วรบุตร วภักดิ์เพชร (2558 : 28) กลาวถึงปญหาการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจไววา การดําเนินงาน

ของรัฐวิสาหกิจท่ีผานมายังคงประสบปญหาในการดําเนินงานหลายดาน ท่ีสําคัญไดแก 

1.  ปญหากฎหมายจัดตั้ง ซ่ึงกฎหมายรัฐวิสาหกิจเกือบทุกแหงกําหนดวัตถุประสงคไวกวางมาก ขาด

ความชัดเจนสําหรับการปฏิบัติ การดําเนินงานจึงข้ึนอยูกับผูบริหารแตละคนเปนสําคัญ กฎหมายจัดตั้ง

รัฐวิสาหกิจมักจะกําหนดวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารภายในองคการอยางละเอียด สวนเปาหมายหรือ

วัตถุประสงคขององคการจะกลาวไวเพียงเล็กนอย 

2.  ปญหาดานการบริหาร ซ่ึงในการบริหารประจําวัน รัฐวิสาหกิจยังตองประสบปญหา ดังนี้ 

 2.1  ความคลองตัว การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนองคกรพิเศษจากระบบราชการ 

เพ่ือใหมีความคลองตัวในการบริหารงานตามนโยบายของรัฐบาล แตขอเท็จจริงท่ีปรากฏ คือการบริหารงานยัง

มีระเบียบกฎเกณฑควบคุมทําใหขาดความคลองตัว นอกจากนี้ การท่ีผูบริหารของรัฐวิสาหกิจไมวาจะเปน

กรรมการหรือผูอํานวยการหลายคนมาจากขาราชการ ซ่ึงมีการปฏิบัติอยูในกรอบของระบบราชการมากอน

ยอมสรางความเคยชินใหยึดม่ันในระเบียบราชการ ซ่ึงอาจเปนขอจํากัดในการดําเนินงานและการริเริ่มแผนงาน

ใหมๆ 

 2.2  นโยบายจากรัฐบาล ท่ีกําหนดใหรัฐวิสาหกิจปฏิบัติ ในบางครั้งก็อาจไมสมเหตุสมผล เชน 

การกําหนดราคาและคาบริการท่ีรัฐวิสาหกิจพึงจําหนายท่ีต่ํากวาตนทุนเพ่ือลดคาครองชีพของประชาชน หรือ

กําหนดใหรัฐวิสาหกิจตองปฏิบัติงานบางดานซ่ึงไมคุมกับตนทุน แตไมมีมาตรการชวยเหลือชดเชยผลขาดทุนท่ี
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เกิดข้ึน เปนตน นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคมักจะถูกกําหนดใหขยายบริการตามนโยบายของ

รัฐบาล จึงตองมีการลงทุนขยายงานสูงข้ึนมาก จะมีผลกระทบกระเทือนตอการบริหารการเงินของรัฐวิสาหกิจ

และตอฐานะดุลการชําระเงินของประเทศ ในบางขณะ 

กรรณิการ กาญจนวัฏศรี (2558 : 173) กลาวถึงปญหาของรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวกับรัฐบาลวา ปญหาของ

รัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวกับรัฐบาล รวมถึงปญหานโยบายของรัฐท่ีมีตอรัฐวิสาหกิจ และปญหาท่ีเกิดจากการควบคุม 

ปญหานโยบายของรัฐท่ีมีตอรัฐวิสาหกิจ ไดแก ปญหาเก่ียวกับนโยบายของรัฐบาลท่ีไมชัดเจน เชน นโยบายท่ีวา 

รัฐวิสาหกิจแตละแหงตั้งข้ึนมาทําไม ตั้งข้ึนมาเพ่ือการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือ เพ่ือหวังผลกําไร 

สวนปญหาท่ีเกิดจากการควบคุมนั้นปรากฏวามีหนวยงานราชการท่ีคอยควบคุมรัฐวิสาหกิจมากมายจนเกินไป 

ไดแก รัฐสภา คณะรัฐมนตรีและสวนราชการ (สวนราชการประกอบดวย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ สํานักตรวจเงินแผนดิน กรมแรงงาน และ

กระทรวงเจาสังกัด) และองคการท่ีรัฐบาลจัดตั้ง ไดแก คณะรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ และคณะกรรมการปฏิรูป

ระบบราชการและระเบียบบริหารราชการแผนดิน ซ่ึงผลท่ีเกิดจากการมีหนวยราชการคอบควบคุมมากเกินไป 

ทําใหรัฐวิสาหกิจสวนใหญขาดความคลองตัว 

กลาวโดยสรุป รัฐวิสาหกิจประสบปญหาการดําเนินงานหลายดาน เชน ความไมชัดเจนเก่ียวกับ

วัตถุประสงคของการดําเนินงานตามท่ีระบุไวในกฎหมายจัดตั้ง ดานการบริหารยังมีความคลองตัวนอยกวา

เอกชนเพราะตองปฏิบัติตามระเบียบราชการ นโยบายของรัฐบาลในบางครั้งไมชัดเจนและขัดแยงกัน ระบบ

การทํางานขาดความเปนเจาของ และระบบพนักงานไมเอ้ือใหมีการปฏิบัติงานเต็มท่ีตามความสามารถ รวมท้ัง

ผูบริหารท่ีแตงตั้งเขามาดําเนินการบางครั้งไมใชผูมีความสามารถทางการบริหาร นอกจากนี้ รัฐวสิาหกิจหลาย

แหงไมไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุน     จากรัฐบาลสอดคลองกับภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

ปญหาของรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับการบริหารงาน 

การบริหารงานบุคคลของรัฐวิสาหกิจโดยท่ัวๆ ไปนั้น จะอาศัยระเบียบขอบังคับท่ีคณะกรรมการของ

รัฐวิสาหกิจแตละแหงกําหนดข้ึน แตระเบียบขอบังคับของรัฐวิสาหกิจแตละแหงมักจะไมเหมือนกัน 

อิสระ สุวรรณบล และ ไตรรัตน โภคพลากรณ (2548: 783-791) ไดกลาวถึงปญหาทางดานการ

บริหารงานบุคคลของรัฐวิสาหกิจไววา รัฐวิสาหกิจเปนแหลงท่ีมีทรัพยากรเปนจํานวนมาก ท้ังทรัพยากรทาง

การเงินและทรัพยากรบุคคล ในดานทรัพยากรบุคคลนั้นมีอัตรากําลังเพ่ิมมากข้ึนท้ังพนักงานประจําและ

พนักงานชั่วคราว กําลังคนในรัฐวิสาหกิจซ่ึงมีเปนจํานวนมาก ประสิทธิภาพการใชแรงงานจึงเปนประเด็นสําคัญ

ตอประสิทธิภาพการดําเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจโดยสวนรวม การบริหารงานบุคคลหรือทรัพยากรมนุษยจึง

นับวามีความสําคัญมากในการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจและของราชการ โครงการตางๆ จะดําเนินไปไดจน

บรรลุผลสําเร็จอยูท่ีบุคคลผูบริหารงาน ถาไดพนักงานของรัฐวิสาหกิจดี ก็สามารถทําใหโครงการของราชการ

และรัฐวิสาหกิจบรรลุเปาหมายได แตหากวาไดบุคคลผูบริหารงานไมดี หรือมีการบริหารงานบุคคลไมเหมาะสม

แลว แมวารัฐวิสาหกิจจะมีนโยบายหรือเปาหมายดีเพียงใด ก็ไมสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายได ใน

ปจจุบันการบริหารงานบุคคลในรัฐวิสาหกิจประสบปญหาตางๆ ดังนี้ 

1.  ปญหาท่ัวไปทางดานการบริหารงานบุคคล เชน 
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 1.1  ขาดความคลองตัวในการบริหารงานบุคคล 

 1.2  ผูบริหารไมยอมรับความสําคัญของการบริหารงานบุคคล 

 1.3  เจาหนาท่ีบริหารงานบุคคลของรัฐวิสาหกิจยังเตรียมตัวไมพรอมตอการบริหารงานบุคคล

สมัยใหม 

 1.4  ปญหาการคัดเลือกและบรรจุบุคคลในรัฐวิสาหกิจ 

2.  ปญหาทางดานการบริหารคาจางและแรงงานสัมพันธ จํานวนเงินเดือนของพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ในระดับลางสูงกวาตลาดแรงงาน ท้ังราชการและเอกชนมาก ในขณะท่ีเงินเดือนของพนักงานรัฐวิสาหกิจสวนท่ี

ทํางานระดับนโยบายและบริหารต่ํากวาภาคเอกชน จึงทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานในระดับท่ีมี

คุณภาพและมีศักยภาพในการพัฒนาองคกรเชน 

 2.1  คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเปนขาราชการชั้นผูใหญเสียเปนสวนมาก 

 2.2  ขอเรียกรองเก่ียวกับเรื่องเงิน จะเปนการพิจารณาของฝายรัฐบาลฝายเดียว ปราศจากการ

เจรจา 

 2.3  คณะกรรมการประสานงานรัฐวิสาหกิจมีบทบาทคอนขางนอย 

 2.4  การเรียกรองของสหภาพแรงงานมีบอยครั้งและมักไมปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน 

 2.5  มีการใชกลไกของสหภาพแรงงานเพ่ือเหตุผลทางการเมือง 

เฉลิมพล ศรีหงษ (2551 : 20) กลาวไววา การคัดเลือกบุคคลเขาทํางานในรัฐวิสาหกิจมีลักษณะผอน

ปรน ไมเขมงวดเหมือนกับการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการในหนวยราชการตางๆ ท่ัวๆ ไป การบรรจุแตงตั้ง

พนักงานในรัฐวิสาหกิจไมคอยมีรูปแบบท่ีแนนอน แตพอสรุปไดวา การบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะอยางยิ่งใน

เรื่องการรับบุคคลเขามาปฏิบัติงานนั้น รัฐวิสาหกิจท่ัวๆ ไป มีแนวโนมวาจะใชระบบอุปถัมภมากกวาระบบ

คุณวุฒิ 

สวนในเรื่องความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลของรัฐวิสาหกิจนั้น ไดรับอิทธิพลอยางมากจาก

ระเบียบราชการพลเรือน ซ่ึงเทากับเปนบริวารของระบบขาราชการพลเรือน ทําใหความเปนอิสระในการ

ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจลดนอยลงมาก ดังนั้น ขอจํากัดตางๆ ตออิสระในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจซ่ึงมี

มากกวาวิสาหกิจเอกชนนี้ อาจจะเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหผูจัดการและบุคคลอ่ืนๆ ในตําแหนงท่ีหายากตีจาก

รัฐวิสาหกิจไปสูวิสาหกิจเอกชนได 

กรรณิการ กาญจนวัฏศรี (2558 : 173) กลาวถึงปญหาของรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

วา ปญหาทางดานการบริหารงานบุคคล ไดแก ปญหาท่ัวไปทางดานการบริหารงานบุคคล และปญหาทางดาน

การบริหารคาจางและแรงงานสัมพันธ ปญหาท่ัวไปทางดานการบริหารงานบุคคลครอบคลุมถึงท่ีปญหาท่ีจะ

สรรหา และเก็บรักษาคนดีมีฝมือไวกับรัฐวิสาหกิจ ดังจะเห็นไดวา บุคลากรของรัฐวิสาหกิจมีอยู 3 ระดับ คือ 

คณะกรรมการบริหาร ซ่ึงรอยละ 90 ลวนเปนราชการ ผูบริหารและพนักงานลูกจาง ปญหาท่ัวไปท่ีสําคัญ

ประการหนึ่งก็คือ รัฐวิสาหกิจไทยยังขาดการบริหารงานบุคคลท่ีปราศจากอคติ นั่นก็คือ สตรียังมีโอกาสนอย

กวาบุรุษ เฉพาะอยางยิ่งในตําแหนง  ท่ีสูงๆ ท้ังนี้เพราะ การบรรจุและแตงตั้ง และปูนบําเหน็จความดี

ความชอบบุคคล มักจะมีการกีดกัน ในเรื่องเพศ สวนปญหาการบริหารคาจางและแรงงานสัมพันธ นับวาเปน
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ปญหาท่ีมีความรุนแรงท้ังฝายรัฐวิสาหกิจและสหภาพแรงงาน ไมสามารถจะตกลงกันไดในเรื่องอัตราคาจางข้ัน

ต่ํา เง่ือนไขในการ จางงาน ตลอดจนสวัสดิการและผลประโยชนเก้ือกูลอ่ืนๆ 

วรบุตร วภักดิ์เพชร (2558 : 28) กลาวถึงปญหาเก่ียวกับพนักงานวา ระบบบริหารพนักงานของ

รัฐวิสาหกิจประเภทองคการยังคลายระบบราชการท่ีไมมีสิ่งจูงใจพนักงานใหเต็มท่ีตามความสามารถ ซ่ึงในกรณี

ของธุรกิจเอกชนพนักงานโดยเฉพาะในระดับผูบริหารจะตองบริหารงานใหเต็มท่ีตามความสามารถ หากบริหาร

ผิดพลาดก็อาจถูกลงโทษจากผูถือหุนหรือเจาของกิจการใหออก ซ่ึงในรัฐวิสาหกิจหลายแหงยังกระทําไดยาก 

นอกจากนี้ ลักษณะการทํางานของพนักงานบางครั้งยังขาดความสํานึกในการเปนเจาของ ซ่ึงตางจากธุรกิจ

เอกชนท่ีจะมีเจาของเปนผูมีสวนไดเสียกับธุรกิจนั้น จึงทําใหคาใชจายหรือการจัดซ้ือจัดจางของรัฐวิสาหกิจ

อาจจะตองเสียในราคาท่ีสูงกวาธุรกิจเอกชน 

กลาวโดยสรุป ปญหาทางดานการบริหารงานบุคคลท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

รัฐวิสาหกิจ ไดแก การขาดความคลองตัวในการบริหารงานบุคคล เจาหนาท่ีบริหารงานบุคคลของรัฐวิสาหกิจ

ยังเตรียมตัวไมพรอมตอการบริหารงานบุคคลสมัยใหม ผูบริหารไมยอมรับความสําคัญของการบริหารงาน

บุคคล ปญหาการคัดเลือกและบรรจุบุคคลในรัฐวิสาหกิจ และปญหาอัตราเงินเดือนและคาตอบแทน อัน

เนื่องมาจากรัฐวิสาหกิจมีองคกรและบุคคลท่ีเก่ียวของกับการบริหารคาจางมากมาย และยังมีกฎหมาย กฎ 

ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี ทําใหเกิดปญหาการบริหารคาจางและแรงงานสัมพันธดวย 

ปญหาของรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับงบประมาณ 

รัฐวิสาหกิจเปนองคกรก่ึงธุรกิจเอกชน มิใชหนวยงานธุรกิจเอกชน แตเปนหนวยงานท่ีรัฐเปน ผูริเริ่ม

จัดตั้งข้ึนเปนสวนใหญ การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจจึงตองปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ การ

บริหารดานการเงินของรัฐวิสาหกิจจึงตองตกอยูในสภาพดังกลาวเชนกัน 

อิสระ สุวรรณบล และ ไตรรัตน โภคพลากรณ (2548 : 793-803) ไดกลาวถึงปญหาของรัฐวิสาหกิจ

ทางดานการเงินและการตลาดไววา สภาวะเศรษฐกิจของประเทศและอ่ืนๆ เปนมูลเหตุกอใหเกิดปญหาดาน

การเงินของรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 

1.  ปญหาทางดานการเงิน เชน 

 1.1  แหลงเงินทุนของรัฐวิสาหกิจมักจะมาจากตางประเทศ 

 1.2  รัฐวิสาหกิจมีเปนจํานวนมากยังอยูในสภาพของการขาดทุน 

 1.3  รัฐวิสาหกิจตองอยูภายใตการควบคุมดูแลของรัฐบาลและสวนราชการ จึงตองปฏิบัติตาม

ระเบียบของทางราชการ ทําใหเกิดความลาชาในดานตางๆ 

2.  ปญหาทางดานการตลาด เชน 

 2.1  รัฐวิสาหกิจสวนมากขาดหนวยงานดานการตลาด 

 2.2  ขาดความกระตือรือรนเพ่ือจะพัฒนารูปแบบสินคาและบริการ 

 2.3  รัฐวิสาหกิจไมสามารถปรับราคาไดตามสภาพความเปนจริง 

 2.4  ขาดการสงเสริมทางดานการตลาด 



หนา 194 

 2.5  ขาดความคลองตัวทางการตลาด เนื่องจากนําระเบียบขอบังคับของทางราชการมาใชกับ

รัฐวิสาหกิจ 

เฉลิมพล ศรีหงษ (2551 : 23) กลาววา ในการพิจารณาในแงของเศรษฐกิจและการคลังนั้น ใน

ประการแรกสุดตองจะตองพิจารณาวารัฐวิสาหกิจเปนหนวยทางเศรษฐกิจหนวยหนึ่ง หรือกลาว  อีกนัยหนึ่งก็

คือ การจัดการของรัฐวิสาหกิจนั้นจะตองพิจารณาวาเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับการขายสินคาหรือบริการจํานวน

หนึ่งใหกับผูบริโภคท่ีราคาทุน หรือทุนบวกกําไร แตมีรัฐวิสาหกิจหลายแหงท่ีถูกกําหนดใหตองคํานึงถึงสังคม 

ตางหากจากขอกําหนดตางๆ ทางเศรษฐกิจ และในบางกรณีปรากฏวาการใหเงินอุดหนุนโดยรัฐบาลตอ

รัฐวิสาหกิจท่ีมีความรับผิดชอบท่ีไมใชทางเศรษฐกิจอาจเปนสิ่งจําเปน 

ความยุงยากท่ีแทจริงประการหนึ่งซ่ึงรัฐวิสาหกิจหลายแหงตองประสบก็คือ ขาราชการการเมือง

ปฏิเสธท่ีจะพิจารณารัฐวิสาหกิจในเบื้องตนวาเปนหนวยทางเศรษฐกิจ ขาราชการการเมือง จะเรียกรองอยาง

สอดคลองกันใหรัฐวิสาหกิจขายสินคาและบริการในราคาต่ํากวาทุน ซ่ึงสิ่งนี้ไมเพียงแตเปนการบอนทําลายขวัญ

ของฝายจัดการของรัฐวิสาหกิจเทานั้น แตยังอาจจะมีผลกระทบกระเทือนตอระบบเศรษฐกิจสวนรวมท้ังหมด 

กรรณิการ กาญจนวัฏศรี (2558 : 174) กลาวถึงปญหาของรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวกับการเงินและ

การตลาดวา ปญหาทางดานการเงินและการตลาด คือ มีรัฐวิสาหกิจอยูหลายแหงท่ีประสบความขาดทุน และ

บางแหงก็มีหนี้สินท้ังในและนอกประเทศ สวนปญหาการตลาดนั้น รัฐวิสาหกิจจะไมสามารถเลี้ยงตัวเองได 

หรือไมสามารถทํากําไรใหรัฐบาลไดเลย หากไมมีความคลองตัวในการกําหนดราคาสินคาและบริการ ตลอดจน

ไมมีความคลองตัวในการแขงขันกับผูประกอบการอ่ืนๆ ในทองตลาด 

วรบุตร วภักดิ์เพชร (2558 : 29) กลาวถึงปญหาดานการเงินวา รัฐวิสาหกิจแมจะจัดตั้งโดยรัฐบาลแต

มักจะไมไดรับเงินทุนจากรัฐบาลอยางเพียงพอ ทําใหตองกูยืมเงินหรืออาศัยทรัพยสินจากผูอ่ืน ซ่ึงทําใหมี

คาใชจายมาก เชน กิจการรถประจําทางขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพตองประสบกับการขาดทุน สวนหนึ่ง

ก็เปนเพราะมีรายจายและคาดอกเบี้ยสูงมาก ซ่ึงรัฐบาลจัดสรรงบประมาณรายจายเปนเงินนอยเม่ือเทียบกับ

การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ ยังคงมีปญหาการขาดเงินสดของรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากการคางชําระหนี้

จากลูกคาผูใชบริการท่ีเปนหนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจดวยกัน 

กลาวโดยสรุป ปญหาทางดานการเงินของรัฐวิสาหกิจท่ีสําคัญไดแก ปญหาทางดานแหลงเงินทุน การ

สะสมทุน กําไรหรือขาดทุน สินเชื่อจากผูขาย และความลาชาอันเนื่องมาจากระเบียบของทางราชการ และ

การตลาดของรัฐวิสาหกิจเปนสิ่งจําเปนเพ่ือความอยูรอดของรัฐวิสาหกิจ โดยมุงหวังเพ่ือผลิตสินคาและบริการ

ใหสามารถหารายไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะกระทําได รัฐวิสาหกิจของไทยยังประสบปญหาอยูหลายประการ อันทํา

ใหไมสามารถหารายไดใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

ปญหาของรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับผูบริหาร 

รัฐวิสาหกิจแตละแหงท่ีจัดตั้งข้ึนนั้น จะมีผูบริหารและคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจเพ่ือดําเนินการ

กําหนดนโยบาย วางแผน ตัดสินใจกรณีตางๆ ผูบริหารนั้นนับวามีความสําคัญกับรัฐวิสาหกิจ 

อิสระ สุวรรณบล และ ไตรรัตน โภคพลากรณ (2548: 806-812) ไดกลาวถึงปญหาเก่ียวกับผูบริหาร

ของรัฐวิสาหกิจไววา รัฐวิสาหกิจจะเจริญกาวหนาตอไปไดหรือไมนั้น ปจจัยสําคัญประการหนึ่งข้ึนอยูกับ
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ผูบริหารเอง ปญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับรัฐวิสาหกิจท่ีกลาวถึงกันมากก็คือปญหาเก่ียวกับผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ 

ดังนี้ 

1.  ปญหาเก่ียวกับผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ จําแนกไดดังนี้ 

 1.1  คณะกรรมการบริหาร ผูบริหารและคณะกรรมการ มักจะเปลี่ยนแปลงไปตามอํานาจ

ทางการเมือง ทําให ไมมีความตอเนื่องในการบริหารการดําเนินการตามนโยบายท่ีวางไว เชน 

  1.1.1  คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสวนใหญมากกวารอยละ 80 เปนขาราชการ 

  1.1.2  อํานาจหนาท่ีท่ีบัญญัติตามกฎหมายมักจะเปนอํานาจในดานการบริหารงาน

บุคคล สวนอํานาจดานอ่ืนๆ มิไดมีการกําหนดไวอยางละเอียด 

 1.2  ผูบริหาร ระบบการทํางานของรัฐวิสาหกิจคลายคลึงกับระบบราชการ ขาดความคลองตัว 

ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบตาง ๆ รวมท้ังมีหนวยงานท่ีกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจหลายหนวยงาน ทําให เกิดความ

ลาชาในการทํางานตาง ๆ เชน 

  1.2.1  ผูบริหารรัฐวิสาหกิจมักจะอยูภายใตความกดดันในลักษณะตางๆ 

  1.2.2  การแตงตั้งผูบริหารรัฐวิสาหกิจมักจะเปนในลักษณะระบบอุปถัมภ 

  1.2.3  แนวทางการปฏิบัติ งานของผูบริหารในบาเรื่อง เชน  การเสนอเรื่องให

คณะกรรมการบริหารรัฐวิสาหกิจพิจารณาไมชัดเจน 

2.  ปญหาทางดานการประสานงานของรัฐวิสาหกิจ เชน 

 2.1  การประสานงานภายในรัฐวิสาหกิจ มักจะมีลักษณะของความขัดกันหรือการ   ไม

ประสานกันเพียงชั่วขณะเทานั้น แตบางครั้งท่ีปญหากลายเปนปญหาเรื้อรังและเกิดความเสียหายรายแรงได 

 2.2  การประสานงานระหวางรัฐวิสาหกิจกับหนวยงานของรัฐบาล เชน 

  2.2.1  การดําเนินโครงการท่ีซํ้าซอนกัน 

  2.2.2  ขาดความตอเนื่องและสอดคลองกันระหวางโครงการของรัฐวิสาหกิจและ

หนวยงานของรฐั 

  2.2.3  โครงการท่ีรัฐวิสาหกิจรับชวงจากหนวยงานรัฐบาลมักจะไมคุมกับผลตอบแทนท่ี

จะได 

3.  การประสานงานระหวางรัฐวิสาหกิจกับหนวยงานเอกชนเกิดปญหาข้ึนคือเอกชนมักหลีกเลี่ยง

