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สรุปสำระส�ำคญั

 ก.พ.ร. พจิารณาก�าหนดหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาการเป็นหน่วยงานของรัฐ และหลกัการ

จ�าแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในก�ากับของฝ่ายบรหิาร เพือ่สรา้งรูปแบบองคก์รประเภทต่าง ๆ ให ้

เหมาะสมกบัการด�าเนินบทบาทภารกจิของภาครัฐทีม่คีวามแตกตา่งกันหลากหลายตามภารกจิแต่ละ

ประเภทได ้ และสามารถก�าหนดกระบวนการบรหิารงานภายในใหส้อดคลอ้งกบัประเภทภารกจิ เพือ่ให ้

เกดิการท�างานอยา่งมปีระสทิธภิาพ และมคีวามคลอ่งตวัในการบรหิารงานมากกวา่รปูแบบองคก์ารทีเ่ป็น

หน่วยราชการ

 กำรจ�ำแนกประเภทหนว่ยงำนของรฐัในก�ำกบัของฝ่ำยบรหิำร

 ๑. หน่วยงานของรัฐในก�ากับของฝ่ายบรหิารทีม่สีถานะเป็นนติบิุคคล สามารถแยกพจิารณาได ้

๔ ประเภทคอื 

  ๑)  สว่นราชการ

  ๒)  รัฐวสิาหกจิ

  ๓)  องคก์ารมหาชน

  ๔)  หน่วยงานของรัฐรปูแบบใหม ่ซึง่สามารถจ�าแนกเป็น ๓ ประเภทคอื

   (๑)  หน่วยธรุการขององคก์ารของรัฐทีเ่ป็นอสิระ

   (๒)  กองทนุทีเ่ป็นนติบิคุคล : กลไกทางเศรษฐกจิของรัฐ

   (๓)  หน่วยบรกิารรปูแบบพเิศษ

 ๒. หน่วยงานทีใ่ชอ้�านาจรัฐหรอืเป็นกลไกของรัฐแตไ่มเ่ป็นองคก์รของรัฐ เป็นหน่วยงานทีไ่มเ่ขา้ตาม 

หลกัเกณฑก์ารเป็นหน่วยงานของรัฐ แตใ่ชอ้�านาจรัฐหรอืเป็นกลไกของรัฐในการจัดท�าบรกิารสาธารณะ 

ซึง่สามารถแบง่ออกเป็น ๓ ประเภท คอื

  สภาวชิาชพี

  สถาบนัภายใตม้ลูนธิ ิซึง่เป็นกลไกของสว่นราชการ 

  นติบิคุคลเฉพาะกจิ

 โปรดดรูายละเอยีดในหนังสอืส�านักงาน ก.พ.ร. ที ่นร ๑๒๐๐/ว ๑ ลงวนัที ่๔ มกราคม  ๒๕๕๓ 

เรือ่ง การปรับปรงุหลกัการจ�าแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในก�ากบัของฝ่ายบรหิาร 



กำรน�ำหลกักำรไปใชป้ระโยชน์

 เพือ่ใหเ้กดิประโยชนจ์ากแนวทางดงักลา่ว ส�านักงาน ก.พ.ร. จงึไดศ้กึษา รวบรวมและจ�าแนก

ประเภทหน่วยงานของรัฐ ซึง่กฎหมายมไิดจ้�าแนกประเภทไวอ้ยา่งชดัเจน เพือ่เสนอตอ่ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกจิ

เกีย่วกบัการก�าหนดหลกัการจัดและพัฒนาโครงสรา้งระบบราชการ และ อ.ก.พ.ร. ไดม้มีตจิ�าแนกประเภท

หน่วยงานของรัฐตามทีป่รากฏในตารางรายชือ่หน่วยงานของรัฐตา่ง ๆ  คอื

 ๑) รายชือ่หน่วยงานของรัฐประเภทสว่นราชการ ซึง่มฐีานะเป็นกรม/เทยีบเทา่กรม 

  จ�านวน ๑๔๗ แหง่

 ๒) รายชือ่หน่วยงานของรัฐประเภทรัฐวสิาหกจิ จ�านวน ๕๕ แหง่

 ๓) รายชือ่หน่วยงานของรัฐประเภทองคก์ารมหาชนทีจั่ดตัง้ตามพระราชบญัญัตอิงคก์ารมหาชน พ.ศ. 

๒๕๔๒ จ�านวน ๓๙ แหง่

 ๔) รายชือ่หน่วยงานของรัฐประเภทองคก์ารมหาชนทีจั่ดตัง้ตามพระราชบญัญัตเิฉพาะ (หน่วยงาน 

  ในก�ากบั) จ�านวน ๑๖ แหง่

 ๕) รายชือ่หน่วยงานของรัฐประเภทหน่วยธรุการขององคก์ารของรัฐทีเ่ป็นอสิระ จ�านวน ๗ แหง่ 

 ๖) รายชือ่มหาวทิยาลยัของรัฐ จ�านวน ๖๓ แหง่

 ๗) รายชือ่มหาวทิยาลยัในก�ากบัของรัฐ จ�านวน ๒๐ แหง่

 ๘) รายชือ่หน่วยบรกิารรปูแบบพเิศษ จ�านวน ๒ แหง่

 ๙) รายชือ่สถาบนัภายใตม้ลูนธิ ิซึง่เป็นกลไกของสว่นราชการ จ�านวน ๑๓ แหง่
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เร ือ่ง กำรปรบัปรงุหลกักำรจ�ำแนกประเภทหนว่ยงำนของรฐัในก�ำกบัของฝ่ำยบรหิำร 

๑. ทีม่ำ

 ๑.๑ คณะรัฐมนตรใีนการประชมุเมือ่วันที ่ ๓ เมษายน ๒๕๕๐ ไดพ้จิารณาเรือ่งหลักการ 

จ�าแนกประเภทหน่วยงานของรัฐแลว้ มมีตเิห็นชอบตามมต ิก.พ.ร. ในการประชมุครัง้ที ่๑/๒๕๕๐ วนัที ่๒๖ 

มกราคม ๒๕๕๐ และครัง้ที ่๒/๒๕๕๐ เมือ่วนัที ่๑๖ กมุภาพันธ ์๒๕๕๐ เรือ่งหลกัเกณฑก์ารจ�าแนกประเภท 

หน่วยงานของรัฐ ตามทีส่�านักงาน ก.พ.ร. เสนอ และ ส�านักงาน ก.พ.ร. ไดจั้ดท�าหนังสอืเวยีนแจง้มต ิ

คณะรัฐมนตรเีกีย่วกบั “หลกัการจ�าแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ” เพือ่ใหส้ว่นราชการทราบและถอืปฏบิตัแิลว้ 

ปรากฏตามหนังสอืส�านักงาน ก.พ.ร. ที ่นร ๑๒๐๐/ว ๑๒ ลงวนัที ่๒๘ สงิหาคม ๒๕๕๐ เรือ่งหลกัการจ�าแนก 

ประเภทหน่วยงานของรัฐ

 ๑.๒ โดยทีปั่จจบุนัไดม้กีารจัดตัง้หน่วยงานของรัฐประเภทตา่ง ๆ เพิม่ขึน้ใหมเ่ป็นจ�านวนมาก 

