
รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙∗
 

       

 
๑. บทนํา 
 
  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ มีเจตนารมณ์คุ้มครอง
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐท่ีปฏิบัติงานในหน้าท่ีโดยสุจริตและเกิดความเสียหายไม่ต้องรับผิดทาง
ละเมิดเป็นการเฉพาะตัว เว้นแต่จงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น และ
ให้แบ่งแยกความรับผิดของเจ้าหน้าท่ีแต่ละคน มิให้นําหลักลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ  ท้ังนี้ เพ่ือให้เกิดความ
เป็นธรรมและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐ อย่างไรก็ดี มิใช่ว่าเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน
ของรัฐทุกแห่งจะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีฯ คงมี
เฉพาะเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าท่ีฯ เท่านั้น ท่ีจะได้รับความคุ้มครอง โดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้นิยามความหมายของ “หน่วยงานของรัฐ” ท่ีอยู่ภายใต้พระราชบัญญัต ิ

ฉบับนี้ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม 
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจท่ีตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นหน่วยงาน 

ของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย ซ่ึงในส่วนของ “รัฐวิสาหกิจ” นั้น มีประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติว่า 
หน่วยงานประเภทใดหรือลักษณะใด ถือเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
อันจะถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีฯ เนื่องจาก
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีฯ มิได้อธิบายความหมายของรัฐวิสาหกิจท่ีตั้งขึ้นโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาไว้อย่างชัดเจน จึงทําให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายกับ 
หน่วยงานท่ีมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ หรือตาม
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ หรือตาม
กฎหมายอ่ืน หรือหน่วยงานท่ีจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติแต่ไม่ได้มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ต้น  
แต่เพ่ิงจะมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ในภายหลังเม่ือมี
การเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น เช่น กรณีของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จะถือเป็นรัฐวิสาหกิจท่ี
อยู่ภายใต้ บังคับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้า ท่ีฯ อันจะต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีฯ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่ บทความนี้ จึงมุ่งอธิบาย
ความหมายของรัฐวิสาหกิจท่ีจะถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าท่ีฯ โดยศึกษาจากแนวความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบการพิจารณา 
 

 

 

 

                                                           
∗โดยนางกรวรา บุญศิริ  นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา (ความเห็นใด ๆ ของผู้เขียนท่ีแสดงไว้ในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน) 



๒ 

๒. ความหมายของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่าง ๆ  
 
  จากการตรวจสอบพบว่า ปัจจุบันมีกฎหมายอยู่ ๕ ฉบับ ท่ีกําหนดความหมายของ 
“รัฐวิสาหกิจ” ไว้แตกต่างกันออกไป ดังนี ้
  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒  
  มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ วิ ธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ได้นิยามคําว่า 
“รัฐวิสาหกิจ” ไว้ หมายความว่า  

(ก) องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเป็นเจ้าของ    

(ข) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีส่วนราชการมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 

(ค) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีส่วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก) และ/
หรือ (ข) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 

(ง) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีส่วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ค) และ/
หรือ (ก) และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 

(จ) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีส่วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ง) และ/
หรือ (ก) และ/หรือ (ข) และ/หรือ (ค) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 

 
  พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 
๒๕๑๘ 
  มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้นิยามคําว่า “รัฐวิสาหกิจ” ไว้ หมายความว่า 

(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล หรือกิจการ
ของรัฐตามกฎหมายท่ีจัดตั้งกิจการนั้น และหมายความรวมถึงหน่วยงานธุรกิจท่ีรัฐเป็นเจ้าของแต่ไม่รวมถึง
องค์การหรือกิจการ ท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพ่ือสงเคราะห์หรือส่งเสริมการใด ๆ ท่ีมิใช่ธุรกิจ 

(๒) บริษัทจํากัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองท่ี
มีฐานะเทียบเท่า และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ หรือ 

(๓) บริษัทจํากัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองท่ี
มีฐานะเทียบเท่า และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) และหรือ (๒) มีทุนรวมอยู่ด้วยถึงสองในสาม 

 
  พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
  มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้
นิยามคําว่า “รัฐวิสาหกิจ” ไว้ หมายความว่า 

(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือกิจการ
ของรัฐตามกฎหมายท่ีจัดตั้งกิจการนั้น และหมายความรวมถึงหน่วยงานธุรกิจท่ีรัฐเป็นเจ้าของ 

(๒) บริษัทจํากัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ท่ีกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการ 
ท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง หรือกรม และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุนรวมอยู่ด้วย
เกินกว่าร้อยละห้าสิบ หรือ 



๓ 

(๓) บริษัทจํากัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ท่ีกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการ 
ท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง หรือกรม และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) และหรือ (๒)  
มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 

 

  พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้นิยามคําว่า 

“รัฐวิสาหกิจ” ไว้ หมายความว่า 
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือกิจการ

ของรัฐตามกฎหมายท่ีจัดตั้งกิจการนั้น และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานธุรกิจท่ีรัฐเป็นเจ้าของ 
(๒) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองท่ีมี

ฐานะเทียบเท่า หรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ 

 

พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้นิยามคําว่า 

“รัฐวิสาหกิจ” ไว้ หมายความว่า 
(ก) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐ

ซ่ึงมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเป็นเจ้าของ 
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก)  

มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ 

(ค) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ท่ีหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจตาม (ก) 
หรือ (ข) หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก) และ (ข) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ โดยให้คํานวณเฉพาะทุน
ตามสัดส่วนท่ีเป็นของหน่วยงานของรัฐเท่านั้น 

 

ซ่ึงกรณีท่ีพระราชบัญญัติแต่ละฉบับกําหนดความหมายของ “รัฐวิสาหกิจ” ไว้เป็นการ
เฉพาะ ก็ด้วยมีความมุ่งหมายท่ีจะจํากัดขอบเขตความหมายของรัฐวิสาหกิจท่ีจะอยู่ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมายแต่ละฉบับ  ดังนั้น จึงเป็นไปได้ท่ีหน่วยงานหรือองค์กรหนึ่งอาจมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ 
ตามกฎหมายฉบับหนึ่ง แต่ไม่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายฉบับอ่ืน เช่น กรณีของบริษัท บางจาก
ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเดิมมีการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยถือหุ้น ต่อมาการปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทยได้แปรรูปเป็นบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัต ิ

ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงมีประเด็นปัญหาว่า บริษัทบางจากฯ ยังเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีอยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือไม่ ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๙) ได้ให้
ความเห็นไว้ในบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง รัฐวิสาหกิจท่ีอยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ (กรณีบริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)) 
(เ ร่ืองเสร็จท่ี  ๗๓๔/๒๕๔๔) สรุปได้ ว่า “การวินิจฉัย ว่ารัฐวิสาหกิจใดจะอยู่ภายใต้ บังคับแห่ง
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฯ หรือไม่ ต้องพิจารณาตามบทนิยามคําว่า “รัฐวิสาหกิจ” ใน
มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฯ โดยไม่คํานึงว่ากฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องจะกําหนดไว้เช่นใดก็ตาม เว้นแต่จะมีพระราชกฤษฎีกายกเว้นไว้ตามมาตรา ๕ 
โดยท่ีมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฯ บัญญัตินิยามคําว่า “รัฐวิสาหกิจ” ว่า



๔ 

หมายถึง (๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล หรือกิจการของรัฐตาม
กฎหมายท่ีจัดตั้งกิจการนั้น และหน่วยงานธุรกิจท่ีรัฐเป็นเจ้าของ (๒) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ี
กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองท่ีมีฐานะเทียบเท่า หรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุนรวมอยู่ด้วย
เกินร้อยละห้าสิบ ซ่ึงมีความมุ่งหมายให้กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ใช้บังคับเฉพาะแก่
รัฐวิสาหกิจประเภทท่ีอยู่ในภาคกฎหมายมหาชนแท้ ๆ และบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจดังกล่าวเท่านั้น  
ดังนั้น เม่ือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยได้แปรรูปเป็นบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จึงไม่เป็นรัฐวิสาหกิจในภาค
กฎหมายมหาชนตามมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฯ จึงมีผลให้บริษัท 
บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทลูกเปล่ียนสภาพไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฯ เพราะมีผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองท่ีมีฐานะ
เทียบเท่า หรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๖ (๑) ไม่เกินร้อยละห้าสิบ  ดังนั้น บริษัท บางจากฯ จึงไม่อยู่ภายใต้
บังคับแห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฯ”  

 

๓. ความหมายของรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
  มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้
นิยามความหมายของ “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการ 
ท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งข้ึน
โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีพระราช
กฤษฎีกากําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย ซ่ึงเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีฯ ไม่ได้อธิบายความหมายของ “รัฐวิสาหกิจ” ไว้อย่างชัดเจน ว่า ต้องเป็นองค์กร 
หน่วยงาน หรือนิติบุคคล ท่ีมีลักษณะใดหรือประเภทใด กําหนดแต่เพียงว่าเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีตั้งขึ้นโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาเท่านั้น  ท้ังนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ ได้
อธิบายว่า พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี เน้นถึงการทํางานแทนรัฐในลักษณะของ
หน่วยงานภาครัฐโดยตรง  ฉะนั้น รัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา จะไม่คลุม
ถึงรัฐวิสาหกิจดังต่อไปนี้ คือ  
  (ก) รัฐวิสาหกิจท่ีไม่เป็นนิติบุคคล เช่น โรงงานยาสูบของกระทรวงการคลัง ซ่ึงหน่วยงาน
ท่ีต้องรับผิดชอบแทนโรงงานยาสูบ คือ กระทรวงการคลัง 
  (ข) รัฐวิสาหกิจท่ีเป็นบริษัทจํากัดเพราะอยู่ในบังคับของกฎหมายเอกชน ความรับผิดทาง
ละเมิดของรัฐวิสาหกิจดังกล่าวจึงสมควรอยู่ในบังคับของกฎหมายเอกชน� 
  อย่างไรก็ดี คําอธิบายลักษณะของรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าท่ีฯ ของศาสตราจารย์พิเศษ ชัยวัฒน์ฯ ข้างต้น เป็นเพียงการอธิบายให้เห็นว่า รัฐวิสาหกิจ
ลักษณะใดท่ีไม่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีฯ ซ่ึงก็ยังไม่ชัดเจน
เพียงพอเม่ือเกิดปัญหาในทางปฏิบัติท่ีต้องพิจารณาว่า หน่วยงานหรือองค์กรประเภทนี้เป็นรัฐวิสาหกิจ 
ท่ีจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา อันถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีฯ หรือไม่ กรณีจึงต้องอาศัยการตีความกฎหมาย ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกาเคย
                                                           

๑ชัยวัฒน์  วงศ์วัฒนศานต์, เอกสารถอดเทปการบรรยาย เรื่อง “กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าท่ี”, ณ โรงแรมพรพิงค์ทาวเวอร์ จังหวัดเชียงใหม่ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๐, หน้า ๑๑-๑๒  



๕ 

ให้ความเห็นเก่ียวกับรัฐวิสาหกิจอันจะถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าท่ีฯ ไว้ ดังนี ้
  (๑) บันทึก เรื่อง สถานภาพขององค์การเพ่ือการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (เรื่อง
เสร็จที่ ๒๘/๒๕๔๑) 
      ข้อหารือเร่ืองนี้มีประเด็นท่ีต้องพิจารณาว่า องค์การเพ่ือการปฏิรูประบบสถาบัน
การเงิน (ปรส.) เป็นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่ คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะพิเศษ) พิจารณา
แล้วเห็นว่า หน่วยงานใดจะเป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่อาจพิจารณาได้ ๒ นัย คือ 
      (๑) ตามนัยท่ัวไป รัฐวิสาหกิจย่อมหมายถึงวิสาหกิจของรัฐหรือในทางกลับกัน คือ
ไม่ใช่วิสาหกิจของเอกชน๒ 
      (๒) ตามนัยกฎหมายย่อมหมายถึงวิสาหกิจท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นรัฐวิสาหกิจ 
กฎหมายแม่บทท่ีบัญญัติว่าวิสาหกิจใดบ้างมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ พระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒๓ ซ่ึงพระราชบัญญัติดังกล่าวได้นิยามความหมายของรัฐวิสาหกิจไว้ว่า 
      ““รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า 
      (ก) องค์การของรัฐบาล หรือหน่วยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเป็นเจ้าของ 
      (ข) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีส่วนราชการมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ 

      (ค) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีส่วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก) 
และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 

