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หมวดที่ 1
เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ
1.1 ความหมายของรัฐวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิจมีความหมายแตกตางกันไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้
1.1.1 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม
มาตรา 4 รัฐวิสาหกิจหมายความวา
ก. องคการของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ
ข. บริษทั หรือหางหุนสวนนิติบุคคล ที่สวนราชการมีทุนรวมอยูด ว ยเกินกวารอยละหาสิบ
ค. บริษทั หรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก) และ/หรือ(ข)
มีทุนรวมอยูด ว ยเกินกวารอยละหาสิบ
ง. บริษทั หรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ค) และ/หรือ (ก)
และ/หรือ(ข) มีทุนรวมอยูด ว ยเกินกวารอยละหาสิบ
จ. บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ง) และ/หรือ (ก)
และ/หรือ (ข) และ/หรือ (ค) มีทุนรวมอยูด ว ยเกินกวารอยละหาสิบ
1.1.2 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2518 และที่แกไขเพิ่มเติม
มาตรา 4 รัฐวิสาหกิจหมายความวา
(1) องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล หรือ กิจการของ
รัฐบาลตามกฎหมายที่จัดตัง้ กิจการนั้น และหมายความรวมถึงหนวยงานธุรกิจที่รัฐเปน
เจาของแตไมรวมถึงองคการหรือกิจการ ที่มีวัตถุประสงคเฉพาะเพือ่ สงเคราะหหรือ
สงเสริมการใด ๆ ที่มิใชธุรกิจ
(2) บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมือง
ที่มีฐานะเทียบเทา และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) มีทุนรวมอยูด ว ยเกินกวารอยละ
หาสิบ หรือ
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(3) บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวงกรม หรือทบวง
การเมืองที่มีฐานะเทียบเทา และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) และหรือ (2)
มีทุนรวมอยูด ว ยถึงสองในสาม
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ
และใหหมายความรวมถึงประธานกรรมการและรองประธานกรรมการดวย
1.1.3 พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2521
มาตรา 4 รัฐวิสาหกิจหมายความวา
(1) องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล
หรือกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตัง้ กิจการนั้น และหมายความรวมถึง
หนวยงานธุรกิจที่รัฐเปนเจาของ
(2) บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือสวน
ราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกระทรวง ทบวง หรือกรม และหรือ
รัฐวิสาหกิจตาม (1) มีทุนรวมอยูด ว ยเกินกวารอยละหาสิบหรือ
(3) บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือสวน
ราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกระทรวง ทบวง หรือกรม
และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) และหรือ (2) มีทุนรวมอยูดว ยเกินกวา
รอยละหาสิบ
1.1.4 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543
มาตรา 6 รัฐวิสาหกิจหมายความวา
(1) องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาลหรือ
กิจการของรัฐตามกฎหมายที่จดั ตัง้ กิจการนั้น และใหหมายความรวมถึง
หนวยงานธุรกิจที่รัฐเปนเจาของ
(2) บริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมือง
ที่มีฐานะเทียบเทา หรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) มีทุนรวมอยูดว ยเกินรอยละหาสิบ
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1.1.5 พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548
รัฐวิสาหกิจหมายความวา
(ก) องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตัง้ องคการของรัฐบาล กิจการ
ของรัฐซึง่ มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นหรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ
(ข) บริษัท จํากัด หรือบริษัท มหาชน จํากัด ที่หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
ตาม (ก) มีทุนรวมอยูดว ยเกินรอยละหาสิบ
(ค) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ที่หนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจตาม
(ก) หรือ (ข) หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก) และ (ข) มีทุนรวมอยูด ว ยเกินรอยละ
หาสิบ โดยใหคาํ นวณเฉพาะทุนตามสัดสวนที่เปนของหนวยงานของรัฐเทานั้น

?? สิ่งที่ควรทราบ ??

รัฐวิสาหกิจบางแหงอาจจะมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจตามความหมายของกฎหมายฉบับหนึ่ง
แตมิไดมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจตามความหมายของกฎหมายอื่นไดอาทิเชน บริษัท ปตท.
สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ซึ่งภาครัฐถือหุนเกินกวา รอยละ 50 แต
เนื่องจากพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
2518 มาตรา 4 (3) ที่แกไขเพิ่มเติม กําหนดใหรฐั วิสาหกิจตาม (1) และหรือ (2) มีทุน
รวมอยูด ว ยถึงสองในสาม บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) จึงมิได
เปนรัฐวิสาหกิจตามความหมายของพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจแตเปนรัฐวิสาหกิจตามความหมายของพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2502
ดังนั้นในการพิจารณาวาองคกรหรือหนวยงานใดเปนรัฐวิสาหกิจหรือไม นอกจากตอง
พิจารณาตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ แลวยังตองพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับเรื่องนั้น ๆ ประกอบดวย
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เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ

1.2 ประเภทของรัฐวิสาหกิจ
1.2.1 การแบงกลุมตามรูปแบบของรัฐวิสาหกิจ รวมจํานวน 81 แหง 1
1. รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังกํากับดูแล
2. องคกรอิสระที่เปนรัฐวิสาหกิจ
3. รัฐวิสาหกิจที่เปนบริษัทลูก

62
2
17

แหง
แหง
แหง

1.2.2 การแบงกลุมรัฐวิสาหกิจตามรายสาขาจํานวน 62 แหง ได 9 สาขา
1. สาขาพลังงาน
2. สาขาขนสง
- ทางบก
6
- ทางน้าํ
3
- ทางอากาศ
5
3. สาขาสือ่ สาร
4. สาขาสาธารณูปการ
5. สาขาอุตสาหกรรม
6. สาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
7. สาขาพาณิชยและบริการ
8. สาขาสังคมและเทคโนโลยี
9. สาขาสถาบันการเงิน

1. ภาคผนวก 6

4
14

แหง
แหง

4
4
7
8
5
6
10

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง

แหง
แหง
แหง
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1.3 ความหมายของกรรมการรัฐวิสาหกิจ
กรรมการรัฐวิสาหกิจหมายถึงบุคคลที่ไดรับการแตงตัง้ ใหเปนกรรมการใน
รัฐวิสาหกิจโดยตําแหนง โดยชื่อ ภายใตกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ ครม.
ของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ถือไดวา เปนผูที่ไดรับการพิจารณาวามีความรูความสามารถและ
ประสบการณที่เหมาะสมในการทําหนาที่เปนกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้นๆ
ซึ่งจะเปนผูที่มีภาระ หนาที่ ความรับผิดชอบและอํานาจในการบริหารจัดการควบคุมดูแลและ
กํากับการดําเนินงานในรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี

