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หลักการส าคัญของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมสมัยใหม่ คือ การให้เอกชนด าเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจได้อย่างเสรีและต้องการจ ากัดอ านาจรัฐในทางเศรษฐกิจ  กิจการใดที่เอกชนสามารถ
ประกอบการได้รัฐต้องให้เอกชนเป็นผู้ประกอบการ  รัฐจะท าหน้าที่เป็นผู้ประกอบการหรือลงทุน     
ในกิจการที่เอกชนไม่สามารถท าได้หรือไม่ เต็มใจที่จะรับภาระ  รวมทั้งกิจการที่เป็นการรักษา
ประโยชน์สาธารณะเท่านั้น 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  ได้รับรองแนวความคิดทางเศรษฐกิจ
แบบเสรีนิยมสมัยใหม่ไว้อย่างชัดเจน  โดยห้ามมิให้รัฐประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ
เอกชนเว้นแต่มีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ  รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
หรือการจัดให้มีสาธารณูปโภค  ท าให้ในระบบตลาดมีภาครัฐและเอกชนประกอบการทางเศรษฐกิจ
เคียงคู่กัน  แต่รัฐจะประกอบการได้เพียงใดแค่ไหนและอย่างไรที่จะไม่กระทบต่อเสรีภาพในการ
ประกอบการและการแข่งขันเสรีที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้  การวิจัยนี้จึงได้ศึกษาขอบเขตของวิสาหกิจ
มหาชนกรณีที่ต้องแข่งขันกับเอกชนผ่านกรณีของ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบกิจการ
ด้านปิโตรเลียมแบบครบวงจร 

จากการศึกษาพบว่า  ขอบเขตของวิสาหกิจมหาชนกรณีที่ ต้องแข่งขันกับเอกชน                 
มีความแตกต่างกันไปตามประเภทภารกิจของรัฐ คือ ภารกิจในการรักษาความมั่นคงหรือปลอดภัย     
ของรัฐและประชาชนอันเป็นภารกิจพ้ืนฐานของรัฐเป็นภารกิจผูกขาดที่ต้องกระท าโดยรัฐ  รัฐไม่อาจ
มอบหมายไปยังเอกชนโดยไม่มีการควบคุมจากรัฐได้  แต่ภารกิจด้านสาธารณูปโภคอันเป็นภารกิจรอง
ของรัฐ   โดยหลักการแล้ว รั ฐอาจจัดตั้ งวิ สาหกิจมหาชนเป็นผู้ ประกอบการหรือ เอกชน                   
จะเป็นผู้ประกอบการก็ได้  แต่กิจการใดที่เอกชนสามารถประกอบการได้และมีแข่งขันเสรีในตลาด    
รัฐควรปล่อยให้เอกชนเป็นผู้ประกอบการ  รัฐไม่ควรประกอบการแข่งขันกับเอกชน  นอกเสียจาก
กิจการสาธารณูปโภคนั้นมีลักษณะเป็นการสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย     
ของรัฐและประชาชน  แม้มีเอกชนประกอบกิจการอยู่แล้วรัฐก็สามารถประกอบการทางเศรษฐกิจ
ประเภทนั้นได้  ทั้งนี้เพ่ือให้ภารกิจพ้ืนฐานของรัฐส าเร็จลุล่วงไปได้  อย่างไรก็ตามโดยหลักการแล้ว           
การประกอบการของวิสาหกิจมหาชนย่อมต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์การแข่งขันทางเศรษฐกิจ
เช่นเดียวกับเอกชน  เว้นแตก่รณีท่ีกฎหมายบัญญัติยกเว้นไว้เท่านั้น   
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นอกจากนี้  การจัดตั้งและการประกอบการของวิสาหกิจมหาชนจะต้องอยู่ภายใต้หลักการ
พ้ืนฐานในการใช้อ านาจของรัฐทางเศรษฐกิจ  หากการจัดตั้งและการประกอบกิจการของวิสาหกิจ
มหาชนไม่สอดคล้องกับภารกิจของรัฐและหลักการพ้ืนฐานในการใช้อ านาจของรัฐทางเศรษฐกิจ    
ย่อมเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ  และหากเอกชนได้รับความเสียหาย  เอกชนมีสิทธิขอให้ศาลพิพากษา
ว่าการกระท านั้นมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพหรือประโยชน์อันชอบธรรมของตนได้  และหรือขอให้
บังคับให้ฝ่ายปกครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตน แล้วแต่กรณี  
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The important principles of the modern laissez-faire economic system is to 
enable private sectors to operate economic activities in a free manner and is to 
restrict the state economic powers. Any affairs which can be conducted by private 
sectors shall be conducted by the private sectors. The State shall carry on 
businesses or invest in the affairs which are unable to be done or which are reluctant 
to borne by private sectors, inclusive of the affairs for keeping public interests 
merely.    

The Constitution of Kingdom of Thailand, B.E.2550 (2007) clearly support 
modern laissez-faire economic system by prohibiting the state from carrying upon 
businesses in competition with private sectors, unless it is necessary for interest in 
keeping the State’s security, common interests, or utilities provision, causing the 
market system to have public sectors and private sectors operate the economy 
together with each other. However, the scope and method of the State’s operation 
shall not affect the liberty in business operations and free competition as assured by 
the Constitution. As a result, this Research aims to study scopes of public enterprises 
in competition with private enterprises; Case Study: PTT Public Co., Ltd., which 
operates comprehensive petroleum businesses.   

