
บทที ่7 

รัฐวสิาหกจิและองคการมหาชน 

 นอกเหนือจากการแบงโครงสรางภายในของรัฐในรูปแบบการรวมอํานาจ (การบริหาร

ราชการสวนกลาง) การแบงอํานาจ (การบริหารราชการสวนภูมิภาค) และการกระจายอํานาจ(การ

บริหารราชการสวนทองถ่ิน) สําหรับประเทศไทยยังมีการจัดต้ังหนวยงานเฉพาะดาน เพื่อมีสวนรวมใน

การดําเนินการจัดทําภารกิจการบริการสาธารณะแกประชาชน หนวยงานเฉพาะดานดังกลาว ไดแก

รัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน 

 ในบทนี้ผูเขียนจะไดกลาวถึงองคการที่มีบทบาทในการจัดทําบริการสาธารณะ

ประกอบดวยรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน โดยมีประเด็นสาระสําคัญในดานตางๆ ดังนี้ 

1. รฐัวิสาหกจิ 

 รัฐวิสาหกิจไดแกกิจการที่อาจดําเนินการเชิงพาณิชย กลาวคืออาจแสวงหากําไรได แต

กิจการที่เปนบริการสาธารณะบางประเภท ไมสามารถแสวงหากําไรจากกิจการประเภทนั้น ใน

ขณะเดียวกันไมควรจัดต้ังเปนหนวยราชการ เนื่องจากมีกฎระเบียบ ซึ่งไมเอื้ออํานวยกับการทําภารกิจ

ซึ่งตองการความรวดเร็วคลองตัว และประสิทธิภาพสูง 

 1.1 ความหมายของ “รฐัวิสาหกิจ” 

 การศึกษาความหมายของ “รัฐวิสาหกิจ” อาจพิจารณาได ดังนี้ 

  1.1.1 ความหมายทัว่ไป 

  พิพัฒน ไทยอารีย และพิมล จรรยนามวัฒน (2530 : 20-21) ไดใหความหมายของ 

“รัฐวิสาหกิจ” วาหมายถึง กิจการที่รัฐเปนเจาของและดําเนินการดานอุตสาหกรรมเกษตรกรรม

การเงินและการคาพาณิชย และ Wickham เสนอวา รัฐวิสาหกิจคือองคการที่ดําเนินการเพื่อขาย

ผลิตผลหรือบริการแกตลาดโดยที่กิจการนี้มีรัฐบาลเปนเจาของทั้งหมดหรือสวนใหญลักษณะของ

องคการจะมีระบบงบประมาณแยกตางหากจากราชการและจะมีการดําเนินการบริหารของตนเองโดย

รัฐบาลหรือสวนราชการจะคอยเปนผูกําหนดแนวทางไวซึ่งองคการนั้น ๆ จะตองปฏิบัติตาม 

  เอกวิทย มณีธร (2552 : 148-149) กลาวแสดงใหเห็นวารัฐวิสาหกิจหมายถึงองคการ

ของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจของรัฐบาลหรือบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใด ๆ ท่ีดําเนินกิจกรรม

ธุรกิจทั้งในดานอุตสาหกรรมกสิกรรมและการพาณิชยที่สวนราชการหรือองคการของรัฐบาลหรือ

หนวยงานธุรกิจของรัฐบาลมีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบหรือเปนเจาของทุนทั้งหมดและ

ควบคุมการดําเนินกิจกรรมนั้น ๆ 
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  วรบุตร วภักด์ิเพชร (2558 : 6) อธิบายวา รัฐวิสาหกิจหมายถึง กิจการท่ีรัฐบาลเขาไปมี

สวนรวมเปนเจาของ ไมวาจะเปนเจาของทั้งหมดหรือบางสวนซึ่งทําใหรัฐบาลสามารถควบคมหรือ

กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ เชนการลงทุน การกําหนดอัตรา

คาบริการ การวาจางงาน และการผลิตสินคาและบริการบางประเภท กิจการที่รัฐบาลไทยจัดตั้งขึ้น

ดําเนินการในรูปรัฐวิสาหกิจ เชน การสาธารณูปโภค คือไฟฟา ประปา โทรศัพท กิจการอุตสาหกรรม

บางประเภท เชนองคการแกว องคการแบตเตอรรี ่ กิจการธนาคาร เชนธนาคารออมสิน ธนาคาร

อาคารสงเคราะห เปนตน 

  1.1.2 ความหมายทางกฎหมาย 

  สําหรับประเทศไทยคําวา “รัฐวิสาหกิจ” ไดมีการกําหนดความหมายในกฎหมาย 5 

ฉบับซึ่ง นันทวัฒน บรมนันท (2553 : 251-253) และอํานาจ ศรีพูนยสุข (2555 : 14-15) ไดกลาวถึง

ความหมายจากกฎหมายตาง ๆ สรุปไดดังนี้  

   1) พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2521 (เดิมคือ

พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ พ.ศ. 2502) มาตรา 4 วรรค 6 บัญญัติคําวา 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา 

    (1) องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาลหรือ

กิจการของรัฐตามกฎหมายท่ีจัดต้ังกิจการนั้นและหมายความรวมถึงหนวยงานธุรกิจท่ีรัฐเปนเจาของ 

    (2) บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีกระทรวงทบวงกรมหรือสวนราชการ

ท่ีเรียกช่ืออยางอื่นท่ีมีฐานะเปนกระทรวงทบวงหรือกรมและหรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) มีทุนรวมอยูดวย

เกินกวารอยละหาสิบหรือ 

    (3) บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีกระทรวงทบวงกรมหรือสวนราชการ

ท่ีเรียกชื่ออยางอื่นท่ีมีฐานะเปนกระทรวงทบวงหรือกรมและหรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) (2) มีทุนรวมอยู

ดวยเกินกวารอยละหาสิบ 

   2) พระราชบ ัญญ ัต ิว ิธ ีการงบประมาณ พ .ศ . 2502 มาตรา 4 บัญญัต ิค ําว า 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา 

    (1) องคการของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเปนเจาของ 

    (2) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการมีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอย

ละหาสิบ 

    (3) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) 

และ/หรือ (2) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ 14  

    (4) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (3) 

และ/หรือ (1) และ/หรือ (2) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ 
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    (5) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ง) 

และ/หรือ (ก) และ/หรือ (ข) และ/หรือ (ค) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ 

   3) พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ. 2518 มาตรา 4 วรรคแรกบัญญัติคําวา “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา 

    (1) องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาลหรือ

กิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้นและหมายความรวมถึงหนวยงานธุรกิจที่รัฐเปนเจาของ

แตไมรวมถึงองคการหรือกิจการที่มีวัตถุประสงคเฉพาะเพื่อสงเคราะหหรือสงเสริมการใด ๆ ที่มิใช

ธุรกิจ 

    (2) บริษัทจํากัดหรือหางหุ นสวนนิติบุคคลที่กระทรวงทบวงกรมหรือทบวง

การเมืองท่ีมีฐานะเทียบเทาและหรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) มีทุนรวมอยูดวยเกินรอยละหาสิบหรือ 

    (3) บริษัทจํากัดหรือหางหุ นสวนนิติบุคคลที่กระทรวงทบวงกรมหรือทบวง

การเมืองท่ีมีฐานะเทียบเทาและหรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) และหรือ (2) มีทุนรวมอยูดวยถึงสองในสาม 

   4) พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 มาตรา 6 บัญญัติคําวา 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา 

    (1) องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาลหรือ

กิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั ้งกิจการนั้นและใหหมายความรวมถึงหนวยงานธุรกิจที่รัฐเปน

เจาของ 

    (2) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีกระทรวงทบวงกรมหรือทบวงการเมืองท่ีมี

ฐานะเทียบเทาหรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) มีทุนรวมอยูดวยเกินรอยละหาสิบ 

   5) พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 มาตรา 4 บัญญัติคําวา 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา 

    (ก) องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคการของรัฐบาลกิจการ

ของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดต้ังข้ึนหรือหนวยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเปนเจาของ 

    (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจตาม 

(ก) มีทุนรวมอยูดวยเกินรอยละหาสิบ 

    (ค) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่หนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจตาม 

(ก) หรือ (ข) หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก) และ (ข) มีทุนรวมอยูดวยเกินรอยละหาสิบโดยใหคํานวณเฉพาะ

ทุนตามสัดสวนท่ีเปนของหนวยงานของรัฐเทานั้น 

  ดังนั้นความหมายของ “รัฐวิสาหกิจ” ตามกฎหมายไทยท่ีใชบังคับอยูท้ัง 5 ฉบับดังกลาว

จึงไดแกองคการ 7 ประเภท ดังตอไปนี้ 

  1) องคการของรัฐบาล 

  2) กิจการของรัฐตามกฎหมายท่ีจัดต้ังกิจการนั้น 



 192 

  3) หนวยงานธุรกิจท่ีรัฐหรือรัฐบาลเปนเจาของ 

  4) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติท่ีสวนราชการมีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ 

  5) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจใน 1) และ/ หรือ 

2) และ/หรือ 3) และ/หรือ 4) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ 

  6) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจใน 1) และ/ หรือ 

2) และ/หรือ 3) และ/หรือ 4) และ/หรือ 5) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ 

  7) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจในประเภทที่ 1)

และ/ หรือ 2) และ/หรือ 3) และ/หรือ 4) และ/หรือ 5) และ/หรือ 6) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละ

หาสิบ 

  ดังนั้นขอความคิดทางกฎหมายของรัฐวิสากิจจึงหมายถึงองคการท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล

ซึ่งดําเนินกิจกรรมทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อผลิตสินคาและบริการออกจําหนายและอยู

ภายใตอํานาจครอบงําช้ีขาดของรัฐ 

  ดังนั้น รัฐวิสาหกิจท่ีเปนคํานิยามท่ัวไปและเปนนิยามทางกฎหมายไทยจึงยังไมมีและไม

เคยมีอยูมีแตเพียงรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติฉบับตางๆขางตน ซึ่งในการกําหนดความหมายก็

เปนไปตามความมุงหมายและวัตถุประสงคของกฎหมายแตละฉบับอยางไรก็ดีคํานิยามของคําวา 

“รัฐวิสาหกิจ” ที่ใชกันอยูอยางกวางขวางและแพรหลายในปจจุบันคือคํานิยามที่ปรากฏอยูตาม

กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณซึ่งมีความเกี่ยวของกับการประกอบการของรัฐวิสาหกิจมากที่สุด

และมีความสําคัญมากที่สุดสําหรับกระทรวงการคลังอันเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ดูแลตรวจสอบ

รัฐวิสาหกิจท้ังระบบ  

 1.2 รูปแบบการจดัตัง้องคการรฐัวิสาหกิจ 

 ในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจรัฐบาลมีวิธีการหลายวิธีทั้งโดยการตราเปนพระราชบัญญัติจัดตั้ง 

ตราเปนพระราชกฤษฎีกาและจัดต้ังตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรืออาจมีการถือหุนธุรกิจ

เอกชนเพิ่มขึ้นจนเปนผูถือหุนรายใหญ ทําใหมีสภาพเปนรัฐวิสาหกิจโดยปริยาย สําหรับรูปแบบการ

จัดต้ังรัฐวิสาหกิจตาง ๆ นั้น นันทวัฒน บรมนันท (2553 : 11-12) อํานาจ ศรีพูนสุข (2555 : 17-18) 

และวรบุตร วภักด์ิเพชร (2558 : 11-12 ) ไดอธิบายไวโดยอางถึงบทบัญญัติทางกฎหมายและลักษณะ

การจัดต้ังรวมท้ังหนวยงานรัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ัง ผูเขียนไดรวบรวมเปนประเด็นเดียวกันสรุปไดดังนี่ 

  1.2.1 จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติและพระราชกําหนด จํานวน 23 แหง ดังนี้ 

   1) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จัดต้ังโดยพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทย พ.ศ. 2511 

   2) การไฟฟานครหลวง จัดต้ังโดยพระราชบัญญัติการไฟฟานครหลวง พ.ศ. 2501 

   3) การไฟฟาสวนภูมิภาค จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 

2503 
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   4) การรถไฟแหงประเทศไทย จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. 

2494 

   5) การทาเรือแหงประเทศไทย จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการทาเรือแหงประเทศไทย พ.ศ. 

2494 

   6) การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย จัดต้ังโดยพระราชบัญญัติการรถไฟฟา

ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. 2543 

   7) การประปานครหลวง จัดต้ังโดยพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ.2510 

   8) การประปาสวนภูมิภาค จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. 

2522 

   9) การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จัดตั ้งโดยพระราชบัญญัติการนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 

   10) สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล จัดต้ังโดยพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบง

รัฐบาล พ.ศ. 2517 

   11) การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย พ.ศ. 2522 

   12) สถาบ ันว ิจ ัยว ิทยาศาสตร  30แล 30ะเทคโนโลย ีแหง ประเทศไ ท ย  จ ัดต ั ้ ง โดย

พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร30แล30ะเทคโนโลยีแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 

   13 ) องคการเภสัชกรรม จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติอ ง ค ก า ร เภสั ชก ร รม  พ . ศ . 