ทัง้ในรูปแบบหน่วยงานของรัฐทีม่ใิชส่่วนราชการหรือรัฐวสิาหกจิ และมหาวทิยาลัยในก�ากับของรัฐ 

ประกอบกับมขีอ้หารือจากหน่วยงานต่าง ๆ มายังส�านักงาน ก.พ.ร. เพื่อใหพ้จิารณาจ�าแนกประเภท 

หน่วยงานของรัฐตามหลกัการดงักลา่วขา้งตน้ ส�านักงาน ก.พ.ร. จงึไดป้รับปรงุหลกัการจ�าแนกประเภท

หน่วยงานของรัฐดังกล่าว พรอ้มทัง้จ�าแนกประเภทหน่วยงานของรัฐทีจั่ดตัง้ขึน้ใหม่และประกาศใน 

ราชกจิจานุเบกษาแลว้น�าเสนอตอ่ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกจิเกีย่วกบัการก�าหนดหลกัการจัดและพัฒนาโครงสรา้ง 

ระบบราชการ ก.พ.ร. และคณะรัฐมนตร ี

 ๑.๓ คณะรัฐมนตรใีนการประชมุเมือ่วนัที ่ ๒๐ ตลุาคม ๒๕๕๒ ไดพ้จิารณาเรือ่งการปรับปรงุ

หลกัการจ�าแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในก�ากบัของฝ่ายบรหิารแลว้ ลงมตเิห็นชอบกบัหลกัการตามที่

ส�านักงาน ก.พ.ร. เสนอและใหส้�านักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของกระทรวงการคลงั กระทรวงคมนาคม 

ส�านักงบประมาณ และกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีปพจิารณาดว้ย

 ๑.๔ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกจิเกีย่วกบัการก�าหนดหลกัการจัดและพัฒนาโครงสรา้งระบบราชการ

ในการประชมุ ครัง้ที ่ ๖/๒๕๕๒ เมือ่วนัพธุที ่ ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๒ และคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ ในการประชมุครัง้ที ่ ๑๐/๒๕๕๒ เมือ่วนัศกุรท์ี ่ ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๕๒ ไดพ้จิารณาปรับปรงุ 

ถอ้ยค�าตามขอ้สงัเกตของคณะรัฐมนตรแีลว้ และเห็นชอบใหส้�านักงาน ก.พ.ร. ไดจั้ดท�าหนังสอืเวยีนแจง้ 

มตคิณะรัฐมนตรเีกีย่วกบั “การปรับปรงุหลกัการจ�าแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในก�ากบัของฝ่ายบรหิาร” 

เพือ่ใหส้ว่นราชการทราบและถอืปฏบิตั ิโดยใหร้วมเนือ้หาเกีย่วกบัหลกัการจัดตัง้หน่วยงานของรัฐไวด้ว้ย
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๒.  ประเด็นเสนอคณะรฐัมนตรี

 ส�านักงาน ก.พ.ร. ไดเ้สนอคณะรัฐมนตรเีพือ่พจิารณามมีตใิหค้วามเห็นชอบ ดงันี้

 ๑. ใหค้วามเห็นชอบหลักการจ�าแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในก�ากบัของฝ่ายบรหิารทีไ่ด ้

ปรับปรงุใหม ่

 ๒. ใหส้ว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มอี�านาจด�าเนนิการตามกฎหมายยดึถอืเป็นแนวปฏบิตั ิ

 ๓.   ใหค้ณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นผูพ้จิารณาเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตร ี

ในการจ�าแนกประเภทใหแ้กห่น่วยงานของรัฐทีจั่ดตัง้ขึน้ใหม ่และแจง้ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบ
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๓.  หลกัเกณฑใ์นกำรพจิำรณำกำรเป็นหนว่ยงำนของรฐั

 การจัดท�าบรกิารสาธารณะ รัฐจะมทีางเลอืกในการใหบ้รกิารใน ๒ รปูแบบหลกั คอืการจัดท�า

บรกิารสาธารณะโดยรัฐ และการจัดท�าบรกิารสาธารณะของเอกชน ซึง่การจัดท�าบรกิารสาธารณะโดยรัฐ 

ส่วนใหญ่นั้นจะจัดท�าโดยใชอ้งคก์รภายในก�ากับของฝ่ายบรหิารในการจัดท�าประเด็นที่เป็นปัญหา 

ขอ้ถกเถยีงคอื สถานะขององคก์รตา่ง ๆ ในก�ากบัของฝ่ายบรหิารวา่เป็น “หน่วยงานของรัฐ” หรอืไม ่

 ก.พ.ร. จงึไดว้างหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาการเป็นหน่วยงานของรัฐ ดงันี้

หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาการเป็นหน่วยงานของรัฐ

 ๑. ความสมัพันธก์บัรัฐ 

  ๑) การจัดตัง้ : 

   พจิารณาถงึที่มาของการจัดตัง้ เช่น กฎหมายที่ใชใ้นการจัดตัง้ หากจัดตัง้โดย

กฎหมายมหาชน เชน่ พระราชบญัญัต ิพระราชกฤษฎกีา พระราชก�าหนด ถอืวา่มคีวามสมัพันธก์บัรัฐสงู 

แตห่ากจัดตัง้โดยการจดทะเบยีนบรษัิทจ�ากดั หรอืบรษัิทมหาชน ถอืวา่มคีวามสมัพันธก์บัรัฐนอ้ย

  ๒) รปูแบบ : 

   พจิารณาถงึประเภทของหน่วยงานที่ระบุไวใ้นกฎหมายจัดตัง้ เช่น ก�าหนดว่าเป็น

รัฐวสิาหกจิ ก�าหนดวา่เป็นนติบิคุคล ทีม่ใิชส่ว่นราชการ หรอืรัฐวสิาหกจิในก�ากบัของกระทรวง จะถอืวา่มี

ความสมัพันธก์บัรัฐ แตห่ากก�าหนดวา่เป็นนติบิคุคลเทา่นัน้จะถอืวา่ไมม่คีวามสมัพันธก์บัรัฐ

  ๓) การแตง่ตัง้บคุลากรระดบัสงู :  

   พจิารณาวา่รัฐมอี�านาจหรอืบทบาทในการแตง่ตัง้คณะกรรมการ และผูบ้รหิารสงูสดุของ 

หน่วยงานนัน้ ๆ อยา่งไร หรอืไมม่อี�านาจเแตอ่ยา่งใด เชน่ คณะกรรมการบรหิารแตง่ตัง้โดยคณะรัฐมนตร ี

ผูบ้รหิารสงูสดุตอ้งผา่นการสรรหาตามระเบยีบกฎหมายใด 

  ๔) การก�ากบัดแูลของรัฐ :  

   พจิารณาวา่รัฐมบีทบาทในการก�ากับดแูลการด�าเนนิกจิการของหน่วยงานนัน้หรอืไม่

อยา่งไร เชน่ อ�านาจในการก�ากบัดแูลตามกฎหมาย การด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการ ก�าหนดนโยบาย 

การอนุมตัโิครงการ อ�านาจยบัยัง้ของรัฐมนตร ีอ�านาจวนิจิฉัยชีข้าดของคณะรัฐมนตร ีเป็นตน้

 ๒. กจิกรรม : 

