
แนวทางปฏิบัติสําหรับ

กรรมการรัฐวิสาหกิจ

หมวดที่  1

เรื่องทั่วไปเก่ียวกับรัฐวิสาหกิจ

1.1 ความหมายของรัฐวิสาหกิจ 

รัฐวิสาหกจิมีความหมายแตกตางกันไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  ดังนี ้                                                 
1.1.1 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม                                         

มาตรา 4 รัฐวิสาหกิจหมายความวา
ก. องคการของรฐับาลหรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ
ข. บริษทัหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  ที่สวนราชการมีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ
ค. บริษทัหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการและ/หรือรัฐวสิาหกจิตาม (ก) และ/หรือ(ข)

มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ
ง. บริษทัหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการและ/หรือรัฐวสิาหกจิตาม (ค) และ/หรือ (ก)

และ/หรือ(ข) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ
จ. บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการและ/หรือรัฐวสิาหกจิตาม (ง) และ/หรือ (ก)

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

1.1.2 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ                        
พ.ศ. 2518 และที่แกไขเพิ่มเติม  
มาตรา 4 รัฐวิสาหกจิหมายความวา
(1) องคการของรฐับาลตามกฎหมายวาดวยการจดัตั้งองคการของรัฐบาล หรือ กิจการของ      

รัฐบาลตามกฎหมายที่จัดตัง้กจิการนั้น และหมายความรวมถึงหนวยงานธุรกิจที่รัฐเปน
เจาของแตไมรวมถึงองคการหรือกิจการ ที่มีวัตถุประสงคเฉพาะเพือ่สงเคราะหหรือ
สงเสริมการใด ๆ ที่มิใชธุรกิจ

(2) บริษัทจาํกัดหรือหางหุนสวนนติิบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมือง
ที่มีฐานะเทียบเทา และหรือรัฐวสิาหกจิตาม (1) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละ
หาสิบ หรือ
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(3) บริษัทจาํกัดหรือหางหุนสวนนติิบุคคลที่กระทรวง ทบวงกรม หรือทบวง
การเมืองที่มีฐานะเทียบเทา และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) และหรือ (2)
มีทุนรวมอยูดวยถึงสองในสาม  
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการของรัฐวสิาหกจิ 
และใหหมายความรวมถึงประธานกรรมการและรองประธานกรรมการดวย

1.1.3 พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  พ.ศ. 2521
มาตรา 4 รัฐวิสาหกิจหมายความวา
(1) องคการของรฐับาลตามกฎหมายวาดวยการจดัตั้งองคการของรัฐบาล                 

หรือกจิการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตัง้กจิการนั้น  และหมายความรวมถึง
หนวยงานธุรกิจที่รัฐเปนเจาของ

(2) บริษัทจาํกัดหรือหางหุนสวนนติิบุคคลที่กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือสวน
ราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกระทรวง  ทบวง  หรือกรม  และหรือ
รัฐวสิาหกจิตาม (1) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบหรือ

(3) บริษัทจาํกัดหรือหางหุนสวนนติิบุคคลที่กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือสวน
ราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกระทรวง  ทบวง  หรือกรม  
และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) และหรือ (2) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวา
รอยละหาสิบ

1.1.4 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543
มาตรา 6 รัฐวิสาหกิจหมายความวา
(1) องคการของรฐับาลตามกฎหมายวาดวยการจดัตั้งองคการของรัฐบาลหรือ

กิจการของรฐัตามกฎหมายที่จดัตัง้กจิการนั้น  และใหหมายความรวมถึง
หนวยงานธุรกิจที่รัฐเปนเจาของ

(2) บริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคลที่กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือทบวงการเมือง
ที่มีฐานะเทียบเทา  หรือรัฐวสิาหกิจตาม (1) มีทุนรวมอยูดวยเกินรอยละหาสิบ
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1.1.5 พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ  พ.ศ. 2548
รัฐวิสาหกิจหมายความวา
(ก) องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจดัตัง้องคการของรฐับาล กิจการ