ระเบียบวิธีของรัฐวิสาหกิจเนื่องจากบางครั้งระเบียบวิธีดังกลาวทําใหเอกชนไดกําไรนอย 

เฉลิมพล ศรีหงษ (2551 : 20) กลาวไววา การสรรหาบรรจุแตงตั้งผูอํานวยการรัฐวิสาหกิจนั้น พบ

ขอสังเกต ดังนี้ 

1.  การคัดเลือกผูอํานวยการรัฐวิสาหกิจยังคงตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการยอมรับทางการเมืองเปน

สําคัญ กลาวคือ การวินิจฉัยสั่งการในเรื่องการสรรหาจะถูกกําหนดข้ึนโดยขาราชการการเมืองอยางไมสามารถ

จะหลีกเลี่ยงได ซ่ึงผลท่ีตามมาคือขาราชการการเมืองจะพิจารณาจากการยอมรับทางการเมือง มากกวา

ความสามารถในดานวิชาชีพ และเม่ือมาตรฐานสองประการนี้ขัดแยงกันเม่ือใด มาตรฐานทางการเมืองก็จะ

ไดรับการพิจารณากอน ซ่ึงจากลักษณะความเปนการเมืองในการสรรหาผูอํานวยการรัฐวิสาหกิจ และความ
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ออนแอของผูอํานวยการท่ีตองตกอยูภายใตอิทธิพลและการควบคุมทางการเมืองนี้เอง มักจะกอใหเกิดความ

เสื่อมโทรมตอการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจเปนอยางมาก 

2.  ใชวิธีการสรรหาแบบแนวราบ กลาวคือ ในการสรรหาผูอํานวยการรัฐวิสาหกิจ มักจะสรรหาจาก

บุคคลผูเคยมีประสบการณในการบริหารจากองคการอ่ืนๆ แทนท่ีจะสรรหาจากพนักงานระดับสูงในรัฐวิสาหกิจ

นั้นๆ และโดยปกติแลวการสรรหาแบบแนวราบนี้มักจะมีข้ึนในชวงเวลาหนึ่ง กอนท่ีฝายจัดการระดับสูงรุนใหม

จะเกิดข้ึนมาภายในองคการรัฐวิสาหกิจนั้นเองตามแนวดิ่ง 

3.  ศักดิ์ศรีของอาชีพ อยูในระดับตํ่า ไมจูงใจใหผูมีความรูความสามารถในการบริหารเขาสูตําแหนง

ผูอํานวยการรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้คาตอบแทนท่ีไดรับไมมากพอท่ีจะชดเชยกับความบีบค้ันทางการเมืองและ

ความเสี่ยงในอาชีพดวย 

วรบุตร วภักดิ์เพชร (2558 : 28) กลาวถึงปญหาเก่ียวกับผูบริหารวา การแตงตั้งผูบริหารระดับสูงใน

บางครั้งยังไมไดเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ หรือมีผลงานเปนท่ีประจักษ แตอาจเปนผูท่ีมีความสัมพันธ

สวนตัวกับนักการเมืองท่ีมีอํานาจ นอกจากนี้ ในบางครั้งรัฐวิสาหกิจยังมีการเจาะจงตัวผูบริหารจากบางสวน

งานหรือมักจะเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ทําใหไมสามารถเลือกเฟนผูบริหารท่ีมีความสามารถทางดานบริหาร

อยางแทจริงมาแกปญหาของรัฐวิสาหกิจ 

กรรณิการ กาญจนวัฏศรี (2558 : 175) กลาวถึงปญหาของรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวกับการบริหารและ

ประสานงานวา ปญหาดานการบริหารและการประสานงาน ปญหาดานการบริหารมักจะเก่ียวของกับตัว

ผูบริหาร หรือผูอํานวยการของรัฐวิสาหกิจ วาจะมีลักษณะและประสบการณของการบริหารเชิงอาชีพมากนอย

เพียงใด นอกจากนั้นปญหาการบริหารยังตองข้ึนอยูกับปจจัยอ่ืนๆ อีก เชน นโยบายของรัฐ การขาดการ

วางแผนรัฐวิสาหกิจและการปฏิบัติตามแผนนั้นอยางจริงจัง สวนปญหาการประสานงานนั้นพบวายังมีนอยอยู

มากในบรรดารัฐวิสาหกิจดวยกัน ดวยเหตุนี้จึงมีการแตงตั้งคณะกรรมการประสานงานรัฐวิสาหกิจ เม่ือวันท่ี 25 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2525 แมกระนั้นก็ตามการประสานงานของรัฐวิสาหกิจก็ยังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร 

บัณฑิต นิจถาวร (2560 : 200-201) กลาวถึงปญหารัฐวิสาหกิจไววา ทุกองคกรไมวาบริษัทธุรกิจหรือ

หนวยงานรัฐ กรรมการหรือผูบริหารระดับสูง ถือวาเปนบุคลากรสําคัญเพราะมีหนาท่ีโดยตรงท่ีตองกํากับดูแล 

(ในกรณีกรรมการ) หรือขับเคลื่อนองคกร (ในกรณีผูบริหาร) ใหเติบโตตามยุทธศาสตร หรือใหองคกรทําหนาท่ี

ตามท่ีไดมีการระบุไว ความสําคัญนี้ทําใหผูท่ีมารับตําแหนงตองมีความรู ประสบการณ และความพรอมในการ

ทําหนาท่ี ซ่ึงความพรอมสําคัญก็คือ ความรูในสาขาธุรกิจของบริษัทหรือองคกร ความสามารถในการบริหาร 

ประสบการณท่ีจะชวยใหเกิดการตัดสินใจท่ีดี และการยอมรับจากคนท้ังในและนอกองคกร สิ่งเหลานี้เปนความ

พรอมท่ีจําเปนท่ีจะชวยผูท่ีไดรับการแตงตั้ง ใหสามารถทํางานในหนาท่ีได ซ่ึงถาไดคนท่ีเหมาะเขามาทําหนาท่ี 

ประโยชนก็จะเกิดมากมายกับองคกร 

ตรงกันขามการแตงตั้งคนไมเหมาะเขามาทําหนาท่ีก็จะมีแตผลเสีย บริษัทหรือองคกรจะเสียหาย 

เพราะผูท่ีมารับตําแหนงไมมีความพรอมท่ีจะทํางานในหนาท่ี ไมสามารถขับเคลื่อนองคกร ทําใหธุรกิจเสีย

โอกาส ท่ีแยท่ีสุดก็คือไมทํางานตามหนาท่ี มุงแตจะตอบสนองผูแตงตั้ง กรณีเชนนี้ ถาเปนหนวยงานรัฐผลก็คือ 

การไมทําหนาท่ีขององคกรจะสรางปญหาและตนทุนมากมายใหกับสวนงานอ่ืนๆ ท่ีสําคัญถาการสรรหาแตงตั้ง 
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(ผูบริหารระดับสูง) ถูกมองวาเกิดจากการใชเสนสาย เกิดจากการแทรกแซงโดยบุคคลภายนอก คนในองคกรก็

เหมือนถูกสอนใหตองวิ่งเตนเลนการเมือง เพ่ือหาผูสนับสนุนหาเสนสาย เพ่ือใหกาวไปสูระดับสูงสุดขององคกร 

สรางแรงจูงใจใหคนในองคกรไมทํางาน หันมาเลนการเมืองในและนอกสํานักงาน ซ่ึงจะทําลายประสิทธิภาพ

และความเขมแข็งขององคกรอยางนาเสียดาย 

ในภาครัฐนั้นกระบวนการสรรหาและแตงตั้งกรรมรการและผูบริหารระดับสูงตองมีกระบวนการตาม

หลักธรรมาภิบาลท่ีดีมารองรับ เพ่ือรักษาประโยชนของสวนรวม แตถึงแมกระบวนการจะมีการกําหนดไว

ชัดเจนอยางไร ในโลกของความเปนจริง ถาผูมีอํานาจตองการใชอํานาจแทรกแซงการสรรหา เพ่ือแตงตั้งคน

ของตนก็คงทําได พรอมกับปฏิบัติตามข้ันตอนตางๆ ท่ีระบุไวในหลักปฏิบัติท่ีดีหรือกฎหมาย ทําใหกระบวนการ

สรรหาท่ีกําหนดไว กลายเปนเครื่องมือสรางความชอบธรรมใหผูมีอํานาจแตงตั้งคนท่ีตนสนับสนุน โดยไมตอง

รับผิดชอบ กรณีแตงตั้งบุคลากรภาครัฐท่ีนักการเมืองมักใชอํานาจแตงตั้งคนของตนกอใหเกิดผลรายแกองคกร

มากกวาผลดี 

กลาวโดยสรุป ผูบริหารของรัฐวิสาหกิจประกอบดวยคณะกรรมการบริหารและผูบริหาร ซ่ึงปญหา

เก่ียวกับคณะกรรมการบริหาร ไดแก การแตงตั้งมักจะแตงตั้งโดยอาศัยเหตุผลทางการเมือง มีความสัมพันธ

สวนตัว อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเองก็มักจะมีอํานาจในเรื่องการบริหารงานบุคคล แตอํานาจดานอ่ืนๆ 

กฎหมายกลับกลาวไวอยางกวางๆ สวนทางดานผูบริหารก็เกิดปญหาข้ึน ท้ังแหลงท่ีมา คุณสมบัติ และแนวทาง

การปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ ในขณะเดียวกัน รัฐวิสาหกิจจําเปนตองมีการประสานงานท้ังการประสานงาน

ภายในรัฐวิสาหกิจ การประสานงานระหวางรัฐวิสาหกิจกับหนวยงานของรัฐบาล และการประสานงานระหวาง

รัฐวิสาหกิจกับหนวยงานเอกชน ซ่ึงการประสานงานเหลานี้ก็มีปญหาเกิดข้ึน 

การแกไขปญหารัฐวิสาหกิจไทย 

 การพัฒนาปรับปรุงรัฐวิสาหกิจจะตองกระทําท้ังระบบ กลาวคือ ตองมีการปฏิรูปท้ังโครงสรางการจัด

องคการ กระบวนการบริหาร และพฤติกรรมการบริหาร ในการแกไขปญหา  ไดมีการเสนอแนวคิดไวท้ัง

ฝายรัฐบาลและสถาบันการเงินระหวางประเทศ 

แนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับการแกไขปญหารัฐวิสาหกิจ 

รัฐวิสาหกิจยุคใหมไมสามารถใชวิธีบริหารแบบเดิมไดอีกตอไป ถึงเวลาท่ีรัฐวิสาหกิจจะตองพัฒนาและ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานและบริการ เพ่ือสรางมูลคาและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน 

เสริมสรางศักยภาพและความยั่งยืนใหในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 

พิพัฒน ไทยอารี อิสระ สุวรรณบล และ วราภรณ รุงเรืองกลกิจ (2548 : 819-823) อธิบายวา โลกได

เขาสูสังคมยุคโลกาภิวัตน เทคโนโลยีมีความกาวหนาอยางรวดเร็ว ขีดความสามารถของเอกชนในการประกอบ

กิจการประเภทสาธารณูปโภค สามารถทําไดดีกวารัฐวิสาหกิจท้ังดานคุณภาพและราคา ดังนั้น ปญหาของ

รัฐวิสาหกิจท่ีดําเนินการตามรูปแบบเดิมปรากฏชัดเจนข้ึน สงผลใหกิจการของรัฐวิสาหกิจหลายแหงประสบ

ปญหาขาดทุนอยางตอเนื่องจนกลายเปนภาระของรัฐตองแบกรับ เพราะท่ีผานมานั้นรัฐบาลตองเปนผูดูแลและ
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สนับสนุนทางดานเงินทุน รวมท้ังการคํ้าประกันเงินกู   แกรัฐวิสาหกิจ สงผลใหรัฐบาลตองแบกรับภาระหนี้

สาธารณะท่ีเพ่ิมข้ึนตลอดมา  

ดังนั้น รัฐวิสาหกิจจะตองพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานและบริการ เพ่ือสรางมูลคาและ

พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน เสริมสรางศักยภาพและความยั่งยืนใหในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ

สังคมอีกมาก โดยมีเปาหมายระยะยาวในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซ่ึงจะสงผลใหประชาชน

ไดรับบริการตาง ๆ เพ่ิมข้ึนในราคาท่ีสะทอนประสิทธิภาพและเปนธรรม รวมท้ังเปนทางเลือกใหมในการลงทุน

ของประชาชนและภาคเอกชนในขณะเดียวกันพนักงานรัฐวิสาหกิจก็มีความม่ันคงในอาชีพ ดังนี้ 

1. แนวคิดในการแกไขปญหารัฐวิสาหกิจตามรายงานการศึกษารัฐวิสาหกิจของประเทศตางๆ คือ  

 1.1 เปาหมายของรัฐวิสาหกิจ คือ ประสิทธิภาพ ซ่ึงรัฐวิสาหกิจและรัฐบาลจะตองมีกรอบใน

การดําเนินการเพ่ือบรรลุเปาหมายนี้โดยเฉพาะ 

 1.2 การเงินของรัฐวิสาหกิจ กําหนดใหรัฐวิสาหกิจเลี้ยงตัวเองใหได มีนโยบายราคา ให

สอดคลองกับสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีแทจริง 

 1.3  การปฏิรูประบบบริหาร คือ การเพ่ิมระดับความเปนอิสระในการบริหาร โดยใหผูแทน

ฝายรัฐบาล ไดสรางเกณฑในการดําเนินงานใหชัดเจน ใหมีการจัดรูปแบบการบริหารเชนเดียวกันหรือใกลเคียง

กับภาคเอกชน 

2. แนวคิดของสถาบันการเงินระหวางประเทศท่ีสําคัญคือธนาคารโลก ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการ

แกไขปญหารัฐวิสาหกิจ 2 ระดับ คือ  

 2.1 ระดับท่ีเก่ียวกับรัฐวิสาหกิจ จะตองจัดระบบการบริหารการเงินการคลังใหรัดกุม จัดการ

ควบคุมดานการพัสดุและวัสดุคงคลัง และสรางความสมดุลในการผลิต 

 2.2 ระดับรัฐบาล จะตองมีการปรับแนวนโยบายท่ีเก่ียวของกับรัฐวิสาหกิจใหมีลักษณะเปน

วิสาหกิจยิ่งข้ึน โดยเฉพาะประเด็นเหลานี้ 

  2.2.1 การกําหนดวัตถุประสงคและการจัดลําดับความสําคัญของวัตถุประสงคใหชัดเจน 

  2.2.2 การปรับเปาหมายการจางงานเพ่ือการสรางงาน หรือขยายขอบเขตการจางงานให

บรรลุผลอยางแทจริง 

  2.2.3 การกําหนดใหรัฐวิสาหกิจจัดทํารายงานการดําเนินงาน 

  2.2.4  ความลมเหลวท่ีปรากฏมาโดยตลอด คือการขจัดหรือจํากัดการแทรกแซงของ

รัฐบาลหรือหนวยงานรัฐบาลท่ีมีอยูเปนจํานวนมาก 

  2.2.5 หลักการรับผิดชอบตอผลงาน โดยการจัดระบบการบริหารท่ีสงเสริมการแขงขัน

เพ่ือทดแทนลักษณะการดําเนินงานแบบผูกขาด การกําหนดราคาใหสอดคลองกับตนทุนการผลิตท่ีแทจริง 

  2.2.6 การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ จําหนายจายโอน หรือแปรรูปรัฐวิสาหกิจท่ีประสบสภาวะ

ขาดทุน 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (2558 : 2) กลาววา การใหความสําคัญกับการปฏิรูประบบการ

บริหารจัดการรัฐวิสาหกิจท่ีดอยประสิทธิภาพดวยแผนการทบทวนกิจการรัฐวิสาหกิจแตละแหง โดยการบริหาร
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จัดการภาระหนี้ การจัดทําแผนรองรับความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงโครงสรางบุคลากร เพ่ือเปนแนวทางใน

การลดผลกระทบจากการขาดทุน ควบคูไปกับการปรับปรุงโครงสรางรัฐวิสาหกิจองครวม โดยกําหนดขอบเขต

หนาท่ีของแตละหนวยงานใหมีความชัดเจน การสรางระบบมาตรฐานการดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบาย

รัฐบาล นอกจากจะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการสรางความโปรงใสแลว ยังเปนกลไกสําคัญท่ีจะกระตุนให

เกิดการแขงขันและสงเสริมขีดความสามารถขององคกร ตลอดจนลดโอกาสเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่น ซ่ึง

จะเปนการแกปญหาเชิงโครงสรางระดับมหภาคและจุลภาคควบคูกันอยางเปนระบบ 

นอกจากนั้น การปฏิรูประบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจจะชวยแกไขปญหาท่ีเก่ียวของกับการ

ปรับปรุงขนาดและจํานวนองคกรใหมีความเหมาะสมกับหนาท่ีในการใหบริหารสินคาสาธารณะ การปรับปรุง

กฎระเบียบ ขอบังคับ และข้ันตอนการทํางานท่ีมีความลาหลังหรือมากเกินความจําเปน เพ่ือใหการดําเนินงานมี

ประสิทธิภาพแบบเอกชน และเกิดความคลองตัวในการทํางานมากข้ึน การสรางมาตรฐานระบบการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจอยางเปนระบบ และการปฏิรูประบบ

ประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนการนําแผนฟนฟูท่ียังเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศมาใช

ปฏิบัติจริง จะเปนการแกไขปญหาท้ังระบบอยางมีประสิทธิภาพใหสอดคลองกับนโยบายภาครัฐอยางบูรณา

การท้ังระยะสั้นและระยะยาว 

จําเนียร ราชแพทยาคม (2559 : 40) กลาววา การแกปญหารัฐวิสาหกิจตองทําท่ีโครงสราง นั่นคือ 

ปญหาประสิทธิภาพในการทําธุรกิจของรัฐวิสาหกิจไทยท้ัง 56 แหง ในยุคแรกรัฐวิสาหกิจท่ัวโลกเกิดข้ึนเพ่ือ

ตอบสนองตอนโยบายข้ันพ้ืนฐานตางๆ ของรัฐ เม่ือดําเนินการมาระยะหนึ่งจึงพบปญหาดานประสิทธิภาพความ

โปรงใส และการบูรณาการกับหนวยงานอ่ืนๆ การบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจโลกจึงเขาสูระยะท่ี 2 คือ การ

จัดตั้งองคกรกลางทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยง ใหคําแนะนํา ซ่ึงประเทศไทยมีการจัดต้ังสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) อยูภายใตสังกัดกระทรวงการคลัง ตอมาในระยะท่ี 3 คือ การรวม

ศูนยแลวนํารัฐวิสาหกิจท้ังหมดมาจัดกลุมรวมกัน เพ่ือมุงการบริหารภาพรวมใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

คณะกรรมการนโยบายกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เห็นวาการบริหารรัฐวิสาหกิจของประเทศไทยตอง

นํากลับมารวมศูนยแลวจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ ขณะนี้อยูระหวางการอนุมัติหลักการการจัดตั้งองคกรใหม 

ทําหนาท่ีรวมศูนยการกําหนดทิศทางการบริหารรัฐวิสาหกิจท้ังระบบ ซ่ึงจะดําเนินการควบคูไปกับการปรับปรุง

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เพ่ือสรางความโปรงใสใหมากข้ึน 

สํานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (2560) กลาวไววา การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจจะมี

ความสําคัญตอแผนยุทธศาสตรชาติในอนาคต เพราะถาทําสําเร็จ องคกรรัฐวิสาหกิจแตละแหงจะมีรูปแบบการ

ดําเนินการท่ีเหมาะสมมากข้ึน มีการวางระบบเพ่ือเปดเผยขอมูลผลการดําเนินงานท่ีโปรงใสมากข้ึน มี

กระบวนการสรรหาและแตงตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพ่ือใหไดคนท่ีมีความสามารถตรงจุดมาบริหารองคกร ท้ัง

ยังเปนการสงเสริมใหเกิดการแขงขันท่ีเทาเทียมกันกับภาคเอกชน รวมท้ังจะไดทบทวนการใหเงินอุดหนุนของ

รัฐบาล ท่ีทําใหเกิดปญหาไมมีการแขงขันเสรีอยางท่ีเคยเปนมาดวย 

นันทวัฒน บรมานนัท (2560 : 225) กลาววา แมรัฐวิสาหกิจจะยังมีบทบาทสําคัญในการจัดทําบริการ

สาธารณะ แตอยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากสภาพแวดลอมบางประการ จะเห็นไดวา รัฐวิสาหกิจบางแหง
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หมดความจําเปนท่ีรัฐจะตองเขาไปดําเนินการเพราะความจําเปนในตอนจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นหมดไปแลว เชน 

รัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งข้ึนมาเพ่ือแกปญหาการครองชีพของประชาชนหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 เปนตน หรือในบาง

กรณีมีเอกชนประกอบกิจการเหลานั้นไดผลดีอยูแลว รัฐจึงไมมีความจําเปนท่ีจะตองเขาไปประกอบกิจการ

เหลานั้นซํ้าซอนกับเอกชน ซ่ึงจะเปนการสรางภาระใหกับรัฐเกินความจําเปน ดังนั้น จึงมีความพยายามท่ีจะลด

ขนาดและจํานวนของรัฐวิสาหกิจลง 

กลาวโดยสรุป แนวคิดของฝายรัฐบาลในการแกไขปญหารัฐวิสาหกิจในภาพรวม คือ การใหรัฐวิสาหกิจ

ดําเนินกิจการเพ่ือบรรลุเปาหมาย คือ ประสิทธิภาพ และสามารถเลี้ยงดูแลตัวเองได  รวมท้ังใหมีการ

จัดรูปแบบการบริหารเชนเดียวกับเอกชน  เพ่ือระดับความเปนอิสระในการบริหาร สวนสถาบันการเงินระหวาง

ประเทศ  ไดเสนอแนวคิดในการแกไขปญหารัฐวิสาหกิจ 2 ระดับคือ  ระดับท่ีเก่ียวของกับรัฐวิสาหกิจและ

ระดับรัฐบาล 

แนวทางการแกไขปญหารัฐวิสาหกิจไทย 

การปฏิรูประบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจจะชวยแกไขปญหาท่ีเก่ียวกับการปรับปรุงขนาดและ

จํานวนองคกรใหมีความเหมาะสมกับหนาท่ีในการใหบริการสินคาสาธารณะ 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (2558 : 9-12) ไดกลาวไววา การปรับปรุงกฎระเบียบปฏิบัติ 

ขอบังคับ และข้ันตอนการทํางานท่ีมีความลาหลังหรือมากเกินความจําเปน เพ่ือใหการดําเนินงานมี

ประสิทธิภาพแบบเอกชนและเกิดความคลองตัวในการทํางานมากข้ึน คณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงิน

และการคลัง มีขอเสนอแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 

1.  กําหนดบทบาทและภารกิจของสวนราชการท่ีมีสวนเก่ียวของกับการกํากับดูแลการดําเนินงาน

ของรัฐวิสาหกิจใหชัดเจน โดยแยกใหชัดเจนระหวางหนวยงาน 4 ประเภท ดังนี้ 

 1.1  หนวยกํากับนโยบาย (Policy Maker) ทําหนาท่ี กําหนดทิศทางและนโยบายของ

อุตสาหกรรม และดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามพันธกิจของรัฐวิสาหกิจตามท่ีไดวางไว เชน หนวยกํากับ

นโยบายอุตสาหกรรมการบิน หนวยกํากับนโยบายอุตสาหกรรมการสื่อสาร เปนตน 

 1.2  หนวยกํากับดูแล (Regulator) ทําหนาท่ีกํากับดูแลดานกฎ ระเบียบ หลักเกณฑของ

อุตสาหกรรม และการดําเนินธุรกิจใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และยุติธรรม เชน Regulator ของ