  พจิารณาถงึกจิกรรมของหน่วยงานนัน้เป็นบรกิารสาธารณะหรอืไม ่และเป็นบรกิารสาธารณะ 

ประเภทใด

 ๓. งบประมาณ/รายไดข้องหน่วยงาน การค�้าประกนัหนี ้: 

  พจิารณาถงึแหลง่ทีม่าของงบประมาณและหรอืรายไดห้ลกัของหน่วยงานวา่มาจากแหลง่ใด 

เป็นเงนิงบประมาณของรัฐ หรอืเป็นรายไดท้ีห่น่วยงานไดรั้บจากการด�าเนนิกจิกรรม หรอืเป็นการสมทบ
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เงนิเขา้กองทนุ เป็นตน้ รวมทัง้พจิารณาวา่รัฐค�้าประกนัหนีข้องหน่วยงานนัน้หรอืไม ่โดยยดึพระราชบญัญัต ิ

การบรหิารหนีส้าธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นหลกัในการพจิารณา

 ๔. สถานะของบคุลากร : 

  พจิารณาวา่บคุลากรของหน่วยงานมสีถานะอยา่งไร เป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ เป็น 

เจา้หนา้ทีข่องรัฐตามกฎหมายใดหรอืไม ่หรอืเป็นลกูจา้งพนักงานทีใ่ชส้ญัญาจา้งตามกฎหมายแรงงาน

 ๕. วธิกีารและระบบกฎหมายทีใ่ชใ้นการท�ากจิกรรม : 

  พจิารณาถงึการด�าเนินกจิกรรมหลักของหน่วยงานวา่ หน่วยงานตอ้งใชอ้�านาจรัฐบงัคบั 

ฝ่ายเดยีวเป็นหลกัในการท�างานเพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องการจัดตัง้หน่วยงาน หรอืใชร้ปูแบบของสญัญา 

ระหวา่งหน่วยงาน

 ๖. ความเป็นเจา้ของ และอ�านาจในการบรหิารจัดการ : 

  พจิารณาจากทีม่าของการจัดตัง้ เงนิทนุประเดมิ สดัสว่นของรัฐในการถอืหุน้ อ�านาจตดัสนิใจ 

ในการบรหิารจัดการ และการมสีว่นในการครอบง�ากจิการ
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๔.  กำรจ�ำแนกประเภทหนว่ยงำนของรฐัในก�ำกบัของฝ่ำยบรหิำร

 การจัดท�าบรกิารสาธารณะทีอ่ยูใ่นอ�านาจหนา้ทีข่องรัฐ รัฐจะจัดท�าโดยใชอ้งคก์รภายในก�ากบั 

ของฝ่ายบรหิารจัดท�าบรกิารสาธารณะใหแ้กป่ระชาชน ทีม่สีถานะเป็นนติบิคุคล ซึง่สามารถแยกพจิารณา 

ได ้๔ ประเภท คอื 

 ๔.๑    สว่นราชการ

 ๔.๒    รัฐวสิาหกจิ 

 ๔.๓    องคก์ารมหาชน  

 ๔.๔    หน่วยงานของรัฐรปูแบบใหม่

               หน่วยงานแตล่ะรปูแบบมลีกัษณะแตกตา่งกนั ดงันี ้

๔.๑  สว่นรำชกำร

หลกักำร

   ๑) เป็นหน่วยงานทีรั่บผดิชอบการใหบ้รกิารสาธารณะทางปกครอง (Administrative Public 

Service) ซึง่เป็นภารกจิหลกัของรัฐ เชน่ การรักษาความสงบเรยีบรอ้ย การป้องกนัประเทศ การออก 

กฎระเบยีบ อนุมัต ิอนุญาตตามกฎหมาย รวมทัง้งานนโยบายต่าง ๆ เชน่ การก�าหนดยทุธศาสตรแ์ละ

นโยบายการพัฒนาประเทศ

 ๒) ใหบ้รกิารเป็นการทัว่ไป และไมมุ่ง่ก�าไร

 ๓) ความสมัพันธก์บัรัฐ : 

  (๑) รัฐจัดตัง้ 

  (๒) รัฐปกครองบงัคบับญัชา

  (๓) ใชง้บประมาณแผน่ดนิ

  (๔) ใชอ้�านาจฝ่ายเดยีวของรัฐเป็นหลกัในการด�าเนนิกจิกรรม

  (๕) บคุลากรมสีถานะเป็นขา้ราชการ

  (๖) รัฐตอ้งรับผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการกระท�าของหน่วยงาน

การขอจัดตัง้สว่นราชการ๑

 ๑) ในการรา่งกฎหมายเพือ่ใชบ้งัคบัในเรือ่งใดกต็ามไมค่วรมขีอ้ก�าหนดในรายละเอยีดใหม้ี

การจัดตัง้สว่นราชการขึน้ใหม ่(ไมว่า่จะเป็นการจัดตัง้กรมหรอืส�านัก/กอง)

๑ โปรดดรูายละเอยีดใน หนังสอืส�านักงาน ก.พ.ร. ที ่ นร ๑๒๐๐/ว ๑๓ ลงวนัที ่ ๒๘ สงิหาคม ๒๕๕๐ เรือ่ง การซกัซอ้มความเขา้ใจ 

เกีย่วกบัขัน้ตอนการจัดตัง้หน่วยงานของรัฐ
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 ๒)   หากจะมกีารจัดตัง้สว่นราชการขึน้ใหม ่ใหส้ว่นราชการด�าเนนิการ ดงันี้

  (๑) กรณีการขอจัดตัง้สว่นราชการระดบักรม ใหก้ระทรวงด�าเนนิการขอจัดตัง้สว่นราชการ 

ตามพระราชบญัญัตปิรับปรงุกระทรวง ทบวง กรม หรอืพระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ 

ทัง้นี้ใหน้�าเรื่องการขอจัดตัง้ส่วนราชการเสนอคณะกรรมการพัฒนาโครงสรา้งระบบราชการของ

กระทรวง และ ก.พ.ร. พจิารณากอ่นน�าเสนอคณะรัฐมนตร ี

   (๒) กรณีการขอจัดตัง้สว่นราชการระดบัต�า่กวา่กรม จะตอ้งด�าเนนิการตามมตคิณะรัฐมนตร ี

เมือ่วนัที ่๑๙ ธนัวาคม ๒๕๔๙ 

  (๓) เพือ่ประโยชนใ์นการกลัน่กรองความเหมาะสมของการจัดตัง้สว่นราชการ ใหก้ระทรวง

ทีป่ระสงคจ์ะขอจัดตัง้สว่นราชการ จัดท�ารายละเอยีดประกอบการพจิารณาตามแบบค�าชีแ้จงประกอบ

การขอจัดตัง้สว่นราชการ 



7

๔.๒  รฐัวสิำหกจิ

หลกักำร

 ๑) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

(Industrialand Commercial Public Services) ซึง่ผลติและจ�าหน่ายสนิคา้หรอืบรกิาร ทีม่ลีกัษณะ

เป็นการใหบ้รกิารสาธารณะ และงานสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ หรอืงานของรัฐบางดา้นทีม่คีวามส�าคัญ 

ต่อความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ หรอืการด�าเนนิกจิกรรมมผีลกระทบต่อคุณภาพ