    ฯลฯ     ฯลฯ 

      พระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕ บัญญัติว่า 
“ให้จัดตั้งองค์การของรัฐขึ้นเรียกว่า “องค์การเพ่ือการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน” เรียกโดยย่อว่า 
“ปรส.” และให้เป็นนิติบุคคล และมาตรา ๑๐ บัญญัติว่า “ให้กําหนดทุนประเดิมขององค์การเป็นจํานวน

                                                           
๒ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า กรณีท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความหมายของ “รัฐวิสาหกิจ” ตามนัย

ความหมายท่ัวไป ว่า หมายถึง วิสาหกิจของรัฐ คงเทียบเคียงจากศัพท์ภาษาอังกฤษของ “รัฐวิสาหกิจ” คือ state 

enterprise  โดยคําว่า “state” แปลว่า “รัฐ” ส่วนคําว่า “enterprise” แปลว่า “วิสาหกิจ” รวมแล้วก็คือ วิสาหกิจของรัฐ  
ซ่ึงขณะท่ีให้ความเห็นทางกฎหมาย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ให้ความหมายของคําว่า 
“วิสาหกิจ” ไว้ว่า น. การประกอบกิจการ เช่น การผลิต การขนส่ง การจําหน่าย 

๓ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า กฎหมายแม่บทท่ีบัญญัติว่าวิสาหกิจใดบ้างมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจใน
ขณะท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็น นอกจากพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ แล้ว ยังมี
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และพระราชบัญญัติ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ แต่กรณีท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกายกตัวอย่างเฉพาะพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ อาจเป็นเพราะพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็นกฎหมายฉบับแรกท่ี
กําหนดความหมายของรัฐวิสาหกิจไว้ และท่ีผ่านมาแนวการพิจารณาความหมายของรัฐวิสาหกิจ ก็จะอ้างอิงความหมาย
ของรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ เป็นหลัก หรืออาจเป็นไปได้ว่า พระราชบัญญัติความรับผิด 

ทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีฯ เป็นกฎหมายสารบัญญัติท่ีกําหนดความรับผิดของหน่วยงานของรัฐท่ีจะต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้กับบุคคลภายนอก กรณีเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าท่ี ซ่ึงการท่ีหน่วยงาน
ของรัฐจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับบุคคลภายนอก มีความเก่ียวข้องกับงบประมาณหรือรายได้ของหน่วยงาน  
จึงควรพิจารณาความหมายของรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ เป็นหลัก ก็เป็นได้ 

 



๖ 

ห้าร้อยล้านบาท และองค์การจะได้รับเงินจํานวนนี้เป็นการอุดหนุนจากรัฐบาล” และวรรคสอง บัญญัติว่า 
“ในแต่ละงวดบัญชี หากปรากฏว่าองค์การมีผลขาดทุน ให้รัฐบาลช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์การตาม
ควรแก่กรณี” จากบทบัญญัติดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า “ปรส.” เป็นองค์การของรัฐ ทุนท้ังหมดของ “ปรส.”
เป็นของรัฐ และการดําเนินงานของ “ปรส.” ย่อมมีท้ังกําไรหรือขาดทุนได้ นอกจากนี้ พระราชกําหนด 

การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ ยังมีเจตนารมณ์ท่ีจะให้กรรมการ เลขาธิการ และพนักงาน
ของ “ปรส.” ท้ังหมดอยู่ในข่ายบังคับของพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ด้วย ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติในมาตรา ๑๑ วรรคสาม ซ่ึงบัญญัติว่า 
“มิให้นํามาตรา ๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ มาใช้บังคับกับการดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” และ 
มาตรา ๑๗ วรรคสาม ซ่ึงบัญญัติว่า “มิให้นํามาตรา ๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาใช้บังคับกับการดํารงตําแหน่งของเลขาธิการ” 
จากข้อกฎหมายและเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะพิเศษ) จึงเห็น
ว่า “ปรส.” ไม่ว่าจะพิจารณาตามนัยท่ัวไปหรือตามนัยกฎหมาย ย่อมมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ และเป็น
รัฐวิสาหกิจท่ีตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ  ฉะนั้น “ปรส.” จึงเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 

 (๒) บันทึก เรื่อง สถานภาพของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (เรื่องเสร็จที่ ๒๓๗/๒๕๔๒) 
     ข้อหารือเร่ืองนี้มีประเด็นท่ีต้องพิจารณาว่า สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี  
พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่ คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะพิเศษ) พิจารณาแล้วเห็นว่า 

    คําว่า “หน่วยงานของรัฐ” ตามนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ หมายถึง หน่วยงาน ๓ ประเภท คือ  

    ประเภทท่ี ๑ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและ 
มีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น 

    ประเภทท่ี ๒ ได้แก่ รัฐวิสาหกิจท่ีตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
    ประเภทท่ี ๓ ได้แก่ หน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็น

หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

    ฉะนั้น  จึงมีประเด็นท่ีจะต้องพิจารณาว่าสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เป็นหน่วยงานประเภทหนึ่งประเภทใดในสามประเภทนี้หรือไม่ เม่ือพิจารณาตามประเด็น
ดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่า สํานักงานฯ ไม่เป็นหน่วยงานประเภทท่ี ๑ และหน่วยงานประเภทท่ี ๓ ส่วนท่ี
สํานักงานฯ จะเป็นหน่วยงานประเภทท่ี ๒ หรือไม่นั้น เนื่องจากพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ไม่ได้ให้ความหมายของคําว่า “รัฐวิสาหกิจ” ไว้ เป็นการเฉพาะ ฉะนั้น จึงต้อง
พิจารณาความหมายท่ีเข้าใจกันโดยท่ัวไปว่ารัฐวิสากิจย่อมหมายถึงวิสาหกิจของรัฐ คําว่า “วิสาหกิจ” นั้น 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้ความหมายคําว่า “วิสาหกิจ” หมายถึง การประกอบ
กิจการ เช่น การผลิต การขนส่ง และการจําหน่าย และเม่ือพิจารณาบทบาทและภารกิจของสํานักงานฯ
ตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. ๒๕๓๕ จะเห็นว่าสํานักงานฯ มีอํานาจหน้าท่ีหลักในการกํากับดูแลในเร่ืองหลักทรัพย์ ธุรกิจ