2509 

   14 ) สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติสํานักงาน

กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 2503 

   15) องคการสะพานปลา จัดต้ังโดยพระราชบัญญัติ จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 

2496 

   16) การกีฬาแหงประเทศไทย จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2528 

   17) ธนาคารออมสิน จัดต้ังโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 

   18) ธนาคารแหงประเทศไทย จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2485 

   19) ธนาคารอาคารสงเคราะห จัดตั ้งโดยพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห 

พ.ศ. 2496 

   20) ธนาคารเพื ่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรจัดตั ้งโดยพระราชบัญญัติ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. 2509 
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   21) ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ

ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2536 

   22) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย จัดตั้งโดย

พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2545 

   23 )  บรรษัทประกันสินเชื ่ออุตสาหกรรมขนาดยอม จัดตั ้งโดยพระราชบัญญัติ

ประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม พ.ศ. 2534 

   24) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย จัดตั้งโดยพระราชกําหนดบรรษัทตลาด

รองสินเช่ือท่ีอยูอาศัย พ.ศ. 2540 

   25) บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบัน จัดตั ้ ง โดย พระราชกําหนดบรรษัท

บริหารสินทรัพยสถาบัน พ.ศ. 2540 

  1 .2 .2 จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา/กฎหมายจัดตั้งที่ออกตามความในพระราชบญัญตัิ

วาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. 2496 จํานวน 14 แหง ดังนี้ 

   1) องคการตลาด จัดต้ังโดยพระราชกฤษฎีกาองคการตลาด พ.ศ. 2496 

   2)องคการสวนสัตว จัดต้ังโดยพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองคการสวนสัตว พ.ศ. 2497 

   3) องคการคลังสินคา จัดตั ้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการคลังสินคา พ.ศ. 

2498 

   4) องคการแบตเตอรี่ จัดตั ้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการแบตเตอรี่ พ.ศ. 

2498 

   5) องคการฟอกหนังจัดต้ังโดยพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองคการฟอกหนัง พ.ศ. 2498 

   6) องคการอุตสาหกรรมปาไม   จ ัดตั ้งโดยพระราชกฤษฎีกาจ ัดตั ้งองคการ

อุตสาหกรรมปาไม พ.ศ. 2499 

   7) องคการสวนยาง จัดต้ังโดยพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองคการสวนยาง พ.ศ. 2504 

   8) องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทยจัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2514 

   9) องคการตลาดเพื ่อเกษตรกร จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั ้งองคการตลาดเพื ่อ

เกษตรกร พ.ศ. 2517 

   10) องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการขนสง

มวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 

   11) สถาบันการบินพลเรือน จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพล

เรือน พ.ศ. 2535 

   12) องคการสวนพฤกษศาสตร จัดตั ้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวน

พฤกษศาสตร พ.ศ. 2535 
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   13) องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ จัดตั ้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ พ.ศ. 2538 

   14) องคการจัดการนํ้าเสีย จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการจัดการนํ้าเสีย 

พ.ศ. 2538 

  1.2 .3จัดตั้งขึ้นโดยประกาศของคณะปฏิวัติ 

  รัฐวิสาหกิจและองคการของรัฐท่ีจัดต้ังข้ึนโดยประกาศของคณะปฏิวัติ จํานวน 2 แหง 

   1) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 พ.ศ. 2515 (การทางพิเศษแหงประเทศ

ไทย) 

   2) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 316 พ.ศ. 2515 (การเคหะแหงชาติ) 

  1.2.4 จดัตัง้ขึน้โดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี

  ร ั ฐ ว ิ ส า ห ก ิ จ แ ล ะ อ ง ค ก า ร ข อ ง ร ั ฐ ท ี ่ จ ั ด ตั ้ ง ข ึ ้ น โ ด ย ค ว า ม เ ห ็ น ช อ บ ข อ ง

คณะรัฐมนตรี เปนกิจการท่ีมิไดจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายเฉพาะ และมิไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตาม

กฎหมายเอกชน การจัดต้ังนั้นรัฐบาลอาจกําหนดเงินทุนไวจํานวนหนึ่งเพื่อนําไปใชจายในการดําเนิน

กิจการ  โดยอาจนําผลกําไรท่ีไดบางสวนสมทบทุนดําเนินการตอไปไดโดยไมตองสงคลัง หรืออาจเปน

เพียงตั้งเปนเงินทุนหมุนเวียนโดยความตกลงระหวางกระทรวงผูกํากับและกระทรวงการคลังตาม

พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 มีอยูจํานวน 5 แหง ดังนี้ 

   1) โรงงานไพ จัดตั้งโดยระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดตั้งโรงงานไพ กรม

สรรพสามิต พ.ศ. 2535 

   2) องคการสุรา กรมสรรพสามิต จัดตั ้งโดยระเบียบจัดตั ้งองคการสุรา กรม

สรรพสามิต พ.ศ. 2506 

   3) โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง จัดต้ังโดยระเบียบบริหารงานโรงงานยาสูบ พ.ศ. 

2516 

   4) โรงพิมพตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ จัดต้ังโดยขอบังคับโรงพิมพตํารวจ กรม

ตํารวจ พ.ศ. 2508 

   5) สํานักงานสถานธนานุเคราะห กรมประชาสงเคราะหจัดตั ้งโดยขอบังคับวาดวยการ

บริหารงานสํานักงานสถานธนานุเคราะห กรมประชาสงเคราะห พ.ศ. 2517 

  1.2 .5 บริษัท จํากัดและบริษัท มหาชน จํากัด 

  รัฐวิสาหกิจในประเภทนี้มี 2 ลักษณะ คือ จัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

รัฐถือหุนทั้งสิ้น และจัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย รัฐถือหุนเกินกวารอยละ 50 รวมทั้ง

จัดต้ังตามกฎหมายวาดวยบริษัท มหาชน จํากัด ซึ่งมีอยูจํานวน 13 แหง ดังนี้ 

   1) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 

2535 
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   2) บริษัท ขนสง จํากัด จัดต้ังโดยหนังสือบริคณหสนธิ บริษัท ขนสง จํากัด 

   3) บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด จัดต้ังโดยหนังสือบริคณหสนธิ บริษัท ไทยเดินเรือ

ทะเล จํากัด 

   4) บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด จัดต้ังโดยหนังสือบริคณหสนธิ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

   5) บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) จัดต้ังโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 

จํากัด พ.ศ. 2535 

   6) บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จัดต้ังโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ. 2535 

   7) บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด จัดต้ังโดยหนังสือบริคณหสนธิ บริษัท 

วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 

   8) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 

2535 

   9) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จัดต้ังโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 

จํากัด พ.ศ. 2535 

   10) บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด จัดต้ังโดยหนังสือบริคณหสนธิ บริษัท ไปรษณียไทย 

จํากัด 

   11) บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด 

พ.ศ. 2535 

   12) บริษัท สหโรงแรมไทยและการทองเที่ยว จํากัด จัดตั้งโดยหนังสือบริคณหสนธิ

บริษัท สหโรงแรมไทยและการทองเท่ียว จํากัด 

   13) ธนาคารธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จัดตั ้งโดยพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 

  ดังนั้นรูปแบบการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ รัฐบาลสามารถจัดทําไดหลายวิธีกรณีรัฐวิสาหกิจท่ีมี

ความสําคัญมากจัดตั้งโดยการตราเปนพระราชบัญญัติ ประกาศคณะปฏิวัติ สําหรับรัฐวิสาหกิจที่มี

ความสําคัญรองลงมาจัดต้ังโดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกาปละความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี

 1.3 วัตถปุระสงคในการจัดตัง้รฐัวสิาหกจิ 

 การที่รัฐบาลของประเทศตาง ๆ เขามาดําเนินการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นมีวัตถุประสงค

ดังตอไปนี้ (สมหญิง เจียมศักด์ิศรี, 2533 : 17-19) 

  1.3.1 วัตถุประสงคทางการเมืองการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเปนการสะทอนใหเห็นถึงการ

นําเอาแนวความคิดของปรัชญาทางการเมืองและอุดมการณของการจัดองคการทางเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศมาปฏิบัติกลาวคือแนวความคิดที่วาการผลิตควรเปลี่ยนมือจากนายทุนเอกชนมา

เปนของรัฐจึงเกิดการโอนกิจการทางเศรษฐกิจเอกชนที่สําคัญ ๆ มาเปนของชาติ (Nationalization) 
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ตอมาเมื่อสังคมและเศรษฐกิจมีความซับซอนยิ่งขึ ้นปญหาการจัดองคการขนาดใหญก็เริ่มขึ้นจึงเกิด

แนวความคิดที่จะใหมีการผสมผสานกันระหวางหลักเกณฑเกี่ยวกับการควบคุมโดยรัฐและความเปน

อิสระในการจัดการของวิสาหกิจเองรัฐวิสาหกิจที่จัดต้ังขึ้นโดยสืบเนื่องจากอุดมการณทางการเมืองนี้

ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดไดแกกรณีของประเทศอังกฤษและประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

  ประเทศอังกฤษเมื่อพรรคแรงงานซึ่งมีปรัชญาทางการเมืองในแนวสังคมนิยมมีเสียงขาง

มากในการบริหารประเทศไดเสนอใหจัดหนวยงานดานอุตสาหกรรมของรัฐเสียใหมโดยมีโครงการโอน

ธุรกิจอุตสาหกรรมมาเปนของรัฐในป ค.ศ.1946-1948 รวมท้ังนักธุรกิจทางการเงินดวย เชน ธนาคาร

แห  ง อ ั ง กฤ ษ  (Bank of England) ก า ร ส ื ่ อ ส า ร คมน า คมแ ห  ง จ ั ก ร ภ พ  (Commonwealth 

Communication) ซึ่งรวมทั้งกิจการสาธารณูปโภคสาธารณูปการเชนแกสไฟฟาถานหินเหล็กและ

เหล็กกลาการขนสงท้ังทางถนนรถไฟและทางเรือเปนตนเพื่อมุงประโยชนสาธารณะท่ีสวนรวมจะพึงได

จากผลของการดาเนินกิจการสําหรับประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสนโยบายของรัฐบาลฝรั่งเศสไดรับ

อิทธิพลจากกลุมพรรคการเมืองฝายซายเชนพรรคสังคมนิยมซึ่งยังผลใหมีการโอนกิจการของเอกชนมา

เปนของรัฐหลายกิจการเพื่อสนองวัตถุประสงคในการปรับปรุงภาวะเศรษฐกิจของประเทศและ

สอดคลองกับปรัชญาการเมืองซึ่งแนวความคิดท่ีจะโอนอํานาจทางเศรษฐกิจจากนายทุนมาสูคนงานท้ัง

มวล 

  1.3.2 วัตถุประสงคทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชาติในสาขาใดสาขาหนึ่ง

โดยเฉพาะหรือทั่ว ๆ ไปเพื่อจัดองคการทางเศรษฐกิจที่ถูกโอนมาเปนของรัฐและเพื่อเปนสิ่งจูงใจ

สําหรับเงินทุนของเอกชนอันเนื่องมาจากการขาดแคลนทรัพยากรของเอกชนในการดําเนินการสําหรับ

โครงการลงทุนขนาดใหญนอกจากนี้บางประเทศมีวัตถุประสงคทางเศรษฐกิจในการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ

ดังนี้ 

   1) เพื่อวัตถุประสงคในการหารายไดเขารัฐซึ่งกิจการที่ผูกขาดเหลานี้ ไดแก ยาสูบ

สุรา เปนตน สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกาและเครือรัฐออสเตรเลียยังไดมีการดําเนินการสลากกินแบง

รัฐบาลเพื่อหารายไดเขารัฐอีกดวย 

   2) เพื่อใชประโยชนจากทรัพยากรสาหรับประเทศที่มีทรัพยากรมาก ๆ เชน แรธาตุ

นํ้ามันกาซธรรมชาติรัฐบาลก็จะจัดต้ังรัฐวิสาหกิจเพื่อมาดําเนินงานดานทรัพยากรเหลานี้เพื่อใหมีการ

นําทรัพยากรมาใชประโยชนอยางเต็มที่และสงผลในการนํารายไดเขารัฐอีกทางหนึ่งดวย ตัวอยางเชน 

ประเทศอังกฤษ ประเทศสาธารณรัฐฝรั ่งเศส และประเทศสาธารณรัฐอิตาลี จัดตั้งรัฐวิสาหกิจเพื่อ

ดําเนินการเหมืองถานหินเปนตน 

  1.3.3 วัตถุประสงคทางสังคม ตามปกติเปนหนาที่ของรัฐบาลที่จะดําเนินการจัดทํา

บริการสาธารณะใหแกประชาชนท้ังดานคมนาคมการส่ือสารโทรคมนาคมตลอดจนดานสาธารณูปโภค

สาธารณูปการตาง ๆ ตัวอยางเชน ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส รัฐเขาดําเนินกิจการรถไฟไฟฟา เปน
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ตน สําหรับประเทศอังกฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกา ไดโอนกิจการรถไฟฟามาเปนของรัฐนอกจากนี้