ชวีติของประชาชนที่รัฐยังจ�าเป็นตอ้งควบคุมและด�าเนินการแต่ผูเ้ดียว หรือเป็นงานที่ภาคเอกชน 

ยงัไมพ่รอ้มทีจ่ะลงทนุด�าเนนิการ หรอืเป็นกจิการทีรั่ฐจ�าเป็นตอ้งแทรกแซงตลาดเพือ่ใหเ้กดิการแขง่ขนั

ทีเ่ป็นธรรม หรอืใหบ้รกิารแกก่ลุม่เป้าหมายเฉพาะ ทัง้นี ้ เพือ่ใหง้านใหบ้รกิารนัน้ไดม้าตรฐานทัง้ในเรือ่ง

คณุภาพ ปรมิาณ คา่ใชจ้า่ย และอืน่ ๆ 

 ๒) มวีตัถปุระสงคเ์พือ่การแสวงหารายได ้ ตอ้งสามารถเลีย้งตวัเองจากการด�าเนนิงานเชงิ

พาณชิย ์ ตอ้งไมม่วีตัถปุระสงคม์ุง่ก�าไรสงูสดุ (Maximization of Profit) เชน่ทีเ่อกชนกระท�ากนัโดย

ทัว่ไป แตห่ากมคีวามจ�าเป็นตอ้งรับเงนิงบประมาณสนับสนุนเป็นครัง้คราวหรอืบางสว่น ในกรณีนีรั้ฐ กค็วร 

จัดสรรงบประมาณใหใ้นรปูของเงนิอดุหนุน ซึง่ควรจะแยกจากการเก็บคา่บรกิารตามปกตขิองรัฐวสิาหกจิ

นัน้ ๆ ใหช้ดัเจน

 ๓) เป็นนติบิคุคล 

 ๔) ความสมัพันธก์บัรัฐ

  (๑) รัฐจัดตัง้

  (๒) ทนุเกนิครึง่เป็นของรัฐ

  (๓)       รัฐมอี�านาจก�ากบัดแูลตามทีก่ฎหมายก�าหนด    (เชน่ ผา่นการแตง่ตัง้ถอดถอนคณะกรรมการ 

และผูบ้รหิารระดบัสงู การอนุมตังิบประมาณ การใหน้โยบาย ฯลฯ) 

  (๔) การลงทนุตอ้งขอความเห็นชอบจากรัฐและรายไดต้อ้งสง่คนืรัฐ

  (๕) บคุลากรมสีถานะเป็นพนักงานรัฐวสิาหกจิ

  (๖) วธิดี�าเนนิการไมใ่ชอ้�านาจฝ่ายเดยีวเป็นหลกั แตใ่ชส้ญัญา ไมใ่ชก้ฎระเบยีบของทาง

ราชการในการบรหิารการเงนิ การบรหิารงานและการบรหิารบคุคล ยกเวน้รัฐวสิาหกจิทีต่อ้งใชอ้�านาจของรัฐ 

 เชน่ เวนคนื ปักเสา พาดสาย ตอ้งจัดตัง้โดยมพีระราชบญัญัตริองรับ

กำรจดัประเภทของรฐัวสิำหกจิตำมกฎหมำยจดัต ัง้

 ๑) จัดตัง้โดยพระราชบัญญัติ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทย ธนาคารออมสนิ เป็นตน้
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 ๒) จัดตัง้โดยพระราชก�าหนด เชน่ บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั บรษัิท บรหิารสนิทรัพย ์

กรงุเทพพาณชิย ์จ�ากดั เป็นตน้

 ๓) จัดตัง้โดยพระราชกฤษฎกีา ซึง่ออกตามความในพระราชบญัญัตวิา่ดว้ยการจัดตัง้องคก์าร

ของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เชน่ องคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ องคก์ารสวนพฤกษ์ศาสตร ์เป็นตน้

 ๔) จัดตัง้โดยระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบั เชน่ โรงงานยาสบู กระทรวงการคลงั องคก์ารสรุา 

กรมสรรพสามติ โรงพมิพต์�ารวจ ส�านักงานต�ารวจแหง่ชาต ิเป็นตน้

 ๕) จัดตัง้โดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์ และกฎหมายว่าดว้ยบรษัิทมหาชนจ�ากดั 

เชน่ บรษัิท วทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย จ�ากดั บรษัิท ไทยเดนิเรอืทะเล จ�ากดั บรษัิท การบนิไทย 

จ�ากดั (มหาชน) ธนาคารกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) เป็นตน้

 อนึง่ ก.พ.ร. มขีอ้สงัเกตในกรณีรัฐวสิาหกจิทีจั่ดตัง้โดยระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัตามขอ้ ๔) นัน้ 

ควรทีจ่ะไดม้กีารปรับปรุงวธิกีารจัดตัง้ใหม่ โดยควรจัดตัง้โดยพระราชกฤษฎกีาซึง่ออกตามความใน 

พระราชบญัญัตวิา่ดว้ยการจัดตัง้องคก์ารของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

 นอกจากนี ้ เมือ่น�าหลักการจัดประเภทหน่วยงานของรัฐในรูปแบบรัฐวสิาหกจิและองคก์าร

มหาชนไปทดสอบกับรัฐวสิาหกจิบางแหง่ทีม่ขีอ้ถกเถยีงวา่ควรจัดเป็นรัฐวสิาหกจิหรอืองคก์ารมหาชน

แลว้ พบวา่ มรัีฐวสิาหกจิจ�านวน ๑๐ แหง่ ทีค่วรจัดเป็นองคก์ารมหาชน ไดแ้ก ่องคก์ารสวนสตัว ์ส�านักงาน 

กองทนุสงเคราะหก์ารท�าสวนยาง สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย การทอ่งเทีย่ว 

แหง่ประเทศไทย การกฬีาแหง่ประเทศไทย สถาบนัการบนิพลเรอืน องคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์ องคก์าร

พพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ องคก์ารจัดการน�้าเสยี และองคก์ารตลาดเพือ่เกษตรกร (ในคราวประชมุ 

คณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่๓ เมษายน ๒๕๕๐ นัน้ คณะรัฐมนตรไีดม้คีวามเห็นเพิม่เตมิใหส้�านักงาน ก.พ.ร. 