๗ 

หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์และธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่อง องค์กรท่ีเก่ียวเนื่องกับธุรกิจ
หลักทรัพย์ การออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน การเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการและ
การป้องกันการกระทําอันไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ อันทําให้สํานักงานฯ มีลักษณะเป็น
องค์การท่ีควบคุมและกํากับการดําเนินธุรกิจหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีรัฐกําหนด
โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการเชิงธุรกิจ เช่น การผลิต การขนส่งหรือการจําหน่ายแต่อย่างใด 
ฉะนั้น แม้สํานักงานฯ จะเป็นหน่วยงานท่ีจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติก็ตาม สํานักงานฯ ก็ไม่เป็น
รัฐวิสาหกิจอันจะเป็นหน่วยงานของรัฐประเภทท่ี ๒ ได้ กล่าวโดยสรุป สํานักงานฯ ไม่เป็น “หน่วยงานของรัฐ” 
ตามนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙�

 

 

 (๓) บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง สถานภาพของบริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (เรื่องเสร็จที่ ๕๕๙/
๒๕๔๕) 
     ข้อหารือเร่ืองนี้มีประเด็นท่ีต้องพิจารณาว่า บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยการ
แปรรูปมาจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ปัจจุบันมี
กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในอัตราร้อยละ ๖๙ ของหุ้นท้ังหมดท่ีออกจําหน่ายแล้วของบริษัท 
ยังคงมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา อันถือเป็น “หน่วยงาน
ของรัฐ” ตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่ 

    คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวแล้ว เห็นว่า บริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน) ไม่เป็นหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื่องจากมิใช่รัฐวิสาหกิจท่ีตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
และมิใช่หน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว  ดังนั้น จึงไม่อยู่ในบังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับ 

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙� ด้วยเหตุนี้ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) จึงไม่ต้องตั้ง

                                                           
๔ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า การพิจารณาความหมายของรัฐวิสาหกิจท่ีตั้งโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช

กฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องนี้ 
คณะกรรมการฯ พิจารณาเฉพาะความหมายท่ีเข้าใจกันโดยท่ัวไปว่า รัฐวิสากิจย่อมหมายถึงวิสาหกิจของรัฐ มิได้พิจารณา
ความหมายของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายอ่ืน ๆ ประกอบ เช่น พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒  
ดังความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องเสร็จท่ี ๒๘/๒๕๔๑ (กรณีของ ปรส.) 

๕เดิมการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หรือ ปตท. จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๑ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมธุรกิจปิโตรเลียม รวมถึง
การดําเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวกับหรือต่อเนื่องกับหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจปิโตรเลียม เพ่ือให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด
แก่เศรษฐกิจและความม่ันคงของประเทศ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชน หากพิจารณาความหมายของ
รัฐวิสาหกิจตามแนวความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีผ่านมา ตามเรื่องเสร็จท่ี ๒๘/๒๕๔๑ (กรณีของ ปรส.) และ
เรื่องเสร็จท่ี ๒๓๗/๒๕๔๒ (กรณีของสํานักงาน กลต.) เห็นได้ว่า ปตท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามนัยความหมาย 

ท่ีเข้าใจกันโดยท่ัวไปได้ ว่า หมายถึง วิสาหกิจของรัฐ เพราะเป็นองค์กรท่ีมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการเชิงธุรกิจ 
อย่างไรก็ดี ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า ขณะท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นในเรื่องนี้ ได้มีพจนานุกรมฉบับ 

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้นใช้แทนพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ และพจนานุกรมฉบับ 

              (มีต่อหน้าถัดไป) 
 



๘ 

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดร่วมกับสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  อย่างไรก็ตาม 
ไม่มีข้อห้ามใด หากบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ประสงค์จะให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดท่ีตั้งร่วมกันดังกล่าวดําเนินการสอบข้อเท็จจริงต่อไป เพราะเป็นเร่ืองของความสมัครใจท่ีจะ
กระทําได ้

 

(๔) บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง สถานภาพของโรงงานยาสูบ 
กระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (เรื่องเสร็จที่ 
๓๙๑/๒๕๕๓)  

    ข้อหารือเร่ืองนี้มีประเด็นต้องพิจารณาว่า โรงงานยาสูบเป็นหน่วยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่ และเจ้าหน้าท่ีของโรงงานยาสูบ
จะอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีฯ ด้วยหรือไม่ และจะสามารถ
นํามาเป็นแนวทางการพิจารณาสถานะของรัฐวิสาหกิจอ่ืนท่ีไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลได้หรือไม่ 

      คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้โรงงานยาสูบจะไม่ใช่
รัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาก็ตาม แต่โรงงานยาสูบเป็นรัฐวิสาหกิจตาม
มาตรา ๔ (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ประเภทหน่วยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเป็น
เจ้าของซ่ึงไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล กล่าวคือ เป็นองค์กรธุรกิจท่ีขึ้นตรงต่อกระทรวงการคลังซ่ึงดําเนินการ
หารายได้ท่ีรัฐมีอํานาจดําเนินการได้แต่ผู้เดียวโดยไม่อยู่ในอํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการอ่ืน และการ
บริหารงานโดยท่ัวไปอยู่ภายใต้การควบคุมและการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง  ท้ังนี้ ตามนัยมาตรา ๑๐ 
แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙  โรงงานยาสูบจึงเป็นหน่วยงานภายในของกระทรวงการคลังซ่ึงเป็นราชการส่วนกลางท่ี
เป็นนิติบุคคล  ดังนั้น โรงงานยาสูบจึงเป็น “หน่วยงานของรัฐ” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับ
                                                                                                                                                                             

(ต่อจากเชิงอรรถท่ี ๕) 
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายของ “วิสาหกิจ” แตกต่างไปจากท่ีเคยให้ไว้ในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยให้ความหมายของคําว่า “วิสาหกิจ” ไว้ว่า น. การประกอบการท่ียากสลับซับซ้อน 
หรือเส่ียงต่อการขาดทุนล้มละลาย ซ่ึงหากนําความหมายของวิสาหกิจ ตามท่ีกําหนดไว้ในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาปรับใช้กับลักษณะการประกอบกิจการของ ปตท. ก็พอจะพิจารณาได้ว่า การประกอบ
กิจการปิโตรเลียม เป็นการประกอบกิจการท่ียากสลับซับซ้อน หรือเส่ียงต่อการขาดทุนล้มละลาย แต่หากนําไปปรับใช้กับ
ลักษณะการประกอบกิจการของรัฐวิสาหกิจอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่ ปตท. ผู้เขียนยังมีความกังวลว่า จะสามารถปรับใช้ได้กับทุก 

รัฐวิสาหกิจหรือไม่  ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงมีข้อสังเกตว่า การพิจารณาความหมายของรัฐวิสาหกิจตามนัยความหมาย 