ก็ไดเขาดําเนินการกจิการ  ไปรษณียโทรเลข แกส และไฟฟา อีกดวย 

  ดังนั้นจะเห็นไดวาวัตถุประสงคของการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจในประเทศพัฒนาแลวเปนไป

เพื่อการใหบริการสาธารณะแกประชาชนซึ่งเปนหนาที่โดยตรงของรัฐอยางแทจริงและเปนเหตุ

ประการสําคัญในการผลักดันใหมีการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจข้ึนในประเทศตาง ๆ ดังท่ีกลาวมาแลว 

  สําหรับประเทศไทยรัฐวิสาหกิจเปนกิจกรรมที่รัฐจัดตั ้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจโดยมี

วัตถุประสงคที่จะชวยเรงรัดพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมใหเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วและเปน

ประโยชนตอประชาชนสวนรวมยิ่งขึ้น จะเห็นไดวากิจการในลักษณะของรัฐวิสาหกิจไดเริ่มมีมานาน

แลวในประเทศไทยแตวัตถุประสงคในการจัดต้ังมีหลักเกณฑท่ียังไมแนนอนตายตัวโดยมักจะถือความ

ตองการตามเหตุการณหรือสถานการณของประเทศท่ีเกิดขึ้นขณะนั้นเปนเกณฑในการพิจารณาจัดตั้ง

ดังนั้นวัตถุประสงคในการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจไทยจึงมีดังนี้ (ประภาวดี ประจักษศุภนิติ, 2531 : 78-80) 

   1) เพื่อดําเนินกิจการที่ตองใชเงินลงทุนสูงไดแกกิจการดานสาธารณูปโภค ซึ่งสภาพ

กิจการเปนกิจการขนาดใหญเปนพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและสวัสดิการของ

ประชาชน ไดแก การพลังงาน การคมนาคม การส่ือสาร ซึ่งตองใชเงินลงทุนมหาศาล ใชกรรมวิธีผลิต

ที ่ทันสมัย และอาศัยบุคลากรที่มีความรูความสามารถสูง ดังนั ้นเอกชนไมมีเง ินทุนสูงพอที่จะ

ดําเนินการได รัฐจึงตองเขาดําเนินการและถือเปนหนาที่ของรัฐที่จะตองดําเนินการจัดทําบริการ

สาธารณะดานนี้ใหแกประชาชนโดยทั่วถึงและเก็บคาบริการในอัตราที่ตํ่าโดยมิไดมุงที่จะหากําไรแต

อยางใด 

   2) เพื่อใหบริการแกสังคมบริการบางอยางประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับบริการ

นั้น หากรัฐปลอยใหเอกชนดําเนินการอาจมีการกําหนดคาบริการสูง เนื่องจากเอกชนมุงหวังผลกําไร

มาก และอาจใหบริการไมทั่วถึง รัฐจึงจําเปนตองเขามาดําเนินการเพื่อเปนการใหบริการสังคม เชน 

บริการดานไฟฟา นํ้าประปา การส่ือสาร การคมนาคม เปนตน 

   3) เพื่อควบคุมการบริโภคสินคาบางชนิดซึ่งเปนสินคาใหโทษ เชน สุรา ยาสูบ แตรัฐ

ไมสามารถหามการผลิตและจําหนายได เพราะจะทําใหเกิดปญหาการลักลอบผลิตจําหนาย และ

บริโภคสินคาเหลานี้ขึ้นได แตถาปลอยใหมีการบริโภคอยางเปนอิสระอาจทําใหเกิดโทษตอผูบริโภค

และตอสังคมสวนรวมได ดังนั้นรัฐจึงตองเขาดําเนินการเพื่อควบคุมปริมาณการผลิตราคาตลอดจน

ควบคุมปรมิาณการบริโภคได 

   4) เพื่อหารายไดเขารัฐ เนื่องจากรายจายของรัฐบาลมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อย ๆ รัฐจึง

ตองพยายามแสวงหารายไดจากแหลงตาง ๆ เพิ่มขึ้น เพียงพอสําหรับนําไปใชในการพัฒนาประเทศ 

กิจการท่ีรัฐจัดต้ังข้ึนเพื่อหารายไดเขารัฐเพียงประการเดียวมักเปนกิจการท่ีไดผลกําไรสูง ขณะเดียวกัน

ก็อาจจะกอผลรายตอประชาชนไดหากปลอยใหมีการการจัดทําโดยไมมีการควบคุมปริมาณ ดังนั้นเมื่อ
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รัฐดําเนินการเองอาจควบคุมปริมาณใหเหมาะสมไดกิจการดังกลาว ไดแก สลากกินแบงรัฐบาล สุรา 

ยาสูบ เปนตน 

   5) เพื่อเริ่มกิจการใหมเปนแบบฉบับแกเอกชน เนื่องจากกิจการบางประเภทตองใช

วิทยาการขั้นสูง เทคนิคการผลิต การจัดการ และบุคลากรที่มีความรูความชํานาญเฉพาะดาน ทําให

กิจการเหลานี้มีความเสี่ยงในการลงทุนสูง รัฐจึงตองเขาดําเนินการเพื่อเปนการริเริ่มและเผยแพร

เทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อเปนการช้ีนําสงเสริมอาชีพในกิจการดานนี้แกประชาชน เชน อุตสาหกรรมส่ิงทอ 

กระดาษ เปนตน 

   6) เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รัฐจะใหรัฐวิสาหกิจบางแหงเปนเครื่องมือใน

การแทรกแซงตลาด ตรึงราคาสินคาและบริการบางอยาง โดยกําหนดราคาและปริมาณการขาย เพื่อ

เพิ่มการแขงขันปองกันการผูกขาดการผลิต และจําหนายสินคาตลอดจน เพื่อรักษาเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจ เชน องคการตลาดเพื่อเกษตรกร องคกรคลังสินคา เปนตน 

   7) เพื ่อดําเนินอุตสาหกรรมยุทธปจจัย เนื ่องจากความจําเปนบางอยาง เชน 

สถานการณของประเทศในภาวะสงครามยามฉุกเฉิน หรือความจําเปนทางทหาร ทําใหเกิดรัฐวิสาหกิจ

ท่ีผลิตยุทธปจจัยข้ึน จุดมุงหมายในการดําเนินงานท่ีแทจริงก็เพื่อผลิตยุทธปจจัยใหเพียงพอสําหรับใช

ในกองทัพ ไดแก ผา อาหารสําเร็จรูป เช้ือเพลิงประเภทแบตเตอรี่ เปนตน รัฐจึงเขาดําเนินการเหลานี้

เพื่อควบคุมการผลิตและสํารวจยุทธปจจัยเหลานี้ได 

   8) เพื่อเผยแพรช่ือเสียงของประเทศ กลาวคือ กิจการบางอยางรัฐเขาดําเนินการโดย

มีวัตถุประสงคที่เผยแพรขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและชื่อเสียงเกียรติคุณประเทศให

เปนท่ีรูจักแกตางประเทศยิ่งข้ึน จึงจัดต้ังการทองเท่ียวแหงประเทศไทย เปนตน 

  นอกจากนี ้ จําเนียร ราชแพทยาคม (2559 : 14-15) ไดอธิบายวัตถุประสงคของ

รัฐวิสาหกิจ ไดสรุปไววา 

   1) เพื ่อดําเนินการในกิจการที่เอกชนไมสามารถดําเนินการไดเอง เพราะตองใช

เงินทุนจํานวนมากและมีความสําคัญในดานสวัสดิการของงบประมาณของประชาชน 

   2) เพื่อหารายไดเขารัฐ 

   3) เพื่อดําเนินกิจการท่ีมีความสําคัญเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของชาติ 

   4) เพื่อประกอบกิจการเครื่องมือท่ีสนองนโยบายของรัฐบาล  

   5) เพื่อประกอบกิจการท่ีเกี่ยวกับสาธารณประโยชน 

   6) เพื่อปองกันการผูกขาดของการบริการสาธารณูปโภค 

   7) เพื่อใหบริการกิจการท่ีเอกชนไมพรอมจะลงทุนในโครงการขนาดใหญ 

   8) เพื่อใหบริการกิจการท่ีภาคเอกชนไมสนใจจะลงทุน 

   9) เพื่อสนับสนุนกิจการเพื่อใหเกิดประโยชนดานสังคมและส่ิงแวดลอมตอประชาชน

สวนรวม 
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   10) เพื่อผลิตสินคาในอุตสาหกรรมพื้นฐาน 

   11) เพื่อควบคุมกิจการบางประเภทที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและศีลธรรมของ

ประชาชน เชน สุรา บุหรี่ เปนตน 

  จะเห็นไดวาวัตถุประสงคในการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจของประเทศไทยมีหลายประการดังได

กลาวมาซึ่งลวนแลวแตเพื่อจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและรักษา

ความมั่นคงของประเทศซึ่งรัฐวิสาหกิจแหงใดแหงหนึ่งรัฐอาจจัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงคหลายประการ

ก็ได 

 1.4 ประเภทของรัฐวิสาหกิจ 

 โดยท่ัวไปแลวรัฐวิสาหกิจของแตละประเทศจะมีบทบาทและความสําคัญแตกตางกันไปท้ังนี้

ข้ึนอยูกับระบบเศรษฐกิจที่จะเปนตัวกําหนด รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลแตละยุคสมัย หากพิจารณา

ในแงประเภทของรัฐวิสาหกิจ เราสามารถแบงประเภทตาง ๆ ไดดังนี ้ (จุมพล หนิมพานิช, 2550 : 

214-215) 

  ประเภทที่ 1 เปนรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวของกับประโยชนสาธารณะ เชน ไฟฟา ประปา และ

โทรคมานาคมตาง ๆ รัฐวิสาหกิจประเภทนี้ โดยทั่วไปเปนรัฐวิสาหกิจที่ทําใหเกิดการประหยัด ใน

ภาพรวมและเปนบริการท่ีรัฐจัดใหแกครัวเรือนตาง ๆ เปนการจัดในลักษณะของเครือขาย 

  ประเภทที่ 2 เปนรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวของกับการขนสงทางบกและไปรษณีย ในกรณีของ

การขนสงทางบกไดรวมเอาเรื ่องของระบบขนสงสาธารณะภายในและระหวางเมือง สําหรับดาน

ไปรษณียก็เปนบริการท่ีรัฐจัดหาใหมีท่ัวประเทศ 

  ประเภทที่ 3 เปนรัฐวิสาหกิจท่ีมีการแขงขัน อันไดแก ธนาคาร สายการบิน บริษัทนํ้ามัน 

เปนตน 

 นอกจากนี้ รัชยา ภักดีจิตต (2555 : 102) ไดแบงประเภทรัฐวิสาหกิจไว 3 ประเภท คือ 

  ประเภทที่ 1 รัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังเปนองคการของรัฐบาลหรือกิจการของรัฐตามกฎหมาย

จัดตั้ง สําหรับประเทศไทยไดแยกเปน 2 ประเภทคือ ประเภทการจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ และ

ประเภทการจัดต้ังตามพระราชกฤษฎีกา 

  ประเภทที่ 2 รัฐวิสาหกิจท่ีอยูในรูปแบบหนวยงานธุรกิจท่ีรัฐเปนเจาของ มีลักษณะ คือ 

   1) การไดรับงบประมาณประจําจากรัฐบาลและรายรับตองนําสงกระทรวงการคลัง 

งบประมาณดังกลาวถือเปนหนวยหนึ่งของกฎหมายงบประมาณประจําปที่ตองไดรับการอนุมัติจาก

รัฐสภา 

   2) ถูกควบคุมดานงบประมาณระบบบัญชีและการตรวจสอบบัญชี 

   3) มีโครงสรางการบริหารเหมือนทบวงการเมือง และอยูภายใตบังคับบัญชาของ

รัฐมนตรีเจาสังกัด 



 201 

  ประเภทที่ 3 รัฐวิสาหกิจท่ีดําเนินกิจการในรูปของบริษัทจํากัดหรือบริษัทผสม ลักษณะ

ทางกฎหมายที่รัฐเปนเจาของท้ังหมดหรือบริษัทผสม โดยรัฐเปนเจาของหุน ทัน โดยตรงและบริษัทมี

วัตถุประสงค สิทธิหนาท่ี และหนี้เชนเดียวกับบริษัทเอกชนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 นันทวัฒน บรมนันท (2553 : 252-264) ไดแบงประเภทรัฐวิสาหกิจไว 2 ประเภทคือ 

   1) แบงประเภทรัฐวิสาหกิจตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ง ไดแก รัฐวิสาหกิจ

ประเภทที่หารายไดเขารัฐ ประเภทสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และประเภทที่ตั ้งขึ ้นตาม

นโยบายของรัฐ 

   2) แบงประเภทรัฐวิสาหกิจตามที่มาทางกฎหมาย ไดแก การจัดตั้งโดยกฎหมาย

มหาชน การจัดต้ังโดยกฎหมายเอกชน  

 เมื่อกลาวโดยสรุปแลวประเภทของรัฐวิสาหกิจจะขึ้นอยูกับลักษณะและวัตถุประสงคของ

การจัดต้ังวามุงถึงการใหบริการในลักษณะใด เชนการใหบริการเพื่อประโยชนสาธารณะโดยท่ัวไป หรือ

การใหบริการเพื่อแสวงหากําไรเขารัฐเปนตน 

 1.5 ลักษณะการบริหารงานขององคการรัฐวิสาหกิจ 

 จากหลักการพื้นฐานในเรื่องของรัฐวิสาหกิจ คือ สาธารณะ (Public) และการประกอบการ

เชิงธุรกิจ (Enterprise) ดังกลาวมาแลวขางตน ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับหลักการดังกลาวจําตองมี

วิธีการท่ีเหมาะสมดวยจึงจะสามารถบรรลุเปาหมายได ในการบริหารงานจึงตองคํานึงถึงหลักการดังนี้ 

(อิสระ สุวรรณบล, 2546 : 259-262) 

  1.5.1 รัฐวิสาหกิจเปนองคการของรัฐท่ีไมใชสวนราชการแตจําลองรูปแบบกระบวนการ

และพฤติกรรมการบริหารมาจากวิสาหกิจเอกชน เพราะดําเนินกิจกรรมเชิงธุรกิจหรือเศรษฐกิจ การ

บริหารงานในรูปแบบระบบราชการจึงไมมีความเหมาะสม 

  1.5.2 รัฐวิสาหกิจจําเปนตองมีความคลองตัวทางการบริหารและการดําเนินงานเพื่อให

เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร แตขณะเดียวกันก็จําเปนตองมีการควบคุม กํากับดูแลจากฝาย

การเมืองและขาราชการประจําในบางกรณี เนื่องจากบางสวนเปนการดําเนินการในกิจกรรมที่เปน

บริการสาธารณะ จึงกําหนดลักษณะการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจโดยท่ัวไป ดังนี ้

   1) มีฐานะเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากรัฐ 

   2) มีอิสระทางดานการเงินสามารถหาแหลงเงินทุนโดยการกูยืมเงินจากสถาบัน

การเงินทั้งภายในและตางประเทศโดยไดรับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี รวมถึงอาจระดมทุนใน

ตลาดหลักทรัพยจากประชาชนไดเชนเดียวกับธุรกิจ 

   3) ไมอยูภายใตกฎเกณฑทางการบริหารตามระเบียบราชการเหมือนหนวยราชการ 

ซึ่งทําใหเกิดความลาชาขาดความยืดหยุน ไมเหมาะสมกับการบริหารงานแบบธุรกิจ 
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   4) การบริหารงานบุคคลมีความเปนอิสระไมตองอยูภายใตกฎเกณฑของระบบ

ราชการทําใหสามารถสรรหาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถเขามาปฏิบัติงานแขงขันกับภาคเอกชน

ไดรวมถึงไดรับผลตอบแทนตามผลการดําเนินการเชนเดียวกับภาคเอกชน 

 นอกจากนี้แลว เมื่อมีการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจเขามาจัดทําบริการสาธารณะ จึงมีความจําเปนท่ี

จะตองใหรัฐวิสาหกิจมีอํานาจมหาชนบางประการเพื่อท่ีจะปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวงไปได ดังนั้นใน

ระบบกฎหมายในประเทศไทย จึงมีสิทธิพิเศษแกรัฐวิสาหกิจในการจัดทําบริการสาธารณะ โดยสิทธิ

พิเศษนี้ไมไดเฉพาะอํานาจมหาชนของรัฐแตเพียงอยางเดียว แตยังใหสิทธิพิเศษอื่น ๆ แกรัฐวิสาหกิจ

เพื่อที่รัฐวิสากิจจะดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะ สิทธิพิเศษดังกลาวสาจําแนก ไดดังนี้ (ชลธิชา 

แข็งสาริกิจ, 2537 : 56-57) 

  1) สิทธิพิเศษตามกฎหมายจัดต้ัง ไดแก สิทธิพิเศษท่ีระบุไวในกฎหมายจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ

แตละประเภท เชน  

   - สิทธิพิเศษในการท่ีทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจไมอยูในความรับผิดชอบของการบังคับ

คดี เชน พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิต พ.ศ. 2511 มาตรา 12 

   - สิทธิพิเศษในการใชสอยหรือเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยในการครอบครองของ

บุคคลใดๆ ซึ่งมิใชเคหสถานของเอกชนเปนการชั่วคราว เชน พระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค 

พ.ศ. 2503 มาตรา 34 

   - สิทธิพิเศษในการกระทําภายในขอบเขตหนาที่เหนือพื้นที่และแดนกรรมสิทธิ์ของ

พื้นดินนั้นของบุคคลใดๆ เมื่อพื้นดินนั้นไมใชพื้นดินอันเปนที่ตั้งของโรงเรือน เชน พระราชบัญญัติ

ประปานครหลวง พ.ศ. 2511 มาตรา 38 

   - สิทธิพิเศษในการใชอํานาจเวนคืนที่ดินตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริม

ทรัพย เชนพระราชบัญญัติการเคหะแหงชาติ พ.ศ. 2537 

   - สิทธิพิเศษในการใชอํานาจรื้อถอนหรือทําลายเทาท่ีจําเปนเชนพระราชบัญญัติการ

นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 มาตรา 42 และ 43 

   - สิทธิพิเศษในการเขาไปในสถานที่ของบุคคลใด ๆ เพื่อการตรวจซอมแซมกรณี

จําเปน เชน พระราชบัญญัติการไฟฟานครหลวง พ.ศ. 2501 มาตรา 37 

   - สิทธิพิเศษในการโอนอสังหาริมทรัพยท่ีเวนคืนมาไปยังผูอื่นได เชน พระราชบัญญัติ

การรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 มาตรา 38  

   -สิทธิพิเศษในการไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เชน พระราชบัญญัติวาดวยการจัดต้ัง

องคการของรัฐบาล พ.ศ. 2496 

  2) สิทธิพิเศษตามกฎหมายอื่นนอกจากกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสากิจที่มีบทบัญญัติใหสิทธิ

พิเศษแกรัฐวิสาหกิจแลว รัฐวิสาหกิจยังไดรับสิทธิพิเศษตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ท้ัง

ท่ีเปนการใหรัฐวิสาหกิจท่ัวไปและรัฐวิสาหกิจเฉพาะแหง คือ 
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   (1) การใชสิทธิพิเศษแกรัฐวิสาหกิจเปนการท่ัวไป ไดแก 

    - สิทธิพิเศษในการไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมภาษี หรืออากรตาง ๆ เชน 

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 และท่ีแกไขเพิ่มเติม มาตร 6 ทว ิ

    - สิทธิพิเศษในการไดรับการคํ้าประกันเงินกู จากรัฐบาล เชน พระราชบัญญัติ

กําหนดอํานาจกระทรวงการคลังในการค้ําประกัน พ.ศ. 2510 

    - สิทธิพิเศษในการที่รัฐจายคาชดเชย คาภาษีอากรใหแกผูจําหนายสินคาใหแก

รัฐวิสาหกิจ เชนพระราชบัญญัติชดเชยภาษีอากรสินคาสงออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ.2524 

มาตรา 4 (2) 

    - สิทธิพิเศษในการไดรับการยกเวนไมตองอยูในบังคับของกฎหมายบางประการ 

เชน พระราชบัญญัติประกอบอาชีพงานกอสราง พ.ศ. 2522 มาตรา 4 

   3) การใชสิทธิพิเศษแกรัฐวิสาหกิจเฉพาะแหง ไดแก 

    - สิทธิพิเศษในการใชอํานาจผูขาดดําเนินการแตผูเดียว เชนประกาศของคณะ

ปฏิวัติ ฉบับท่ี 59 เรื่องการควบคุมกิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภค พ.ศ. 2515 

    - สิทธิพิเศษในการบังคับใหตองฝากเง ินหรือเปดบัญชีก ับธนาคารที ่เปน

รัฐวิสาหกิจ เชน พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. 

2522 มาตรา 14 

   4) สิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี ไดแก การที่รัฐบาลไดใชอํานาจทางบริหาร

กําหนดสิทธิพิเศษบางประการใหแกรัฐวิสาหกิจทั้งในเรื ่องการจัดซื ้อจัดจางตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 เชน กรณีจัดซื้อจัดจางดวยวิธีพิเศษ ไมตองประกวดราคา 

หรือในกรณีใหสิทธิพิเศษเปนการเฉพาะกรณีซึ่งข้ึนอยูกับนโยบายของรัฐบาลในแตละสถานการณ 

  นอกจากนี้ นันทวัฒน บรมนันท (2553 : 266-267) ยังไดสรุปสิทธิพิเศษของรัฐวิสาหกิจ

ท่ีกลาวมาแลวท้ังหมดมีอยูดวยกัน 4 ลักษณะ คือ 

   (1) สิทธิพิเศษทางการเงินและภาษีอากร เนื่องจากรัฐวิสาหกิจเปนองคการของรัฐท่ี

จัดต้ังข้ึนเพื่อดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะ รัฐจึงมีแนวโนมท่ีจะใชรัฐวิสาหกิจดําเนินการชวยเหลือ

ประชาชนโดยไมคํานึงถึงรายไดเปนสําคัญ ดังนั้นรัฐจึงตองใหความชวยเหลือแกรัฐวิสาหกิจดวยการให

สิทธิพิเศษทางการเงิน อันไดแก การใหเงินอุดหนุนโดยการจัดสรรงบประมาณแผนดินและการคํ้า

ประกันเงินกู สวนสิทธิพิเศษดานภาษีอากร ไดแก การที่รัฐชวยเหลือทางออมแกรัฐวิสาหกิจดวยการ

ยกเวนหรือลดภาระภาษีอากรแกรัฐวิสาหกิจ 

   (2) สิทธิพิเศษเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ ไดแก การที ่รัฐใหหลักประกันแกทรัพยสิน

รัฐวิสาหกิจวา ไมอยูในขายของการบังคับคดีหรือการท่ีรัฐวิสาหกิจมีสิทธิพิเศษในการไดมาซึ่งทรัพยสิน 

เชน เวนคืน หรือใชสอยทรัพยสินของเอกชนอื่น เชน ผานแดนกรรมสิทธิ์หรือเขาไปในท่ีดินของเอกชน 

เปนตน 
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   (3) สิทธิพิเศษในการจํากัดเสรีภาพในการดําเนินการของเอกชนอื่น เนื่องจากการ

จัดทําบรกิารสาธารณะรัฐจัดทําเพื่อประโยชนสาธารณะ รัฐจึงตองจํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพ

บางประเภทใหแกรัฐวิสาหกิจกอน ทั้งนี้ เพื่อใหกิจการเหลานั้นอยูในความดูแลอยางใกลชิดของฝาย

ปกครอง เพื่อท่ีฝายปกครองจะไดรักษามาตรฐานของการบริการ และอัตราคาบริการใหอยูในลักษณะ

ที่ไมกระทบกับประชาชน สิทธิประเภทนี้ ไดแก การใหรัฐวิสาหกิจผูกขาดกิจการบางอยางแตผูเดียว

โดยหามมิใหเกชนดําเนินการ หรือการบังคับใหเอกชนผูตองดําเนินกิจการบริการสาธารณะจะตอง

ไดรับอนุญาตจากรัฐหรือรัฐวิสาหกิจกอน เชนกรณีตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 56 ลงวันท่ี 26 

มกราคม พ.ศ. 2515 หามมิใหบุคคลใดประกอบกิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภคตามที่กําหนดไว 

เวนแตจะไดรับอนุญาต หรือสัมปทานจากรัฐมนตร ี

   (4) เอกสิทธิในการใชอํานาจมหาชนอื่นของรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากการจัดทําบริการ

สาธารณะของรัฐวิสาหกิจ มีความมุงหมายเพื่อประโยชนสาธารณะ รัฐวิสาหกิจแบงแหงจึงมีอํานาจ

มหาชนทํานองเดียวกับฝายปกครอง อํานาจมหาชนท่ีวานี ้ไดแก อํานาจหรือเอกสิทธิ์ในการบังคับฝาย

เดียว เชน อํานาจในการออกกฎระเบียบใชบังคับแกบุคคลอื่นฝายเดียวหรืออํานาจในการหามการ

ดําเนินการใด ๆ ในขอบเขตหนึ่ง เชน หามมิใหผูใดสรางโรงเรือนหรือสิ่งอื่นในเขตเดินสายไฟฟา เวน

แตจะไดรับอนุญาตจากการไฟฟาฝายผลิตตามพระราชบัญญัติการไฟฟาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511 

อํานาจในการบังคับใหเปนไปตามคําส่ัง เชน การรื้อถอนหรือทําลายโรงเรือนท่ีไมไดรับอนุญาตใหปลูก

สรางไดเองตามพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511 หรืออํานาจมหาชนอีก