รับไปพจิารณาในรายละเอยีดและประสานหารอืการด�าเนนิงานกับกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกับกรณี

รัฐวสิาหกจิจ�านวนประมาณ ๑๐ แห่ง ดังกล่าว ซึง่อยู่ในเกณฑท์ีอ่าจปรับสถานภาพใหเ้ป็นองคก์าร

มหาชนตอ่ไปดว้ย) อนึง่ การแปลงสภาพรัฐวสิาหกจิ ๑๐ แหง่ เป็นองคก์ารมหาชนนัน้ตอ้งขึน้กบัความ

สมคัรใจของรัฐวสิาหกจิแตล่ะแหง่



9

๔.๓  องคก์ำรมหำชน

หลกักำร

 ๑) เป็นหน่วยงานทีรั่บผดิชอบบรกิารสาธารณะทางสงัคมและวฒันธรรม (Social and Cultural 

Public Services) เชน่ การศกึษา การวจัิย การฝึกอบรม การท�านุบ�ารงุศลิปวฒันธรรม การพัฒนาและ 

สง่เสรมิการกฬีา การพัฒนาและถ่ายทอดวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี การอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มและ 

ทรัพยากรธรรมชาต ิการบรกิารทางสาธารณสขุและการแพทย ์การสงัคมสงเคราะห ์นันทนาการ สวนสตัว ์

การอ�านวยการบรกิารแกป่ระชาชน หรอืการด�าเนนิการอนัเป็นสาธารณะประโยชนอ์ืน่ใด ซึง่ไมเ่หมาะทีจ่ะ 

ใชว้ธิกีารของราชการในการบรหิาร อนึง่ บรกิารสาธารณะขององคก์ารมหาชนตอ้งไมเ่ป็นกจิการทีม่ลีกัษณะ 

เป็นการแขง่ขนักบัภาคเอกชนซึง่เป็นลกัษณะตอ้งหา้มตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย

 ๒) ไมม่วีตัถปุระสงคใ์นการแสวงหาก�าไร

 ๓) เป็นนติบิคุคล

 ๔) ความสมัพันธก์บัรัฐ

  (๑) รัฐจัดตัง้

  (๒) ไดรั้บเงนิอดุหนุนจากรัฐ หรอืสามารถเลีย้งตวัเองได ้ (ยกเวน้มหาวทิยาลยัตอ้งด�าเนนิการ

ตามพระราชบญัญัตจัิดตัง้)

  (๓) รัฐมอี�านาจก�ากบัดแูลตามทีก่ฎหมายก�าหนด (เชน่ ผา่นการแตง่ตัง้ถอดถอนคณะ

กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู การอนุมตังิบประมาณ การใหน้โยบาย ฯลฯ) 

  (๔) การลงทนุตอ้งขอความเห็นชอบจากรัฐ

  (๕) บคุลากรมสีถานะเป็นเจา้หนา้ทีข่องรัฐ

  (๖) วธิดี�าเนินการไม่ใชอ้�านาจฝ่ายเดยีวเป็นหลัก แต่ใชส้ัญญา ไม่ใชก้ฎระเบยีบของ 

ทางราชการ (ยกเวน้กจิกรรมทีต่อ้งใชอ้�านาจฝ่ายเดยีวตอ้งออกพระราชบัญญัต ิ รวมทัง้กรณีจัดตัง้

มหาวทิยาลยัในก�ากบัของรัฐ)

กำรจดัประเภทขององคก์ำรมหำชน ตำมกฎหมำยจดัต ัง้

 ๑) องคก์ารมหาชนทีจั่ดตัง้โดยพระราชกฤษฎกีาซึง่ออกตามความในพระราชบญัญัตอิงคก์าร

มหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ มจี�านวน ๓๙ แหง่ (ณ วนัที ่๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

 ๒) องคก์ารมหาชนทีจั่ดตัง้ตามพระราชบญัญัตเิฉพาะ (หน่วยงานในก�ากบั) จ�านวน ๑๖ แหง่ 

(ณ วนัที ่๒๖ มนีาคม ๒๕๕๘) เชน่ ส�านักงานกองทนุสนับสนุนการวจัิย ส�านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิสถาบนัวจัิยระบบสาธารณสขุ เป็นตน้
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กำรก�ำกบัดแูลองคก์ำรมหำชน

 โดยหลักการรัฐมนตรผีูรั้กษาการตามกฎหมายจัดตัง้จะมคีวามสัมพันธก์ับองคก์ารมหาชน 

ซึง่มคีวามแตกต่างจากสว่นราชการ กล่าวคอื จะก�าหนดบทบาทของรัฐมนตรทีีม่ตี่อองคก์ารมหาชน

ในลกัษณะของการก�ากับดูแล มใิชก่ารบังคับบัญชาสว่นราชการอย่างทีก่�าหนดไวใ้นพระราชบัญญัติ

ระเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ กลา่วคอื พระราชบญัญัตอิงคก์ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๓ 

ก�าหนดใหรั้ฐมนตรผีูรั้กษาการเป็นผูม้หีนา้ทีค่วามรับผดิชอบโดยตรงในการก�ากับดแูลองคก์ารมหาชน

ใหด้�าเนนิการบรรลผุลส�าเร็จตามเจตนารมณข์องการจัดตัง้องคก์ารมหาชนนัน้ ๆ 

 ในท�านองเดยีวกนั บทบญัญัตเิกีย่วกบับทบาทของคณะรัฐมนตรแีละรัฐมนตรทีีก่�าหนดไวใ้น

พระราชบญัญัตเิฉพาะนัน้ คณะรัฐมนตรจีะท�าหนา้ทีใ่นการก�ากบัดแูลตามทีก่ฎหมายก�าหนด เชน่ การ 

แตง่ตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ การก�าหนดหลักเกณฑก์ารไดรั้บเบีย้ประชมุและประโยชน์ตอบแทนอืน่ 

ของคณะกรรมการ สว่นบทบาทของรัฐมนตรโีดยสว่นใหญจ่ะท�าหนา้ทีเ่ป็นประธานคณะกรรมการ หรอืเป็น

กรรมการ ซึง่คณะกรรมการจะมบีทบาทในการก�าหนดนโยบายและควบคุมดูแลกจิการโดยทัว่ไปของ

หน่วยงาน

 ส�าหรับความสมัพันธก์บักระทรวงนัน้ องคก์ารมหาชนทัง้สองประเภทจะมคีวามสัมพันธก์บั

กระทรวงในสองเรือ่งหลกั ๆ คอื 

 ๑) การมผีูแ้ทนของกระทรวงเป็นกรรมการโดยต�าแหน่งในคณะกรรมการ 

 ๒) การจัดท�าแผนปฏบิตัริาชการตามแผนบรหิารราชการแผน่ดนิ ซึง่ตอ้งสอดคลอ้งกบัแผน

ปฏบิตัริาชการของกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์ารมหาชน

 องคก์ารมหาชนจงึมไิดเ้ป็นหน่วยงานทีส่งักดักระทรวงหรอืสงักดัส�านักนายกรัฐมนตร ีแตเ่ป็น 

หน่วยงานทีอ่ยูใ่นการก�ากบัดแูลของรัฐมนตรทีีรั่กษาการตามกฎหมาย ปลดักระทรวงหรอืขา้ราชการอืน่

ไมส่ามารถจะใชอ้�านาจบงัคบับญัชาตอ่องคก์ารมหาชน ดงันัน้ จงึเห็นควรซกัซอ้มความเขา้ใจในเรือ่งนี้

ตอ่หน่วยงานของรัฐ เพือ่ประโยชนใ์นการก�าหนดแนวทางการปฏบิตัติอ่องคก์ารมหาชนทัง้สองประเภท 

โดยเฉพาะองคก์ารมหาชนทีน่ายกรัฐมนตรเีป็นรัฐมนตรผีูรั้กษาการตามกฎหมายจัดตัง้

กำรขอจดัต ัง้องคก์ำรมหำชน๒

 ๑) ในการรา่งกฎหมายเพือ่ใชบ้งัคบักบัเรือ่งหนึง่เรือ่งใดกต็าม ไมค่วรมขีอ้ก�าหนดในรายละเอยีด 

ใหม้กีารจัดตัง้องคก์ารมหาชนทัง้สองประเภท คอื (๑) องคก์ารมหาชนทีจั่ดตัง้โดยพระราชกฤษฎกีา 