ท่ีเข้าใจกันโดยท่ัวไป ควรจะเปล่ียนไปจากแนวความเห็นเดิมท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกาเคยให้ไว้ในเรื่องเสร็จท่ี ๒๘/๒๕๔๑ 
(กรณีของ ปรส.) และเรื่องเสร็จท่ี ๒๓๗/๒๕๔๒ (กรณีของสํานักงาน กลต.) ท่ีหมายถึง วิสาหกิจของรัฐ โดยอาจพิจารณา
ความหมายของรัฐวิสาหกิจจากความเป็นเจ้าของกิจการโดยรัฐ หรือรัฐเป็นผู้ลงทุนข้างมากในกิจการนั้น ดังเช่น
ความหมายของ “รัฐวิสาหกิจ” ตามท่ีกําหนดไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงหมายความว่า  
“น. กิจการท่ีรัฐเป็นผู้ลงทุนหรือถือหุ้นข้างมาก, (กฎ) องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจซ่ึงรัฐเป็นเจ้าของ หรือกิจการ
ของรัฐ หรือบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีส่วนราชการ องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจของรัฐมีทุนรวมอยู่
ด้ วย เ กินกว่าร้อยละ ๕๐” โดยผู้ เขียนเ ห็น ว่าความหมายของรั ฐ วิสาหกิจ ท่ี เ ป็นคํ านามตามพจนานุกรม 

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความชัดเจนและเป็นท่ีเข้าใจกันโดยท่ัวไปในปัจจุบัน พอท่ีจะถือเป็นความหมาย
ของรัฐวิสาหกิจตามนัยท่ีเข้าใจกันโดยท่ัวไปได้  

 

 



๙ 

ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ และเม่ือโรงงานยาสูบเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัต ิ

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีฯ แล้ว พนักงานของโรงงานยาสูบหรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอ่ืนให้กับ 
โรงงานยาสูบไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือในฐานะอ่ืนใด ย่อมเป็น “เจ้าหน้าท่ี”  
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีฯ  

    ท้ังนี้  รัฐวิสาหกิจใดท่ีไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ 
ส่วนราชการทํานองเดียวกับกรณีของโรงงานยาสูบ รัฐวิสาหกิจนั้นย่อมเป็นหน่วยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีฯ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐวิสาหกิจดังกล่าว 
ย่อมอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีฯ เช่นกัน  

 

  (๕) บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การเป็นหน่วยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(เรื่องเสร็จที่ ๒๐๕/๒๕๕๕) 
      ข้อหารือเร่ืองนี้มีประเด็นท่ีต้องพิจารณาว่า ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยซ่ึงจัดตั้ง
โดยพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ ถือเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีตั้งขึ้นโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา อันจะถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พิจารณาแล้ว เห็นว่า 
พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา ๕ บัญญัติให้จัดตั้งธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทยและให้ธนาคารเป็นนิติบุคคล  มาตรา ๗ บัญญัติให้กําหนดทุนเรือนหุ้นของธนาคารไว้
หนึ่งพันล้านบาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญหนึ่งร้อยล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละสิบบาท โดยให้ธนาคารขายหุ้นให้แก่
กระทรวงการคลังหรือบุคคลอ่ืน ซ่ึงกระทรวงการคลังซ้ือหุ้นของธนาคารได้ไม่เกินร้อยละ ๔๙ ของจํานวน
หุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมด และมาตรา ๑๑ บัญญัติให้นําบทบัญญัติว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดมาใช้
บังคับแก่ธนาคารโดยอนุโลม เม่ือพิจารณาบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว เห็นได้ว่า การจัดตั้งธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทยตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยฯ ไม่ได้ประสงค์ให้ธนาคารมีสถานะเป็น
รัฐวิสาหกิจมาตั้งแต่ต้น เพราะกฎหมายกําหนดให้กระทรวงการคลังซ้ือหุ้นของธนาคารได้ไม่เกินร้อยละ 
๔๙ ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดเท่านั้น แตกต่างจากการจัดตั้งธนาคารอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะเป็น
รัฐวิสาหกิจซ่ึงกฎหมายจัดตั้งกําหนดให้ทุนของธนาคารท้ังหมดหรือมากกว่าร้อยละ ๕๐ ในวาระเร่ิมแรก
เป็นของรัฐ เช่น กรณีธนาคารออมสิน ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ 
กรณีธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖ 
กรณีธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการ
ส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ หรือกรณีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ และโดยท่ี
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในวาระเร่ิมแรกของการจัดตั้งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารไม่ได้มี
สถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ จนกระท่ังเม่ือวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ ธนาคารได้มีการเพ่ิมทุนเพ่ือระดมเงินทุน
สําหรับใช้ในการบริหารกิจการของธนาคาร ทําให้ธนาคารมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กระทรวงการคลัง 
ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ ๕๐ 
ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วของธนาคาร จึงส่งผลให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมีสถานะเป็น
รัฐวิสาหกิจตามบทนิยามคําว่า “รัฐวิสาหกิจ” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๐๒ กรณีจึงเป็นท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ความเป็นรัฐวิสาหกิจของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยไม่ได้



๑๐ 

เป็นมาตั้งแต่วาระเร่ิมแรกของการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารเพ่ิง
จะมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจเพราะมีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังท่ีได้มีการจัดตั้งธนาคาร
มาแล้วหลายปี และสัดส่วนการถือหุ้นของธนาคารอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา อันส่งผลให้ธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทยมีสถานะไม่แน่นอนในการเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ  นอกจากนี้ 
เม่ือพิจารณามาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยฯ และหมายเหตุท้าย
พระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว เห็นได้ว่า ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประกอบธุรกิจทางการเงินและประกอบกิจการอ่ืนให้สอดคล้องกับหลักการของศาสนาอิสลามเท่านั้น มิได้
เป็นองค์กรท่ีมีการใช้อํานาจรัฐอย่างหนึ่งอย่างใด อันสมควรท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีของธนาคารซ่ึงกระทําละเมิด
ในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีฯ  
  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จึงเห็นว่า ธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทยมิใช่รัฐวิสาหกิจท่ีตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ  ดังนั้น จึงไม่เป็น “หน่วยงานของรัฐ” 
ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีฯ�  

                                                           
๖ด้วยความเคารพต่อความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า  
  ๑) การพิจารณาว่าหน่วยงานหรือองค์กรใดมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตั้งแต่เริ่มแรกของการจัดตั้ง