ประการหนึ ่ง ไดแก เอกสิทธิ ์ในการเปนเจาพนักงานตามกฎหมาย โดยสืบเนื่องมาจากการที่

รัฐวิสาหกิจบางประเภทมีการใชอํานาจมหาชนดังกลาวมาแลวขางตน ดังนั้นผูที่เปนผูดําเนินการใช

อํานาจมหาชนดังกลาวจึงตองมีหนาท่ีเปนพิเศษใหสามารถบังคับใหเปนไปตามสิทธิพิเศษนั้น 

 ดังนั้นลักษณะสําคัญของรัฐวิสาหกิจมีลักษณะท่ีแตกตางจากรัฐ ที่มีอิสระในการบริหารเงิน

และจัดหาแหลางเงินทุน เพื่อเสริมสภาพคลองในกาบริหารงาน มีการบริหารงานบุคคลที่มีความ

แตกตางจากการบริหารราชการ มีสิทธิพิเศษในการจัดทําบริการสาธารณะ อีกทั้งยังมีสิทธิพิเศษตาม

กฎหมายเฉพาะในแตละรัฐวิสาหกิจและสิทธิพิเศษตามกฎหมายอื่น เพื่อใหเกิดความคลองตัวและ

คุมครองผูปฏิบัติงานในแตละภารกิจของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ดวย 

 1.6 ความสัมพนัธระหวางรฐัวสิาหกจิกบัองคการราชการอื่นกํากับดูแลองคการรัฐวิสาหกิจ 

 เนื่องจากรัฐวิสาหกิจมีสภาพเปนหนวยงานของรัฐชนิดหนึ่ง ดังนั ้นภายใตหลักการแหง

กฎหมายมหาชนจึงจําเปนตองมีลักษณะความสัมพันธกับองคการอื่นในดานตาง ๆ ดังนี ้

  1.6.1 ความสัมพันธลักษณะบทบาทหนาที่ 

 บทบาทหนาท่ีนี้ องคการรัฐวิสาหกิจยังตองมีลักษณะความสัมพันธและอยูภายใตการกํากับ

ดูแลขององคการสวนราชการ ประกอบดวย กระทรวง ทบวง กรม โดยมีลักษณะ ดังนี้ (วีระ ปตรชาติ 

และพิพัฒน ไทยอารี, 2549 : 143-147) 
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   1) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีบทบาทในการ

พิจารณาเกี่ยวกับแผนและโครงการของรัฐวิสาหกิจศึกษาและวางแผนใชทรัพยากรตาง ๆ ศึกษาและ

วิเคราะหรายจายตาง ๆ ใหคําแนะนําและกําหนดหลักการเกี่ยวกับโครงการขอความชวยเหลือจาก

ตางประเทศ นําขอเสนอกับกระทรวง ทบวง กรม เกี่ยวกับงบประมาณแผนดิน เพื่อใชในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม เปนตน 

   2) กระทรวงการคลัง ทําหนาท่ีแสวงหาแหลงเงินกูตางประเทศ เงินกูภายในประเทศ 

และคํ้าประกันเงินกูในสวนที่รัฐวิสาหกิจตองการ ควบคุมดูแลและพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไข

ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับขอบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวของกับการเงินและการบัญชี หลักเกณฑการ

จายเงินสวัสดิการ และประโยชนตอบแทนตาง ๆ ของรัฐวิสาหกิจตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

   3) สํานักงบไมประมาณ มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการพิจารณา จัดการเงินงบประมาณ

รายจายประจําป ควบคุมติดตามการใชเงินของรัฐวิสาหกิจ กําหนดระเบียบการใชจายเกี ่ยวกับ

รัฐวิสาหกิจ อนุมัติใหมีการเปลี่ยนแปลงการใชจายเงินนอกรายการที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ

งบประมาณประจําป ประมาณการรายไดของรัฐวิสาหกิจเพื่อกําหนดเงินนําสงรัฐ จัดทํารายงานฐานะ

การเงินของรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ฯลฯ 

   4) สํานักงานตรวจเงินแผนดิน มีหนาที่ตรวจสอบดานการเงินของรัฐวิสาหกิจตาม

ระเบียบการบัญชีการเงินของรัฐวิสาหกิจ และจัดทําขอสังเกตตามมาตรฐานการสอบบัญชี และการ

ตรวจดานการบริหาร 

   5) กรมแรงงาน ดําเนินการเกี่ยวกับการแกไขปญหาดานการคุมครองแรงงาน และ

การแรงงานสัมพันธ ตามกฎหมาย ดําเนินการไกลเกลี่ย และระงับขอพิพาทแรงงาน วิเคราะหและ

ติดตามสถานการณดานแรงงาน ใหความเห็นแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับปญหาแรงงานท่ีเกิดข้ึน 

   6) กระทรวงเจาสังกัด โดยรัฐมนตรีซึ ่งมีอํานาจวิทยาการตามกฎหมายจัดตั ้ง

รัฐวิสาหกิจพื้น ๆ กํากับโดยท่ัวไปในกิจการรัฐวิสาหกิจภายใตสังกัด ซึ่งใหรัฐวิสาหกิจช้ีแจงขอเท็จจริง 

แสดงความเห็น ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําขัดตอนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี และมี

อํานาจในการสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเกี ่ยวกับการดําเนินงาน นอกจากนี้ยังเปนผูเสนอเรื ่องตอ

คณะรัฐมนตรีดวย 

  ดังนั้นจะเห็นไดวารัฐวิสาหกิจภายใตสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ยังตองอยูภายใตการ

กํากับดูแล และกําหนดนโยบาย ระเบียบการบริหารงานใหเกิดความเรียบรอย ท้ังนี้การกํากับดูแลและ

การกํากับติดตาม การควบคุมทางการปกครองตอรัฐวิสาหกิจเชนเดียวกับสวนราชการท่ัวไป แตอาจมี

ระดับในการควบคุมนอยกวาสวนราชการ การควบคุมรัฐวิสาหกิจ อาจจําแนกออกได ดังนี้ 

  1.6.2 ความสัมพันธในลักษณะกํากับดูแลโดยรัฐมนตร ี

  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2537 อางใน จําเนียร ราชแพทยาคม

,2559 : 20) กลาววา รัฐมนตรีมีบทบาทสําคัญยิ่งในการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน
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ของรัฐวิสาหกิจ และกํากับดูแล ใหคณะกรรมการและฝายบริหารดําเนินการ ใหเปนไปตามนโยบาย

อยามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาสูงสุดใหแกกิจการและองคการและเพิ่มความมั่งค่ัง

ใหแกรัฐและประชาชน  

  รัฐมนตรีมีอํานาจในการแตงตั้ง หรือเสนอรายชื่อบุคคลใหดํารงตําแหนงกรรมการและ

ผูบริหารรัฐวิสาหกิจ จึงตองพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ

เหมาะสมกับตําแหนงและรัฐวิสาหกิจที ่จะแตงตั ้งเพื ่อใหเกิดการบริหารจัดการองคการอยางมี

ประสิทธิภาพ 

  อํานาจการกํากับดูแลของงรัฐมนตรี เปนอํานาจที่กําหนดไวในกฎหมาย เชน อํานาจใน

การสั่งใหคณะกรรมการหรือผู บริหารรัฐวิสาหกิจชีแจงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน

เกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ หรืออํานาจในการยับยั้งการกระทําที่ไมเปนไปตามกฎหมาย 

นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี และอํานาจในการสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการ

ของรัฐวิสาหกิจ 

  1.6.3 ความสัมพันธในลักษณะกํากับดูแลโดยกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

  ในการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี

ท่ีเกี่ยวของเปนจํานวนมาก จําแนกไดเปน 3 กลุม คือ 

   1) กฎระเบียบเกี ่ยวกับบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ ซึ ่งมีกฎระเบียบที่สําคัญ เชน 

พระราชบัญญัต ิคุณสมบัต ิมาตรฐานสําหร ับกรรมการและพนักงานร ัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 

พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 ระเบียบการคลังวาดวยกองทุนสําหรับ

พนักงานท่ีไดรับผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2544 เปนตน 

   มติรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ เชน มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการสรรหา กําหนดคุณสมบัติ 

และคาตอบแทนของผูบริหารสูงสุดรัฐวิสาหกิจ มติคณะรัฐมนตรีที่ใหรัฐวิสาหกิจสามารถกําหนด

ขอบเขตสภาพการจางที่เกี ่ยวกับการเงินไดเอง ตามมาตรา 13 (2) แหงพระราชบัญญัติแรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 เปนตน 

   2) กฎระเบียบเกี ่ยวกับการเง ินของรัฐวิสาหกิจ ซึ ่งมีกฎระเบียบที ่สําคัญ เชน 

พระราชบัญญัติการบริหารงานหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 

2502 ระเบียบวาดวยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2522 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

จําหนายกิจการหรือหุนท่ีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเปนเจาของ พ.ศ. 2504 เปนตน 

   มติคณะรัฐมนตรีที ่เกี ่ยวของ เชน มติคณะรัฐมนตรีเกี ่ยวกับเง ินเดือน คาจาง 

สวัสดิการและผลประโยชนตอบแทนอื่นของพนักงานและลูกจารัฐวิสาหกิจ มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ

การบริหารหลักทรัพยของรัฐและรัฐวิสาหกิจ มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผู

บริจาคใหรัฐวิสาหกิจเปนตน 
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   3) กฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีกฎระเบียบท่ีสําคัญ เชน 

พระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียนหางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด 

สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงาน

ของรัฐ พ.ศ. 2542 เปนตน 

  มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ เชน มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนารัฐวิสาหกิจ มติ

คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานรัฐวิสาหกิจ มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑและ

แนวทางการกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ เปนตน 

  ดังนั้นจะเห็นวารัฐวิสากิจแมจะมีความเปนอิสระท่ีมากกวาองคการราชท่ัวไปแตก็ยังตอง

อยูภายใตการกํากับดูแลและมีลักษณะความสัมพันธกับองคการอื่นๆ ของรัฐ และอํานาจของกระทรวง 

ทบวง กรมตางๆ ท่ีมีบทบาทในการกํากับติดตาม กําหนดนโยบายการบริหารงาน นอกจากนี้กฎหมาย

ตางๆ ยังใหอํานาจรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของไดมีบทบาทในการกํากับดูแลอีกดวย 

 1.7 บุคลากรของรัฐวิสาหกิจ 

 เจตนารมณประการหนึ ่งของการจัดตั ้งรัฐวิสาหกิจ คือการเปดโอกาสใหร ัฐวิสาหกิจ

บริหารงานไดอยางอิสระคลองตัว โดยไมถูกจํากัดจากระเบียบขอบังคับของทางราชการ ทําให

รัฐวิสาหกิจสามารถกําหนดนโยบาย ระเบียบ ขอบังคับดานการบริหารงานบุคคลไดเอง เพื่อให

สามารถสรรหาผูมีความรูความสามารถเขาทํางานโดยอาจมีวิธีการสรรหาที่แตกตางกัน ในหัวขอนี้

ผูเขียนจะนําเสนอเฉพาะประเด็นบุคลากรที่เปนผูมีบทบาทอํานาจหนาที่ในรัฐวิสาหกิจเทานั้น ดังมี

ประเด็นดังนี ้

  1.7.1 ประเภทบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ 

  ไดเสนอประเภทบุคลากรของรัฐวิสาหกิจไว 3 ประเภท คือ 

   1) กรรมการรฐัวิสาหกิจ 

   กรรมการรัฐวิสาหกิจนั้นนอกจากจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ี

กําหนดไวในกฎหมายที่จัดตั ้งรัฐวิสาหกิจนั้นๆ แลว ยังตองมีคุณสมบัติมาตรฐานและไมมีลักษณะ

ตองหามท่ีกําหนดไวในกฎหมายท่ีกําหนดมาตรฐานกลางในเรื่องนี้ดวย คือ พระราชบัญยัติคุณสมบัติ

มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ซึ่งกําหนดคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ

กรรมการของรัฐวิสาหกิจไว พอสรุปไดดังนี้ 

    (1) มีอายุไมเกิน 65 ป บริบูรณ 

    (2) จะดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกิน 3 แหงมิได 

    (3) อยูในตําแหนงคราวละ 3 ป แตอาจไดรับการแตงต้ังใหมได 

   2) ผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ 

    2.1) ผู บริหารของรัฐวิสาหกิจแตละแหงอาจมีชื ่อตําแหนงแตกตางกัน เชน 

ผูอํานวยการ เลขาธิการ เปนตน ซึ ่งนอกจากจะมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามแลวตามที่
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กําหนดไวในกฎหมายที่จัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แลว ยังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามที่

กําหนดมาตรฐานกลางในเรื่องนี้ดวย คือ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 ซึ่งกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามไว พอสรุปไดดังนี้ 

     (ก) มีอายุไมเกิน 60 ป 

     (ข) สามารถทํางานใหแกรัฐวิสาหกิจนั้นไดเต็มเวลา 

     (ค) ไมเปนผูบริหารหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจอื่น หรือกิจการอื่นท่ีแสวงหา