อุตสาหกรรมการธนาคารและสถาบันการเงิน Regulator ของอุตสาหกรรมการขนสงทางบก เปนตน 

 1.3  หนวยงานซ่ึงทําหนาท่ีแทนเจาของ (Owner) คือหนวยงานซ่ึงทําหนาท่ีเปนเจาของ

รัฐวิสาหกิจแทนประชาชน ในการดูแลดานธรรมาภิบาล ฐานะการเงิน การคัดเลือกกรรมการและผูบริหาร การ

ประเมินผลการดําเนินงาน การปฏิรูปโครงสราง ตลอดจนสงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจ รวมไป

ถึงบริษัทลูกและบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจตามความเหมาะสม 

 1.4  หนวยปฏิบัติการหรือผูใหบริการ (Operator or Service Provider) คือรัฐวิสาหกิจซ่ึงมี

หนาท่ีดําเนินกิจการตามนโยบายและพันธกิจท่ีไดวางไว 
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2.  กําหนดใหหนวยงานแตละประเภทไมทําภารกิจซํ้าซอนกัน เพ่ือลดการขัดกันแหงผลประโยชน 

(Conflict of Interest) ระหวางหนวยงาน เชน การกําหนดอํานาจหนาท่ีระหวางหนวยงานท่ีทําหนาท่ีเปน 

Policy Maker และ Regulator ตองไมทําหนาท่ีเปน Owner ในขณะเดียวกัน 

3.  เพ่ือใหเกิดความชัดเจนเก่ียวกับหนวยงานท่ีทําหนาท่ีแทนเจาของ (Owner) ของรัฐวิสาหกิจ ให

ออกกฎหมายจัดตั้งองคกรอิสระท่ีทําหนาท่ีเปนเจาของรัฐวิสาหกิจทุกแหง 

4.  กําหนดใหหนวยงานซ่ึงทําหนาท่ีเจาของรัฐวิสาหกิจทําการทบทวนเหตุผลแหงการดํารงอยูของ

รัฐวิสาหกิจแตละแหง และทําการประเมินถึงสถานการณดํารงอยูของรัฐวิสาหกิจ หรือการยุบรวมยกเลิกหรือ

เปลี่ยนแปลงสถานภาพใหมีความเหมาะสมอยางสมํ่าเสมอ 

5.  ออกกฎหมายใหรัฐบาลสามารถใชรัฐวิสาหกิจเปนเครื่องมือในการดําเนินงานตามนโยบายของ

รัฐบาลเปนกรณีพิเศษได แตหากเปนการขอใหรัฐวิสาหกิจเรียกเก็บคาดําเนินการในอัตราท่ีต่ํากวาราคาตลาดท่ี

รัฐวิสาหกิจกําหนดตามปกตินั้น รัฐบาลจะตองชดเชยสวนตางนั้นอยางเหมาะสม โดยใหรัฐวิสาหกิจทําบัญชี

เปนพิเศษข้ึนโดยเฉพาะ เรียกวา บัญชีบริการสาธารณะ (Public Service Account : PSA) เพ่ือใหเกิดความ

โปรงใส และชัดเจนในการวัดผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

จําเนียร ราชแพทยาคม (2559 : 40-41) ไดกลาวถึงแนวทางการแกไขการบริหารองคการรัฐวิสาหกิจ

ไววา การจัดตั้งหนวยงานกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจแบบรวมศูนยไดรับการยอมรับท่ัวโลกวาเปนแนวทางกํากับดูแล

รัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด และชวยแกปญหารัฐวิสาหกิจในหลายประเทศ อยางไรก็ตาม รัฐวิสาหกิจ

ตองเปนกลไกของรัฐ การกําหนดนโยบายท่ีจะใหรัฐวิสาหกิจ     แตละแหงดําเนินการยังเปนอํานาจของ

กระทรวงท่ีเก่ียวของ ดังนั้น หนวยงานกํากับดูแลท่ีจัดตั้งข้ึนใหมตองพิจารณาผลการดําเนินนโยบายท่ีจะเกิดข้ึน

ตอรัฐวิสาหกิจแตละแหงเปนสําคัญ เพ่ือปองกันการแทรกแซงท่ีนอกเหนือจากพันธกิจหลักของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 

ตัวอยางแนวทางแกไขการบริหารองคการรัฐวิสาหกิจท่ีประสบปญหาขาดทุน จากสรุปผลการประชุม

คณะกรรมาธิการแกไขปญหาหนี้สินของชาติ สภาผูแทนราษฎร วันพุธท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 มี

รัฐวิสาหกิจท่ีมีผลดําเนินงานขาดทุนท้ังสิ้น 10 แหง ซ่ึงรัฐวิสาหกิจท่ีขาดทุนเรียงลําดับจากขาดทุนมากท่ีสุด 

ไดแก 1) การรถไฟแหงประเทศไทย 2) องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 3) การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหง

ประเทศไทย 4) บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด 5) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 6) 

องคการคลังสินคา 7) องคการสวนสัตว 8) องคการสวนพฤกษศาสตร 9) สถาบันการบินพลเรือน และ 10) 

องคการจัดการน้ําเสีย 

รัฐวิสาหกิจท่ีประสบปญหาขาดทุนมากท่ีสุด 2 อันดับแรก ไดแก การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) 

และองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เนื่องจากหนวยงานดังกลาวมีภารกิจในการใหบริการสาธารณะ 

โดยแบงการดําเนินงานออกเปนการดําเนินในเชิงพาณิชยและการดําเนินงานเชิงสังคม ซ่ึงการดําเนินงานเชิง

สังคม รัฐมีนโยบายในการเก็บคาบริการต่ํากวาตนทุน ภาครัฐจะเปนผูควบคุมราคาเพ่ือบรรเทาภาระของ

ประชาชนท่ีใชบริการ ในกรณีนี้เม่ือขาดทุนกระทรวงการคลังจะมีการดูแลโดยการจัดสรรเงินงบประมาณ

ชดเชยให กระทรวงการคลังมีหลักเกณฑในการกําหนดทิศทางใหรัฐวิสาหกิจแกไขปญหา โดยการชวยจัดทํา

แผนและมีกลไกในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจวาเปนไปตามแผนหรือไม 
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หากการแก ไขปญ หารัฐวิ สาห กิจ เป น เรื่ อ งเก่ี ยว กับน โยบาย กระทรวงการคลั งโดย สํ านั กงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ 

(กนร.) จะเสนอแผนตอ กนร. เพ่ือพิจารณาและเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

กรณีการแกไขปญหาของ รฟท. เปนการแกไขโดยการปรับโครงสรางการบริหารจัดการองคการตาม

มติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2553 โดยแบงหนวยงานภายใน รฟท. ออกเปน 3 หนวยธุรกิจ และ 1 

บริษัทลูก ไดแก หนวยธุรกิจเดินรถ หนวยธุรกิจการบริหารสินทรัพย หนวยธุรกิจซอมบํารุง และ บริษัท 

รถไฟฟา รฟท. จํากัด ซ่ึง รฟท. จะตองจัดทําแผนการบริหารจัดการ    ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว 

นอกจากนี้ รฟท. ยังตองเรงรัดการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบรางและระบบการจัดการ ใหมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และตองมีการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรของ 

รฟท. ใหมีความรูความสามารถเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานตามโครงสรางใหมของ รฟท. อยางมีประสิทธิภาพ 

กรณี การแกไขปญหาของ ขสมก. ไดมีการจัดทําแผนฟนฟูเพ่ือปรับโครงสรางขององคกรเชนกัน ท่ี

ผานมา ขสมก. ประสบปญหาเนื่องจากมีตนทุนในการใหบริการสูง เสนทางในการใหบริการเปนเสนทางเกาวิ่ง

ระยะยาว รถสวนใหญของ ขสมก. ยังคงเปนรถเกาและใชน้ํามันดีเซล ขณะนี้มีความพยายามในการผลักดันให

มีการเปลี่ยนรถใหม และลดตนทุนในการใหบริการ 

ปจจุบันมีหลายหนวยงานทําหนาท่ีกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ท้ังกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ 

กระทรวงเจาสังกัด เปนตน กระทรวงการคลังจึงพยายามในการผลักดันรางพระราชบัญญัติการกํากับและ

พิจารณานโยบายรัฐวิสาหกิจเพ่ือใหมีเอกภาพในการกํากับดูแล ติดตาม ประเมินผล และกําหนดทิศทาง

รัฐวิสาหกิจใหมีการดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล โดยมีคณะกรรมการชุดใหญเพียงชุดเดียวมี

อํานาจเด็ดขาดในการพิจารณา 

บัณฑิต นิจถาวร (2560 : 199-202) อธิบายวา ในแงธรรมาภิบาลหรือการกํากับดูแลกิจการ ท่ีดี 

วิธีการท่ีควรนํามาปฏิบัติใชในการสรรหาแตงตั้งผูบริหารระดับสูง หรือกรรมการควรเปนอยางไร เพ่ือใหไดคนท่ี

เหมาะสมมาทํางาน และปองกันการแทรกแซงจากบุคคลท่ีสามหรือฝายการเมือง กรณีแตงตั้งบุคลากรภาครัฐท่ี

นักการเมืองมักใชอํานาจแตงตั้งคนของตน กอใหเกิดผลรายตอองคกรมากกวาผลดี เพ่ือปองกันปญหานี้ การ

สรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงจึงตองมีกระบวนการตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีหรือ

หลักธรรมาภิบาลท่ีดีมารองรับ เพ่ือรักษาประโยชนของสวนรวม โดยกระบวนการจะเนนใน 3 เรื่อง คือ 

ข้ันตอนการสรรหาแตงตั้งท่ีชัดเจนและทราบท่ัวกัน การตัดสินใจเปนกลุมเปนคณะเพ่ือรวมกันสรรหาและ

แตงตั้งผูท่ีเหมาะสม และความโปรงใสในการเปดเผยขอมูล เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียม่ันใจวา มีการพิจารณา

แตงตั้งตามหลักคุณธรรมไมใชระบบเสนสาย 

ในลักษณะนี้ หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จึงระบุใหคณะกรรมการองคกร/บริษัทตองแตงต้ัง

คณะกรรมการสรรหา เขามาทําหนาท่ีสรรหา โดยประธานและกรรมการในคณะกรรมการสรรหาตองเปน

กรรมการอิสระ เพ่ือลดอิทธิพลของเจาของหรือผูถือหุนใหญ ท่ีจะแทรกแซงกระบวนการสรรหา มีการ

กลั่นกรองผูท่ีเหมาะสมตามกระบวนการท่ีโปรงใส และเสนอรายชื่อผูท่ีเหมาะสมใหคณะกรรมการองคกร/
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บริษัทพิจารณาแตงต้ัง ซ่ึงคณะกรรมการองคกร/บริษัทจะตองแตงตั้งจากรายชื่อท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอ

เทานั้น นี่คือหลักปฏิบัติท่ีดี 

ดังนั้น จําเปนท่ีประชาชนในฐานะผูมีสวนไดสวนเสียและเจาของตัวจริงตองชวยปกปองใหการสรรหา

แตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูง โดยเฉพาะในตําแหนงท่ีมีความสําคัญตอประเทศ ใหสามารถเกิดข้ึนได

จริงตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และตามเจตนารมณของกฎหมาย เพ่ือลดความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึง

ทําได 2 ทาง  

1.  พยายามสรางกฎเกณฑเพ่ิมเติมใหกระบวนการสรรหาท่ีมีอยูในกฎหมายทํางาน ใหเกิดผลได

อยางจริงจัง ซ่ึงท่ีทําไดคือ 

 1.1  แยกการสรรหาและการแตงตั้งออกจากกันเด็ดขาด ใหการสรรหามีการดําเนินการโดย

คณะกรรมการท่ีถูกแตงตั้งข้ึนมาทําหนาท่ีอยางอิสระ และคณะกรรมการดังกลาวตองไมถูกแตงตั้งโดยผูมี

อํานาจทางการเมือง ขณะท่ีผูท่ีมีอํานาจแตงต้ังตามกฎหมาย ก็จะแตงตั้งจากรายชื่อท่ีคณะกรรมการสรรหา

เสนอเทานั้น 

 1.2  กรรมการในคณะกรรมการสรรหาทุกคน ตองเสนอความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของ

ผูท่ีสมควรไดรับตําแหนง เปนลายลักษณอักษร เหมือนท่ีผูพิพากษาตองมีความเห็นเปนลายลักษณอักษรในการ

พิจารณาคดีและใหสามารถเปดเผยขอมูลนี้ไดเม่ือศาลมีคําสั่ง 

 1.3  กําหนดเปนโทษทางอาญากับผูท่ีใชอํานาจแทรกแซงกระบวนการสรรหาเพราะบิดเบือน

เจตนารมณของกฎหมาย 

ท้ังสามเรื่องนี้ถาทําไดจะชวยลดแรงจูงใจท่ีจะใชอํานาจชี้นํากระบวนการสรรหา 

2.  ปฏิรูประบบราชการเพ่ือลดการแทรกแซงของฝายการเมืองและอิทธิพลของระบบอุปถัมภ ซ่ึง

สามารถทําไดโดย 

 2.1  เขียนรัฐธรรมนูญ ใหแยกอํานาจปกครองออกเปนสี่ อํ านาจ ท่ี เปน อิสระจากกัน 

(Separation of powers) คือ อํานาจบริหาร อํานาจตุลาการ อํานาจนิติบัญญัติ และอํานาจฝายขาราชการ

ประจํา (Bureaucracy) แทนท่ีจะเปนสามอํานาจ คือ ตุลาการ บริหาร และนิติบัญญัติอยางท่ีทํากัน การให

ฝายขาราชการประจําเปนอิสระจากฝายบริหาร จะปลดการแทรกแซงของฝายการเมืองในการแตงตั้ง

ขาราชการประจํา 

 2.2  เม่ือขาราชการเปนอิสระจากฝายการเมือง ก็ควรกําหนดใหตําแหนงขาราชการระดับสูง 

สามารถหมุนเวียนขามกรมขามกระทรวงได เพ่ือยกระดับความสามารถในการบริหารระบบราชการท้ังระบบให

สูงข้ึน 

 2.3  ในแตละตําแหนงท่ีสําคัญตองให มีการทําแผนสืบทอดตําแหนง หรือ Succession 

Planning โดยหรือพิจารณาท้ังจากบุคลากรในหนวยงานและนอกหนวยงาน เพ่ือเตรียมคนท่ีเหมาะสมไว

ลวงหนาและนําแผนดังกลาวมาปฏิบัติใชจริง 
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กลาวโดยสรุป เพ่ือใหองคกรรัฐวิสาหกิจสามารถยกระดับการแขงขันภายใตการกํากับดูแลจาก

หนวยงานเฉพาะ จึงควรมีการศึกษาแนวทางในการปฏิรูประบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจเพ่ือเปนการวาง

ระบบใหเปนไปตามพันธกิจองคกรท่ีมีความโปรงใส ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 

วิธีการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

 การจัดต้ังรัฐวิสาหกิจมีเหตุผลมาจากการท่ีรัฐบาลตองการใหประชาชนไดรับบริการสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการท่ีสําคัญตอชีวิตการเปนอยูและการประกอบอาชีพ ตัวอยางท่ีสําคัญ ไดแก ไฟฟา น้ําประปา 

โทรศัพท ไปรษณียโทรเลข รถไฟ รถเมล ทาเรือ และทาอากาศยาน เปนตน จึงนับไดวาในชวงเวลาท่ีผานมา

รัฐวิสาหกิจเหลานี้มีสวนกระตุนใหเศรษฐกิจและสังคมกาวหนา ท้ังยังมีสวนในการสรางรายไดใหกับภาครัฐ 

ท้ังนี้ รัฐวิสาหกิจยังเปนแหลงสรางงานและผลิตพนักงานท่ีมีคุณภาพใหกับตลาดแรงงานเปนจํานวนมาก  

พิพัฒน ไทยอารี อิสระ สุวรรณบล และ วราภรณ รุงเรืองกลกิจ (2548 : 839) อธิบายวา รูปแบบการ

พัฒนารัฐวิสาหกิจข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการพัฒนา วาจะมุงเนนดานใดเปนประการสําคัญ กลาวคือ เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพ ลดภาระของรัฐ เพ่ือใหประชาชนมีโอกาสเปนเจาของ หรือเพ่ือเปนการพัฒนาตลาดทุนใน

ทางออม แตทายท่ีสุดก็เพ่ือเปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกรัฐวิสาหกิจและประเทศโดยรวม วิธีการพัฒนา

รัฐวิสาหกิจไมวาจะเปนการทําสัญญาจางบริหาร การทําสัญญาจาง   ใหเอกชนดําเนินการ ในการใหสัมปทาน 

การแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจเปนบริษัทตามพระราชบัญญัติ ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เพ่ือกระจายหุนระดม

ทุนในตลาดหลักทรัพย ยุบเลิกกิจการ หรือการรวมทุน ก็ตาม แตละวิธีมีความหมายตอความรับผิดชอบและ

ความเสี่ยงในการลงทุนท่ีภาครัฐตองรับภาระในระดับท่ีแตกตางกัน การพัฒนารัฐวิสาหกิจไมวาวิธีใด ควร

ดําเนินการดวยหลักการของการจัดการ  ท่ีดี (Good Corporate Governance) เพ่ือใหมีความโปรงใส

สามารถตรวจสอบได ท้ังนี้เพราะหลักการจัดการท่ีดีเปนเครื่องมือในการสรางกฎเกณฑและกลไกท่ีดีในการ

บริหารรัฐวิสาหกิจ โดยสามารถปองปรามการทุจริตภายในองคกรไดเปรียบเสมือนภูมิคุมกันท่ีจะสงเสริมใหการ

แทรกแซงจากภายในและภายนอก ลดนอยลง 

 กรรณิการ กาญจนวัฏศรี (2558 : 166) อธิบายวา การพัฒนารัฐวิสาหกิจ เปนการปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลง และแกไข กิจการท่ีเปนของรัฐ ในการบริหารเชิงธุรกิจใหดีข้ึน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการ

บริหารการพัฒนา และการพัฒนารัฐวิสาหกิจท่ีหมายรวมถึงการแปรรูปและวิธีการอ่ืนใดท่ีจะชวยใหลดภาระ

ทางดานการเงินของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจท่ีจะเลี้ยงตัวเองได ในกรณีของรัฐวิสาหกิจท่ีเปนสาธารณูปโภคหรือ

ผูกขาด หรือสามารถทํากําไรใหรัฐบาล ในกรณีของรัฐวิสาหกิจท่ีมีการแขงขันในทองตลาด การปรับปรุง

รัฐวิสาหกิจ คือ การพัฒนารัฐวิสาหกิจ การปรับปรุงรัฐวิสาหกิจในแงของการพัฒนาจะเห็นไดจากขอเสนอของ

คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ ท่ีใชในมาตรการ 6 ประการในการแกไขปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ 

ไดแก  

1.  ปรับปรุงหนวยงานท่ีกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ โดยใหเขียนรายละเอียดหนาท่ีตางๆ ใหชัดเจน 

2.  ตั้งกรรมการท่ีปรึกษา โดยไมตองตั้งหนวยงานข้ึนมาใหม เพ่ือทําหนาท่ีเสนอแนวทางการปรับปรุง

และวางแผนโดยสวนรวม เพ่ือเสนอรัฐบาล 
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3.  ปรับปรุงกองรัฐวิสาหกิจในกรมบัญชีกลาง โดยใหยายไปสังกัดสํานักปลัดกระทรวงการคลัง 

4.  จัดตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแหงชาติ เพ่ือควบคุมการติดตามการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ

ทุกแหง 

5.  จัดตั้งสํานักงานรัฐวิสาหกิจแหงชาติ โดยใหมีหนาท่ีเชนเดียวกันกับท่ีกลาวไวในขอ 4 

6.  ตั้งทบวง หรือกระทรวงรัฐวิสาหกิจข้ึนโดยตรง 

สวนการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจในแงของการไมพัฒนารัฐวิสาหกิจ จะเห็นไดจากความพยายาม ท่ีจะแปร

รูปรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเริ่มข้ึนในตอนปลายของทศวรรษ 1970 ตนทศวรรษ 1980 หลังจากมีการพัฒนารัฐวิสาหกิจ

มาหลายทศวรรษ การแปรรูปมุงเนนท่ีจะใหเอกชนเขามาดําเนินการ แทนท่ีจะมีการควบคุมโดยรัฐบาลและการ

วางแผนจากสวนกลาง และปลอยใหเปนกลไกของตลาดและการแขงขันเขามามีบทบาท 

พิพัฒน ไทยอารี อิสระ สุวรรณบล และ วราภรณ รุงเรืองกลกิจ (2548 : 840-842) อธิบายถึงข้ันตอน

การพัฒนารัฐวิสาหกิจวา การเพ่ิมมูลคาของรัฐวิสาหกิจเพ่ือสงผลตอการเพ่ิมมูลคาของประเทศโดยรวม 

สามารถดําเนินการ โดยมีข้ันตอนการพัฒนา ดังนี้  

1.  สรางความชัดเจนของโครงสรางอุตสาหกรรม ในแตละสาขาวามีโครงสรางผูกขาดหรือแขงขัน 

หรือพยายามลดการแขงขัน ท้ังนี้เพ่ือพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการกํากับเพ่ือใหเกิดประโยชนตอประชาชนให

สอดคลองกัน 

2.  สรางระบบบริหารจัดการท่ีดีท้ังภายใน และภายนอกองคกร เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมเปน

เจาของ อันจะสงเสริมใหการทํางาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปรงใสสามารถตรวจสอบไดโดย

ภาครัฐตองวางกลไกในการกํากับดูแลในแตละสาขาเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมตอประชาชน นักลงทุน 

ผูประกอบการ และรัฐบาล โดยจะสงผลใหประชาชนไดรับการคุมครอง คุณภาพบริการท่ีดี ราคาเปนธรรม นัก

ลงทุนและผูประกอบการแขงขันขันภายใตกติกาเดียวกัน 

3.  ปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ เพ่ือสรางความพรอม อันจะนําไปสูความแข็งแรงในการพัฒนาตนเอง โดย

รัฐวิสาหกิจจัดทําแผนกลยุทธ แผนธุรกิจ ดําเนินการในการปรับโครงสรางองคกร ระบบบัญชี ระบบ

คอมพิวเตอรและอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพองคกร เปนตน 

4.  การระดมทุนจากภาคเอกชน ซ่ึงสามารถดําเนินการไดหลายแนวทาง เพ่ือเปนการลดภาระ

ภาครัฐในการสนับสนุนดานงบประมาณ 

กรรณิการ กาญจนวัฏศรี (2558 : 172-173) กลาวถึงแนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจวา มีอยางนอย 4 

แนวทาง กลาวคือ  

1.  การพัฒนารัฐวิสาหกิจตามแนวทางธุรกิจ รวมถึงการพัฒนากลไกตลาดและการแขงขันกันอยาง

เสรี โดยพยายามลดบทบาทในการแทรกแซงระบบเศรษฐกิจของรัฐบาลลง มองในแงนี้ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

ก็เปนวิธีหนึ่งท่ีจะพัฒนารัฐวิสาหกิจตามแนวทางธุรกิจ 

2.  การพัฒนารัฐวิสาหกิจตามแนวทางกฎหมาย ซ่ึงรัฐวิสาหกิจไดรับการจัดตั้งข้ึนดวยกฎหมายหลาย

ฉบับ แตกฎหมายเหลานี้บางฉบับก็ลาสมัย ไมเอ้ือใหมีการพัฒนารัฐวิสาหกิจไดเต็มท่ี ดวยเหตุนี้ การปรับปรุง
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กฎหมาย ระเบียบขอบังคับตางๆ ใหรัฐวิสาหกิจเกิดความคลองตัวในการจัดการ จึงเปนปจจัยท่ีสําคัญตอการ

พัฒนารัฐวิสาหกิจ 

3.  การพัฒนารัฐวิสาหกิจตามแนวทางสังคมวิทยา มุงเนนท่ีจะใชรัฐวิสาหกิจเปนเครื่องมือในการ

บริหารการพัฒนา เพ่ือเกลี่ยหรือเฉลี่ยความสุขและความทุกขของคนในสังคม เฉพาะอยางยิ่ง ในสวนท่ี