หรือไม่นั้น ยังเป็นปัญหาในทางปฏิบัติอีกเช่นกัน กล่าวคือ หากกฎหมายจัดตั้ง จํากัดสัดส่วนการถือหุ้นของ
กระทรวงการคลังไม่เกินร้อยละส่ีสิบเก้า แต่ตอนจัดตั้งหน่วยงานหรือองค์กรครั้งแรกมีรัฐวิสาหกิจอ่ืนถือหุ้นในหน่วยงาน
หรือองค์กรดังกล่าว เม่ือรวมกับกระทรวงการคลังแล้วเกินร้อยละห้าสิบขึ้นไป จึงถือเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณฯ กรณีนี้ จะถือว่าหน่วยงานหรือองค์กรดังกล่าวมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจอันจะถือเป็นหน่วยงานของ
รัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีฯ หรือไม่ หรือในกรณีท่ีกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานหรือองค์กร 
มิได้จํากัดสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังไว้ และตอนจัดตั้งครั้งแรก กระทรวงการคลังหรือรัฐวิสาหกิจอ่ืนถือหุ้น
รวมกันในหน่วยงานหรือองค์กรดังกล่าวเกินร้อยละห้าสิบ จึงทําให้หน่วยงานหรือองค์กรดังกล่าวมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ แต่ต่อมามีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น ทําให้หน่วยงานหรือองค์กร
ดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ และภายหลังมีการเปล่ียนแปลงสัดส่วน 

การถือหุ้น ทําให้กลับมามีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ กรณีนี้ การพิจารณาว่า
หน่วยงานหรือองค์กรดังกล่าวมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีตั้งโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาหรือไม่ ควรจะ
พิจารณาตามความเป็นจริงในวาระเริ่มแรกของการจัดตั้ง รวมท้ังพิจารณาสัดส่วนการถือหุ้นตามความเป็นจริงในขณะท่ีมี
ปัญหาการตีความกฎหมายอย่างนั้นหรือไม่ หรือเพ่ือเป็นการตัดปัญหาสําหรับหน่วยงานหรือองค์กรท่ีจัดตั้งโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และกฎหมายจัดตั้งเปิดช่องให้มีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นอันอาจส่งผลให้
หน่วยงานหรือองค์กรดังกล่าวมีสถานะไม่แน่นอนในการเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ จึงไม่
ควรนับหน่วยงานหรือองค์กรท่ีมีลักษณะดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีฯ 
เพราะหากหน่วยงานหรือองค์กรใดมีความไม่แน่นอนในสถานะของการเป็นรัฐวิสาหกิจ อาจส่งผลกระทบและความ
ยุ่งยากต่อหน่วยงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีฯ และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีฯ ซ่ึงมีท้ังส่วนท่ีเป็นสารบัญญัติ
และวิธีสบัญญัติ เช่น หลักความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี อายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี การส่งสํานวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ เป็นต้น  
    ๒) การให้ความเห็นว่า ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมิได้เป็นองค์กรท่ีมีการใช้อํานาจรัฐ 

อย่างหนึ่งอย่างใด อันสมควรท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีของธนาคารซ่ึงกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนได้รับความ
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีฯ แม้การตีความดังกล่าวเป็นการตีความเพ่ือให้ 

                         (มีต่อหน้าถัดไป) 
 



๑๑ 

๔. บทวิเคราะห์  
 
  เม่ือพิจารณาแนวความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเก่ียวกับความหมายของ
รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้างต้น เห็นได้ว่า 
หน่วยงานหรือองค์กรท่ีจะมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าท่ีฯ ได้ จะต้องเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา  ดังนั้น หน่วยงาน
หรือองค์กรใดแม้จะมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ประเภท
หน่วยงานธุรกิจท่ีรัฐเป็นเจ้าของ แต่ไม่ได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา เช่น กรณีของโรงงานยาสูบ โรงงานไพ่ องค์การสุรา หน่วยงานนั้นก็ไม่ถือเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีตั้ง
โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีฯ  
  ในส่วนของการพิจารณาความหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น ผู้เขียนเห็นว่า แนวความเห็น
ของคณะกรรมการกฤษฎีกายังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันว่า การพิจารณาความหมายของรัฐวิสาหกิจ
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี ควรจะพิจารณาความหมาย ๒ นัย ประกอบ
กัน คือ (๑) ตามนัยความหมายที่เข้าใจกันโดยทั่วไป ว่ารัฐวิสาหกิจย่อมหมายถึงวิสาหกิจของรัฐ และ 
(๒) ตามนัยกฎหมาย หมายถึงวิสาหกิจท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นรัฐวิสาหกิจ โดยกฎหมายท่ีบัญญัติว่า
วิสาหกิจใดมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ตาม 

เร่ืองเสร็จท่ี ๒๘/๒๕๔๑ (กรณี ปรส.) หรือควรจะพิจารณาเพียงนัยเดียวคือ ตามนัยความหมายที่เข้าใจ
กันโดยทั่วไปว่ารัฐวิสากิจย่อมหมายถึงวิสาหกิจของรัฐ โดยคําว่า “วิสาหกิจ” นั้น ให้พิจารณาตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ตามเร่ืองเสร็จท่ี ๒๓๗/๒๕๔๒ (กรณีสํานักงาน กลต.) หรือควรจะ
พิจารณาความหมายตามนัยกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ เท่านั้น  อย่างไรก็ดี เม่ือ
พิจารณาเร่ืองเสร็จท่ี ๒๐๕/๒๕๕๕ (กรณีของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) สะท้อนให้เห็นว่า 
หน่วยงานหรือองค์กรท่ีจะมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าท่ีฯ ได้ จะต้อง (๑) เป็นหน่วยงานหรือองค์กรท่ีได้รับการจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช

                                                                                                                                                                             

(ต่อจากเชิงอรรถท่ี ๖) 
สอดคล้องกับความมุ่งหมายในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี แต่โดยท่ีปัจจุบันมี
ธนาคารท่ีมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจซ่ึงจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติหลายแห่งอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าท่ี และลักษณะการประกอบกิจการของธนาคารเหล่านั้น ก็มิได้แตกต่างไปจากธนาคารอิสลาม 