กําไร 

    2.2) ผูบริหารรัฐวิสาหกิจตองผานการคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาซึ่งมี

หนาที่สรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณเหมาะสมที่จะเปนผูบริหารของ

รัฐวิสาหกิจนั้นแลวเสนอใหคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจพิจารณาแตงตั้งและใหผูมีอํานาจทําสัญญา

จางและแตงต้ังเปนผูบริหารรัฐวิสาหกิจนั้นตอไป 

    2.3) การจางผูบริหารรัฐวิสาหกิจใหมีระยะเวลาคราวละไมเกิน 4 ป เมื่อครบ

กําหนดเวลาตามสัญญาจางแลวและผูบริหารนั้นมีอายุไมเกิน 60 ปบริบูรณ ผูบริหารนั้นอาจเขารับ

การคัดเลือกเปนผูบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้นได แตสัญญาจางจะกระทําไดอีกเพียงคราวเดียวเทานั้น 

   3) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   พนักงานรัฐวิสาหกิจมิไดเปนขาราชการ แตมีสถานภาพเปนพนักงานของรัฐ 

พนักงานของรัฐวิสาหกิจนั้นนอกจากจะมีคุณสมบัติและลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายท่ี

จัดต้ังรัฐวิสาหกิจนั้นๆ แลว ยังตองมีคุณสมบัติมาตรฐานและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวใน

กฎหมายท่ีกําหนดมาตรฐานกลางในเรื่องนี้อีกดวยคือ พระราชบัญญัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ซึ่งกําหนดคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจไว พอสรุป

ไดดังนี้ 

    (ก) มีอายุไมเกิน 60 ป 

    (ข) สามารถทํางานใหแกรัฐวิสาหกิจนั้นไดเต็มเวลา 

    (ค) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงเงินหรือเงินเดือนประจํา ลูกขางของสวน

ราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผุบริหารทองถ่ิน 

  1.7.2 อํานาจหนาที่ของบุคลกรรัฐวิสาหกิจ 

   1) คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ หรือคณะกรรมการบริษัท กรณีของรัฐวิสาหกิจท่ีเปน

บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนเปนองคการบริหารสูงสุด อําอํานาจหนาที่ในการวางนโยบายและ

ควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซึ่งกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆอํานาจดังกลาวรวมถึงอํานาจตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการ

บริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจท่ีสามารถสรุปไดดังนี้ 
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    (1) อํานาจในการออกระเบียบหรือขอบังคับเพื่อการปฏิบัติงานหรือที่เรียกวา

ระเบียบการทํางาน ไดแก ระเบียบขอบังคับเกี ่ยวกับการแบงสวนงาน การบริหารงานทั่วไป การ

บริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี การพัสดุ การทําสัญญา วันทํางานและวันหยุด 

    (2) อํานาจในการวินิจฉัย อนุมัติ อนุญาตหรือใหความเห็นชอบการดําเนินงาน

ตามโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ หรือตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับกําหนดใหเปนอํานาจของ

คณะกรรมการ 

    (3) อํานาจในการแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติอยางใดอยาง

หนึ่งตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

   นอกจากนี้ประธานกรรมการ (ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือคณะกรรมการ

บริษัท) มีอํานาจหนาที่ 1) รับและวินิจฉัยคํารองทุกข กรณีพนักงานรองทุกขที ่เกิดจากผูบริหาร

รัฐวิสาหกิจ หรือ 2) อนุญาตการลาของผูบริหารรัฐวิสาหกิจ (ผูอํานวยการ/ผูวาการ/ผูจัดการ) 

   2) ผูบริหารรัฐวิสาหกิจ มีอํานาจหนาที่โดยตรงในการดําเนินการบริหารงานบุคคล

พนักงานและลูกจางรัฐวิสาหกิจตามที่ระเบียบ/ขอบังคับวาดวยบุคคลของรัฐวิสาหกิจแตละแหง

กําหนด ซึ่งสวนใหญ ไดแก 

    (1) การจาง การบรรจุ การแตงตั ้ง การเลื ่อนระดับและการยายพนักงานและ

ลูกจาง แตถาเปนผูดํารงตําแหนงท่ีปรึกษา ผูเช่ียวชาญ ผูอํานวยการฝาย/สํานักหรือตําแหนงเทียบเทา

ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกอน 

    (2) การกําหนดอัตรากําลังผูปฏิบัติงาน รัฐวิสาหกิจบางแหงกําหนดใหเปนอํานาจ

ผูบริหารและหลายแหงใหขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดวย 

    (3) การกําหนดโครงสรางตําแหนง อัตราเงินเดือนและคาจางและจํานวนเงินที่

จัดสรรเพื่อขึ ้นเงินเดือนหรือคาจางใหผู บริหารเปนผูกําหนดโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ 

    (4) การขึ้นเงินเดือนหรือคาจางประจําปซึ่งอาจพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

โดยการประเมินของผูบังคับบัญชา 

    (5) การลงโทษทางวินัยหรือการพักงานพนักงานและลูกจา เวนกรณีที่ปรึกษา 

ผูเชี่ยวชาญ ผูอํานวยการ/สํานักหรือตําแหนงเทียบเทา ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ 

 นอกจากนี้ยังมีผูบังคับบัญชาซึ่งไดแกผูบริหารระดับตน ผูบริหารระดับกลางและผูบริหาร

ระดับสูงซึ่งมีหนาท่ีในการกํากับดูแลในการบริหารงานบุคคลของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 

   3) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   รัฐวิสาหกิจสวนใหญมีการจําแนกตําแหนงพนักงานออกเปนระดับตาง ๆ ตั้งแต 

ระดับ 1 ซึ่งเปนระดับเริ่มตนจนถึงระดับ 15 แตบางแหงอาจแบงเพียง 12-14 ระดับ ทั้งนี้ การแบง
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ระดับตําแหนงนี้ไมรวมถึงตําแหนงผูบริหารรัฐวิสาหกิจที่กฎหมายวาดวยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจกําหนดใหผูบริหารรัฐวิสาหกิจไมมีฐานะเปนพนักงาน ดังนั้น ระดับ

สูงสุดของตําแหนงพนักงาน คือ รองผูบริหารรัฐวิสาหกิจ (รองผูอํานวยการ/รองผูวาการ/รองผูจัดการ) 

   เมื่อมีการแบงตําแหนงพนักงานเปนระดับแลว ยังมีการจัดกลุมตําแหนงดวย เชน 

    ตําแหนงพนักงาน ระดับ 1-5 เปนพนักงานระดับปฏิบัติการ 

    ตําแหนงพนักงาน ระดับ 6-10 เปนพนักงานระดับบังคับบัญชา 

    ตําแหนงพนักงาน ระดับ 11-15 เปนพนักงานบริหารระดับสูง 

   นอกจากนี้ ยังมีการแบงประเภทของตําแหนงเปนตําแหนงผู บังคับบัญชาหรือ

ผูบริหาร ตําแหนงผูเช่ียวชาญ ตําแหนงผูปฏิบัติงานตามสายงาน/สายอาชีพ 

   ลักษณะงาน (Job Description) และคุณลักษณะของบุคคลท่ีเหมาะสมกับตําแหนง 

(Job Specification) ซึ่งจะทําไวรวมกันเปนเอกสารที่เรียกวามาตรฐานประจําตําแหนง (Position 

Specification) ท่ีมีสาระสําคัญเกี่ยวกับตําแหนงงาน ช่ือตําแหนง หนาท่ีและความรับผิดชอบ ลักษณะ

งานที่ตองปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ความรูความสามารถ ทักษะ และคุณสมบัติที่

จําเปนสําหรับตําแหนง และเอกสารมาตรฐานประจําตําแหนงนี้ถือเปน “พิมพเขียว” ในการสรรหา

และคัดเลือกผูสมัครเขารับการคัดเลือกในแตละตําแหนงตอไป 

   ดังนั ้น การบริหารบุคคลของรัฐวิสาหกิจที่ประกอบดวยบุคลากรประเภทตางๆ 

ระบบการบริหารใกลเคียงกับองคการธุรกิจเอกชนหลายแหง มีความเปนอิสระทางการบริหารงาน

บุคคล โดยสามารถกําหนดเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน สวัสดิการ และประโยชนในอัตราสูงกวา

ราชการท่ัวไป 

2. องคการมหาชน 

 องคการมหาชน เปนองคกรของรัฐประเภทหนึ่งที่กําหนดขึ้นเพื่อทําบริการสาธารณะที่ 

กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของรัฐที่ตองการประสิทธิภาพสูง โดยมิไดคากําไรจากการบริการ มี 

วัฒนธรรมองคกรเยี่ยงภาคธุรกิจ ที่สามารถใชประโยชนทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมิอาจ

ดําเนินการไดในสวนราชการซึ่งเปนองคการแบบราชการ องคการมหาชนมีสถานะเปนหนวยงานของ

รัฐและเปนนิติบุคคล จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติ องคการมหาชน พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกา

จัดตั้งหนวยงาน เพื่อรับผิดชอบภารกิจของรัฐในการให บริการสาธารณะหรือดําเนินกิจกรรมเฉพาะ

ดานที่ภาครัฐยังจําเปนตองดําเนินการและจัดใหมี หรือภาครัฐตองมีบทบาทใหการสนับสนุนในเรื่อง

งบประมาณเพื่อใหเกิดการดําเนินงาน เปนบริการในสวนท่ีรัฐตองการสงเสริม หรือเปนบทบาทของรัฐ

ในการใหบริการ การแทรกแซงตลาด หรือบริการที่ภาคเอกชนยังไมสนใจหรือมีศักยภาพที ่จะ

ดําเนินการ 
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 2.1 ความหมายขององคการมหาชน 

 โภคิน พลกุล (2530 : 309) ใหความหมายของ องคการมหาชน ไววา องคการมหาชน แปล

มาจากคําว า “Etablissements Publics” ในภาษาฝรั ่ งเศสและมีความหมายเกี ่ยวกับคําว า 

“องคการมหาชนอิสระ” หรือ “องคการกระจายอํานาจทางบริการ” หรือ “องคกรสาธารณะ” 

 สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สํานักงาน ก.พ. (2542 อางใน จําเนียร ราช

แพทยาคม, 2559 : 46) ใหความหมายวา องคการมหาชน หมายถึง หนวยงานของรัฐในรปูแบบใหมท่ี

เกิดจากการปฏิรูประบบราชการตามกฎหมายในพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 

 De Laubadere (1984 อางใน ชัยพจน พนมชัยชยวัฒน, 2548 : 10) ไดอธิบายคําวา 

องคการมหาชนอิสระ ไววาหมายถึง นิติบุคคลมหาชนทุกประเภทท่ีไมใชองคกรปกครองทองถ่ิน 

 Rivero (1985 อางใน รัชยา ภักดีจิตต, 2555 : 6) ไดนิยามวา องคการมหาชนอิสระก็คือ 

นิติบุคคลในทางกฎหมายมหาชนประเภทหนึ่งท่ีจัดทําบริการสาธารณะอยางใดอยางหนึ่ง 

 ดังนั้นพอสรุปไดวา องคการมหาชน หมายถึง องคกรที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย มีความ

เปนนิติบุคคล ทําหนาที่ในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาตาง ๆ ของรัฐหรือการดําเนินงานตาม

แผนงาน หรือนโยบายเพื่อจัดทําบริการสาธารณะดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ 

 2.2 หลักเกณฑการจัดตั้ง 

 หลักเกณฑพ ื ้นฐานในการจ ัดต ั ้งองค การมหาชนได ม ีบ ัญญัต ิไว  ในมาตรา 5 แหง

พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 ซึ่งสามารถแยกแยะองคประกอบในการจัดตั้งได 3 

ประการ คือ (สํานักงานพัฒนาระบบราชการ, 2559 : ออนไลน)  

  1) เมื่อรัฐบาลมีนโยบายดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อจัดทําบริการสาธารณะ 

  2) แผนงานการจัดทําบริการสาธารณะนั้นมีความเหมาะสมท่ีจะจัดตั้งหนวยงานบริหาร

ข้ึนใหมท่ีแตกตางไปจากสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

  3) การจัดต้ังหนวยบริหารข้ึนใหมนั้นมีความมุงหมายใหมีการใชประโยชนทรัพยากรและ

บุคลากรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 นอกจากนี้ตามกฎหมายการจัดตั้งองคการมหาชน อยางนอยตองมีขอความดังตอไปนี้ 

(นันทวัฒน บรมนันท, 2553 : 273) 

  1) ช่ือองคการมหาชน 

  2) ท่ีต้ังสํานักงานใหญ 

  3) วัตถุประสงคและอํานาจทํากิจกรรมตางๆ ภายในขอบเขตแหงวัตถุประสงคของ

องคการมหาชน 

  4) องคประกอบของคณะกรรมการบริหาร คุณสมบัติและลักษณะตองหาม วาระการ

ดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ รวมท้ังอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 
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  5) คุณสมบัติและลักษณะตองหาม วาระการดํารงตําแนง การพนจากตําแหนงและ