เก่ียวของกับความยากจน ความไมรู ความเจ็บไขไดปวย และความหิวโหย เปนตน 

4.  การพัฒนารัฐวิสาหกิจตามแนวทางเศรษฐศาสตร มุงพิจารณากิจการทางเศรษฐกิจของ

รัฐวิสาหกิจ เชน การระดมทุน การลงทุน การคํ้าประกันเงินกู และการกําหนดราคาสินคาและบริการ เปนตน 

กลาวโดยสรุป การพัฒนารัฐวิสาหกิจคือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแกไขกิจการท่ีเปนของรัฐในการ

ใหบริการและดําเนินการเชิงธุรกิจใหดียิ่งข้ึน เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนใน

ประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การกํากับดูแลรัฐวิสาหกจิไทย 

 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (2560 : ออนไลน ) กลาววา สคร. (สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) มีหนาท่ีหลักในการกํากับดูแลและสนับสนุนรัฐวิสาหกิจใหมีระบบบริหาร

จัดการท่ีดี มีความสามารถในการแขงขัน เพ่ือเปนเครื่องมือของรัฐ ในการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน ซ่ึงการ

ท่ีจะบริหารรัฐวิสาหกิจเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวนั้น จําเปนตองมีการพัฒนารัฐวิสาหกิจใหสามารถ

ตอบรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทแวดลอมตางๆ เชน กระแสโลกาภิ-วัตน ความกาวหนาของเทคโนโลยี ฯลฯ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รัฐวิสาหกิจยุคใหม ไมสามารถใชวิธีบริหารจัดการแบบเดิมไดอีกตอไป 

จึงเปนหนาท่ีของ สคร. ในการนําเครื่องมือแนวปฏิบัติตางๆ มาใชสรางแรงจูงใจการพัฒนารัฐวิสาหกิจ โดย

เครื่องมือหรือแนวปฏิบัติตางๆ ท่ีสําคัญ มีดังนี้ 

1.  การกํากับดูแลท่ีดี 

2.  การประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

3.  ระบบคาตอบแทน 

4.  การมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน 

5.  การจัดทํา State Enterprise Review (SER) 

6.  การจัดทําแผนปฏิรูป/แผนพลิกฟนรัฐวิสาหกิจท่ีประสบปญหา 

การกํากับดูแลท่ีดีในมุมมองของ สคร. คือการกําหนดหลักการ กติกา และกลไกท่ีมีระบบการกํากับ

ดูแลท่ีดีมีความเหมาะสม (Good governance) ซ่ึงรวมถึงการจัดโครงสราง ระบบการบริหารงาน ข้ันตอน

กระบวนการทํางาน มาตรฐานการบริหารของภาครัฐ ความรับผิดชอบตอสาธารณะของผูท่ีเก่ียวของสําคัญๆ 

ในการบริหารจัดการและดําเนินงานขององคกรในภาครัฐยุคใหม สรางระบบการกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ 

เปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการสรางมูลคาเพ่ิมในรัฐวิสาหกิจอยางยั่งยืนและคุมครองผลประโยชนของ

ผูเก่ียวของ รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย โดยกํากับดูแลท่ีดีกอใหเกิดประโยชนในดานตางๆ ดังนี้  

1.  สรางความโปรงใสและมีมาตรฐานการปฏิบัติท่ีเปนสากล 
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2.  สรางความนาเชื่อถือและความม่ันใจแกสาธารณะ เจาของกิจการ/ผูถือหุน รวมถึงนักลงทุนท้ังใน

และตางประเทศ 

3.  สรางความม่ันใจในการลงทุน และทําใหมูลคากิจการสูงข้ึน 

4.  ทําใหเกิดรูปแบบกิจการท่ีเปนท่ียอมรับ และสามารถแขงขันไดในสภาพตลาดการแขงขันเสรี 

5.  สรางขอบเขตการใชอํานาจของผูบริหาร รวมถึงระบบความรับผิดชอบของผูบริหารตอกรรมการ 

และกรรมการตอเจาของกิจการ/ผูถือหุน เปนลําดับชั้น 

6.  เปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคกร เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

7.  ปองกันการแสวงหาประโยชนจากการเปนกรรมการ และเสริมสรางความโปรงใสในการบริหาร

จัดการ 

กลาวโดยสรุป การกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจเปนการนําระบบการบริหาร แบบเอกชนมาประยุกตใชกับ

รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงประโยชน ท่ีไดจะตกอยู กับประชาชนชาวไทย ทุกคน โดยไดรับบริการสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และอ่ืน ๆ ท่ีดีและท่ัวถึงมากข้ึน สําหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจก็ไดทํางานกับองคกรท่ีมีศักยภาพ

และมีอนาคต หากปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ จะถือเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับองคกร 

อันจะนํามาซ่ึงผลตอบแทน และผลกําไรท่ีสูงข้ึน นอกจากนี้ทําใหประชาชนและพนักงาน มีโอกาสเปนเจาของ

หุนรัฐวิสาหกิจ ท่ีมีผลประกอบการดี รัฐวิสาหกิจเปนองคกร ท่ีมีความเขมแข็ง สงผลตอความม่ันคงของ

ประเทศ มีความคลองตัวในการบริหารงาน ลดภาระของรัฐในการคํ้าประกันเงินกู และเปนการสรางโอกาสใน

การพัฒนาไปสูการแขงขันในดานตาง ๆ ของประเทศได 

สรุป 

 เนื่องจากรัฐวิสาหกิจเปนองคกรก่ึงธุรกิจเอกชน มิใชกิจการธุรกิจเอกชน เปนองคกรหนึ่งท่ีรัฐบาลริเริ่ม

จัดต้ังข้ึน รัฐบาลจึงตองควบคุมการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจใหเปนไปในแนวทางท่ีตองการ แตการควบคุม

ดังกลาวกอใหเกิดปญหาข้ึนท้ังปญหานโยบายของรัฐและปญหาการควบคุมดูแลรัฐวิสาหกิจ 

ปญหาการบริหารองคการรัฐวิสาหกิจ แบงเปน 2 ลักษณะ คือ ปญหาจากสภาพแวดลอมภายในของ

รัฐวิสาหกิจ ไดแก ปญหาของทรัพยากรบุคคล ปญหาของเงินทุน/งบประมาณ ปญหาของวัสดุอุปกรณและ

ระบบสนับสนุน ปญหาของการบริหารการจัดการ และปญหาจากสภาพแวดลอมภายนอกจากกระแสโลกาภิ

วัตน ไดแก การรับมือจากภาวการณแขงขันท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือมีการเปดเสรี ปญหาจากการกูยืมเงิน IMF 

แนวคิดของฝายรัฐบาลในการแกไขปญหารัฐวิสาหกิจในภาพรวม คือ การใหรัฐวิสาหกิจดําเนินกิจการ

เพ่ือบรรลุเปาหมาย คือ ประสิทธิภาพ และสามารถเลี้ยงดูแลตัวเองได รวมท้ังใหมีการจัดรูปแบบการบริหาร

เชนเดียวกับเอกชน  เพ่ือระดับความเปนอิสระในการบริหาร สวนสถาบันการเงินระหวางประเทศ ไดเสนอ

แนวคิดในการแกไขปญหารัฐวิสาหกิจ 2 ระดับคือ  ระดับท่ีเก่ียวของกับรัฐวิสาหกิจและระดับรัฐบาล 
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เพ่ือใหองคกรรัฐวิสาหกิจสามารถยกระดับการแขงขันภายใตการกํากับดูแลจากหนวยงานเฉพาะ จึง

ควรมีการศึกษาแนวทางในการปฏิรูประบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจเพ่ือเปนการวางระบบใหเปนไปตาม

พันธกิจองคกรท่ีมีความโปรงใส ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือใหองคกรรัฐวิสาหกิจสามารถยกระดับการแขงขันภายใตการกํากับดูแลจากหนวยงานเฉพาะ จึง

ควรมีการศึกษาแนวทางในการปฏิรูประบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจเพ่ือเปนการวางระบบใหเปนไปตาม

พันธกิจองคกรท่ีมีความโปรงใส ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนารัฐวิสาหกิจเปนการนําระบบการบริหาร แบบเอกชนมาประยุกตใช ซ่ึงประโยชน   ท่ีไดจะ

ตกอยูกับประชาชนชาวไทย ทุกคน โดยไดรับบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอ่ืน ๆ ท่ีดีและท่ัวถึง

มากข้ึน พนักงานรัฐวิสาหกิจก็ไดทํางานกับองคกรท่ีมีศักยภาพและมีอนาคต นอกจากนี้ทําใหประชาชนและ

พนักงาน มีโอกาสเปนเจาของหุนรัฐวิสาหกิจ ท่ีมีผลประกอบการดี  

 

 

คําถามทายบท 
จงตอบคําถามตอไปนีใ้หถูกตองและไดใจความสมบูรณ 

1. รัฐวิสาหกิจของไทยมีปญหาในดานไหน อยางไรบาง 

2. จงอธิบายถึงปญหาของรัฐวิสาหกิจไทยอันเกิดจากนโยบายของรัฐบาล 

3. จงอธิบายถึงปญหาของรัฐวิสาหกิจไทยอันเกิดจากปจจัยภายนอกประเทศ 

4. แนวทางในการแกไขปญหาของรัฐวิสาหกิจไทยในดานการควบคุมโดยรัฐ ควรเปนอยางไร 

5. แนวทางในการแกไขปญหาของรัฐวิสาหกิจไทยในดานการบริหารงานบุคคล ควรเปนอยางไร 

6. จงอธิบายวัตถุประสงคในความจําเปนท่ีตองมีการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

7. แนวทางในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ตองทําอยางไรบาง 

8. จงอธิบายถึงบทบาทหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจของไทย 

9. จงอภิปรายแนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจท่ีเหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจของไทย ในมุมมองของ

นักศึกษา 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 รัฐวิสาหกิจคือองคการของรัฐท่ีมีการจัดตั้งตามกฎหมายหรือบริษัทท่ีภาครัฐมีทุนรวมอยูดวยเกินกวา

รอยละ 50 โดยเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีเสมือนเปนเจาของทรัพยสินและโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญของประเทศ 

ในฐานะเปนผูใหบริการสินคาและบริการสาธารณะท่ีจําเปน เพ่ือสนองตอบความตองการข้ันพ้ืนฐานแก

ประชาชน รวมถึงการมีบทบาทในการเสริมสรางความแข็งแกรงทางดานเศรษฐกิจ ตลอดจนยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในประเทศใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน อันถือไดวาเปนสวนหนึ่งของนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ของประเทศเปนอยางมาก 

รัฐวิสาหกิจไทย นับเปนฟนเฟองสําคัญของภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศ ท้ังงานบริการดาน

สาธารณูปโภคพ้ืนฐานและบริการดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวโยงกับความม่ันคงของไทย ประสิทธิภาพและรูปแบบการ

บริหารรัฐวิสาหกิจจึงถือเปนงานสําคัญอันดับแรกๆ ท่ีรัฐใหความสําคัญในการบริการและจัดการ ปญหาการ

คลังของรัฐวิสาหกิจในปจจุบันคือการขาดทุน หรือมีรายไดไมพอคาใชจาย การเพ่ิมประสิทธิภาพของ

รัฐวิสาหกิจมีหลายวิธี โดยแตละวิธีก็มีความเหมาะสมในตัวเอง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมและสถานการณ

ทางเศรษฐกิจในขณะใดขณะหนึ่ง ซ่ึงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนการเพ่ิมบทบาทของเอกชนในการบริหาร

รัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ 

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจคือการลดบทบาทของรัฐหรือกิจการภาครัฐท่ีมีตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซ่ึง

แนวคิดเก่ียวกับการแปรรูปเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางอุดมการณของรัฐและสภาวะแวดลอม อันสืบ

เนื่องมาจากเหตุการณและภารกิจของรัฐบาลภายหลังเหตุการณวิกฤตทางเศรษฐกิจ  

ในบทนี้จะกลาวถึงการแปรรูปรฐัวิสาหกิจไทย มีรายละเอียดดังนี้ 

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจมีหลายรูปแบบ ซ่ึงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนการเพ่ิมบทบาท

ของเอกชนในกิจการท่ีรัฐวิสาหกิจดําเนินการอยู เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเศรษฐกิจ และใหประชาชนไดบริโภค

สินคาและบริการท่ีมีคุณภาพ ในราคาท่ีเหมาะสม  

พิพัฒน ไทยอารี และ วราภรณ  รุงเรืองกลกิจ (2548 : 869-872) ไดอธิบายไววา การแปรรูป

รัฐวิสาหกิจคือการลดบทบาทของรัฐหรือกิจการภาครัฐท่ีมีตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แนวความคิดในการแปร

รูปรัฐวิสาหกิจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางอุดมการณและสภาวะแวดลอม อันสืบเนื่องมาจากเหตุการณและ

ภารกิจของรัฐบาลภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 การเปลี่ยนแปลงทางอุดมการณของรัฐและสภาพแวดลอม อัน

สืบเนื่องมาจากเหตุการณและภารกิจของรัฐ ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 มีผลตอการกอกําเนิดแนวความคิด

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 

บทท่ี 10 

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย 
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1.  เม่ือสงครามโลกยุติลง รัฐบาลจําเปนตองเขามามีบทบาทท้ังดานการควบคุมและประคับประคอง

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ จนภาคเอกชนเริ่มฟนฐานะข้ึนไดในชวงระยะเวลาประมาณ 2 ทศวรรษ 

2.  โครงการความชวยเหลือฟนฟูประเทศของสหรัฐอเมริกาท่ีเรียกวาโครงการมารแชล ทําให

ภาคเอกชนของประเทศตางๆ ในทวีปยุโรปฟนตัวไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 

3.  ความจําเปนท่ีจะตองระดมทุนของเอกชนท้ังภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือจะไดสรางความ

ม่ันคงทางเศรษฐกิจและตอตานการขยายตัวของระบอบคอมมิวนิสต 

4.  รัฐบาลตองรับภาระมากเกินไปเพราะกิจการท่ีรัฐดําเนินการเปนรัฐวิสาหกิจมิไดเปนไปตาม

แนวความคิดพ้ืนฐานทางทฤษฎี เง่ือนไข เหตุผล หรือปรัชญาเก่ียวกับรัฐวิสาหกิจ ไมเหมาะสมกับสภาวการณท่ี

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจมาก 

5.  ความเจริญเติบโตทางธุรกิจมีมาก เอกชนมีความเขมแข็งสามารถดําเนินโครงการขนาดใหญได 

และมีความคลองตัวในการดําเนินงานสูงกวาภาครัฐบาล ตลอดจนสามารถสนองตอบความตองการของ

ผูบริโภคไดทัน 

6.  ระบบการเงินการคลังไดเปลี่ยนไป บรรดาประเทศกําลังพัฒนาท้ังหลายตางดําเนินการกอหนี้

ตางประเทศเพ่ิมมากข้ึน และตองรับขอผูกพันในการแนะนําใหมีการจัดระบบโครงสรางภาวะเศรษฐกิจใหมจาก

สถาบันการเงินระหวางประเทศ 

ตามแนวทางของธนาคารโลก การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนการปลดเปลื้องหรือโอนความรับผิดชอบของ

รัฐบาล หรือหนวยงานของรัฐบาลไปใหองคการท่ีมีลักษณะเปนองคการเอกชนดําเนินการ ซ่ึงการปลดเปลื้อง

หรือโอนความรับผิดชอบนี้มีขอบเขตไปถึงการอนุญาตใหองคการท่ีรับมอบอํานาจเหลานี้สามารถออก

ใบอนุญาต กําหนดกฎเกณฑ หรือใหคําแนะนําแกสมาชิกของหนวยงานนั้นๆ ดวย ท้ังนี้ก็เนื่องจากวารัฐบาล

ตองการท่ีจะลดข้ันตอนตามกระบวนการของทางราชการลงนั่นเอง  ธนาคารโลกสรุปวิธีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

จากการศึกษาการแปรรูปรฐัวิสาหกิจ  ใน 83 ประเทศท่ัวโลกพบวา วิธีการพ้ืนฐานท่ีใชกันมากท่ีสุดในการแปร

รูปรัฐวิสาหกิจมีอยูดวยกัน 7  วิธีคือ  

1.  การเสนอขายหุนใหสาธารณชน 

2.  การเสนอขายหุนใหเอกชน 

3.  การขายทรัพยสินของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

4.  การจัดองคการใหมโดยแรแบงแยกรัฐวิสาหกิจนั้นออกเปนสวนๆ 

5.  การลงทุนของเอกชนในรัฐวิสาหกิจ 

6.  การขายหุนใหฝายบริหารและพนักงาน 

7.  การใหเชากิจการ และการทําสัญญาใหเอกชนเขามาเปนผูบริหาร 

ดังนั้น การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ จึงหมายถึง การลดบทบาทของรัฐบาลในทางเศรษฐกิจลงดวยวิธีการ

ตางๆ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น 

ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และคณะ (2549 : 6) ไดกลาวไววา การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ คือ การเพ่ิมบทบาท

ของเอกชนไมวาจะเปนชาวไทยหรือชาวตางชาติ ใหมีสวนรวมใหบริการรวมกับรัฐ เริ่มตั้งแตการเปดโอกาสใหมี



หนา 211 

การแขงขันกันอยางเสรี การใหสัมปทานแกภาคเอกชน การใหเชาทรัพยสินของรัฐ ตลอดจนการยุบเลิก

รัฐวิสาหกิจ การเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนมีรูปแบบและวิธีการหลายวิธี 

เฉลิมพล ศรีหงษ (2551 : 105) กลาวถึงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจวามีความหมายครอบคลุมถึงนโยบาย

ตางๆ ดังนี้ 

1.  การโอนความเปนเจาของ หมายถึง การขายสินทรัพยและกิจกรรมของรัฐวิสาหกิจใหผูถือหุน

เอกชน 

2.  การเปดโอกาสใหมีการแขงขันหรือเพ่ิมการแขงขันใหมากข้ึน หรือลดอุปสรรคท่ีมีตอการแขงขัน

ใหนอยลงในการประกอบกิจการธุรกิจตางๆ 

3.  การสงเสริมธุรกิจเอกชนเก่ียวกับงานบริการตางๆ ซ่ึงในปจจุบันเปนการดําเนินงานรวมกัน

ระหวางรัฐวิสาหกิจกับธุรกิจเอกชน 

อนึ่ง ในแผนแมบทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจไดอธิบายความหมายของคําวา การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

หมายถึง มาตรกรตางๆ ในการเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนท่ีรัฐวิสาหกิจดําเนินการอยูในปจจุบัน การแปรรูป

รัฐวิสาหกิจหมายรวมถึงการลดสัดสวนภาครัฐในการกิจการรัฐวิสาหกิจ หรือสินทรัพยท่ีรัฐเปนเจาของ (การ

โอนความเปนเจาของ) การใหสัมปทาน การรวมทุน การทําสัญญาวาจางบริหาร การใหเชา การวาจาง

บุคคลภายนอกดําเนินการแทน การทําสัญญากับภาคเอกชนในการใหบริการ การผอนคลายกฎระเบียบเพ่ือ

เพ่ิมการแขงขัน การจัดตั้งองคกรกํากับดูแลและการสงเสริมใหมีการแขงขันจากคูแขงขันรายใหม 

กรรณิการ กาญจนวัฏศรี (2558 : 171) ไดกลาวไววา การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ อาจรวมถึงสิ่งดังตอไปนี้ 

คือ การยอมใหรัฐวิสาหกิจกําหนดราคาสินคาและบริการท่ีสามารถแขงขันกับตลาดในขณะใดขณะหนึ่งได การ

เสริมสรางใหมีการแขงขันกันมากข้ึน การลงทุนทางการเงินโดยตลาดเอกชน การรวมลงทุนและการใหเงิน

อุดหนุน การทําสัญญาใหเอกชนดําเนินการหรือเชา การปลดเปลื้องภาระของรัฐบาลโดยการขายและการลด

การโอนกิจการมาเปนของรัฐ การขายหุน การขายกิจการใหแกพนักงานหรือเอกชนหรือบริษัท 

วรบุตร วภักด์ิเพชร (2558 : 31) กลาววา การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization) คือการถายโอน

บทบาทของภาครัฐในการเปนเจาของหรือการดําเนินงานในรัฐวิสาหกิจไปสูภาคเอกชน เพ่ือใหการแขงขัน

ธุรกิจนั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน มักมีความเขาใจสับสนวา การแปรรูปรัฐวิสาหกิจคือการขาย

รัฐวิสาหกิจใหนักลงทุนตางชาติ ซ่ึงไมถูกตอง เพราะการแปรรูปคือการเพ่ิมบทบาทของเอกชนในกิจการท่ี

รัฐวิสาหกิจดําเนินการอยู เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ โดยใหประชาชนไดบริโภคสินคาและบริการท่ีมี

คุณภาพในราคาท่ีเหมาะสมตางหาก  

นันทวัฒน บรมานันท (2560 : 225) อธิบายวา แมรัฐวิสาหกิจจะยังมีบทบาทสําคัญในการจัดทํา

บริการสาธารณะ แตอยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากสภาพแวดลอมบางประการ จะเห็นไดวา รัฐวิสาหกิจบาง

แหงหมดความจําเปนท่ีรัฐจะตองเขาไปดําเนินการเพราะความจําเปนในตอนจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นหมดไปแลว 

หรือในบางกรณีมีเอกชนประกอบกิจการเหลานั้นไดผลดีอยูแลว รัฐจึงไมมีความจําเปนท่ีจะตองเขาไปประกอบ

กิจการเหลานั้นซํ้าซอนกับเอกชน ซ่ึงจะเปนการสรางภาระใหกับรัฐเกินความจําเปน ดังนั้นจึงมีความพยายามท่ี

จะลดขนาดและจํานวนของรัฐวิสาหกิจลง สภาพปญหาท่ีนําไปสูการแปรรูปรัฐวิสาหกิจนั้นมีอยู 2 ประการ คือ 
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ปญหาท่ีเกิดจากการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และปญหาท่ีเกิดจากภายนอกรัฐวิสาหกิจ จึงเห็นไดวา ปญหา

ของรัฐวิสาหกิจหากไมไดรับการแกไขจะกอใหเกิดผลกระทบไปยังประชาชนผูใชบริการและสงผลไปถึงการ

พัฒนาประเทศดวย ดังนั้น จึงเกิดแนวคิดท่ีจะมีการแปรรูปรัฐวสิาหกิจ ข้ึนในปจจุบัน 

กลาวโดยสรุป การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ คือ การลดบทบาทของรัฐหรือกิจการภาครัฐท่ีมีตอกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ และการเพ่ิมบทบาทของเอกชนในกิจการท่ีรัฐวิสาหกิจดําเนินการอยู เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทาง

เศรษฐกิจ 

สาเหตุที่ตองแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

 การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงทางความคิด ความไมม่ันใจ  ในการ

ดําเนินการของรัฐบาล ความพลาดพลั้งในการดําเนินนโยบาย หรือความตองการตอบสนองดานสินคาและ

บริการ การขยายตัวของภารกิจของรัฐบาล ความตองการปลดเปลื้องภาระรัฐบาล และการเปลี่ยนแปลงแหลง

เงินทุนจากภาครัฐบาลมาเปนเอกชน  

พิพัฒน ไทยอารี และ วราภรณ  รุงเรืองกลกิจ (2548 : 877) อธิบายถึงสาเหตุของการแปรรูป

รัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 

1.  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางความคิดท่ีเคยยึดม่ันใน

หลักการและบทบาทของรัฐตอสภาวะเศรษฐกิจ จากหลักสังคมนิยมมาเปนหลักเสรีนิยม หรือทุนนิยม 

2.  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจในประเทศกําลังพัฒนา เกิดจากความไมม่ันใจในการวางแผนและการ

ควบคุมการดําเนินงานของรัฐบาล ตลอดจนฐานะการคลังของประเทศ รัฐบาลจึงตองทบทวนบทบาทในเชิง

เศรษฐกิจใหม 

3.  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เปนผลสืบเนื่องจากความพลาดพลั้งในการดําเนินนโยบายของรัฐบาลชุด

ตางๆ ในอดีต จึงตองหาทางแกไขดวยมาตรการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