แห่งประเทศไทย แต่ธนาคารเหล่านั้นยังอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี เช่น 
ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงอาจทําให้เกิดข้อสงสัยได้ว่า 
ธนาคารเหล่านั้นมีการใช้อํานาจรัฐอย่างหนึ่งอย่างใดอันสมควรท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีได้รับความคุ้มครองในการปฏิบัติหน้าท่ี
หรือไม่  ท้ังนี้ ผู้เขียนเห็นว่า กรณีท่ีมีกฎหมายจัดตั้งธนาคารใดขึ้นมา เป็นกรณีท่ีรัฐประสงค์จะถ่ายโอนภารกิจในการ
ประกอบกิจการธนาคารให้แก่ธนาคารนั้น ๆ ซ่ึงอาจถือได้ว่าธนาคารได้รับมอบหมายให้ใช้อํานาจรัฐในการประกอบ
กิจการธนาคารแล้ว เพราะหากพิจารณาว่าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมิใช่องค์กรท่ีมีการใช้อํานาจรัฐ 

อย่างหนึ่งอย่างใด อาจเป็นอุปสรรคต่อการพิจารณาเพ่ือตราพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ธนาคารฯ เป็นหน่วยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีฯ ได้ (หากธนาคารฯ ประสงค์เช่นนั้น) เพราะการตราพระราช
กฤษฎีกา ต้องพิจารณาด้วยว่าหน่วยงานนั้น ๆ มีการใช้อํานาจรัฐในระดับเพียงพอท่ีจะกําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีฯ หรือไม่ 

 

 



๑๒ 

กฤษฎีกา และมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ตั้งแต่เร่ิมแรก
ของการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา มิใช่ว่าตอนจัดตั้งคร้ังแรกหน่วยงาน
หรือองค์กรดังกล่าวยังไม่ได้ มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ แต่ เ พ่ิงจะมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ ในภายหลัง เพราะมีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของ
กระทรวงการคลังหรือภาครัฐ และ (๒) เป็นหน่วยงานหรือองค์กรท่ีมีการใช้อํานาจรัฐอย่างหนึ่งอย่างใด 

ในการประกอบกิจการ  
  ท้ังนี้ ผู้เขียนมีความเห็นว่า เม่ือพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีฯ 
ไม่ได้กําหนดความหมายหรือลักษณะของรัฐวิสาหกิจท่ีจะเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีฯ ไว้อย่างชัดเจน ประกอบกับแนวความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา
เก่ียวกับการพิจารณาความหมายของรัฐวิสาหกิจท่ีตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาก็ยังไม่
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยเฉพาะการให้ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาในเร่ืองเสร็จท่ี ๒๐๕/
๒๕๕๕ (กรณีของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) ได้มีการเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ให้เห็นว่า หน่วยงานหรือ
องค์กรท่ีจะมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจอันจะถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าท่ีฯ จะต้องเป็นหน่วยงานหรือองค์กรท่ีมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตั้งแต่เร่ิมแรกของการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจโดยพระราชบัญญัติหรือ 
พระราชกฤษฎีกา และจะต้องเป็นหน่วยงานท่ีมีการใช้อํานาจรัฐอย่างหนึ่งอย่างใดในการประกอบกิจการ 
อันสมควรท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานหรือองค์กรซ่ึงกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนได้รับ
ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีฯ จึงอาจทําให้เกิดข้อสงสัยแก่
หน่วยงานหรืองค์กรต่าง ๆ ท่ีเห็นว่าตนมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีตั้งโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา จึงถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีฯ ว่า 
หน่วยงานหรือองค์กรของตนยังคงมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าท่ีฯ อยู่หรือไม่ เนื่องจากไม่ชัดเจนว่า หน่วยงานหรือองค์กรของตนมีการใช้อํานาจรัฐในการประกอบ
กิจการหรือไม่นั่นเอง และ “อํานาจรัฐ” มีขอบเขตหรือความหมายอย่างไร   
  โดยในเบ้ืองต้น ผู้เขียนมีความเห็นว่า “อํานาจรัฐ” ในท่ีนี้ หมายถึง การจัดทําภารกิจ 
ของรัฐ (Function of State) เช่น การจัดทําบริการสาธารณะบางประเภท การส่งเสริมสนับสนุนทางด้าน
การศึกษา การสาธารณสุข การกํากับดูแลการประกอบกิจการต่าง ๆ การทําหน้าท่ีเป็นหน่วยงานธุรการ
ให้กับคณะกรรมการตามกฎหมายท่ีใช้อํานาจรัฐ ซ่ึงแท้จริงแล้วเป็นอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของรัฐ
ท่ีจะต้องจัดให้มีขึ้นโดยอํานาจหน้าท่ีของรัฐนั้น แต่เนื่องจากข้อจํากัดของโครงสร้างองค์กรภาครัฐ รัฐจึงต้อง
เพ่ิมบทบาทและปรับเปล่ียนวิธีการจัดทําภารกิจของรัฐให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย
สร้างหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่เพ่ือรองรับภารกิจดังกล่าว โดยไม่จําเป็นท่ีหน่วยงานหรือองค์กรท่ีได้รับ
การจัดตั้งโดยกฎหมายเพ่ือจัดทําภารกิจของรัฐ จะต้องมีการใช้อํานาจทางปกครองท่ีเหนือกว่าเอกชน 

ฝ่ายหนึ่งเสมอไป จึงจะถือว่าหน่วยงานหรือองค์กรนั้นมีการใช้อํานาจรัฐอย่างหนึ่งอย่างใดในการประกอบ
กิจการ  อย่างไรก็ดี ในส่วนของรัฐวิสาหกิจท่ีตั้งโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาและมีสถานะเป็น
รัฐวิสาหกิจตั้งแต่เร่ิมแรกของการจัดตั้งในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะอยู่ในความหมายของ “รัฐวิสาหกิจ” ประเภท 
(ก) ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ คือ องค์การของรัฐบาล ซ่ึงองค์การของ
รัฐบาลอาจจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการเก่ียวกับ
สาธารณูปโภค เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 



๑๓ 

แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑� การประปานครหลวง จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการประปานครหลวง  
พ.ศ. ๒๕๑๐� ซ่ึงหน่วยงานของรัฐท่ีจัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะนี้มีการใช้อํานาจรัฐบางอย่างเช่นเดียวกับ 

ฝ่ายปกครอง เช่น อํานาจในการรอนสิทธิ หรือเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ หรือจัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖� และมีฐานะเป็นนิติบุคคล�� โดยมี

                                                           
๗มาตรา ๖  ให้จัดตั้งการไฟฟ้าขึ้น เรียกว่า “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อว่า 

“กฟผ.” และให้เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี ้
(๑) ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือจําหน่ายซ่ึงพลังงานไฟฟ้าให้แก่ 

(ก) การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้าอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

(ข) ผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
(ค) ประเทศใกล้เคียง 

(๒) ดําเนินงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับพลังงานไฟฟ้า แหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ เช่น น้ํา ลม 
ความร้อนธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ หรือเชื้อเพลิงเป็นต้นว่า น้ํามัน ถ่านหิน หรือก๊าซ รวมท้ังพลังงานปรมาณู เพ่ือการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้า และงานอ่ืนท่ีส่งเสริมกิจการของ กฟผ. 