อํานาจหนาท่ีของผูอํานวยการ 

  6) คุณสมบัติและลักษณะตองหาม ของเจาหนาท่ีองคการมหาชน 

  7) ทุน รายได งบประมาณและทรัพยสิน 

  8) การบริหารงานบุคคล สวัสดิการและสิทธิประโยชน 

  9) การกํากับดูแลและการตรวจสอบและการประเมินผลงานขององคการมหาชน 

  10) การยุบเลิกองคการมหาชนในกรณีที่องคการมหาชนตั้งข้ึนเพื่อดําเนินกิจการอยาง

ใดอยางหนึ่งเปนการเฉพาะกิจหรือต้ังข้ึนโดยกําหนดระยะเวลาส้ินสุด 

  11) ขอกําหนดอื่นๆ อันจําเปนเพื่อใหกิจการขององคการมหาชนดําเนินไปไดดวยความ

เรียบรอย มีประสิทธิภาพ 

 สรุปไดวาการจัดตั้งองคการมหาชนเปนไปเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะจัดทํา

บริการสาธารณะเฉพาะดาน และเปนหนวยงานบริหารท่ีแตกตางไปจากสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

เกณฑการจัดต้ังโดยท่ัวไปแลวจะตองมีช่ือองคการ วัตถุประสงคการจัดต้ัง งบประมาณท่ีใชดําเนินการ

รวมท้ังระบบการบริหารงานบุคคล 

 2.3 วัตถุประสงคขององคการมหาชน 

 วัตถุประสงคขององคการมหาชนโดยสวนใหญแลวจะมีความคลายคลึงกัน นั่นคือเพื่อจัดทํา

บริการสาธารณะ ซึ่งมีความแตกตางไปจากเดิมเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนที่มีความ

เปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงความเจริญกาวหนาในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนทางสังคม เศรษฐกิจและ

วัฒนธรรมในปจจุบันที่เปล่ียนแปลงแปลงไปจากเดิมอยางมาก นอกจากนี้วัตถุประสงคของการจัดตั้ง

องคการมหาชนก็เพื่อตองการใหหนวยงานของรัฐมีความเปนอิสระในการบริหารงาน บุคลากร เพื่อให

การดําเนินงานเปนไปอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ สามารถใชทรัพยากรของประเทศอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด  

 นอกจากนี้ในการประกาศพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 ยังไดใหเหตุผลของ

การตราพระราชบัญญัติไววา (ราชกิจจานุเบกษา, 2542 : 5-17) 

 “โดยที่การดําเนินการตามโครงการพัฒนาดานตาง ๆ ของรัฐหรือการดําเนินการตาม

แผนงานหรือนโยบายเพื่อจัดทําบริการสาธารณะดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ มักจะมีปญหาความ

สลับซับซอนและความขัดแยงในการดําเนินการ การทับซอนในความรับผิดชอบในระหวางสวน

ราชการ ซึ่งปญหาเหลานี้กอใหเกิดความลาชาและความไมยืดหยุนของกฎระเบียบราชการ ดังนั้นเพื่อ

ลดปญหาดังกลาวและเพื่อเปดโอกาสใหมีการจัดระบบบริการแนวใหมสําหรับภารกิจของรัฐที่มี

ลักษณะเฉพาะในบางกรณีใหมีความคลองตัวและมีการใชประโยชนในทรัพยากรและบุคลากรใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนเพื่อบูรณาการใหผูเกี่ยวของทั้งหมดเขารวมกันทํางาน

อยางมีเอกภาพและและสานงานเพื่อความรวดเร็วในการดําเนินงานซึ่งตองอาศัยความเรงดวน จึง
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สมควรมีกฎหมายใหฝายบริหารสามารถตั้งหนวยงานบริการเปนองคการมหาชนที่แตกตางจากสวน

ราชการและรัฐวิสาหกิจได จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้” 

 สวนวัตถุประสงคในพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 มาตรา 5 วรรคสองบัญญัติ

ไววา “...กิจการอันเปนบริการสาธารณะท่ีจะจัดต้ังองคการมหาชน... ไดแก การรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา การศึกษาอบรมและพัฒนาเจาหนาที่ของรัฐ การทะนุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม การพัฒนาและสงเสริมการกีฬาการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย การ

ถายทอดและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การ

บริการทางการแพทย และสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห การอํานวยบริการแกประชาชน หรือการ

ดําเนินการอันเปนสาธารณประโยชนอื่นใด ทั้งนี้ โดยตองไมเปนกิจการที่มีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหา

กําไรเปนหลัก” 

 จากลักษณะเหตุผลของการตราพระราชบัญญัติและวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติ

องคการมหาชน พ.ศ. 2542 อาจสรุปไดวาวัตถุประสงคของการจัดต้ังองคการมหาชนนั้นมีสาระสําคัญ

คือ (จําเนียร ราชแพทยาคม, 2559 : 47) 

  1) เปนหนวยงานของรัฐท่ีทําภารกิจในทางสังคมมิใชธุรกิจ ดังเชน รัฐวิสาหกิจหรือโอน

ใหเอกชนดําเนินการในรูปบริษัทหรือรัฐเขาถือหุนในรูปบริษัทซึ่งตองมีการบริหารงานที่เลี้ยงตนเอง

และเปาหมายท่ีกําไรได 

  2) ตองการแกไขปญหาในเรื่องของกฎระเบียบของหนวยงานราชการซึ่งไมเอื้ออํานวย

ตอการจัดทําภารกิจในบางลักษณะท่ีตองใชความยืดหยุนคลองตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งในแงของการใช

งบประมาณและการบริหารงานบุคคล 

  3) แกไขปญหาการทําภารกิจที่ซํ้าซอนหรือทับซอนอันเกิดขึ้นจากการจัดโครงสรางที่

ขาดประสิทธิภาพของหนวยราชการในอดีตซึ่งมักจะนําไปสูปญหาการประสานงานที่ลาชาและเกิด

ความขัดแยงในหลายกรณี 

 นอกจากนี้ สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2547 : 344 อาง

ใน รัชยา ภักดีจิตต, 2555 : 6-8) ไดอธิบายถึงจุดประสงคขององคการมหาชนไววา 

  1) เพื่ออํานวยใหองคการมหาชนดําเนินธุรกิจขององคการใหสอดคลองกับเหตุผลและ

ความจําเปนในการเปนองคการมหาชนอยางแทจริง 

  2) เพื ่อใหองคการมหาชนมีอิสระ มีความคลองตัวและเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ

ทางการบริหารและการดําเนินงานเปนไปตามความชํานาญเฉพาะดาน และมุงตอบสนองตอความ

ตองการของประชาชน 

  3) เพื ่อใหการบริหารขององคการมหาชนเปนระบบบริหารที่เนนการจัดการและ

ผลสัมฤทธิ์ อีกท้ังลดทอนความเขมงวดทางดานกฎเกณฑทางการบริหารและการเงินลงได 
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  4) เพื่อใหองคการมหาชนสามารถตอบสนองความจําเปนทางการเมือง เชน ตอบสนอง

ตอนโยบายเรงดวนของรัฐบาล เปนตน 

 สรุปจากวัตถุประสงคของการจัดตั้งองคการมหาชนจะเห็นไดวา มีวัตถุประสงคที่เกิดจาก

ความจําเปน ที่เกิดจากขอขัดของของการบริหารจัดการภาครัฐที่มีความยุงยาก ขาดความยืดหยุน มี

ความซับซอนการทํางาน ท้ังมีวัตถุประสงคการจัดต้ังก็เพื่อการบริการสาธารณะเฉพาะดาน ท่ีเปนการ

แกไขปญหาดังกลาวมาเพื่อใหการจัดทําบริการสาธารณะสามารถตอบสนองความตองการของ

ประชาชน และมีความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีผลลัพธของการจัดการบริการสาธารณะท่ีดี 

 2.4 ลักษณะขององคการมหาชน 

 ประเทศตาง ๆ หลายประเทศไดมีความพยายามที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ

ราชการ โดยการปรับปรุงกลไกของระบบราชการในการจัดทําบริการสาธารณะ กําหนดใหมีองคการ

ของรัฐในรูปแบบใหมที่สามารถบริหารงานและรับผิดชอบภารกิจตาง ๆ ไดอยางอิสระและคลองตัว

แตกตางจากระบบราชการโดยทั่วไป องคการมหาชนเปนองคการของรัฐรูปแบบใหมที ่มุ งบริการ

สาธารณะท่ีนอกเหนือไปจากการจัดองคการในรูปแบบสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยมีลักษณะดังนี้ 

(สุรพล นิติไกรพจน, 2542 : 9-11) 

  1) เปนหนวยงานของรัฐที่เปนนิติบุคคล แมองคการมหาชนจะไมมีฐานะเปนสวน

ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ แตองคการมหาชนก็เปนหนวยงานหนึ่งของรัฐท่ีอยูในภาคมหาชน ตามมาตรา 

6 แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติไววา “ใหองคการมหาชนเปนหนวยงาน

ของรัฐและเปนนิติบุคคล” อีกทั้งตอนตนของมาตรา 45 วรรคหนึ่งยังไดบัญญัติไววา “ทรัพยสินของ

องคการมหาชนเปนทรัพยสินของรัฐ...” ทําใหเห็นไดวาองคการมหาชนเปนองคการของรัฐฝายบริหาร

ประเภทท่ีสามหรือเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนอีกประเภทหนึ่ง 

  2) ไดรับงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนจากรัฐ องคการมหาชนยอมมีภารกิจท่ีไดรับ

กําหนดและมอบหมายจากรัฐใหไปปฏิบัติ เพื่อใหการบริการสาธารณะอันเปนหนาท่ีโดยตรงของรัฐใน

เรื ่องนั้น ๆ ใหบรรลุจุดมุงหมาย รัฐจึงจําเปนตองเปนผูจัดสรรงบประมาณเพื่อใหการดําเนินการ

ดังกลาว เพราะองคการมหาชนไมใชกิจการท่ีดําเนินงานเพื่อแสวงหากําไรเปนหลัก แตการแยกสถานะ

ออกมาเปนนิติบุคคลก็เพียงเพื่อความคลองตัวและประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจที่รัฐกําหนด 

งบประมาณดังกลาวจะตองเปนลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีมีความคลองตัวในการใชจาย และไมมีการ

ควบคุมท่ีเปนอุปสรรคตอความเปนอิสระขององคการมหาชน 

  3) มีอํานาจหนาท่ีและภารกิจเฉพาะดาน องคการมหาชนเปนหนวยงานรูปแบบพิเศษท่ี

จัดตั้งขึ้นในภายหลัง เพื่อดําเนินการภารกิจเฉพาะหลังจากที่มีการจัดตั้งสวนราชการตางๆ แลว เพื่อ

รองรับภารกิจพื้นฐานของรัฐ ดังนั้นเพื่อไมใหเกิดความซํ้าซอนในเรื่องภารกิจ องคการมหาชนจึงตองมี

ขอบเขตภารกิจและอํานาจหนาที่ที ่จํากัด ชัดเจนและเฉพาะดานตามที่ระบุไวในกฎหมายจัดตั้ง

องคการมหาชนแตละองคการ 
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  4) ความเปนอิสระในการบริหารงาน องคการมหาชนตองการความเปนอิสระอยางสูงใน

การบริหารงานใหลุลวงไปตามภารกิจที่รัฐกําหนดให ดังนั ้นจึงตองการความคลองตัวและอํานาจ

ตัดสินใจที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดภายในองคการนั้น ๆ ทั้งในเรื่องการกําหนดระเบียบ ขอบังคับในการจัด

องคการ การเงิน การบัญชี การบริหารงานบุคคล การจัดสวัสดิการ ตลอดท้ังการจัดซื้อจัดจางหรือการ

ควบคุมตรวจสอบประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการภายใน 

  5) การอยูภายใตระบบการควบคุมตรวจสอบของรัฐ แมองคการมหาชนจะมีอิสระใน

การดําเนินงาน แตเมื่อองคการมหาชนเปนหนวยงานของรัฐและใชเงินจากงบประมาณจากภาษีอากร

ของประชาชน ทําใหองคการมหาชนตองไดรับการตรวจสอบและควบคุมโดยรัฐ แตอยางไรก็ตามการ

ควบคุมและตรวจสอบโดยรัฐนั้น จะตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอความเปนอิสระขององคการมหาชน 

 นอกจากนี้ ชัยพจน พนมชัยชยวัฒน (2548 : 24-25) ไดสรุปลักษณะขององคการมหาชนไว

วา จะตองประกอบดวยลักษณะสําคัญ ไดแก 

  1) ความคลองตัวสูงในการดําเนินการตามกรอบของวัตถุประสงค 

  2) สายการบังคับบัญชาท่ีส้ัน และมีองคกรท่ีตัดสินใจไดอยางรวดเร็วทันทวงที 

  3) การสนับสนุนในทางงบประมาณจากรัฐท่ีไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน 