จัดตัง้ตามพระราชบญัญัตอิงคก์ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ (๒) องคก์ารมหาชนทีจั่ดตัง้ตามพระราชบญัญัติ

เฉพาะหรอืทีเ่รยีกวา่หน่วยงานในก�ากบัของกระทรวงขึน้ใหม ่

๒ โปรดดรูายละเอยีดใน หนังสอืส�านักงาน ก.พ.ร. ที ่นร ๑๒๐๐/ว ๑๓ ลงวนัที ่๒๘ สงิหาคม ๒๕๕๐ เรือ่ง การซกัซอ้มความ
เขา้ใจเกีย่วกบัขัน้ตอนการจัดตัง้หน่วยงานของรัฐ
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 ๒) การจัดตัง้องคก์ารมหาชนโดยทัว่ไป ใหด้�าเนนิการตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่๓ เมษายน 

๒๕๕๐ คอื ใหจั้ดตัง้ตามพระราชบญัญัตอิงคก์ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎกีา 

เวน้แตอ่งคก์ารมหาชนนัน้ จ�าเป็นตอ้งใชอ้�านาจรัฐฝ่ายเดยีว (Unilateral Act) อนักระทบตอ่สทิธเิสรภีาพ 

ของบคุคล กรณีการจัดตัง้กองทนุซึง่ยกเวน้กฎหมายวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณหรอืกฎหมายเงนิคงคลงั 

หรอืกรณีการจัดตัง้สถาบนัอดุมศกึษาของรัฐซึง่ตอ้งประสาทปรญิญาบัตร จงึใหต้ราเป็นพระราชบญัญัติ

เฉพาะได ้

 ๓) ใหก้ระทรวงทีป่ระสงคจ์ะจัดตัง้องคก์ารมหาชนด�าเนนิการตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่๑๘ 

กรกฎาคม ๒๕๔๙ โดยใหจั้ดท�าค�าชีแ้จงประกอบค�าขอสง่ไปยงัส�านักงาน ก.พ.ร. เพือ่น�าเสนอ ก.พ.ร. 

พจิารณากอ่นน�าเสนอคณะรัฐมนตรี



12

๔.๔  หนว่ยงำนของรฐัรปูแบบใหม่

 นอกจากหน่วยงานของรัฐในรปูแบบ สว่นราชการ รัฐวสิาหกจิ และองคก์ารมหาชนแลว้ ยงัม ี

องคก์ารของรัฐในรปูแบบอืน่ ๆ ทีม่ไิดถ้กูจัดไวใ้นรปูแบบขา้งตน้ ซึง่สามารถสรปุลกัษณะขององคก์าร

เหลา่นัน้ได ้ดงันี้

๑) หนว่ยธรุกำรขององคก์ำรของรฐัทีเ่ป็นอสิระ (Independent Administrative Organization) 

หลกักำร

 (๑) เป็นหน่วยงานรูปแบบใหมท่ีจั่ดตัง้ขึน้เพือ่ท�าหนา้ทีใ่นการควบคมุ ก�ากบัดแูลกจิกรรม

ของรัฐหรอืด�าเนนิกจิการบรกิารสาธารณะตามนโยบายส�าคัญทีต่อ้งการความเป็นกลางอยา่งเครง่ครัด 

ปราศจากแทรกแซงจากอ�านาจทางการเมอืง ซึง่จะมคีณะกรรมการเป็นองคก์รทีม่อี�านาจ และมหีน่วยธรุการ 

เพือ่ท�าหนา้ทีอ่�านวยการ

 (๒) ไมม่วีตัถปุระสงคใ์นการแสวงหาก�าไร

 (๓) เป็นนติบิคุคล

 (๔) ความสมัพันธก์บัรัฐ

  รัฐจัดตัง้ 

  ไดรั้บเงนิอดุหนุนจากรัฐ

  รัฐมอี�านาจก�ากบัดแูลตามทีก่ฎหมายก�าหนด  เชน่ ผา่นการแตง่ตัง้ถอดถอนคณะกรรมการ

และผูบ้รหิารระดบัสงู  การอนุมตังิบประมาณ  การใหน้โยบาย ฯลฯ) 

  บคุลากรมสีถานะเป็นเจา้หนา้ทีข่องรัฐ

  ตอ้งการอ�านาจตามกฎหมายของเจา้หนา้ทีข่องรัฐในการบังคับฝ่ายเดยีวต่อประชาชน

หรอืก�ากบัตรวจสอบ

  การบรหิารงานไมใ่ชก้ฎระเบยีบของทางราชการ 

  รายงานผลตอ่คณะรัฐมนตรแีละรัฐสภา

กำรจดัประเภทของหนว่ยธรุกำรขององคก์ำรของรฐัทีเ่ป็นอสิระตำมลกัษณะภำรกจิ

 (๑) หนว่ยธรุกำรขององคก์ำรของรฐัทีท่�ำหนำ้ทีก่�ำกบั ดแูล

  เป็นหน่วยธรุการขององคก์ารทีจั่ดตัง้ขึน้ เพือ่ใหก้ลไกตลาดสามารถท�างานไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

โดยไม่บดิเบอืน เพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรม ในต่างประเทศจะใชใ้นการก�ากับตลาดเงนิและตลาดทุน 

ตวัอยา่งเชน่ International Trade Commission และธนาคารกลางของสหรัฐอเมรกิา ตลาดหลกัทรัพย ์

องคก์รควบคมุก�ากบัวทิยโุทรทศันข์องฝร่ังเศส
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  ส�าหรับในประเทศไทยเป็นหน่วยงานจัดตัง้ขึน้โดยพระราชบัญญัตเิฉพาะ ตวัอยา่งเชน่ 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ ส�านักงาน

คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงกจิการโทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิเป็นตน้

 (๒)  หนว่ยธรุกำรขององคก์ำรของรฐัทีท่�ำหนำ้ทีใ่หบ้รกิำร

  เป็นหน่วยธรุการขององคก์ารทีจั่ดตัง้ขึน้ เพือ่ใหก้ารใหบ้รกิารสาธารณะของรัฐ ในกจิการใด 

กจิการหนึง่ ทีต่อ้งการความมอีสิระจากฝ่ายบรหิารและปราศจากการแทรกแซงทางการเมอืง โดยเฉพาะ

สือ่มวลชน

  ส�าหรับในประเทศไทยเป็นหน่วยงานทีจั่ดตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญัตเิฉพาะ ตวัอยา่งเชน่ 

องคก์ารกระจายเสยีงและแพรภ่าพสาธารณะแหง่ประเทศไทย เป็นตน้

๒)  กองทนุทีเ่ป็นนติบิคุคล : กลไกทำงเศรษฐกจิของรฐั

หลกักำร

 กองทนุทีเ่ป็นนติบิคุคลจัดตัง้ขึน้โดยตราเป็นพระราชบญัญัต ิเนือ่งจากตอ้งการอ�านาจรัฐ ในการ 

บงัคบัฝ่ายเดยีวต่อภาคเอกชนหรอืประชาชนในการสมทบเงนิเขา้กองทุน ทัง้นี้ วัตถปุระสงคข์องการ 