(๒ ทวิ) ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของ กฟผ. 
หรือร่วมทุนกับบุคคลอ่ืนเพ่ือดําเนินการดังกล่าว 

(๓) ผลิตและขายลิกไนท์ หรือวัตถุเคมีจากลิกไนท์หรือโดยอาศัยลิกไนท์หรือร่วมทุนกับบุคคลอ่ืนเพ่ือ
ดําเนินการดังกล่าว 

มาตรา ๒๙  ในการส่งและการจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า ให้ กฟผ. มีอํานาจ 

(๑) เดินสายส่งไฟฟ้าหรือสายจําหน่ายไฟฟ้าไปใต้ เหนือ ตามหรือข้ามพ้ืนดินของบุคคลใด ปักหรือตั้ง
เสา สถานีไฟฟ้าย่อยหรืออุปกรณ์อ่ืน ลงในหรือบนพ้ืนดินของบุคคลใดซ่ึงมิใช่เป็นท่ีตั้งโรงเรือน 

(๒) ประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟ้าเพ่ือประโยชน์แห่งความปลอดภัยในการส่งพลังงานไฟฟ้า โดย
ประกาศไว้ ณ ท่ีว่าการอําเภอแห่งท้องท่ีซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู่ และจัดทําเครื่องหมายแสดงไว้ในท่ีท่ีประกาศกําหนดเขตนั้น
ตามสมควร 

(๓) รื้อถอนโรงเรือนหรือทําลายส่ิงอ่ืนท่ีสร้างขึ้นหรือทําขึ้น หรือทําลาย หรือตัดฟัน ตัดต้น ก่ิง หรือ
รากของต้นไม้หรือพืชผลในเขตเดินสายไฟฟ้า 

  ฯลฯ   ฯลฯ 

มาตรา ๓๖  เม่ือมีความจําเป็นท่ีจะต้องได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์เพ่ือได้มาซ่ึงแหล่งพลังงานตาม
มาตรา ๖ (๒) หรือเพ่ือใช้ตามมาตรา ๙ (๔) ให้ดําเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์

ในการนี้ จะออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีคิดจะเวนคืนไว้ก่อนก็ได้ และให้นํา
บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

๘มาตรา ๖  ให้จัดตั้งการประปาขึ้นเรียกว่า “การประปานครหลวง” มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี ้
(๑) สํารวจ จัดหาแหล่งน้ําดิบ และจัดให้ได้มาซ่ึงน้ําดิบเพ่ือใช้ในการประปา 
(๒) ผลิต จัดส่งและจําหน่ายน้ําประปาในเขตท้องท่ีกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัด

สมุทรปราการ และควบคุมมาตรฐานเก่ียวกับระบบประปาเอกชนในเขตท้องท่ีดังกล่าว 

(๓) ดําเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเนื่องกับหรือเป็นประโยชน์แก่การประปา 
มาตรา ๗  การผลิต จัดส่งและจําหน่ายน้ําประปา และการจัดให้ได้มาซ่ึงน้ําดิบโดยการประปานคร

หลวง เป็นกิจการสาธารณูปโภค และให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายอันว่าด้วยการนั้น 

มาตรา ๘  ให้การประปานครหลวงเป็นนิติบุคคล 

มาตรา ๓๗  เม่ือมีความจําเป็นท่ีจะต้องได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์เพ่ือใช้ในระบบการส่งและการ
จําหน่ายน้ํา เม่ือมิได้ตกลงในเรื่องการโอนไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ดําเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย ์

                      (มีต่อหน้าถัดไป) 



๑๔ 

วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือดําเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์ เพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ เพ่ือ
ช่วยเหลือการครองชีพหรืออํานวยบริการแก่ประชาชน ใช้เงินทุนจากงบประมาณแผ่นดินหรือเงินทุนของ
รัฐบาล ซ่ึงพิจารณาได้ว่า องค์การของรัฐบาลท่ีจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะ หรือโดยพระราชกฤษฎีกาตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีมีการใช้อํานาจรัฐ 
อย่างหนึ่งอย่างใดในการประกอบกิจการแล้ว 
  อย่างไรก็ดี เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานต่าง ๆ ผู้เขียนจึงเห็นว่า หากจะมีการปรับปรุง
แก้ไขพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ในโอกาสต่อไป สมควรท่ีจะมีการ
กําหนดความหมายหรือลักษณะของรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีฯ 
ให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีฯ และเกิดความชัดเจนแก่หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีฯ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาการ
ตีความกฎหมายท่ีอาจจะมีขึ้นได้เป็นอย่างมาก  
 

    

                                                                                                                                                                             

(ต่อจากเชิงอรรถท่ี ๘) 
มาตรา ๓๘  ในการส่งและการจําหน่ายน้ํา ให้การประปานครหลวงมีอํานาจเดินท่อน้ําและติดตั้ง

อุปกรณ์ไปใต้ เหนือ ตามหรือข้ามพ้ืนดินของบุคคลใด ๆ ในเม่ือพ้ืนดินนั้นไม่ใช่พ้ืนดินอันเป็นท่ีตั้งโรงเรือน 

  ฯลฯ   ฯลฯ 
๙มาตรา ๓  เ ม่ือรัฐบาลเห็นเป็นการสมควรจะจัดตั้ งองค์การเ พ่ือดํา เนินกิจการอันเป็น

สาธารณประโยชน์หรือเพ่ือประโยชน์ในการเศรษฐกิจหรือช่วยเหลือในการครองชีพ หรืออํานวยบริการแก่ประชาชนโดย
ใช้เงินทุนจากงบประมาณแผ่นดิน ก็ให้กระทําได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

๑๐มาตรา ๔  องค์กรซ่ึงไดร้ับจัดตั้งขึ้นตามความในพระราชบัญญัตินี้ให้มีฐานะเป็นนติิบุคคล 