4.  ระบบการตลาดของสินคาและบริการดําเนินไปอยางรวดเร็ว และตองการตอบสนองโดยฉับพลัน 

ทําใหองคการของรัฐบาลบางประเทศไมสามารถดําเนินการไดทันตอเง่ือนไขเหลานี้ 

5.  ภารกิจของรัฐขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน ทําใหรัฐบาลปจจุบันไมอาจรับภาระอ่ืนๆ ไดอีก ดังนั้น รัฐบาล

จึงจําเปนตองปลดเปลื้องภาระบางประการดวยวิธีการแปรรูปหรือจําหนายจายโอนกิจการ 

6.  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เปนเรื่องเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงหรือปลดเปลื้องภาระของรัฐบาล 

7.  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เปนสวนหนึ่งของการแสวงหาแหลงเงินทุน หรือการเปลี่ยนแปลงแหลง

เงินทุนจากภาครัฐบาล หรือภาษีอากร มาเปนแหลงเงินทุนจากภาคเอกชน 

เฉลิมพล ศรีหงษ (2551 : 106) กลาววา การแปรรูปรัฐวิสาหกิจท่ีเกิดข้ึนในประเทศตางๆ มักจะมี

เหตุผลอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน ดังนี้ 

1.  อุดมการณ โดยปกติถาเปนรัฐบาลท่ียึดม่ันในอุดมการณท่ีวาการเปนเจาของปจจัยการผลิตหรือ

ทรัพยากรธรรมชาติโดยรัฐเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจก็จะถูกเมิน แตถาเปนรัฐบาลท่ี

ยึดม่ันอุดมการณท่ีวาการลดอํานาจรัฐลงจะทําใหความม่ังค่ัง ความสุข และเสรีภาพของบุคคลเพ่ิมพูนมากข้ึน 
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รัฐบาลดังกลาวก็จะเห็นวานโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนสิ่งท่ีสมควรกระทํา ดังนั้น จึงเปนเรื่องธรรมดา

ท่ีวา เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยของการปกครองประเทศเกิดข้ึนแตละครั้ง และอุดมการณของรัฐ

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ก็จะมีผลกระทบตอกระแสการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทุกครั้ง 

2.  การเมือง การแปรรูปรัฐวิสาหกิจในบางกรณีอาจจะเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลท่ีมี

อํานาจทางการเมือง 

3.  เศรษฐกิจ เหตุผลอีกประการหนึ่งสําหรับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ คือ เพ่ือท่ีจะลดการขาดดุล

งบประมาณแผนดิน 

วรบุตร วภักดิ์เพชร (2558 : 31-32) กลาววา การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนเสมือนเครื่องมือหนึ่งของรัฐ

ในการท่ีจะบริหารรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ในการผลิตสินคาและบริการ ท้ังดานปริมาณและ

คุณภาพ โดยลดการพ่ึงพางบประมาณของรัฐใหนอยท่ีสุด นอกจากนี้ยังเปนการลดปญหาดานการเงินและการ

บริหารท่ีไมคลองตัวของรัฐวิสาหกิจไปดวย สําหรับการเพ่ิมขีดความสามารถในการใหบริการโดยเฉพาะ

รัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ท่ีจัดวาเปนรัฐวิสาหกิจท่ีมีกําไร จําเปนตองใชวงเงินเพ่ือการ

ลงทุนขยายงานเปนจํานวนท่ีสูงมาก ซ่ึงรัฐอาจ  ไมสามารถคํ้าประกันเงินกูหรือปลอยใหรัฐวิสาหกิจเหลานี้กูเงิน

มาลงทุนเองได เพราะจะเปนการเพ่ิมจํานวนหนี้สาธารณะของประเทศ ซ่ึงมีอยูเปนจํานวนสูงมากแลวใน

ปจจุบัน ดังนั้น รัฐจึงจําเปนตองใหรัฐวิสาหกิจระดมทุนดวนตนเอง โดยการขายหุนบางสวนแกพันธมิตรรวมทุน

หรือสาธารณชนท่ัวไป และในกิจการรัฐวิสาหกิจหลายแหงท่ีขาดทุน รัฐก็พยายามท่ีจะดําเนินการแปรรูปดวย 

ความสําคัญของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ไดแก 

1.  ทําใหการบริหารรัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ลดการพ่ึงพางบประมาณ และลดการกอหนี้

สาธารณะ 

2.  เพ่ิมขีดความสามารถในการใหบริการของรัฐวิสาหกิจ 

3.  สงเสริมตลาดทุนของประเทศ 

4.  อัตราคาบริการต่ําลงกวาการท่ีใหรัฐวิสาหกิจผูกขาดดําเนินการเพียงแหงเดียว 

5.  ไดรับเทคโนโลยีท่ีทันสมัยจากเอกชน 

กรรณิการ กาญจนวัฏศรี (2558 : 171) อธิบายวา สาเหตุของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ อาจจะ

เนื่องมาจากปจจัยหลายประการ เชน  

ประการแรก ประเทศตางๆ ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ และธนาคารโลก 

ใหใชการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนเครื่องมือประการหนึ่งของการปฏริปูรัฐวิสาหกิจตางๆ 

ประการท่ีสอง การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจท่ีปราศจากประสิทธิภาพ และมีปญหาทางดานการเงิน 

ทําใหผูคนเรียกรองใหมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจนั้นๆ  

ประการท่ีสาม การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนผลพวงของการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดทางการเมืองจาก

สังคมนิยมและสวัสดิการนิยม มาเปนเสรีนิยมหรือทุนนิยม 

ประการท่ีสี่ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เกิดจากความไมม่ันใจในการวางแผนและการควบคุมการ

ดําเนินงานของรัฐ ตลอดจนฐานะทางการคลังของประเทศ 



หนา 214 

ประการท่ีหา การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเกิดจากการดําเนินนโยบายอยางผิดพลาดของรัฐบาลชุดตางๆ 

ประการท่ีหก การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ อาจจะเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดานการตลาดของสินคา

และบริการ 

ประการท่ีเจ็ด การแปรรูปรัฐวิสาหกิจอาจจะสืบเนื่องมาจากการท่ีรัฐบาลมีภารกิจท่ีขยายตัวมาก

เกินไป 

ประการท่ีแปด การแปรรูปรัฐวิสาหกิจอาจกระทําไปเพ่ือปลดเปลื้องภารกิจของกิจกรรมภาครัฐบาล 

ประการสุดทาย การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ อาจจะเปนการแสวงหาแหลงเงินทุนโดยอาศัยกลไกของตลาด 

สถาบันการเงิน และแนวทางการระดมเงินลงทุนเขาชวย 

กลาวโดยสรุป การแปรรูปรัฐวิสาหกิจมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานใหมีความ

คลองตัวเหมือนภาคเอกชน และลดภาระการลงทุนของภาครัฐ โดยใหประชาชนผูใชบริการไดรับผลประโยชน

สูงสุดท่ีเกิดข้ึนจากการ ปรับปรุงดังกลาว 

ลักษณะของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เปนการนําสิทธิหรือทรัพยสินของแผนดินไประดมทรัพยากรจากเอกชน ซ่ึง

รวมถึงการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและทุนกอนใหมมาใชในการลงทุนและพัฒนากิจการของรัฐในอนาคต 

ซ่ึงจะทําใหรัฐวิสาหกิจสามารถขยายงานและเพ่ิมการใหบริการแกประชาชนมากข้ึน ท้ังในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ พรอมท้ังมีเทคโนโลยีใหมๆ 

ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และคณะ (2549 : 6-8) และ วรบุตร วภักดิ์เพชร (2558 : 33-35) อธิบายถึง

ลักษณะของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจวา การแปรรูปรัฐวิสาหกิจมีหลายวิธี โดยเรียงลําดับ  การมีสวนรวมของ

เอกชนจากนอยไปหามาก ดังนี้ 

1.  สัญญาการบริหารจัดการ (Management Contracts) เปนรูปแบบท่ีหนวยงานของรัฐ ท่ี

รับผิดชอบเปนผูออกคาใชจายในการกอสรางและการดําเนินกิจการ สวนเอกชนจะเปนผูรับสิทธิ   ในการ

ดําเนินการบริหารจัดการ ซอม และบํารุงรักษา โดยไดรับคาจางตามผลงานหรือเหมาจายตามระยะเวลาท่ี

กําหนดไวในสัญญา อยางไรก็ตาม หนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบยังคงเปนเจาของทรัพยสิน มีอํานาจทาง

กฎหมายในการบริหารจัดการกิจการ และทําหนาท่ีในการกําหนดนโยบายตางๆ วิธีนี้กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินมิได

โอนไปเปนของเอกชน สัญญาจางสามารถแบงไดเปน 2 รูปแบบ คือ จางเอกชนมาบริหารงานเฉพาะกิจกรรมท่ี

ไมซับซอน เชน การทําความสะอาด ซอมบํารุง จัดระบบการเดินรถ และทําสัญญาจางเอกชนใหมาบริหารงาน

โดยวิธีการคัดเลือกตามระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง เชน การใหเอกชนเขามาบริการรานคาปลอดภาษี เปนตน 

2.  สัญญาเชา (Leasing) เปนรูปแบบท่ีใหเอกชนเชากิจการหรือทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจตลอดอายุ

สัญญาเชา ซ่ึงสวนใหญจะมีระยะเวลา 5-20 ป โดยเอกชนเปนผูออกคาใชจายในการดําเนินการ และจายเงินให

รัฐบาลตามสัญญาท่ีกําหนด โดยรัฐยังมีอํานาจในการกําหนดอัตราคาบริการ คาคํ่าประกัน การลงทุน 

บทลงโทษ สวนเอกชนมีหนาท่ีในการดําเนินกิจการเทานั้น วิธีนี้กรรมสิทธิ์ในกิจการและทรัพยสินมิไดโอนไป

เปนของเอกชนแตอยางใด โดยมีการดําเนินการไปแลวหลายโครงการ เชน ใหเอกชนเชาลงทุนพัฒนาและ

ประกอบการทาเทียบเรือหรือตูสินคาทาเรือแหลมฉบัง ของการทาเรือแหงประเทศไทย เปนตน 
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3.  การใหสัมปทาน (Concession) เปนการท่ีรัฐใหสิทธิเอกชนลงทุน บริการจัดการ และปฏิบัติงาน

ในทรัพยสินท่ีรัฐใหสัมปทานอยางเต็มท่ี เม่ือหมดอายุสัมปทานตองโอนทรัพยสินกลับคืนเปนของรัฐ ซ่ึงสัญญา

สมัปทานสวนใหญจะกําหนดระยะเวลาไว 20-30 ป โดยเอกชนจะไดรับคาตอบแทนจากประชาชนผูใชบริการ

โดยตรง ขณะท่ีรัฐจะมีรายไดหรือสวนแบงตามท่ีตกลงกันไวในสัญญา ซ่ึงหากเอกชนดําเนินการผิดไปจาก

สัญญาท่ีกําหนด รัฐก็มีสิทธิยกเลิกสัญญาได การใหสัมปทานจึงเปนการใหสิทธิท่ีเปนของรัฐแกเอกชน

ดําเนินการบางสวนหรือท้ังหมด โดยรัฐยังสามารถควบคุมได และกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินบางกรณีซ่ึงเอกชนเปน

ผูลงทุนหรือจัดหามาจะตกเปนของรัฐเม่ือสัญญาสิ้นสุด 

4.  ความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership หรือ PPPs) เปนการท่ี

ภาครัฐไดรับความรวมมือจากภาคเอกชนในการดําเนินภารกิจของรัฐเพ่ือจัดบริการสาธารณะตางๆ ในชวง

ระยะเวลาหนึ่ง (ประมาณ 30-50 ป) ซ่ึงคลายกับการใหสัมปทาน แต PPPs มักมีอายุสัมปทานนานกวาการให

สัมปทานท่ัวๆ ไป อีกท้ังเอกชนจะเขามามีสวนรวมในภารกิจของรัฐมากข้ึน เชน รวมออกแบบ หาแหลงเงินทุน 

กอสราง เปนตน PPPs มีหลายวิธีท่ีสําคัญซ่ึงมักใชในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ไดแก การดําการแบบ BOT 

(Build-Operate-Transfer) เปนรูปแบบท่ีเอกชน  จะเปนผูลงทุน ออกแบบกอสราง และบริการจัดการ เม่ือ

สิ้นสุดสัญญาเอกชนผูรับสัมปทานก็จะโอนกิจการท้ังหมดใหหนวยงานของรัฐ แบบ BOO (Build-Own-

Operate) เปนการใหเอกชนลงทุนกอสราง ดําเนินการและเปนเจาของกิจการ โดยรัฐมีพันธะสัญญาจะตองรับ

ซ้ือผลผลิตนั้นๆ เชน กรณีการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยใหเอกชนดําเนินการกอสรางโรงไฟฟาแลวขาย

ไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิตฯ ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟาท่ีตกลงไวลวงหนา รูปแบบนี้กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินท่ี

เอกชนสรางก็ยังคงเปนของเอกชน หรืออาจจะเปนรูปแบบ BTO (Build-Transfer-Operate) เอกชนผูรับสิทธิ์

จะเปนผูรับผิดชอบในการลงทุน ออกแบบและดําเนินการกอสราง และเม่ือกอสรางแลวเสร็จผูรับสิทธิจะตอง

โอนทรัพยสินตางๆ ภายใตขอตกลงในสัญญาใหแกรัฐ แตเอกชนก็ยังเปนผูบริหารกิจการตลอดอายุสัมปทาน 

เชน การทางพิเศษแหงประเทศไทยใหสัมปทานเอกชนกอสรางทางดวนข้ันท่ี 2 องคการโทรศัพทใหสัญญา

เอกชนในการขายบริการเครือขายโทรศัพท 3 ลานเลขหมาย และการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี เปนตน 

5.  การรวมลงทุนกับภาคเอกชน (Joint-Venture) วิธีนี้จะคลายๆ กับ PPPs แต Joint-Venture 

ภาครัฐจะรวมเฉพาะเงินทุนไมจําเปนตองรวมบริหารจัดการกับเอกชน Joint-Venture สามารถแบงไดเปน 2 

วิธี คือ 1) รัฐวิสาหกิจรวมลงทุนกับเอกชนจัดตั้งบริษัทข้ึนดําเนินการในกิจกรรมท่ีเคยทําอยูโดยบริษัทเอกชน

จะเปนผูบริหารงาน วิธีการนี้จะทําใหรัฐวิสาหกิจสามารถลดการกอหนี้และไดประโยชนทางดานเทคโนโลยี

การตลาดและการจัดการ ซ่ึงจะทําใหบริษัทท่ีจัดต้ังข้ึนมีความคลองตัวในการบริหารงาน ไมติดอยูกับระเบียบ 

เชน การบินไทยรวมทุนรอยละ 30 กับเอกชน เพ่ือจัดต้ังบริษัทครัวการบินภูเก็ต และ 2) รัฐวิสาหกิจประเมิน

ทรัพยสินของตนแลวนําไปลงทุนกับภาคเอกชนโดยตองเปนกิจการท่ีเอกชนทําไดดีอยูแลว หรือมีการแขงขันสูง 

ซ่ึงหากการถือหุนของภาครัฐไมเกินรอยละ 50 จะมีผลทําใหพนสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจ ทําใหสามารถ

ดําเนินการ        ในขบวนการตางๆ ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

6.  การกระจายหุนในตลาดหลักทรัพย (Divestiture) วิธีนี้มี 3 แนวทาง ไดแก 
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 6.1  ลดสัดสวนการถือหุนภาครัฐลงแตไมตํ่ากวารอยละ 50 โดยการขายหุนเพ่ิมทุนหรือแบง

ขายหุนสามัญบางสวนของรัฐวิสาหกิจในตลาดหลักทรัพย ซ่ึงมีผลทําใหรัฐวิสาหกิจยังคงสภาพเปนรัฐวิสาหกิจ

อยู เชน กรณีการนําหุนการบินไทยออกขายในตลาดหลักทรัพย เปนตน 

 6.2  ลดสัดสวนผูถือหุนภาครัฐลงใหต่ํากวารอยละ 50 มีผลใหพนสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจ 

เชน บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด ท้ังนี้ หากจะนําหุนไปขายในตลาดหลักทรัพยจะตองดําเนินการแปลงกิจการ

รัฐวิสาหกิจใหเปนบริษัทกอน (แตรัฐวิสาหกิจในปจจุบันรอยละ 70 ยังไมไดดําเนินการแปลงกิจการใหเปน

บริษัทจํากัด จึงไมสามารถท่ีจะกระจายหุนในตลาดหลักทรัพยได) 

 6.3  รัฐวิสาหกิจตั้งบริษัทลูกข้ึนเพ่ือดําเนินกิจกรรมแทนโดยรัฐวิสาหกิจถือหุนในบริษัทลูก

ท้ังหมดในข้ันแรก แลวจึงดําเนินการเพ่ิมทุนในบริษัท หรือกระจายหุนเดิมของบริษัทลูกดวยการนําเขาซ้ือขาย

ในตลาดหลักทรัพยฯ ในสัดสวนเกินกวารอยละ 50 เพ่ือใหบริษัทลูกเปนบริษัท ท่ีมีการดําเนินงานแบบเอกชน

ภายหลังการเขาไปซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ เชน กรณีของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยจัดตั้งบริษัท

ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุป ข้ึนโดยถือหุนรอยละ 100 แลวกระจายหุนรอยละ 51 เขาไปซ้ือ

ขายในตลาดหลักทรัพยฯ 

7.  การจําหนายจายโอนและยุบเลิกกิจการ (Trade sale and Liquidation) รัฐจะใหคณะรัฐมนตรี

มีมติยุบเลิกกิจการรัฐวิสาหกิจ โดยการจําหนายจายโอนกิจการหลังชําระบัญชีเพ่ือใหภาคเอกชนมาซ้ือกิจการ

นั้น ซ่ึงสวนใหญจะเปนกิจการท่ีรัฐหมดความจําเปนในการดําเนินการและภาคเอกชนสามารถดําเนินกิจการ

ประเภทนี้ไดดีกวา เชน การยุบเลิกโรงงานกระสอบปาน หรือการจําหนายหุนท้ังหมดของบริษัทอุตสาหกรรม

น้ําตาลชลบุรี จํากัด เปนตน 

กลาวโดยสรุป การแปรรูปรัฐวิสาหกิจท่ีสําคัญมี 7 รูปแบบ ไดแก สัญญาการบริหารจัดการ สัญญาเชา 

การใหสัมปทาน ความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน การรวมลงทุนกับภาคเอกชน การกระจายหุนใน

ตลาดหลักทรัพย และ การจําหนายจายโอนและยุบเลิกกิจการ 

ผลกระทบและขอจํากัดของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจนั้นสวนใหญจะลาชาเนื่องมาจากการคัดคานของผูท่ีมีสวนรวมในกระบวนการ

แปรรูป ท้ังนี้การแปรรูปรัฐวิสาหกิจอาจจะกอใหเกิดผลกระทบท้ังในทางตรงและทางออมตอรัฐบาล ประชาชน 

และประเทศชาติ ท้ังในทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองโดยรวม 

สมเกียรติ นิ พัทธผลสกุล (2544 : 10-12) กลาวถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนแกประชาชน และ

ประเทศชาติหลังการแปรรูปรัฐวิสาหกิจวา วา ประชาชนและประเทศชาติจะไดรับกระทบจากการแปรรูป

รัฐวิสาหกิจ สามารถพิจารณาไดในหลายสวนไดแก 

1. ผลกระทบตอประชาชน 

 1.1 ไดรับการบริการท่ีดีมีคุณภาพเปนมาตรฐานสากลมากข้ึน 

 1.2 อัตราคาบริการสะทอนถึงตนทุนท่ีแทจริงและเปนกลไกการแขงขันของตลาด 

 1.3 มีสวนรวมในการเปนเจาของรัฐวิสาหกิจโดยการซ้ือหุนของรัฐวิสาหกิจ 

 1.4 สามารถตรวจสอบไดอยางโปรงใส 
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2. ผลกระทบตอพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 2.1 มีสวนเปนเจาของรัฐวิสาหกิจและสามารถรับคาตอบแทนในรูปเงินปนผลจากผลงานของ

ตนเองสูงข้ึน 

 2.2 ไดรับเงินเดือนและสิทธิประโยชนเทียบเทาบริษัทเอกชนชั้นนํา 

 2.3 เพ่ิมโอกาสในการปรับเลื่อนข้ันและคาตอบแทนเปนไปตามระบบเอกชนท่ีเปนสากลมาก

ข้ึน 

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจมีสวนท่ีทําใหเกิดผลกระทบกับฝายตางๆ เชนกัน ไดแก ในสวนของประชาชน

นั้น หากรัฐไมสามารถควบคุมดูแลใหการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในสาขาสาธารณูปโภคใหเกิดการแขงขันได ก็จะทํา

ใหเกิดการผูกขาดของรัฐโอนไปสูการผูกขาดของภาคเอกชน ในสวนของพนักงานรัฐวิสาหกิจนั้น หากมีการแปร

รูปโดยการยุบเลิกรัฐวิสาหกิจก็จะทําใหพนักงานตองถูกเลิกจางไป แตสําหรับรัฐวิสาหกิจท่ีแปรรูปในรูปแบบ

อ่ืนๆ พนักงานก็ยังคงมีงานทําอยูเชนเดิม 

3. ผลกระทบตอรัฐบาล 

 3.1 ลดภาระภาครัฐในการลงทุนในรัฐวิสาหกิจ เพ่ือรัฐจะไดลงทุนและพัฒนาบริการ ท่ีภาครัฐ

ควรใหแกประชาชนอยางแทจริง โดยเฉพาะในดานการศึกษาและการสาธารณสุข 

 3.2 ลดภาระการกอหนี้ของประเทศโดยเฉพาะหนี้ตางประเทศ 

 3.3 พัฒนาตลาดทุนของประเทศ โดยการน้ําหุนของรัฐวิสาหกิจขายในตลาดหลักทรัพย เพ่ือ

เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเปนเจาของ นอกจากนี้ยังเปนการระดมเงินออกของประชาชนดวยอีก

ทางหนึ่ง 

 3.4 เพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศเพ่ือใหสามารถรองรับตอการแขงขันทางการคาใน

ระดับโลกตอไป 

4. ผลกระทบตอรัฐวิสาหกิจ 

 4.1 ความคลองตัวในการบริหารงานเพ่ิมข้ึน 

 4.2 ลดการแทรกแซงจากการเมือง 

 4.3 สามารถตัดสินใจลงทุนไดรวดเร็ว 

อภินันท เพ็งศรีทอง (2549 : 38) กลาวถึงผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไว ดังนี้ 

1. ขอดีของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ไดแก 

 1.1 ลดภาระการขาดทุนของรัฐบาลจากการตองคํ้าประกันเงินกูจากตางประเทศ 

 1.2 ทําใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงานแบบเอกชน 

 1.3 ทําใหปลอดจากการเขาแทรกแซงจากนักการเมือง 

 1.4 เพ่ิมมูลคาของสินทรัพยจากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย 

2. ขอเสียของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ไดแก 

 2.1 อาจเปลี่ยนการผูกขาดกิจการจากภาครัฐไปสูภาคเอกชน 

 2.2 พนักงานขาดความม่ันคงในการทํางาน อาจถูกลดจํานวนหรือเลิกจาง 
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 2.3 เม่ือดําเนินการในเชิงธุรกิจทําใหตองมุงเนนผลกําไรขององคกรมากกวาการใหบริการ

สาธารณะ ซ่ึงบางสวนรัฐอาจตองยอมขาดทุนบางเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐในการใหบริการราคาถูกกับ

ประชาชน 

 2.4 รัฐไมสามารถเขามาสั่งการหรือกํากับไดโดยตรงในกรณีท่ีไดแปรรูปเปนเอกชนเต็มรูปแบบ

แลว 

ภูรี สิรสุนทร (2550 : 17) อธิบายวา การแปรรูปรัฐวิสาหกิจนั้นสวนใหญจะลาชาเนื่องมาจากการ

คัดคานของผูท่ีมีสวนรวมในกระบวนการแปรรูป ไมวาจะเปนผูบริหารและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงไดรับ

ผลกระทบโดยตรงและมีความเปนหวงสถานภาพและผลประโยชนของตน รวมไปถึงนักวิชาการและประชาชน

ซ่ึงมีความหวงใยอันเนื่องมาจากความไมชัดเจนในนโยบาย แนวทาง รูปแบบ และวิธีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

ตลอดจนความไมโปรงใสในการดําเนินงานแปรรูปซ่ึงมักจะเอ้ือประโยชนใหกับนายทุนท้ังในประเทศ และ

ตางประเทศ นอกจากนี้ กระแสชาตินิยมท่ีรุนแรงทําใหการตอตานการแปรรูปมีอยูคอนขางมากสงผลใหการ

แปรรูปรัฐวิสาหกิจนั้นตองหยุดชะงักหรือตองเลื่อนออกไปในหลายกรณี อีกท้ังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็

มักจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ทําใหการแปรรูปรัฐวิสาหกิจขาดความตอเนื่อง รัฐวิสาหกิจท่ีดําเนินการ

แปรรูปไปแลวนั้น ประสบปญหาดังกลาวเชนกัน โดยเฉพาะการตอตานจากสหภาพแรงงานท่ีมีความหวงใยใน

เรื่องการโยกยายตําแหนงและความม่ันคงในอนาคต และความหวงใยวาจะเกิดการผูกขาดกิจการโดยเอกชน 

และการครอบงํากิจการของตางชาติ ซ่ึงตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจไดคํานึงถึงขอหวงใยดังกลาวจึงได

อนุญาตใหพนักงานและเจาหนาท่ีของรัฐวิสาหกิจนั้นโอนไปอยูในบริษัทท่ีจัดตั้งข้ึนโดยสามารถตออายุงานและ

ไดรับสิทธิประโยชนทุกอยางไมต่ํากวาเดิม อีกท้ังรัฐวิสาหกิจแตละแหงยังไดจัดสรรหุนใหแกพนักงานในราคาท่ี

ต่ํากวาราคา IPO อีกดวย นอกจากนี้แลว ความหวงใยในเรื่องการครอบงํากิจการของตางชาตินั้นสงผลใหตอง

ยกเลิกการขายหุนใหพันธมิตรรวมทุนจากตางประเทศ แตขายหุนในตลาดหลักทรัพยท้ังหมด โดยพันธมิตรรวม

ทุนตางประเทศสามารถซ้ือหุนไดแตอยูในสัดสวนท่ีต่ํากวาหุนท่ีขายใหคนไทย อยางไรก็ตาม มีขอหวงใยของ

นักวิชาการหลายประการท่ียังไมไดรับการพิจารณากอนการแปรรูป อาทิเชน การจัดตั้งองคกรกํากับดูแลกอน

การแปรรูปในกิจการพลังงาน การปรับโครงสรางกิจการท่ีผูกขาดใหแยกออกจากกิจการท่ีสามารถแขงขันไดใน

กิจการกาซธรรมชาติ เปนตน 

สุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน (2555 : 38-39) ศึกษาแนวทางและกลยุทธในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในประเทศ

ไทย กลาวถึงผลกระทบจากการแปรรูรัฐวิสาหกิจไววา จากการศึกษาวิจัยหากพิจารณาจากทฤษฎีแลวเชื่อวา

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจกอใหเกิดผลกระทบท้ังในทางตรงและทางออมมากกวาผลเสียตอชุมชน องคกร สังคม 

และประเทศ โดยสรุปดังนี้ 

1.  ผลกระทบดานสังคม ประโยชนดานสังคมนั้น เกิดจากการท่ีผานมาการแปรรูปรัฐวิสาหกิจมี

เงินทุนมากเพียงพอท่ีจะขยายสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพไปสูประชาชนไดท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน ดวยราคาท่ีได

มาตรฐานและเปนธรรม เนื่องจากรัฐวิสาหกิจท่ีแปรรูปจะทํางานเพ่ือตอบสนองตอการแขงขันในตลาดและ

ความตองการของผูบริโภค นอกจากนี้ การเสนอขายหลักทรัพยแกภาคประชาชนยังกอใหเกิดประโยชนตอการ

พัฒนาความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานท่ีแปรรูปกับภาคประชาชน ซ่ึงถือเปนหุนสวนทางสังคม โดยมุงเนนให
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เกิดการพัฒนาท่ีตอเนื่องและสรางการมีสวนรวมเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังเปนการลดปญหาตางๆ และสรางความ

ม่ันคงในเรื่องของผลประโยชน เปนการจัดสรรทรัพยากรใหเทาเทียมมากข้ึน การเปนหุนสวนในสถานการณ

หนึ่งๆ คลายกับการสรางสะพานระหวางหุนสวนตางๆ ในการพัฒนาเพ่ือเปรียบเทียบการใหบริการสาธารณะ

ไปสูประชาชน และยังสงผลใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานท่ีแปรรูป ซ่ึงจะนําไปสูการ

สงเสริมและปรับปรุงกระบวนการธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการท่ีดี  

2. ผลกระทบดานเศรษฐกิจ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจของไทยในชวงป พ.ศ. 2540 มีพ้ืนฐานมาจาก

ปจจัยดานความลมเหลวทางการบริหารงานดานเศรษฐกิจของรัฐบาล จนกอใหเกิดวิกฤตเศรษฐกิจไปท่ัว

ภูมิภาค รัฐบาลภายใตเง่ือนไขการกูยืมเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) จึงผลักดันใหเกิดการแปร

รูปรัฐวิสาหกิจข้ึน โดยเชื่อวาการแปรรูปนั้นจะชวยสรางรายไดใหกับประเทศ และทําใหประเทศมีศักยภาพใน

การฟนตัวจากความลมเหลวดังกลาว รวมท้ังการมีความสามารถในการชําระหนี้สาธารณะคืนแกกองทุน

การเงินระหวางประเทศ เม่ือสภาวะเศรษฐกิจและสถานะทางการเงินของประเทศไดรับการพัฒนาข้ึน จนทําให

ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีเสถียรภาพมากข้ึน ประเทศก็สามารถเรียกเม็ดเงินลงทุนจากนักลงทุน

ตางชาติไดมากยิ่งข้ึนในเวลาอันรวดเร็ว เชน จากการเสนอขายหุนจํานวนหนึ่งของบริษัทท่ีผานการแปรรูป 

นอกจากนี้ อาจกลาวไดวา การแปรรูปรัฐวิสาหกิจจะเปนการลดบทบาทของรัฐหรือกิจการของรัฐบาลท่ีมีตอ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และบางครั้งอาจรวมไปถึงการปลดเปลื้องภาระโดยการขายทรัพยสินหรือหุนสวนของ

กิจกรรมท่ีรัฐบาลเปนเจาของหรือดําเนินงานอยู หรือเปนการกําหนดเง่ือนไขในการแปรเปลี่ยนองคกรภาครัฐ

หรือกิจการรัฐวิสาหกิจ ดวยวิธีแปรสภาพการเปนเจาของรัฐวิสาหกิจบางอยางใหมีความสามารถในการทํากําไร

ท่ีดี หากหนวยงานมีสภาพเปนบริษัทจํากัด เนื่องจากมีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ มีการตลาดท่ีดี แตในฐานะ

รัฐวิสาหกิจซ่ึงมีภาครัฐแฝงอยูดวยทําใหวัตถุประสงคในการดําเนินการไมใชผลกําไรสูงสุด การแปรรูป

รัฐวิสาหกิจจึงทําใหรัฐวิสาหกิจมีผลประกอบการเพ่ิมข้ึน สามารถกําหนดราคาขายไดเอง ไมตองมีการอุดหนุน

จากหนวยงานราชการตามนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากเปนบริษัทจํากัดแลว นอกจากนี้ การแปรรูป

รัฐวิสาหกิจจะทําใหตลาดกลายเปนการแขงขันเสรีท่ีเอกชนสามารถเขามาแขงขันระหวางผูประกอบการ

เหลานั้น รวมท้ังเปนการเปลี่ยนแปลงดานการดําเนินการหรือผลิตโดยไมตองมีการเปลี่ยนแปลงดานการเงิน 

กลาวคือ อาจมีการจางดําเนินงาน การจางผลิตสินคา หรือการใหสัมปทาน เปนตน  

3. ผลกระทบตอองคกร ซ่ึงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจจะชวยทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

เนื่องจากสามารถดําเนินงานโดยอาศัยการตัดสินใจท่ีรวดเร็วยิ่งข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาด สังคม 

และสภาวะแวดลอมตางๆ การแกปญหาภายในองคกร ท้ังการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางการเงิน การจัดการ

หนี้สินท่ีมีอยู รวมถึงการปรับเปลี่ยนโครงสรางการดําเนินงาน ก็สามารถทําใหองคกรท่ีผานการแปรรูป

รัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ การมีศักยภาพในการลงทุนทําใหบริษัทสามารถตอบสนอง

ความตองการของลูกคา หรือผูบริโภคไดอยางท่ัวถึง สงผลใหไดกําไรตอบแทนกลับคืนมาเปนจํานวนมาก ทําให

ผูบริการตลอดจนพนักงานมีแรงจูงใจในการทํางานเนื่องจากผลตอบแทนท่ีชัดเจน 

ผกาพรรณ วีระไวทยะ (2555 : 41) ศึกษามูลเหตุจูงใจในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ กรณี ปตท.ผล

การศึกษาพบวาการแปรรูปรัฐวิสาหกิจนั้นใหความสําคัญแกการพัฒนาตลาดทุน ไมวาจะพิจารณาจากการ
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เลือกรัฐวิสาหกิจและวิธีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ แตผลการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไมไดประสบความสําเร็จตาม

เปาหมายมากนัก ท้ังนี้ เนื่องจากการแปรรูปแตเพียงเฉพาะรัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิภาพการดําเนินงานดีอยู

แลว และเปนรัฐวิสาหกิจท่ีประกอบกิจการผูกขาดเสียเปนสวนใหญ รัฐบาลจึงควรพิจารณาเลือกรัฐวิสาหกิจท่ี

ขาดทุนและไรประสิทธิภาพมาดําเนินการแปรรูปและเลือกวิธีการแปรรูปท่ีใหความสําคัญแกการปรับปรุง

ประสิทธิภาพเปนหลัก นอกจากนี้ หากเปนกิจการผูกขาด รัฐบาลควรปรับโครงสรางกิจการและกําหนดการ

กํากับดูแลท่ีดีกอนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 

วรบุตร วภักดิ์เพชร (2558 : 35-37) กลาววา ปญหาและขอจํากัดของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจมีดังนี้ 

1.  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจอาจเปนการผูกขาดโดยภาคเอกชน คือ การเปลี่ยนการผูกขาดโดยภาครัฐ

เปนการผูกขาดโดยภาคเอกชน เปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีรัฐบาลจะตองระมัดระวังอยางยิ่งท่ีจะมิใหกรณีดังกลาว

เกิดข้ึน ในกิจการรัฐวิสาหกิจสาธารณูปโภค สาธารณูปการ จําเปนท่ีจะตองใหมีการแขงขันอยางเทาเทียมกัน 

รัฐจึงควรจัดตั้งองคกรกลางอิสระทําหนาท่ีกํากับดูแลกิจการนั้นเปนรายสาขา เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมกับ

ประชาชนผูใชบริการและผูลงทุน 

2.  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจอาจทําใหกิจการสาธารณูปโภคท่ีสําคัญตกอยูในมือของตางชาติ คือ 

เนื่องจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจมีหลายรูปแบบ ซ่ึงมิไดหมายถึงการจําหนวยหรือการขายแตเพียงอยางเดียว 

โดยเฉพาะการแปรรูปในสาขาท่ีเก่ียวกับกิจการสาธารณูปโภค อันจะกอใหเกิดผลกระทบกับประชาชนโดยตรง 

ดังนั้น รัฐบาลจึงตองมีการเตรียมการท่ีดีกอนการแปรรูปดังกลาว เชน จัดระบบกลไกกํากับดูแลใหมี

ประสิทธิภาพ กําหนดกติกาการแขงขันท่ีเปนธรรม ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือปองกันการผูกขาด และกําหนด

เพดานการถือครองหุนของตางชาติใหเหมาะสม คือตองไมเกินรอยละ 50 เม่ือดําเนินเชนนี้แลวรัฐวิสาหกิจ

ดังกลาวถึงแมจะดําเนินการแปรรูปไปแลว ก็ยังเปนของคนไทยเหมือนเดิม 

3.  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจมักเปนการขายรัฐวิสาหกิจท่ีทํากําไร แตรัฐกลับเก็บรัฐวิสาหกิจ  ท่ีขาดทุน

ไวบริหารเอง คือ รัฐวิสาหกิจท่ีทํากําไรสวนใหญเปนรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ท่ี

ผูกขาดและเก่ียวของกับการใหบริการพ้ืนฐานแกประชาชนเปนหลัก รัฐวิสาหกิจเหลานี้ จึงมีความจําเปนตอง

ลงทุนขยายงานในการใหบริการประชาชนเปนจํานวนมาก แตรัฐไมตองการคํ้าประกันเงินกูหรือใหรัฐวิสาหกิจ

เหลานี้กูเงินเอง เพราะจะไปเพ่ิมจํานวนหนี้สาธารณะของประเทศ ดังนั้น รัฐจึงตองใหรัฐวิสาหกิจเหลานี้ระดม

ทุนดวยตนเองดวยการขายหุนบางสวนแกพันธมิตรรวมทุนหรือสาธารณชนท่ัวไป อยางไรก็ตาม ในกิจการ

รัฐวิสาหกิจท่ีขาดทุนหลายแหง รัฐก็มีความพยายามท่ีจะแปรรูป เชน กิจการขนสงมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. 

รัฐไดมีนโยบายใหเอกชนเขามารวมดําเนินการใหบรกิารในบางสวน เชน ไมโครบัส รถรวมเอกชน เปนตน 

4.  ในยามท่ีเศรษฐกิจไมดี การแปรรูปรัฐวิสาหกิจโดยการขาย รัฐอาจไดรับคาตอบแทนจากเอกชน

คอนขางต่ํากวาท่ีควรจะเปน คือ วัตถุประสงคในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจโดยการขายนั้น มิใชจะคํานึงถึงตัวเงินท่ี

จะไดรับเพียงอยางเดียว แตยังคํานึงถึงศักยภาพในการแขงขันและประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจภายหลังการ

แปรรูปดวย ท่ีผานมารัฐพยายามขายหุนผานตลาดหลักทรัพยฯ ใหมากท่ีสุด เพราะเปนการระดมทุนและ

สงเสริมตลาดทุนในประเทศ แตในบางกรณี รัฐวิสาหกิจบางแหงตองการเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาพัฒนา

องคกรจึงตองหาพันธมิตรรวมทุนท่ีมีธุรกิจเก่ียวเนื่องสงเสริมกันเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีเหลานั้น 
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5. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจอาจทําใหอัตราคาบริการสาธารณูปโภคสูงข้ึน คือ การแปรรูปกิจการของ

รัฐวิสาหกิจเปนการสงเสริมใหมีการแขงขันกันมากข้ึน ตามหลักการแลวอัตราคาบริการสาธารณูปโภคจึงควร

ต่ําลงกวาการท่ีใหรัฐวิสาหกิจผูกขาดดําเนินการเพียงแหงเดียว ตัวอยางท่ีผานมาพบวาในการแปรรูปกิจการ

ไฟฟา อัตราคาไฟฟาท่ีเอกชนเสนอเขามาและไดรับการคัดเลือกนั้นอยูในระดับตํ่ากวาคาไฟฟาท่ีการไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศไทยดําเนินการเอง จึงเชื่อไดวาหากมีการแปรรูปแลวอัตราคาบริการสาธารณูปโภคตางๆ จะ

ต่ํากวาในกรณีท่ีมีการผูกขาด 

6. เม่ือแปรรูปรัฐวิสาหกิจแลวอาจมีการปลดพนักงานบางสวนเพ่ือประหยัดตนทุน คือ การแปรรูป

รัฐวิสาหกิจในรูปแบบตางๆ จะสงผลกระทบตอพนักงานแตกตางกันไป คือ 

 6.1  กรณีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแตยังคงมีสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจอยู เชน กรณีขายหุน

บริษัทการบินไทย พนักงานก็มีสถานะเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจและไดรับสิทธิประโยชนเทากับท่ีไดรับอยูเดิม

กอนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

 6.2  กรณีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจจนพนสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจ รัฐจะพยายามเจรจาให

เอกชนนั้นรับพนักงานรัฐวิสาหกิจเดิมไปเปนพนักงานดวย ซ่ึงในทางปฏิบัติหลังการแปรรูปแลวมักจะมีการ

ขยายงาน ดังนั้น การเลิกจางจึงมีนอยและเม่ือกิจการมีผลประกอบการดีข้ึน พนักงานก็จะไดรับผลประโยชน

เพ่ิมข้ึนดวย 

 6.3  กรณีท่ีรัฐวิสาหกิจถูกยุบเลิก จะทําใหพนักงานตองออกจากงาน ซ่ึงกรณีนี้รัฐจะดูแลเรื่อง

เงินชดเชยตามกฎหมายและระเบียบของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ อยางเต็มท่ี พรอมท้ังการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพ่ือ

การชวยเหลือพนักงานท่ีไดรับผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตางๆ  

กลาวโดยสรุป ปญหาและขอจํากัดของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจนั้น อาจเปนการผูกขาดโดยภาคเอกชน 

อาจทําใหกิจการสาขาสาธารณูปโภคท่ีสําคัญตกอยูในมือของตางชาติ มักเปนการขายรัฐวิสาหกิจท่ีทํากําไร แต

รัฐกลับเก็บรัฐวิสาหกิจท่ีขาดทุนไวบริหารเอง อาจทําใหอัตราคาบริการสาธารณูปโภคสูงข้ึน ในกรณีการแปรรูป

รัฐวิสาหกิจโดยการขาย รัฐอาจไดคาตอบแทนจากเอกชน   ต่ํากวาท่ีควรจะเปน และเม่ือแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

แลวอาจมีการปลดพนักงาน  

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย 

 รัฐบาลไทยไดดําเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเม่ือ 50 ปกอนจนถึงปจจุบันรวมจํานวนกวา 100 แหง 

ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา การแปรรูปรัฐวิสาหกิจมิใชเรื่องใหมแตอยางใด แต เปนนโยบายท่ีรัฐบาลทุกรัฐบาลได

ดําเนินการอยางตอเนื่อง ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2504-2509) จนถึง

แผนพัฒนาฯ ฉบับปจจุบัน 

ความเปนมาและเนื้อหาของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  

ประเทศไทยเริ่มมีการกําหนดนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับ

แรก  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทุกฉบับท่ีผานมาไดกําหนดแนวนโยบายการแปรรูปไวดวย 

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยเริ่มดําเนินการมาตั้งแต พ.ศ. 2504 และมีระบุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
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และสังคมแหงชาติทุกฉบับ นับแตนั้นมาไดมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไปแลวกวา 40 แหง และในปจจุบันคงเหลือ

รัฐวิสาหกิจอยูท้ังสิ้น 55 แหง (สํานักงานคณะกรรมการกํากับนโยบายรัฐวิสาหกิจ, 2560 : ออนไลน) 

พิพัฒน ไทยอารี และ วราภรณ รุงเรืองกลกิจ (2548 : 882) อธิบายวา แนวนโยบายการแปรรูป

รัฐวิสาหกิจของไทย  เริ่มจากปรากฏข้ึนครั้งแรกในแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 1 นั้น  มีสาเหตุมาจากการเกิดสภาวะ

ทางการเงินการคลังของรัฐวิสาหกิจหลายแหง  จนเปนผลทําใหรัฐบาลเล็งเห็นผลวานโยบายเสรีนิยมและการ

สนับสนุนการลงทุนของเอกชนจะเปนแนวทางการแกไขปญหาเหลานี้ได  นโยบายนี้มีสาระสําคัญ คือ จะ

สนับสนุนภาคเอกชนใหมีบทบาทมากท่ีสุด รัฐจะไมประกอบกิจการข้ึนมาใหมอันเปนการแขงขันกับเอกชน 

และการพิจารณาใหเอกชนรวมหุนกิจการอุตสาหกรรมตามท่ีสมควร ซ่ึงสาระสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ท่ีเก่ียวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  มีดังนี้ 

1.  หลังจากท่ีมีการจัดตั้งองคกรกํากับดูแล รัฐจะใหเวลาแกรัฐวิสาหกิจเพ่ือปรับปรุงกิจการของตน

ระยะหนึ่ง 

2.  เม่ือพนระยะเวลานั้นแลว  รัฐวิสาหกิจใดดําเนินงานไมไดผลเทาท่ีควรโดยไมมีสาเหตุอันสมควร

รัฐก็จะพิจารณาดําเนินการยุบเลิก  แปรสภาพ  หรือจําหนายตอไป 

3.  กิจการสาธารณูปโภคท่ีจําเปนแกการครองชีพของประชาชน  หากไมสามารถปรับสภาพการ

บริหารงานและประสิทธิภาพในการบริการท่ีดี  มีราคายุติธรรมได  ก็จะพิจารณาโอนกิจการจัดตั้งในรูปแบบ

บริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชน  จําหนายหุนบางสวนใหเอกชน  ใหเอกชนเขามีสวนรวมในการดําเนินงาน 

4.  รัฐจะคงไวซ่ึงรัฐวิสาหกิจท่ีเปนเครื่องมือของรัฐในอันยังจะเปนประโยชนสุขแกประชาชนท่ัวไป 

ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และคณะ (2549 : ก) กลาวไววา ในสถานการณทางเศรษฐกิจท่ีเลวราย ท่ีประเทศ

ไทยประสบอยูในชวงป พ.ศ. 2540 ประกอบกับในปจจุบันกลไกตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก และการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน ทําใหเกิดการแขงขันมากข้ึนท้ังในประเทศและตางประเทศ จนทําให

รัฐวิสาหกิจบางแหงประสบสภาวะขาดทุนตอเนื่อง จึงจําเปนตองปรับปรุงรูปแบบการทํางานของตนท้ังดาน

คุณภาพและราคาเพ่ือรองรับการแขงขันท่ีทวีความรุนแรง แนวทางประการหนึ่งในการแกไขปญหาท่ีรัฐบาลได

นําเสนอก็คือการดําเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยกระบวนการเปลี่ยนแปลงเจาของท้ังหมดหรือบางสวนใน

รัฐวิสาหกิจ จากท่ีเคยเปนสวนของรัฐและนิติบุคคลมหาชนท้ังหลาย ใหกลายเปนสวนของเอกชน ท้ังเอกชนใน

ประเทศและตางประเทศ ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนอยางนอยสามประการ คือ การลดพันธะและความชวยเหลือทาง

การเงินของรัฐตอรัฐวิสาหกิจ การไดเงินตราตางประเทศเขาเปนเงินทุนของรัฐจากการขายความเปนเจาของใน

รัฐวิสาหกิจ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันใหกับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 

ภูรี สิรสุนทร (2550 : 1) กลาววา การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization)ในประเทศไทยเริ่ม

ดําเนินการมาตั้งแตป 2504 โดยไดถูกบรรจุเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทุกฉบับ

มาโดยตลอด การดําเนินนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจไดดําเนินมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค

หลัก ๆ คือ เพ่ือแกไขปญหารัฐวิสาหกิจท่ีมีผลประกอบการท่ีขาดทุน ซ่ึงสงผลถึงฐานะทางการเงินของรัฐ และ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
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นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจนั้นไดดําเนินการมาตั้งแตชวงกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน ป 

2475 จนถึงปจจุบัน โดยวัตถุประสงคในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตามนโยบายท่ีไดกลาวไวของรัฐบาล แตละสมัย 

รวมถึงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในระยะตาง ๆ นั้น มีวิวัฒนาการและความคลายคลึงกัน โดย

มีวัตถุประสงคหลักอันไดแก การเพ่ิมบทบาทภาคเอกชน การเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ การสรางรายได

แผนดินใหมากข้ึน และการพัฒนาตลาดทุนของไทย 

วัตถุประสงคของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจโดยรัฐบาลมีความหลากหลาย กอใหเกิดความขัดแยงในการ