ของรัฐซึง่มีกฎหมายจดัตั้งขึ้นหรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ
(ข) บริษัท จาํกัด  หรือบริษัท มหาชน  จาํกัด ที่หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

ตาม (ก) มีทุนรวมอยูดวยเกนิรอยละหาสิบ
(ค) บริษัทจาํกัดหรือบริษัทมหาชนจาํกดั  ที่หนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกจิตาม 

(ก) หรือ (ข) หรือรัฐวิสาหกจิตาม (ก) และ (ข) มีทุนรวมอยูดวยเกินรอยละ
หาสิบ  โดยใหคาํนวณเฉพาะทนุตามสัดสวนที่เปนของหนวยงานของรัฐเทานั้น

?? สิ่งที่ควรทราบ ??

รัฐวิสาหกจิบางแหงอาจจะมีสถานะเปนรัฐวสิาหกจิตามความหมายของกฎหมายฉบับหนึ่ง
แตมิไดมีสถานะเปนรัฐวสิาหกิจตามความหมายของกฎหมายอื่นไดอาทิเชน บริษัท ปตท. 
สํารวจและผลิตปโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงภาครัฐถือหุนเกินกวา       รอยละ 50 แต
เนื่องจากพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาํหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.
2518 มาตรา 4 (3) ที่แกไขเพิ่มเติม กําหนดใหรัฐวิสาหกจิตาม (1) และหรือ (2) มีทุน
รวมอยูดวยถึงสองในสาม บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) จงึมิได
เปนรัฐวิสาหกจิตามความหมายของพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวสิาหกจิแตเปนรัฐวิสาหกจิตามความหมายของพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2502

ดงันั้นในการพจิารณาวาองคกรหรือหนวยงานใดเปนรัฐวิสาหกจิหรือไม  นอกจากตอง
พจิารณาตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  แลวยังตองพจิารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับเรื่องนั้น  ๆ  ประกอบดวย
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1.2 ประเภทของรัฐวิสาหกิจ

1.2.1 การแบงกลุมตามรูปแบบของรฐัวิสาหกิจ  รวมจํานวน  81 แหง 1

1. รัฐวิสาหกจิที่กระทรวงการคลังกํากับดูแล 62 แหง      
2. องคกรอิสระที่เปนรัฐวสิาหกิจ 2 แหง 
3. รัฐวิสาหกจิที่เปนบริษัทลูก 17 แหง

1.2.2 การแบงกลุมรัฐวิสาหกิจตามรายสาขาจํานวน  62 แหง   ได  9 สาขา   

1. สาขาพลังงาน 4 แหง 
2. สาขาขนสง 14 แหง  

- ทางบก                                     6 แหง
- ทางน้าํ                                      3 แหง
- ทางอากาศ                                5 แหง     

3. สาขาสือ่สาร 4 แหง
4. สาขาสาธารณูปการ 4 แหง
5. สาขาอตุสาหกรรม 7 แหง
6. สาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 8 แหง
7. สาขาพาณิชยและบริการ 5 แหง
8. สาขาสงัคมและเทคโนโลยี 6 แหง
9. สาขาสถาบันการเงิน 10 แหง

1. ภาคผนวก 6
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1.3 ความหมายของกรรมการรัฐวิสาหกิจ

กรรมการรัฐวิสาหกิจหมายถึงบุคคลที่ไดรับการแตงตัง้ใหเปนกรรมการใน
รัฐวิสาหกจิโดยตาํแหนง  โดยช่ือ  ภายใตกรอบของกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  มติ ครม.
ของรฐัวิสาหกจินั้นๆ  ถือไดวาเปนผูที่ไดรับการพจิารณาวามีความรูความสามารถและ
ประสบการณที่เหมาะสมในการทําหนาที่เปนกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกจินั้นๆ  
ซ่ึงจะเปนผูที่มีภาระ หนาที่ ความรับผิดชอบและอํานาจในการบรหิารจัดการควบคุมดแูลและ
กํากับการดําเนินงานในรัฐวสิาหกจินั้นๆ  ภายใตกฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ  และมติ
คณะรฐัมนตรี