จัดตัง้กองทนุกเ็พือ่เป็นกลไกทางเศรษฐกจิของรัฐในการด�าเนนิบรกิารสาธารณะแกป่ระชาชน หรอืกลุม่

เป้าหมายเฉพาะ หรอืเพือ่การแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกจิเฉพาะดา้น การด�าเนนิงานของกองทนุจะไดรั้บ

เงนิอดุหนุนจากรัฐบาล และเงนิสมทบจากกลุม่เป้าหมายนัน้ ๆ 

 การบรหิารกองทนุจะบรหิารในรปูของคณะกรรมการ โดยมหีน่วยธรุการรองรับการท�าหนา้ที่

ใน ๓ รปูแบบ คอื 

  (๑) รัฐวสิาหกจิ 

  (๒) องคก์ารมหาชนตามพระราชบญัญัต ิ

  (๓) สว่นราชการ 

๓)   หนว่ยบรกิำรรปูแบบพเิศษ

หลกักำร

 (๑) เป็นหน่วยงานใหบ้รกิารภายในของระบบราชการโดยมลีกัษณะกึง่อสิระ แตไ่มม่สีถานะ 

เป็นนติบิุคคล ยังคงถอืเป็นสว่นหนึง่ของกรม และอยู่ภายใตก้ารบังคับบัญชาของหวัหนา้สว่นราชการ 

ระดบักรม มเีป้าหมายใหบ้รกิารหน่วยงานเจา้สงักดัเป็นหลกั และหากมกี�าลงัการผลติสว่นเกนิจะใหบ้รกิาร 

หน่วยงานอืน่และประชาชนได ้(ซึง่ท�าใหแ้ตกตา่งจากรัฐวสิาหกจิทีม่ไิดเ้ป็นนติบิคุคล เชน่ โรงงานยาสบู ฯ 

ทีใ่หบ้รกิารสาธารณะทางอตุสาหกรรมและพาณชิยกรรมแกป่ระชาชนเป็นหลกั) 
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 (๒) การด�าเนนิงานใชร้ปูแบบวธิกีารบรหิารจัดการสมยัใหม ่ สามารถจะเรยีกเกบ็คา่บรกิาร

จากหน่วยงานเจา้สงักดั หรอืลกูคา้ผูรั้บบรกิารอืน่ ๆ ได ้

 (๓) ไมม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่แสวงหาก�าไร และไมน่�าสง่รายไดเ้ขา้รัฐโดยตรง หรอืจ�าเป็นตอ้ง

เลีย้งตวัเองไดเ้ป็นส�าคญั แตใ่นบางกรณีอาจมกีารวางเงือ่นไขใหต้อ้งน�าสง่รายไดเ้หนอืรายจา่ยบางสว่น 

เขา้รัฐตามสมควร

 (๔) ความสมัพันธก์บัสว่นราชการเจา้สงักดั

  จัดตัง้ขึน้จากการแปลงสภาพหน่วยงานบางหน่วยของสว่นราชการเจา้สงักดัตามระเบยีบ

ส�านักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยการบรหิารงานของหน่วยบรกิารรปูแบบพเิศษ พ.ศ. ๒๕๕๐ ยงัคงเป็นสว่นหนึง่ 

ของสว่นราชการเจา้สงักดั  และไมม่ฐีานะเป็นนติบิคุคลแยกจากสว่นราชการเจา้สงักดั

  สว่นราชการเจา้สังกัดจะตัง้งบประมาณอุดหนุนหน่วยบรกิารรูปแบบพเิศษ ในลักษณะ 

คา่ตอบแทนหรอืคา่บรกิารในการใชบ้รกิารของหน่วยบรกิารรปูแบบพเิศษ หรอืคา่ใชจ้า่ย ในการลงทนุเริม่แรก 

แตจ่ะตัง้งบประมาณเพือ่อดุหนุนหน่วยบรกิารรปูแบบพเิศษไมไ่ด ้

  สว่นราชการเจา้สงักดัมอี�านาจบรหิารจัดการ (ผา่นการแตง่ตัง้คณะกรรมการและผูอ้�านวยการ 

และการใหน้โยบาย) 

  การด�าเนนิงานใด ๆ ของหน่วยบรกิารรปูแบบพเิศษตอ้งไดรั้บการมอบอ�านาจจากหวัหนา้สว่น

ราชการหน่วยงานเจา้สงักดั 

  บคุลากรมสีถานะเป็นพนักงานของหน่วยบรกิารรปูแบบพเิศษ

  ไดรั้บการยกเวน้หรอืผอ่นคลายกฎระเบยีบ เพือ่ใหเ้กดิอสิระความคลอ่งตวัทางการบรหิาร

จัดการ  

กำรจ�ำแนกประเภทของหนว่ยบรกิำรรปูแบบพเิศษตำมลกัษณะภำรกจิของหนว่ยงำน

 ๑) หน่วยบริการรูปแบบพิเศษทีม่ลีักษณะภารกจิในการใหบ้รกิารดา้นพาณิชยกรรมหรือ

อตุสาหกรรมแกส่ว่นราชการเจา้สงักดั ยกตวัอยา่งเชน่ ส�านักพมิพค์ณะรัฐมนตรแีละราชกจิจานุเบกษา 

ส�านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ีเป็นตน้

 ๒)   หน่วยบรกิารรปูแบบพเิศษทีม่ลีกัษณะภารกจิในการใหบ้รกิารดา้นบรกิารสาธารณะทางสงัคม 

และวฒันธรรม ยกตวัอยา่งเชน่ สถาบนัสง่เสรมิการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ หน่วยงานทางดา้นศลิปะ วฒันธรรม และพพิธิภณัฑ ์เป็นตน้
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๕.  หนว่ยงำนทีใ่ชอ้�ำนำจรฐัหรอืเป็นกลไกของรฐัแตไ่มเ่ป็นองคก์รของรฐั

 จากผลการวเิคราะหห์น่วยงานทีรั่ฐใชเ้ป็นกลไกในการจัดท�าบรกิารสาธารณะพบวา่ มหีน่วยงาน 

จ�านวนหนึง่ทีไ่มเ่ขา้ตามหลกัเกณฑก์ารเป็นหน่วยงานของรัฐ แตใ่ชอ้�านาจรัฐหรอืเป็นกลไกของรัฐในการ 

จัดท�าบรกิารสาธารณะ ซึง่สามารถแบง่ออกเป็น ๓ ประเภท คอื

 (๑) สภาวชิาชพี

 (๒) สถาบนัภายใตม้ลูนธิ ิซึง่เป็นกลไกของสว่นราชการ 

 (๓) นติบิคุคลเฉพาะกจิ

(๑) สภำวชิำชพี 

 เป็นหน่วยงานทีม่ใิชห่น่วยงานของรัฐแต่ใชอ้�านาจรัฐในการด�าเนนิกจิกรรม จัดตัง้ขึน้ตาม 

พระราชบญัญัตวิชิาชพีเฉพาะเพือ่จัดตัง้สภาวชิาชพี มฐีานะเป็นนติบิคุคล ท�าหนา้ทีค่วบคมุการประกอบ

วชิาชพีใหถ้กูตอ้งตามจรรยาบรรณแหง่วชิาชพี การขึน้ทะเบยีนและออกใบอนุญาต สัง่พักใชใ้บอนุญาต