เลือกรัฐวิสาหกิจท่ีจะนํามาแปรรูป ตัวอยางเชน หากรัฐบาลตองการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพ่ือสงเสริมให

รัฐวิสาหกิจนั้นมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานเพ่ิมข้ึน รัฐบาลควรเรงรีบแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ท่ีไรประสิทธิภาพ

เสียกอน แตหากรัฐบาลตองการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพ่ือสรางรายไดแลว รัฐบาลควรแปรรูปรัฐวิสาหกิจท่ีมีผล

ประกอบการดีและมีประสิทธิภาพกอน เนื่องจากรัฐวิสาหกิจในกลุมนี้เปนท่ีสนใจของนักลงทุน นอกจากนี้ 

วัตถุประสงคท่ีหลากหลายดังกลาวยังกอใหเกิดความขัดแยงในการเลือกวิธีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ตัวอยางเชน 

หากรัฐบาลตองการเพ่ิมประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ รัฐบาลควรใชวิธีการแปรรูปโดยการเสนอขายหุนให

พันธมิตรรวมทุนท่ีมีความรูความสามารถในดําเนินธุรกิจและในการพัฒนาและจัดการองคกร ซ่ึงการใชวิธีการ

แปรรูปดังกลาวจะไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการแปรรูปเพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนท่ัวไปไดเปนเจาของ

รัฐวิสาหกิจ ท้ังนี้ เนื่องจากประชาชนท่ัวไปท่ีสามารถเปนเจาของรัฐวิสาหกิจนั้น อาจไมมีความรูความสามารถ

ในการดําเนินธุรกิจของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เฉลิมพล ศรีหงษ (2551 : 113-114) ไดอธิบายไววา การแปรรูปรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย เริ่มตน

เม่ือ พ.ศ. 2504 และไดกลายเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 นับแตนั้นนั้น 

ในชวงทศวรรษท่ีผานมารัฐบาลไดแปรรูปรัฐวิสาหกิจไปแลวมากกวา 40 แหง จากจํานวนรัฐวิสาหกิจท้ังหมด

กวา 100 แหง อยางไรก็ตาม จนกระท่ังปจจุบัน การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ยังไมไดรับการดําเนินการในลักษณะท่ี

เปนกลไกสําคัญในการปฏิรูปเศรษฐกิจโดยรวมอยางเปนท่ีเขาใจกัน 

ผลจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 ไดทําใหการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีผานมาเกือบ 

10 ป จบลง จากการคาดการณวา อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในป พ.ศ. 2541 จะติด

ลบ แผนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจจึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีจะชวยฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ และสามารถแกไข

ขอจํากัดในเรื่องตอไปนี้ 

1.  ความสามารถในการใหเงินสนับสนุนรัฐวิสาหกิจตอไป 

2.  ความสามารถในการเสริมสรางความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ 

3.  ความสามารถในการดึงดูดเงินลงทุน ความรูดานการจัดการ และเทคโนโลยีจากภาคเอกชนหรือ

นักลงทุนตางประเทศ 

4.  ความสามารถในการลดภาระหนี้สินของรัฐบาล 

5.  สรางความเชื่อม่ันสําหรับประเทศไทย ตลาดทุนไทย และบริษัทเอกชนไทย 

ภายหลังจากการปรับระบบอัตราการแลกเปลี่ยนใหม รัฐบาลไทยไดรับการสนับสนุนทางการเงินจาก

กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) จํานวน 17.3 พันลานดอลลารสหรัฐในลักษณะของเงินกูยืม โดยใน
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หนังสือแสดงเจตจํานงฉบับท่ี 1 กับกองทุนการเงินระหวางประเทศ รัฐบาลไทย มีเปาหมายในระยะปานกลาง 

ท่ีจะเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนในกิจการรัฐวิสาหกิจท่ีมีความสําคัญ นอกจากนี้รัฐบาลยังพิจารณาทบทวน

ปรับปรุงกรอบของกฎหมายท่ีจะอนุญาตใหเอกชนเขารวมลงทุน รวมท้ังการเตรียมตราพระราชบัญญัติทุน

รัฐวิสาหกิจ ท้ังนี้ขอตกลงท่ีจะแปรรูปรัฐวิสาหกิจยังคงเปนเจตจํานงของรัฐบาลในการดําเนินการใหบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีไดทําไวในหนังสือแสดงเจตจํานงฉบับตอๆ มาจนถึงปจจุบันดวย 

ดังนั้น การแปรรูปรัฐวิสาหกิจจึงไมใชนโยบายใหมท่ีเกิดข้ึนจากการตกลงกับ IMF แตการแปรรูป 

รัฐวิสาหกิจเปนเสมือนเครื่องมือหนึ่งของรัฐในการท่ีจะบริหารรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนในการผลิต

สินคาและบริการในทางปริมาณและคุณภาพ โดยลดการพ่ึงพางบประมาณของรัฐใหนอยท่ีสุด นอกจากนี้ยัง

เปนการลดปญหาดานการเงิน และการบริหารท่ีไมคลองตัวของรัฐวิสาหกิจไปดวย ซ่ึง IMF เห็นวาการแปรรูป

รัฐวิสาหกิจเปนแนวทางหนึ่งในหลาย ๆ ทาง ท่ีสามารถสรางเสถียรภาพทางการเงินของประเทศในขณะนี้ จึง

ไดกําหนดเปาหมายแปรรูปรัฐวิสาหกิจไวในหนังสือแสดง เจตจํานง (LOI) เทานั้น 

แตอยางไรก็ดีก็ยังมีความยืดหยุนในระดับหนึ่ง กลาวคือ หากรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจมีปญหานอกเหนือ

การควบคุมจนไมสามารถแปรรูปรัฐวิสาหกิจตามท่ีกําหนดไว ก็สามารถชี้แจงเหตุผลให IMF ทบทวนไดเชนกัน  

เฉลิมพล ศรีหงษ (2551 : 114) กลาวถึงวัตถุประสงคในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตามขอตกลงกับ

กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ดังนี้  

1.  เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

2.  ลดภาระคาใชจายของภาครัฐ 

3.  ลดภาระหนี้สาธารณะ 

4.  สงเสริมศักยภาพการแขงขัน 

5.  สนับสนุนใหเกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

6.  ใหความม่ันใจเก่ียวกับสวัสดิการท่ีดีแกพนักงาน 

เพ่ือท่ีจะใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว รัฐบาลไดจัดตั้งคณะกรรมการกํากับนโยบาย ดาน

รัฐวิสาหกิจ (กนร.) เพ่ือทําหนาท่ีกําหนดทิศทางการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชน และเริ่มทําการจําหนายจายโอน

รัฐวิสาหกิจท่ีตองแปรรูปเปนลําดับแรก แตงตั้งท่ีปรึกษาในการแปรรูป และจัดทําแผนแมบทการปฏิรูป

รัฐวิสาหกิจ 

กรรณิการ กาญจนวฏัศรี (2558 : 171-172) กลาวไววา สาหรับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย

นั้น เริ่มมีข้ึนตั้งแตรัฐบาล “เปรม 1” ซ่ึงในคําแถลงนโยบายของรัฐบาลเม่ือเดือน มีนาคม 2523 นั้น มีใจความ

ตอนหนึ่งท่ีเก่ียวของกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ รัฐบาลนี้จะยึดนโยบายใหรัฐวิสาหกิจทุกแหงอํานวยรายได

ใหแกรัฐ และจะไมยอมใหรัฐวิสาหกิจท่ีหยอนประสิทธิภาพ เปนภาระของรัฐบาลและประชาชนอีกตอไป ซ่ึงขอ

ดําริของรัฐบาลท่ีจะแปรรูปรัฐวิสาหกิจไดรับการคัดคานจากกลุมสหภาพแรงงานเปนอยางมาก โดยสหภาพ

แรงงานไดแสดงความไมเห็นดวยท่ีจะขายรัฐวิสาหกิจใหเอกชน และเสริมดวยวา การแปรรูปรัฐวิสาหกิจของ

ไทยไดรับการบีบค้ันจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ ธนาคารโลกและบริษัทขามชาติอ่ืนๆ เพ่ือใหไทยชําระ

หนี้ไดงายข้ึน และในทรรศนะของสหภาพแรงงานนั้น เห็นวา แทนท่ีจะแปรรูปรัฐวิสาหกิจตามความปรารถนา
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ของรัฐบาล นาจะปรับปรุงรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม และ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2527 

ท่ีกําหนดใหมีการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ โดยใหแกไขประสิทธิภาพในการบริหาร (เชน การจัดทําแผนวิสาหกิจใน

ดานท่ีเก่ียวกับนโยบาย เปาหมาย และกลยุทธ สงใหกระทรวงเจาสังกัดพิจารณาใหความเห็นชอบกอน) และ

การเปลี่ยนตัวผูวาการ หรือผูอํานวยการ สวนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 6 นั้น ระบุให

เอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานและรวมทุนกับรัฐวิสาหกิจ และกําหนดข้ันตอนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

ใหชัดเจนท่ีจะนําไปสูภาคปฏิบัติ และ ในคําแถลงนโยบายของรัฐบาล พลตรี (ยศในขณะนั้น) ชาติชาย ชุณหะ

วัณ ก็ระบุใหมีการปรับปรุงการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหสามารถขยายบริการได

กวางขวาง พรอมท่ีจะรองรับการขยายบริการและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

นันทวัฒน บรมานันท (2560 : 225) อธิบายวา วิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยเม่ือ ป พ.ศ. 

2540 นับเปนจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญสําหรับการจัดทําบริการสาธารณะโดยรัฐ เพราะเม่ือประเทศไทยไดขอความ

ชวยเหลือทางวิชาการและการเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ พันธกรณีท่ีถูกผูกพันใหตองปฏิบัติตาม

คือการแปรูปรัฐวิสาหกิจ โดยมีเหตุผลสําคัญคือรัฐวิสาหกิจสวนใหญมีรัฐเปนผูรับผิดชอบในเรื่องงบประมาณ

และมีรัฐวิสาหกิจจําหนึ่งท่ีประสบปญหาการดําเนินงาน รัฐจึงตองใหรัฐวิสาหกิจท่ีจัดทําบริการสาธารณะบาง

ประเภทสามารถเลี้ยงตัวเองไดโดยไมตองพ่ึงพางบประมาณแผนดินอีกตอไป จากแนวคิดดังกลาวจึงนําไปสู

ความพยายามในการแปรูปรัฐวิสาหกิจดวยการสรางกฎเกณฑตางๆ ข้ึนมารองรับรวมท้ังกฎหมายวาดวยทุน

รัฐวิสาหกิจซ่ึงถือไดวาเปนเครื่องมือสําคัญท่ีใชในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

สืบเนื่องจากปญหาเศรษฐกิจท่ีประเทศไทยประสบอยูในปจจุบัน ทําใหประเทศไทยตองศึกษาแนวทาง

เพ่ือแกปญหาอยางเรงดวน การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนชองทางหนึ่งท่ีจะกระตุนสภาพเศรษฐกิจไดเพราะจะ

ชวยลดภาระของรัฐในการอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ การแปรรูปจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการดําเนินการ ชวย

ดึงดูดเงินลงทุน เทคโนโลยี และวิธีการบริหารจัดการ ชวยลดภาระหนี้สินของภาครัฐและสรางความม่ันใจใน

ฐานะการเงินของประเทศ ตลาดทุนไทย ตลอดจนบริษัทเอกชนไทยใหกลับคืนมา 

กลาวโดยสรุป ในอดีตรัฐบาลไดจัดตั้งองคกรท่ีเรียกวา รัฐวิสาหกิจ ข้ึนมาเพ่ือใหบริการสาธารณูปโภค

ท่ีสําคัญมากตอชีวิตความเปนอยู และการทํามาหากินของประชาชน แตในปจจุบัน กลไกตลาดมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางมาก และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน ทําใหเกิดการแขงขันท่ีมากข้ึนท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ จนทําใหรัฐวิสาหกิจบางแหงประสบสภาวะขาดทุนตอเนื่อง หรือจําเปนตองปรับปรุง

รูปแบบการทํางานของตนท้ังดานคุณภาพและราคาเพ่ือรองรับการแขงขันท่ีทวีความรุนแรง จึงนํามาสูแนวคิดท่ี

จะปฏิรูปและแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงโครงสรางการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือ

เพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ โดยมีคาบริการท่ีเหมาะสม 

และลดภาระทางการเงินของภาครัฐ 

แนวคิดเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจท่ีประสบการขาดทุน 

กอนเริ่มโครงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  จะตองมีการกําหนดใหแนชัดในประเด็นสําคัญๆ  คือ  

อุดมการณทางเศรษฐกิจของรัฐ เง่ือนไขการแปรรูป วัตถุประสงคในการแปรรูปและการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชน

ในการกําหนดแนวพิจารณาการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
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พิพัฒน ไทยอารี และ วราภรณ รุงเรืองกลกิจ (2548 : 885)อธิบายวา กอนเริ่มโครงการการแปรรูป

รัฐวิสาหกิจ  ควรจะตองมีการกําหนดใหแนชัดในประเด็นท่ีสําคัญ ดังนี้ ไดแก  

1.  อุดมการณทางเศรษฐกิจของรัฐจะยึดม่ันระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม หรือสังคมนิยม หรือแบบ

ผสม และจะใหมีระดับการผสมผสานอยางไร 

2.  รัฐจําเปนตองกําหนดประเด็นเง่ือนไขการแปรรูปวาจะเปนไปในแนวทางใด 

3.  การแปรรูปเพ่ือปรับปรุงการบริหาร  เนื่องจากกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหาร

รัฐวิสาหกิจนั้นๆ ไมเอ้ืออํานวยตอการบริหารรัฐวิสาหกิจแหงนั้น  และยังไมเหมาะสมท่ีจะแกไขหรือยกเลิก

กฎหมายเหลานั้นเสีย 

4.  การแปรรูปเพ่ือแกไขสถานการณการเงินการคลังของรัฐ เนื่องจากรัฐวิสาหกิจแหงนั้นหมดความ

จําเปน  ขาดทุนมาเปนเวลานานยากแกการแกไข ลาหลังทางเทคโนโลยี ขาดความสามารถในการบริหาร

การเงิน  กอหนี้เปนจํานวนมาก  อัตราคาใชจายสูงมาก  ซํ้าซอน  หรือขาดแผนการและเปาหมายท่ีชัดเจน 

5.  การแปรรูปเพ่ือปรับปรุงการบริหารและแกไขสถานการณการเงินการคลังรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ตอง

มิใชประเภทหารายไดเขารัฐหรือสาธารณูปโภค และหากเอกชนจัดทําแลวก็ไมมีผลกระทบกระเทือนตอ

ประชาชน 

6.  การกําหนดแนวทางพิจารณาการแปรรูปรัฐวิสาหกิจนั้นภาคเอกชน  โดยเฉพาะตลาดหลักทรัพย

นาจะมีบทบาทเพ่ิมสูงข้ึนดวย 

พิพัฒน ไทยอารี และ วราภรณ รุงเรืองกลกิจ (2548 : 888) กลาววา กิจการท่ีอยูในขอบขายการ

เปนไปไดในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  ไดแก  

1.  กิจการท่ีจําเปนตองใชเงินสูง  ซ่ึงรัฐบาลไมอาจคํ้าประกันไดมากนัก เชน กิจการรถไฟฟามวลชน

ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย และบริษัทการบินไทย จํากัด 

2.  กิจการในเครือท่ีแสวงหารายได  เชน สนามกอลฟ  โรงแรม  ซ่ึงอาจจะใชรูปแบบการให

สัมปทาน เชา หรือเชาชวง  กิจหารท่ีมีการแปรรูปบางสวนของกิจการ  เชน โรงงานยาสูบ  กระทรวงการคลัง 

3.  กิจการท่ีดําเนินการไมไดผล  ซ่ึงอาจพิจารณาจากภูมิหลังการกอตั้ง สภาวะทางเศรษฐกิจ

การเมือง วัตถุประสงค สถานะทางกฎหมาย โครงสรางองคการ สถานการณดานการตลาด เงินทุนและการเงิน  

เทคโนโลยี  และระบบการตัดสินใจ ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะชวยชี้ใหเห็นถึงระดับความสามารถในการดําเนินการของ

รัฐวิสาหกิจได 

4.  กิจการประเภทอุตสาหกรรม หรือการบริการข้ันพ้ืนฐานท่ีเอกชนสามารถทําไดดีกวา ไดแก  

องคการอุตสาหกรรมหองเย็น บริษัทไมอัดไทย จํากัด องคการมวลชนกรุงเทพ องคการโทรศัพทแหงประเทศ

ไทย 

5.  กิจการประเภทอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ บางแหงไดยุบเลิกไปแลว  เชน  

องคการเหมืองแร 

6.  รัฐวิสาหกิจประเภทเกษตรกรรมและพาณิชยกรรม  ตองศึกษารายละเอียดเปนแตละกรณีไป 
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ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และคณะ (2549 : 1) กลาววา ในอดีตรัฐบาลไดจัดตั้งรัฐวิสาหกิจข้ึนมาเพ่ือให

บริการสาธารณูปโภคท่ีสําคัญมากตอชีวิตความเปนอยู และการทํามาหากินของประชาชน ตัวอยางท่ีสําคัญ 

ไดแก การไฟฟา น้ําประปา โทรศัพท ไปรษณียโทรเลข ถนนทางดวน ทาเรือ สนามบิน รถเมล และรถไฟ เปน

ตน เปนท่ียอมรับกันวารัฐวิสาหกิจเหลานี้ไดมีสวนทําใหเศรษฐกิจและสังคมกาวหนาไปไดอยางรวดเร็ว หลาย

แหงสามารถทํากําไรสงใหรัฐเปนจํานวนมาก และมีจํานวน   ไมนอยท่ีสามารถสรางงานและเปนแหลงผลิต

พนักงานท่ีมีความรู ความสามารถ ประสบการณ และทักษะการทํางานอยางดี แตทวาในปจจุบันกลไกตลาดมี

การเปลี่ยนแปลงอยางมาก และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน ทําใหเกิดการแขงขันท่ีมากข้ึน ท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ จนทําใหรัฐวิสาหกิจบางแหงประสบสภาวะขาดทุนตอเนื่อง หรือจําเปนตองปรับ

รูปแบบการทํางานของตน ท้ังดานคุณภาพและราคาเพ่ือรองรับการแขงขันท่ีทวีความรุนแรง 

รัฐบาลจึงมีแนวคิดท่ีจะปฏิรูปและแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงโครงสรางการ

ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ใหบริการ โดยมีคาบริการท่ีเหมาะสม และลดภาระทางการเงินของภาครัฐ ใหรัฐวิสาหกิจมีเงินลงทุนเพียงพอ

สําหรับโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญ และในขณะเดียวกันก็ตอบสนองวัตถุประสงคการใหบริการทางสังคมและ

สรางงานท่ีดีข้ึน 

ดานหนึ่งรัฐบาลมีความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจใหสามารถอยูรอด

และแขงขันได รวมท้ังลดภาระทางการเงินของภาครัฐ นอกจากนั้นยังจะตองพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให

เติบโตและมีความเขมแข็ง แตทวาหากทําการปฏิรูปในลักษณะท่ีขัดแยงกับกลไกตลาดจะทําใหตลาดมีความ

ออนแอลง เชน หากทําการแปรรูปแลวกระทบตอราคาของสินคาหรือบริการ จะทําใหตนทุนในการใชชีวิตของ

ประชาชนสูงข้ึน อันจะเปนสิ่งท่ีบอนทําลายสถานะของตลาดเอง 

นันทวัฒน บรมานันท (2560 : 228 ) อธิบายวา นับตั้งแตเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 รัฐบาล

ไดมีนโยบายในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจโดยมีการนําเสนอแผนแมบทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรี 

เม่ือวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2541 หลักเกณฑและเง่ือนไขในการจัดการรายไดจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตาม

มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 และหนังสือแจงความจํานงขอรับความชวยเหลือทาง

วิชาการและการเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวไดสรางความหวั่นไหวใหแก

พนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคคลท่ีเก่ียวของ และประชาชนโดยท่ัวไป  

รัฐบาลจึงไดระบุไวในจดหมายแสดงเจตจํานงตอกองทุนการเงินระหวางประเทศวาจะเรง แปรรูป

รัฐวิสาหกิจเพ่ือใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมมากข้ึน ลดภาระหนี้ของภาครัฐ เปดใหมีการแขงขันโดยเสรี 

กระตุนใหประสิทธิภาพงานเพ่ิมข้ึน และใหคงสวัสดิการตางๆ ของพนักงานไว ในการนี้จึงไดจัดตั้ ง

คณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ (กนร.) ข้ึน เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการแปรรูป เรงแปรรูป

รัฐวิสาหกิจบางแหงท่ีสามารถทําไดโดยเร็ว คัดเลือกและวาจางบริษัทท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทําแผนแมบทการแปรรูป

ฉบับนี้ข้ึน เพ่ือใหเกิดความแนใจวาการปฏิรูปนั้นมีรากฐานท่ีเขมแข็งและกรอบการทํางานภายในอนาคตอัน

ใกล 
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การจัดสรรรายไดจากการแปรรูป การจัดสรรรายไดจากการแปรรูปจะดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  

ซ่ึงกําหนดใหนําสงรอยละ 50 ของรายไดจากการจําหนายหุนในรัฐวิสาหกิจท่ีรัฐเปนเจาของเปนรายไดของ

แผนดินเพ่ือสนับสนุนงบประมาณรายจายดานการศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร การสวัสดิการแรงงาน 

และการพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในชนบท และอีกรอยละ 50 นําสงใหกองทุนเพ่ือการชําระคืนเงินกูแก

กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

กรณีรัฐวิสาหกิจจําหนายหุนในบริษัทลูก หรือจําหนายทรัพยสินหรือกิจการ ใหจัดสรรรายไดจากการ

ขายหุนบางสวนเปนเงินสํารองการขยายงานและกองทุนสวัสดิการพนักงานของรัฐวิสาหกิจ  ท่ีไดรับผลกระทบ

นี้ สวนท่ีเหลือรอยละ 50 ใหนําสงเปนรายไดของแผนดินเพ่ือสนับสนุนงบประมาณรายจายดานการศึกษา การ

สาธารณสุข การเกษตร การสวัสดิการแรงงาน และการพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในชนบท และอีกรอยละ 

50 นําสงใหกองทุนเพ่ือการชําระคืนเงินกูแกกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  

ในกรณีท่ีรัฐวิสาหกิจใหสัมปทานโดยอาศัยสิทธิ หรือทรัพยสิน หรือกิจการหรือโครงการของ

รัฐวิสาหกิจนั้นแกเอกชนในรูปแบบตางๆ โดยเอกชนจายคาตอบแทนสําหรับการใหสัมปทานนั้นแกรัฐวิสาหกิจ 

รายไดจากการแปรรูปจะเปนไปตามกรณีรัฐวิสาหกิจจําหนายหุนในบริษัทลูก 

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เปนรัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาเปน รัฐวิสาหกิจประเภท

สาธารณูปโภค ท่ีรัฐบาลกําหนดเปาหมายใหจัดบริการรถโดยสาร ประจําทางแกประชาชน โดยไมมุงแสวงหา

กําไร แตเนื่องการดําเนินงานขององคการฯ ประสบสภาวะขาดทุนอยางตอเนื่อง รัฐบาลจึงตองใหเงินอุดหนุน

การดําเนินกิจการนี้ มาตลอดเวลา ทําใหรัฐบาลในระยะหลังมีนโยบาย   ท่ีจะลดขนาดขององคการขนสงมวล 

ชนกรุงเทพใหเล็กลง โดยใหเอกชนเขารวมกิจการ  

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพก็เปนรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่งท่ีมีแนวโนมในการแปรรูปไปสูภาคเอกชน 

แนวทางในการแปรรูปขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ คือ 

1.  ลดขนาดขององคการใหเล็กลง 

2.  โอนใหเอกชนเขารวมดําเนินมากข้ึน การท่ีองคการขนสงมวลชนกรุงเทพมีแนวโนมท่ีจะแปรรูป