  4) การมีองคการบริหารท่ีมีอํานาจเบ็ดเสร็จ สามารถตัดสินใจเรื่องตางๆ ไดดวยตัวเอง 

 สวน Vedel and Delvolve (1984 : 996-1000) ไดอธิบายลักษณะขององคการมหาชน

จะตองมีลักษณะ ดังนี้ 

  1) องคการมหาชนมีคณะนิติบุคคลแยกตางหากออกไปจากรัฐและสวนราชการท้ังหลาย 

ภายใตรัฐและแยกตางหากไปจากองคการปกครองทองถิ่น การมีฐานะเปนนิติบุคคลเปนองคการ

มหาชนที่สามารถมีทรัพยสินเปนของตนเอง มีระบบบัญชีและงบประมาณเปนเอกเทศไมตองอยู

ภายใตการบังคับบัญชาปกติของระบบราชการ 

  2) องคการมหาชนมีฐานะนิติบุคคล จะมีผลทําใหมีสิทธิพิเศษ และมีอํานาจบังคับบาง

ประการเหนือประชาชนท่ัวไป 

  3) องคการมหาชน มีภารกิจดําเนินกิจการบริการสาธารณะเฉพาะดานที่มีขอบเขต

จํากัดไมกวางขวางครอบคลุมกิจการท่ัวไป ดังเชนท่ีเปนหนาท่ีของสวนราชการท่ัวไป 

 ดังนั้นจะเห็นไดวาองคการมหาชนจะมีลักษณะที่สําคัญคือ เปนหนวยงานของรัฐที่เปนนิติ

บุคคล ไดรับงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนจากรัฐ มีอํานาจหนาที่และภารกิจเฉพาะดาน ความ

เปนอิสระในการบริหารงาน ซึ่งเปนลักษณะท่ีแตกตางไปจากองคการสวนราชการท่ัวไป 

 2.5 บุคคลขององคการมหาชน 

 ในหนวยงานตาง ๆ จําเปนตองมีบุคลากรในการดําเนินงาน ซึ่งองคการมหาชนจะมีบุคลากร

ในระดับตาง ๆ ดังนี้ 

  2.5.1 ประเภทบุคลากรและอํานาจหนาที ่
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  ชาญชัย แสวงศักดิ์ (2555 : 338-339) และชัยพจน พนมชัยชยวัฒน (2548 : 40-44) 

ไดแบงประเภทและอํานาจหนาที่ของบุคลากรองคการมหาชนตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน 

พ.ศ.2542 วามี 3 ประเภท คือ 

   1) คณะกรรมการองคการมหาชน 

   2) ผูบริหารองคการมหาชน 

   3) พนักงานองคการมหาชน 

  สวนอํานาจหนาที ่ของบุคลากรแตละประเภทเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการ

มหาชน พ.ศ.2542 มีดังนี้ 

   1) คณะกรรมการองคการมหาชน จะตองมีบุคลากรดังนี้ เพื่อดําเนินกิจการของ

องคการมหาชน พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.2542 มาตรา 19 บัญญัต ิว า “ใหมี

คณะกรรมการของแตละองคการมหาชน ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการ...” 

คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลองคการมหาชนใหดําเนินกิจการใหเปนไปตามวัตถุประสงค

ท่ีกําหนดไว อํานาจหนาท่ีเชนวานี้ใหรวมถึง (มาตรา 24) 

    1.1) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน

ขององคการมหาชน 

   1.2) อนุมัติแผนการลงทุน และแผนการเงินขององคการมหาชน 

   1.3) ควบคุมดูแลการดําเนินงาน และการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ

ขอบังคับ ประกาศหรือขอกําหนดเกี่ยวกับองคการมหาชนในเรื่อง ดังตอไปนี้ 

    (1) การจัดแบงสวนงานขององคการมหาชน และขอบเขตหนาที่ของสวนงาน

ดังกลาว 

    (2) การกําหนดตําแหนง, คุณสมบัติเปนบางตําแหนง อัตรา เงินเดือน คาจาง 

และเงินข้ึนของเจาหนาท่ี และลูกจางองคการมหาชน 

    (3) การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอน วินัยและการลงโทษ การ

ออกจากตําแหนง การรองทุกข การอุทธรณ การลงโทษของเจาหนาที่และลูกจางองคการมหาชน 

รวมท้ังวิธีการและเงื่อนไขในการจางลูกจางองคการมหาชน 

    (4) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินขององคการมหาชน 

    (5) การจัดสวัสดิการ และสิทธิประโยชนอื่นแกเจาหนาท่ีและลูกจางขององคการ

มหาชน 

    (6) ขอบเขตอํานาจหนาที่ ระเบียบ เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบ

ภายใน 

   4) อํานาจหนาท่ีอื่นตามท่ีพระราชกฤษฎีกากําหนด 
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  2.6 ผูบริหารองคการมหาชน 

  มาตรา 27 บัญญัติใหองคการมหาชนมีผูอํานวยการคนหนึ่ง ซึ่งจะเรียกช่ือตําแหนงเปน

อยางอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งก็ได โดยคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจตางตั้งและ

ถอดถอน 

  มาตรา 31 บัญญัติวา ผูอํานวยการมีหนาท่ีบริหารกิจการองคการมหาชนใหเปนไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงคขององคการมหาชน ระเบียบขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ และประกาศ

ของคณะกรรมการ และเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่และลูกจางขององคการมหาชนทุกตําแหนง โดย

จะตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการขององคการมหาชน และมาตรา 32 

ผูอํานวยการองคการมหาชนมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

   1) บรรจุ แตงตั้ง เลื่อนลด ตัดเงินเดือน หรือคาจาง ลงโทษทางวินัยเจาหนาที่และ

ลูกจางขององคการมหาชน ตลอดจนใหเจาหนาที่และลูกจางขององคการมหาชนออกจากตําแหนง 

ท้ังนี้ตามขอบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนด 

   2) วางระเบียบเกี ่ยวกับการดําเนินงานขององคการมหาชน โดยไมขัดหรือแยงกับ

ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศท่ีคณะกรรมการกําหนด 

  3. พนักงานองคการมหาชน 

  พนักงานหรือเจาหนาท่ีขององคการมหาชน นอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีคุณสมบัติ

ตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแลว ยังตองมีคุมสมบัติและไมมีคุณสมบัติตามตามนี้ และ

ตองสามารถทํางานใหแกองคการเต็มเวลา มาตรา 35 (3) 

  นอกจากนี้เจาหนาที่ขององคการมหาชนมี 2 ประเภทคือ เจาหนาที่ซึ ่งเปนบุคลากร

ประจําขององคการมหาชนและเปนลูกจางขององคการมหาชน นอกจากนี้องคการมหาชนยังสามารถ

ขอใหเจาหนาที่ของรัฐจากหนวยงานอื่นมาปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่หรือลูกลางองคการมหาชนเปน

การช่ัวคราวไดดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542  

  ท้ังนี้ระบบการบริหารงานบุคคลในององคการมหาชนยังใชหลักการของความเปนอิสระ 

ความคลองตัวในการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง ทั้งนี้โดยคํานึงถึงความรูความสามารถ ประสบการและ

ผลงานตามระบบคุณธรรม ซึ่งระบบการบริหารงานบุคคลขององคการมหาชนจะมีลักษณะสําคัญ คือ 

(จําเนียร ราชแพทยาคม, 2559 : 51-52) 

   1) แตละองคการมหาชนจะมีระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลของตนเองตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

   2) ผูอํานวยการองคการมหาชนเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาท่ีและลูกจางขององคการ

มหาชนมีอํานาจบรรจุแตงตั ้ง เลื ่อนตําแหนง ลงโทษทางวินัย ตลอดจนใหเจาหนาที่และลูกจาง

องคการมหาชนออกจากตําแหนง ท้ังนี้ตามขอบังคับตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
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   3) ผูปฏิบัติงานในองคการมหาชนมีฐานะเจาหนาที่ของรัฐแตไมใชขาราชการหรือ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยมี 2 ลักษณะ คือ 

    3.1) เจาหนาท่ีและลูกจางขององคการมหาชน 

    3.2) เจาหนาที่ของรัฐที่มาปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่และลูกจางขององคการ

มหาชนเปนการชั่วคราว ตามที่รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีการการจัดตั้งขอและไดรับ

อนุมัติจากผูบังคับบัญชาหรือนายจางเดิม 

    3.3) สวัสดิการและประโยชนเกื ้อกูลของเจาหนาที่และลูกจางขององคการ

มหาชนจะแตกตางกันไปตามท่ีคณะกรรมการองคการมหาชนแตละตําแหนงจะกําหนด 

 2.6 การกํากับดูแลองคการมหาชน 

 ถึงแมองคการมหาชนจะมีความเปนอิสระและความคลองตัวในการบริหารงานก็ตาม แต

เพื่อใหการดําเนินงานขององคการมหาชนมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและมีความคุมคา ดังนั้น รัฐ

จึงตองมีระบบใหมีการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการกํากับดูแล เพื่อใหทราบวาผล

ผิตมีความเหมาะสมและสอดคลองกับงบประมาณและเปาหมายหรือไมเพียงใดโดยเปนไปตาม

พระราชบัญญัติกฎหมายมหาชน พ.ศ. 2542 มาตรา 39 ถึงมาตรา 43 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี ้ 

(จําเนียร ราชแพทยาคม, 2559 : 52) 

  1) จัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององคการ

มหาชน และรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละครั้ง 

  2) ใหมีผูปฏิบัติงานที่ทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ และใหรับผิดชอบขึ้น

ตรงกับคณะกรรมการตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด เวนแตพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งจะกําหนด

ไวเปนอยางอื่น 

  3) ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกที่คณะกรรมการแตงตั้งดวยความ

เห็นชอบของสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงินและ

ทรัพยสินขององคการมหาชน 

  4) ใหองคการมหาชนอยูภายใตการประเมินผลตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด เวนแตพระ

ราชกฤษฎีกาจัดต้ังจะกําหนดไวเปนอยางอื่น 

 ดังนั้นจะเห็นไดวาองคการมหาชนแมจะมีความเปนอิสระในการดําเนินงานท้ังในการจัดทํา

บริการสาธารณะเฉพาะดาน มีสถานะเปนนิติบุคคล ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล มี

คณะกรรมการ ผูบริหาร เจาหนาที่ที่มีความแตกตางจากการบริหารงานบุคคลภาคราชการอื่นแตก็

ตองถูกกํากับดูแลในสวนที่เกี่ยวของกับการใชงบประมาณโดยหนวยงานที่เกี่ยวของกับการเงินการ

บัญชี ทั้งนี้เพื่อใหการใชจายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเกิดความคุมคา และมีความโปรงใสในการ

ดําเนินงาน 
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สรปุ 

 รัฐวิสาหกิจ หมายถึงองคการของรัฐบาลหรือหนวยธุรกิจท่ีรัฐบาลเปนเจาของ รวมท้ังบริษัท

จํากัดและหางหุนสวนนิติบุคคล ที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีหุนอยูดวยเกินกวารอยละ 50 เปน

องคการที่รับผิดชอบการบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ซึ่งกอตั ้งขึ ้นตาม

กฎหมายเฉพาะของรัฐวิสาหกิจแตละประเภท รัฐวิสาหกิจมีวัตถุประสงคที่การแสวงหารายได และ

สามารถเล้ียงตัวเองจากการดําเนินงานเชิงพาณิชย 

 องคการมหาชน เปนหนวยงานในรูปแบบใหมที่เกิดจากการปฏิรูปราชการตามกฎหมายใน

พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.2542 เปนองคการที่รับผิดชอบบริการสาธารณะทางสังคมและ

วัฒนธรรม ไมไดมีเปาหมายที่กําไรเหมือนกับรัฐวิสาหกิจ มีสถานะเปนนิติบุคคล มีวัฒนธรรมการ

บริหารงานคลายกับภาคธุรกิจ ท่ีสามารถใชประโยชนจาการนําทรัพยากรท่ีมีอยูมาใชใหเกิดประโยชน

สูงสุด มีระบบการบริหารงาน บริหารการเงิน การบัญชีและงบประมาณและการบริหารงานบุคคลที่

เปนอิสระคลองตัว มีการกํากับ ตรวจสอบประเมินผลตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.2542 

คําถามทายบท 

 1. จงใหความหมายของคําวา รัฐวิสาหกิจ 

 2. จงอธิบายวัตถุประสงคของรัฐวิสาหกิจ และวิเคราะหถึงความแตกตางของวัตถุประสงค

รัฐวิสาหกิจวามีความแตกตางจากองคการราชการอื่นอยางไร 

 3. จงระบุการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจในรูปแบบตาง ๆ 

 4. จงอธิบายความสัมพันธระหวางองคการรัฐวิสาหกิจกับรัฐมนตรีกระทรวงท่ีสังกัด 

 5. จงอธิบายลักษณะท่ีสําคัญขององคการมหาชน 

 6. จงอธิบายวาองคการมหาชนมีความแตกตางจากรัฐวิสาหกิจอยางไร 

 7. จงอธิบายลักษณะสําคัญขององคการมหาชน 
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