หรอืเพกิถอนใบอนุญาต และรับรองวทิยฐานะของสถาบนัทีท่�าการสอน รับรองปรญิญา ประกาศนยีบตัร

ในวชิาชพีนัน้ ๆ มกีารบรหิารงานในรปูคณะกรรมการ ประกอบดว้ยกรรมการทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จากรัฐ ใน

สดัสว่นทีน่อ้ยกว่ากรรมการทีไ่ดรั้บการเลอืกตัง้จากสมาชกิ รัฐมบีทบาทนอ้ยในการแต่งตัง้นายกสภา 

และเลขาธกิารสภา คณะกรรมการมหีนา้ทีใ่นการบรหิารกจิการของสภาวชิาชพีตามวตัถปุระสงคก์ารจัดตัง้ 

การด�าเนนิงานของสภาใชร้ะบบสญัญาของกฎหมายทั่วไป เฉพาะในกรณีทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งจรยิธรรม

ของวชิาชพีเทา่นัน้ทีใ่ชก้ฎหมายปกครอง มรีายไดส้ว่นใหญจ่ากการเกบ็คา่ธรรมเนยีมตา่ง ๆ จากสมาชกิ 

แตอ่าจไดรั้บเงนิอดุหนุนจากรัฐ เจา้หนา้ทีข่องสภามใิชข่า้ราชการ มเีลขาธกิารเป็นผูบ้ังคับบัญชาเจา้หนา้ที ่

ของสภาทุกระดับ ตัวอย่างเช่น แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรมทันตแพทยสภา 

สภาทนายความ เป็นตน้

(๒)  สถำบนัภำยใตม้ลูนธิ ิซึง่เป็นกลไกของสว่นรำชกำร 

 สถาบันภายใตมู้ลนธิ ิ โดยสว่นใหญ่จะมวีัตถุประสงคข์องการจัดตัง้เพือ่บรกิารสาธารณะ

เฉพาะดา้น จะจัดตัง้โดยมตคิณะรัฐมนตร ี มวีตัถปุระสงคเ์พือ่สรา้งความเขม้แข็งใหก้บัอตุสาหกรรมเฉพาะ

สาขาในระยะเริม่แรกและเมือ่อตุสาหกรรมสาขานัน้ ๆ มคีวามเขม้แข็งแลว้ ภาคเอกชนจะรับภารกจินัน้ไป

ด�าเนนิการเอง 

 สถาบนัเหลา่นีจ้ะไมม่สีถานภาพเป็นนติบิคุคล แตจ่ะจัดตัง้มลูนธิขิ ึน้มารองรับ เป็นองคก์รรองรับ 

ดา้นการเงนิและในการท�านติกิรรมตา่ง ๆ  ในฐานะทีเ่ป็นนติบิคุคลตามกฎหมาย โครงสรา้งการบรหิารงาน 

จะบรหิารงานโดยคณะกรรมการ หรอืคณะกรรมการบรหิาร เป็นผูก้�าหนดนโยบาย ควบคมุ ดแูล ตดิตาม 

และประเมนิผล คณะกรรมการ ประกอบดว้ย ผูแ้ทนจากหน่วยงานแมต่น้สงักดั ภาคเอกชน ผูแ้ทนจาก

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ผูท้รงคณุวฒุ ิ นักวชิาการ ตามสดัสว่นทีเ่หมาะสม  แยกการบรหิารเป็น  ๒ คณะ

กรรมการ คอื คณะกรรมการมลูนธิ ิและคณะกรรมการบรหิาร สถาบนัจะมกีารก�าหนดกฎระเบยีบ ทีใ่ชใ้น
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การบรหิารงานบคุคล การบรหิารงบประมาณ และพัสด ุทีแ่ตกตา่งไปจากกฎระเบยีบของทางราชการ และ 

รัฐวสิาหกจิ งบประมาณทีใ่ชจ้า่ยในการด�าเนนิงานมาจากรายไดใ้นการด�าเนนิงาน และงบประมาณแผน่ดนิ 

ทีรั่ฐบาลจัดสรรใหเ้ป็นรายปีในหมวดเงนิอดุหนุนทัว่ไป 

 ตวัอย่างของสถาบันภายใตมู้ลนธิ ิ ไดแ้ก ่ สถาบันเพิม่ผลผลติแห่งชาต ิ สถาบันสง่เสรมิ

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม สถาบนัเฉพาะดา้น ๗ แหง่ภายใตม้ลูนธิ ิ ซึง่มชีือ่วา่ “อตุสาหกรรม

พัฒนามลูนธิ”ิ และสถาบันวจัิยนโยบายเศรษฐกจิการคลังภายใตมู้ลนธิสิถาบันวจัิยนโยบายเศรษฐกจิ

การคลงั

(๓)  นติบิคุคลเฉพำะกจิ (Special Purpose Vehicle – SPV) 

 เป็นเครื่องมอืพเิศษทีรั่ฐบาลไทยจัดตัง้ขึน้เพื่อระดมทุนจากภาคเอกชนส�าหรับโครงการ

ส�าคญัของภาครัฐ โดยมวีตัถปุระสงคไ์มต่อ้งการใหเ้ป็นหนีส้าธารณะ กจิกรรมของหน่วยงานจะมลีกัษณะ 

ซือ้ขายบรกิารเชน่เดยีวกบัรัฐวสิาหกจิและองคก์ารมหาชน แตไ่มต่อ้งการใหเ้ป็นหนีส้าธารณะ จงึจัดตัง้

เป็นนติบิคุคลเพือ่ระดมทนุจากเอกชน 

 ความหมายของนติบิุคคลตามมาตรา ๓ แห่งพระราชก�าหนดนติบิุคคลเฉพาะกจิเพือ่การ

แปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๔๐ บญัญัตวิา่ “นติบิคุคลเฉพาะกจิ” หมายความวา่ นติบิคุคล

ซึง่จัดตัง้ขึน้เพือ่ด�าเนนิการแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยต์ามพระราชก�าหนดนี้

 SPV จัดตัง้เป็นบรษัิทจ�ากดัซึง่เป็นนติบิคุคลเฉพาะกจิภายใตพ้ระราชก�าหนดนติบิคุคลเฉพาะกจิ 

เพือ่การแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๔๐ ในปัจจบุนัมหีนึง่หน่วยงานทีด่�าเนนิกจิการแลว้ คอื 

บรษัิท ดเีอด ี เอสพวี ี จ�ากดั ซึง่จัดตัง้ขึน้ภายใตว้ตัถปุระสงคเ์ฉพาะเพือ่เป็นนติบิคุคลเฉพาะกจิในการ 

ออกและเสนอขายหลักทรัพยป์ระเภทหุน้กูภ้ายใตโ้ครงการแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพยข์องโครงการ 

ศนูยร์าชการเทา่นัน้ ทัง้นี ้SPV ไมม่วีตัถปุระสงคท์ีจ่ะประกอบธรุกจิอืน่ใด

ตำรำงสรปุกำรจ�ำแนกประเภทหนว่ยงำนของรฐั 

 เมือ่พจิารณาตามหลักการจ�าแนกประเภทหน่วยงานของรัฐขา้งตน้ สามารถแสดงรายชือ่

หน่วยงานของรัฐในแตล่ะประเภทได ้ดงันี้