ไปสูภาคเอกชน ยอมสะทอนใหเห็นวาการบริหารการเงินขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีปญหามาก ไม

สามารถจะดําเนินการแบบเดิมไดอีกตอไป 

กลาวโดยสรุป ประเทศไทยเริ่มมีการกําหนดนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

แหงชาติฉบับแรก  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทุกฉบับท่ีผานมาไดกําหนดแนวนโยบายการ

แปรรูปไวดวย การแปรรูปรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยเริ่มดําเนินการมาตั้งแต พ.ศ. 2504 และมีระบุไวใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทุกฉบับ 

กรณีศึกษาการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย 

 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดรับการยอมรับวามีการจัดองคการท่ีดี มีการวางแผนท่ีชัดเจน ให

ความสําคัญในเรื่องการบริหารงานบุคคล ผูนําองคการมีภาวการณเปนผูนําท่ีดี มีความสามารถในการ

ดําเนินงานสูง มีการกํากับควบคุมองคการอยางมีประสิทธิภาพ 
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ภูรี สิรสุนทร (2550 : 7-8) กลาววา พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายกลางซ่ึง

ถูกตราข้ึนเพ่ือแปลงทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัท โดยไมจําเปนตองแกไขกฎหมาย  ซ่ึงตราข้ึนมาเพ่ือ

จัดตั้งรัฐวิสาหกิจแตละแหงโดยเฉพาะ จึงเปนกฎหมายท่ีอํานวยความสะดวกใหแกรัฐวิสาหกิจท่ีตองการเปลี่ยน

รูปแบบจากรัฐวิสาหกิจใหเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน 

ปตท. เปนบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2544 แปลงสภาพ ทอท. เปน บริษัท ทา

อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ในวันท่ี 30 กันยายน 2545 แปลงสภาพ อสมท. เปน บริษัท อสมท จํากัด 

(มหาชน) ในวันท่ี 17 สิงหาคม 2547 แปลงสภาพ กสท. ออกเปนบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

และ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ในวันท่ี 8 กรกฎาคม 2546 และแปลงสภาพ ทศท. เปน บริษัท ทศท คอร

ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในวันท่ี 23 กรกฎาคม 2546 ซ่ึงตอมาได Rebranding ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2548 

โดยเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

โกศล กูสกุลชัย (2555) ไดศึกษาวิจัยการแปรรูปองคการรัฐวิสาหกิจของไทย และยกตัวอยาง

กรณีศึกษาของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สรุปผลการดําเนินงานท่ีประสบผลสําเร็จไดดังนี้ 

การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) กอตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ซ่ึงตรงกับระยะท่ี

ท่ัวโลกกําลังเกิดภาวะน้ํามันขาดแคลน ปตท. จึงเริ่มตนการดําเนินงานดวยการจัดหาน้ํามันสนองความตองการ

ใชในประเทศไทยใหเพียงพออยางเรงดวน ภาระอันหนักหนวงดังกลาวไดเปนแรงสนับสนุนให ปตท. มุงจัดหา

ปโตรเลียมจาแหลงในประเทศเพ่ิมเติม เปนผลใหประเทศไทยสามารถพ่ึงพาตนเองทางดานพลังงานไดในระดับ

หนึ่ง ลดการสูญเสียเงินตราตางประเทศไดเปนจํานวนมาก 

ตอมา ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท. จดทะเบียนจัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 โดย

แปลงสภาพจากการปโตรเลียมแหงประเทศไทย โดยรับโอนกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด สินทรัพย และ

พนักงานท้ังหมด ภายใตพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ปตท. มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20,000 

ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 2,000 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท โดยไดทําการซ้ือขายในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยวันแรก ในวันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2544 และมีกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนราย

ใหญ 

จําเนียร ราชแพทยาคม (2559 : 71) ไดกลาวไววา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดรับการยอมรับวา

มีการจัดองคการท่ีดี มีการวางแผนท่ีชัดเจน ใหความสําคัญในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ผูนําองคการมี

ภาวการณเปนผูนําท่ีดี มีความสามารถในการดําเนินงานสูง มีการกํากับควบคุมองคการอยางมีประสิทธิภาพ 

เห็นไดจากการไดรับรางวัลดานการจัดการมากมาย อาทิ รางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ TQC 2008 รางวัล 

Trusted Brands 2552 รางวัล Best Board Awards 2008 รางวัลบริษัทไทยท่ีนาเชื่อถือประจําป 2552 

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน ป 2552 บริษัทท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกอันดับท่ี 18 รางวัลบริษัทท่ีดีท่ีสุดในเอเชีย 

2552 เปนตน ตลอดจนการตอบสนองผูมีสวนไดสวนเสีย และสรางการมีสวนรวม โดยการสรางเครือขายกับ

หนวยราชการและสังคม 

นันทวัฒน บรมานันท (2560 : 254) กลาววา การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) ไดดําเนินการ

แปลงสภาพเปนบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ในดานการพัฒนารัฐวิสาหกิจให
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เปนองคกรหลักในการกอบกูเศรษฐกิจและสรางรายไดใหกับประเทศ โดยรวมรัฐวิสาหกิจท่ีมีศักยภาพและมี

ความพรอมเขาดวยกันภายใตการบริหารขององคกรท่ีเปนมืออาชีพ มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและ

ปลอดจากการเมืองแทรกแซงในการบริหาร พรอมท้ังเปดโอกาสใหประชาชนคนไทยมีโอกาสลงทุนในกิจการ

ของรัฐวิสาหกิจ และสนับสนุนใหรัฐวิสาหกิจมีความพรอมเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยภายในระยะเวลา

ท่ีเหมาะสม 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดจะทะเบียนเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ. 2535 เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ในการจดทะเบียนไดแนบเอกสารดังตอไปนี้เพ่ือประกอบการจด

ทะเบียนดวย 

1.  ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด และหนังสือรับรองวา บริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด ทะเบียนเลขท่ี บมจ. 671 เม่ือ

วันท่ี 1 ตุลาคม 2544 

2.  หนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

3.  ขอบังคับของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

กลาวโดยสรุป การแปรรูปรัฐวิสาหกิจคือการลดบทบาทของรัฐหรือกิจการภาครัฐท่ีมีตอกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ ซ่ึงแนวคิดเก่ียวกับการแปรรูปเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางอุดมการณของรัฐและสภาวะแวดลอม 

อันสืบเนื่องมาจากเหตุการณและภารกิจของรัฐบาลภายหลังเหตุการณวิกฤตทางเศรษฐกิจ เพ่ือเปลี่ยนสถานะ

ของรัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือโดยพระราชกฤษฎีกาใหเปนรัฐวิสาหกิจในรูปของบริษัท

จํากัดหรือบริษัทจํากัดมหาชน จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เพ่ือแปลงทุนของ

รัฐวิสาหกิจประเภทองคการของรัฐบาลและหนวยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเปนเจาของใหเปนทุนเรือนหุนของ

รัฐวิสาหกิจในรูปของบริษัท และเปนพ้ืนฐานเบื้องตนท่ีจะทําใหการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนองคกรธุรกิจเต็ม

รูปแบบกระทําไดโดยสะดวก โดยกระจายหุนท่ีรัฐถือไวใหแกภาคเอกชนเพ่ือท่ีภาคเอกชนจะไดเขามามีสวนรวม

ในการลงทุนและการบริหารจัดการในกิจการท่ีรัฐวิสาหกิจเดิมดําเนินการอยูไดตอไปในอนาคต 

สรุป 

 ปญหาการคลังของรัฐวิสาหกิจในปจจุบันคือการขาดทุน หรือมีรายไดไมพอคาใชจาย การแปรรูป

รัฐวิสาหกิจเปนการเพ่ิมบทบาทของเอกชนในการบริหารรัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ การ

แปรรูปรัฐวิสาหกิจคือการลดบทบาทของรัฐหรือกิจการภาครัฐท่ีมีตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงแนวคิดเก่ียวกับ

การแปรรูปเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางอุดมการณของรัฐและสภาวะแวดลอม อันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ

และภารกิจของรัฐบาลภายหลังเหตุการณวิกฤตทางเศรษฐกิจ 

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ คือ การลดบทบาทของรัฐหรือกิจการภาครัฐท่ีมีตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ

การเพ่ิมบทบาทของเอกชนในกิจการท่ีรัฐวิสาหกิจดําเนินการอยู เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 
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การแปรรูปรัฐวิสาหกิจมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานใหมีความคลองตัวเหมือน

ภาคเอกชน และลดภาระการลงทุนของภาครัฐ โดยใหประชาชนผูใชบริการไดรับผลประโยชนสูงสุดท่ีเกิดข้ึน

จากการ ปรับปรุงดังกลาว 

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เปนการนําสิทธิหรือทรัพยสินของแผนดินไประดมทรัพยากรจากเอกชน ซ่ึง

รวมถึงการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและทุนกอนใหมมาใชในการลงทุนและพัฒนากิจการของรัฐในอนาคต 

ซ่ึงจะทําใหรัฐวิสาหกิจสามารถขยายงานและเพ่ิมการใหบริการแกประชาชนมากข้ึน ท้ังในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ พรอมท้ังมีเทคโนโลยีใหมๆ 

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจท่ีสําคัญมี 7 รูปแบบ ไดแก สัญญาการบริหารจัดการ สัญญาเชา การให

สัมปทาน ความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน การรวมลงทุนกับภาคเอกชน การกระจายหุน  ในตลาด

หลักทรัพย และ การจําหนายจายโอนและยุบเลิกกิจการ 

รัฐบาลไทยไดดําเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเม่ือ 50 ปกอนจนถึงปจจุบันรวมจํานวนกวา 100 แหง 

ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา การแปรรูปรัฐวิสาหกิจมิใชเรื่องใหมแตอยางใด แตเปนนโยบายท่ีรัฐบาลทุกรัฐบาลได

ดําเนินการอยางตอเนื่อง ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2504-2509) จนถึง

แผนพัฒนาฯ ฉบับปจจุบัน 

ปจจุบันไดมีแปลงสภาพของรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติดังกลาวไปแลวหลายรัฐวิสาหกิจ ไดแก 

การปโตรเลียมแหงประเทศไทย องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย การทาอากาศยานแหงประเทศไทย 

การสื่อสารแหงประเทศไทย และองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย 

 

คําถามทายบท 
จงตอบคําถามตอไปใหถูกตองและไดใจความสมบูรณ 

1. จงอธิบายความหมายของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

2. จงอธิบายสาเหตุท่ีตองมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

3. จงอธิบายรูปแบบของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจมาพอสังเขป 

4. จงอธิบายวิธีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจท่ีนิยมปฏิบัติกันในประเทศตางๆ 

5. จงอธิบายปญหาและขอจํากัดของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจมาพอสังเขป 

6. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทยมีแนวคิดท่ัวไปอยางไร 

7. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทยมีวิธีการและแนวทางอยางไร 

8. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจมีผลกระทบ ขอดี ขอเสียอยางไร 

9. จงยกตัวอยางรัฐวิสาหกิจท่ีแปรรูปแลวในกรณีประเทศไทย 

 

 





 

 

 

 

 รัฐวิสาหกิจคือองคการของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเปนเจาของ เปนองคการท่ีรับผิดชอบ

บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม มีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหารายได ตองสามารถเลี้ยง

ตัวเองจากการดําเนินงานเชิงพาณิชย เปนหนวยงานท่ีผลิตและจําหนายสินคาหรือบริการ ท่ีมีลักษณะเปนการ

เปนการใหบริการสาธารณะและงานสาธารณูปโภคขนาดใหญ หรืองานของรัฐบาลบางดานท่ีมีความสําคัญตอ

ความม่ันคงและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หรือการดําเนินกิจกรรมมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนท่ี รัฐยังจําเปนตองควบคุมและดําเนินการแตเพียงผูเดียว หรือเปนงานท่ีภาคเอกชนยังไมพรอมท่ีจะ

ลงทุนดําเนินการ หรือเปนกิจการท่ีรัฐจําเปนตองแทรกแซงตลาดเพ่ือใหเกิดการแขงขันท่ีเปนธรรม หรือ

ใหบริการแกกลุมเปาหมายเฉพาะ เพ่ือใหงานบริการนั้นไดมาตรฐานท้ังในเรื่องคุณภาพ ปริมาณ คาใชจาย และ

อ่ืนๆ 

สรุปสงทาย 

ในการศึกษาการบริหารงานรัฐวิสาหกิจ เริ่มตนจากการศึกษาถึงแนวคิดวาดวยรัฐซ่ึงครอบคลุมถึง

ความหมายของรัฐ องคประกอบของรัฐ และการจัดองคการของรัฐ ทฤษฎีวาดวยการกําเนิดรัฐ การกระทําของ

รัฐ และรัฐกับการกําหนดทางเลือกนโยบายสาธารณะเพ่ือจัดทําบริการสาธารณะภายในรัฐ  

บริการสาธารณะเปนภารกิจหนึ่งของรัฐในการดําเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน 

และจะตองดําเนินกิจการท่ีจัดทําโดยนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน อยูภายใตระบบกฎหมายมหาชน รัฐจะมี

บทบาทในการกําหนดทางเลอืกเพ่ือบริการสาธารณะมากนอยแคไหน ข้ึนอยูกับระบบการปกครองของประเทศ

เปนสําคัญ  

รัฐวิสาหกิจหรือวิสาหกิจมหาชน เปนเครื่องมืออยางหนึ่งของรัฐในการประกอบภารกิจในทาง

เศรษฐกิจ เนื่องจากภารกิจของรัฐไดขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน นอกเหนือจากภารกิจดั้งเดิม โดยท่ัวๆ ไป กิจการทาง

เศรษฐกิจเปนเรื่องของสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ ในแตละประเทศจะรวมกันดําเนินการเพ่ือใหเกิดความสมดุล

ระหวางความตองการของมนุษยและปจจัยท่ีตอบสนอง การนําเครื่องมือหรือรูปแบบท่ีใชในการปฏิบัติภารกิจ

ดั้งเดิมของรัฐ ซ่ึงไดแก สวนราชการมาใชในการดําเนินงานทางเศรษฐกิจอาจไมเหมาะสม เพราะการ

ดําเนินงานทางเศรษฐกิจตองอาศัยความคลองตัวในการตัดสินใจดําเนินการและในดานการเงินเชนเดียวกับ

วิสาหกิจเอกชน รัฐจึงตองจัดต้ังรัฐวิสาหกิจใหมีลักษณะท่ีแตกตางจากสวนราชการและใหมีความใกลเคียงกับ

ลักษณะของวิสาหกิจเอกชนใหมากท่ีสุด 

สําหรับประเทศไทย การเกิดข้ึนขององคกรท่ีรับผิดชอบภารกิจในทางอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม

ในรูปรัฐวิสาหกิจอาจลาชาแตกตางไปจากสังคมตะวันตกบาง แตสังคมไทยก็ไดยอมรับปรากฏการณของการมี

บทท่ี 11 

บทสงทาย 
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องคกรของรัฐในการดําเนินภารกิจอันเปนบริการสาธารณะในรูปรัฐวิสาหกิจมาเปนเวลายาวนานจนถึงปจจุบัน 

การบริหารงานรัฐวิสาหกิจและโครงสรางองคการในการบริหารงานรัฐวิสาหกิจของไทย จําลองรูปแบบมาจาก

วิสาหกิจเอกชน ในแงกฎหมายมีโครงสรางสําคัญอยู 3 ประการ คือ ทบวงการเมือง องคการรัฐ และบริษัทของ

รัฐ โดยองคกรบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ไดแก คณะกรรมการซ่ึงกําหนดนโยบายควบคุมดูแลกิจการท่ัวไป 

และผูบริหารระดับสูงบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการจัดตั้งและนโยบายท่ี

คณะกรรมการกําหนดไว  

ภาครัฐมีหนาท่ีกํากับดูแลในฐานะเจาของกิจการ การกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจของไทยประกอบดวย 

คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ กระทรวงการคลัง สํานักงานตรวจเงินแผนดิน สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอม 

คณะกรรมการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจแหงชาติ คณะกรรมการการตรวจสอบของรัฐวิสาหกิจ กระทรวงเจาสังกัด 

และหนวยงานของรัฐอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

รัฐวิสาหกิจไทย นับเปนฟนเฟองสําคัญของภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศ ท้ังงานบริการดาน

สาธารณูปโภคพ้ืนฐานและบริการดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวโยงกับความม่ันคงของไทย ประสิทธิภาพและรูปแบบการ

บริหารรัฐวิสาหกิจจึงถือเปนงานสําคัญอันดับแรกๆ ท่ีรัฐใหความสําคัญในการบริการและจัดการ ปญหาการ

คลังของรัฐวิสาหกิจในปจจุบันคือการขาดทุน หรือมีรายไดไมพอคาใชจาย การเพ่ิมประสิทธิภาพของ

รัฐวิสาหกิจมีหลายวิธี โดยแตละวิธีก็มีความเหมาะสมในตัวเอง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมและสถานการณ

ทางเศรษฐกิจในขณะใดขณะหนึ่ง ซ่ึงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนการเพ่ิมบทบาทของเอกชนในการบริหาร

รัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ 

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจคือการลดบทบาทของรัฐหรือกิจการภาครัฐท่ีมีตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซ่ึง

แนวคิดเก่ียวกับการแปรรูปเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางอุดมการณของรัฐและสภาวะแวดลอม อันสืบ

เนื่องมาจากเหตุการณและภารกิจของรัฐบาลภายหลังเหตุการณวิกฤตทางเศรษฐกิจเพ่ือเปลี่ยนสถานะของ

รัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือโดยพระราชกฤษฎีกาใหเปนรัฐวิสาหกิจในรูปของบริษัทจํากัด

หรือบริษัทจํากัดมหาชน จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เพ่ือแปลงทุนของ

รัฐวิสาหกิจประเภทองคการของรัฐบาลและหนวยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเปนเจาของใหเปนทุนเรือนหุนของ

รัฐวิสาหกิจในรูปของบริษัท และเปนพ้ืนฐานเบื้องตน      ท่ีจะทําใหการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนองคกรธุรกิจ

เต็มรูปแบบกระทําไดโดยสะดวก โดยกระจายหุน   ท่ีรัฐถือไวใหแกภาคเอกชนเพ่ือท่ีภาคเอกชนจะไดเขามามี

สวนรวมในการลงทุนและการบริหารจัดการในกิจการท่ีรัฐวิสาหกิจเดิมดําเนินการอยูไดตอไปในอนาคต 

ปจจุบันไดมีแปลงสภาพของรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติดังกลาวไปแลวหลายรัฐวิสาหกิจ ไดแก 

การปโตรเลียมแหงประเทศไทย องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย การทาอากาศยานแหงประเทศไทย 

การสื่อสารแหงประเทศไทย และองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย 

ความหมายและลักษณะการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

1.  รัฐวิสาหกิจเปนองคการของรัฐบาลท่ีรับผิดชอบบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชย 

กรรม มีวัตถุประสงคเพ่ือการแสวงหารายได ตองสามารถเลี้ยงตัวเองจากการดําเนินงานเชิงพาณิชย แตหากมี
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ความจําเปนตองรับเงินงบประมาณสนับสนุนเปนครั้งคราวหรือบางสวน ในกรณีนี้ รัฐก็จะจัดสรรงบประมาณ

ในรูปของเงินอุดหนุน ซ่ึงจะแยกจากการเก็บคาบริการตามปกติของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ เปนนิติบุคคลและมี

ความสัมพันธกับรัฐซ่ึงประกอบดวย รัฐจัดต้ัง ทุนเกินครึ่งเปนของรัฐ รัฐมีอํานาจบริหารจัดการผานการแตงตั้ง

คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง และการใหนโยบาย การลงทุนตองขอความเห็นชอบจากรัฐ และรายได

ตองสงคืนรัฐ บุคลากรมีสถานะเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ และวิธีดําเนินการไมใชอํานาจฝายเดียวเปนหลัก แตใช

สัญญา ไมใชกฎระเบียบของทางราชการในการบริหารการเงิน การบริหารงาน และการบริหารบุคคล ยกเวน

รัฐวิสาหกิจท่ีตองใชอํานาจพิเศษของรัฐ เชน เวนคืน ปกเสา พาดสาย ตองจัดตั้งโดยมีพระราชบัญญัติรองรับ 

2. องคการของรัฐหรือหนวยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเปนเจาของ รวมท้ังบริษัทจํากัดและหางหุนสวนนิติ

บุคคลท่ีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจถือหุนอยูดวยเกินกวารอยละ 50 แตไมรวมถึงองคการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ

สงเคราะหหรือสงเสริมการใดๆ ท่ีไมใชธุรกิจ รัฐวิสาหกิจจะแยกสวนของการบริหารงานออกจากสวนราชการ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจจะแยกสวนของการบริหารงานออกจากสวนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจจึงไมใช

ขาราชการ แตระเบียบการปฏิบัติงานตางๆ ใชหลักการเดียวกัน 

3. องคการของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเปนเจาของ หรือรัฐมีหุนอยูเกินกวารอยละ 50 

มีการดําเนินงานท่ีมีลักษณะผสมระหวางกิจการเอกชนและหนวยงานของรัฐบาลแบบมหาชน มีเปาหมายคือ

ผลประโยชนของสวนรวมเปนหลกั 

วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือดําเนินการในกิจการท่ีเอกชนไมสามารถดําเนินการเองได 

2. เพ่ือหารายไดแกรัฐ 

3. เพ่ือดําเนินกิจการท่ีมีความสําคัญ 

4. เพ่ือประกอบกิจการท่ีเปนเครื่องมือสนองนโยบายเพ่ือชวยเหลือในการครองชีพหรือสงเสริม

อาชีพของประชาชนเปนสวนใหญ 

5. เพ่ือประกอบกิจการเพ่ือสาธารณประโยชน 

6. เพ่ือปองกันการผูกขาดของบริการสาธารณูปโภค 

7. เพ่ือใหบริการในกิจการท่ีภาคเอกชนยังไมพรอมจะลงทุนในโครงการขนาดใหญชวงแรกๆ 

8. เพ่ือใหบริการกิจการท่ีภาคเอกชนไมสนใจลงทุน 

9. เพ่ือสนับสนุนกิจการใหเกิดประโยชนดานสังคมและสิ่งแวดลอมตอประชาชนสวนรวม 

10. เพ่ือผลิตสินคาในอุตสาหกรรมพ้ืนฐานท่ีสําคัญ เชน น้ํามัน กาซธรรมชาติ การเดินเรือทะเล 

และปโตรเคมี 

11. เพ่ือควบคุมบางกิจการท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพและศีลธรรมของประชาชน 

ประเภทขององคการ 

1.  การแบงประเภทของรัฐวิสาหกิจตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ง ไดแก 

 1.1 รัฐวิสาหกิจประเภทท่ีหารายไดใหรัฐ 

 1.2 รัฐวิสาหกิจประเภทท่ีเปนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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 1.3 รัฐวิสาหกิจประเภทท่ีตั้งข้ึนเพ่ือดําเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐ 

 1.4 รัฐวิสาหกิจประเภทท่ีตั้งข้ึนหรือไดมาดวยเหตุผลอ่ืน 

2. การแบงประเภทของรัฐวิสาหกิจตามท่ีมาทางกฎหมาย ไดแก 

 2.1 การจัดตั้งโดยกฎหมายมหาชน 

 2.2 การจัดตั้งโดยกฎหมายเอกชน 
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 : เอกสารประกอบการสอน กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 

 : ตํารา การบริหารงานรัฐวิสาหกิจ 

 บทความ 

  2561 :  สิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” 

ผลงานวิจัย 

 2560 : การประเมินศักยภาพของเทศบาลบุรีรัมยในการเตรียมความพรอม 

   เขาสูประชาคมอาเซียน 

  : ระดบัจริยธรรมทางการบรหิารของผูนําชุมชน  

   ในเขตเทศบาลตําบลโนนเจริญ 

   อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย 

 2561 : การเสริมสรางพลังอํานาจชุมชนสูวิถีความเปนพลเมืองในระบอบ 

   ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชุมชน 

    ในเขตจังหวัดบุรีรัมย 
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