According to the Study, scopes of public enterprises in competition with 
private enterprises are different in line with the category of the State’s missions, 
namely, mission on keeping the State’s or people’s security and safety, which are 
the basic mission of the State and are monopolized by the State. The State is unable 
to assign it to the private sectors without control by the State. Nonetheless, the 
mission on utilities which is the State’s subordinate mission, in principle, can be 
carried out by establishing public enterprises as entrepreneurs or determining private 
sectors as   entrepreneurs. Nevertheless, if any affairs can be conducted by private 
sectors and can freely compete in the markets, the State ought to allow the private 
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sectors to be entrepreneurs and the State should not operate the businesses in 
competition with the private sectors, unless the utilities affairs are to support the 
mission on the State’s and people’s security or safety, even though the private 
sectors have already conducted it, in this regard, to make the fundamental missions 
of the State be achieved. However, by principle, the operation of the public 
enterprises shall be under the criteria on economic competition as same as those of 
the private sectors, unless provided by laws to exempt merely.   
 Additionally, the public enterprises establishment and operation shall be 
under the basic principle in exercising the State’s economic powers. The public 
enterprises establishment and operation, which are not in accordance with the 
State’s missions and the basic principle in exercising the State’s economic powers, 
are contrary to the Constitution. If the private sectors suffer damage, the private 
sectors are entitled to file any petition to the court to judge that such acts have 
impact upon their rights and liberties or rightful interests or to enforce the 
administrative authorities to pay compensation to them, as the case may be.     
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยความกรุณาอย่างยิ่งจากท่าน ศ.ดร.สุนทร  มณีสวัสดิ์  
ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ตลอดระยะเวลาในการจัดท าวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้ ท่านได้ให้ทั้งความรู้และแง่คิดและแนวทางในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์เรื่องนี้  รวมทั้งกรุณา
ตรวจทานแก้ไขเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณท่านไว้ เป็นอย่างสูง         
ณ โอกาสนี้ 

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ  วงศ์สวัสดิ์กุล ที่ได้กรุณา
สละเวลาอันมีค่ามาเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์   ซึ่งท่านได้ให้ความรู้   ค าแนะน า          
และข้อคิดเห็นทางวิชาการ  อันน าไปสู่การปรับแต่งเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
และขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร.จิราพร  สุทันกิตระ ที่ได้ให้ความเมตตารับเป็นกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ตลอดจนให้ค าแนะน าต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 

ผู้เขียนส านึกในความเมตตากรุณาของคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้  
อันเป็นประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและการน าไปใช้ในการท างาน  ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน
ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 

ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่ช่วยเหลือและให้ก าลังใจตลอดระยะเวลาที่ศึกษา และจัดท า
วิทยานิพนธ์จนส าเร็จไปได้ด้วยดี 
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บทที่ 1 

 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเสรีนิยมแบบเกํา (Laissez-Faire)1 ที่รัฐต๎องไมํเข๎าไปยุํงเกี่ยว

ทางเศรษฐกิจ  ปลํอยให๎เอกชนมีเสรีภาพในการประกอบการและค๎าอยํางเต็มที่   มาสูํแนวความคิด  
เสรีนิยมสมัยใหมํที่หลักเสรีภาพทางเศรษฐกิจถูกครอบด๎วยหลักความรับผิดชอบของรัฐ  เพ่ือที่จะสร๎าง
ความผาสุกและความเป็นธรรมให๎เกิดข้ึนในสังคมและเศรษฐกิจ  บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจเพียง
“ปกปูองและรักษา”จึงไมํเป็นการเพียงพอ  รัฐต๎องเพ่ิมหน๎าที่ในแงํของการวางแผน การบังคับทิศทาง
และการนําทาง  รัฐจึงต๎องเข๎ามามีอิทธิพลตํอกระบวนการทางเศรษฐกิจเพ่ือให๎ดําเนินไปตามครรลอง
ที่ถูกต๎องและบรรลุถึงสภาวะที่ต๎องการได๎  การแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐอาจอาศัยเครื่องมือ  
รูปแบบ วิธีการตํางๆ  แตํการที่รัฐเข๎าประกอบการทางเศรษฐกิจโดยการผลิตสินค๎าหรือให๎บริการเอง
จัดเป็นวิธีการที่เกําแกํที่สุดวิธีหนึ่ง  กิจการทางเศรษฐกิจของรัฐอาจเรียกวําวิสาหกิจมหาชนรวมไปถึง
วิสาหกิจแบบผสมคือวิสาหกิจที่มิได๎เป็นของรัฐอยํางเดียวแตํเอกชนเข๎ามามีสํวนรํวมด๎วย   และไมํ
จํากัดวําจะต๎องเป็นรูปแบบเดียวตามกฎหมายมหาชนหรือตามกฎหมายเอกชน  การที่รัฐประกอบการ
ทางเศรษฐกิจโดยใช๎วิสาหกิจมหาชนเป็นเครื่องมือและดําเนินงานในลักษณะที่คล๎ายคลึงกับเอกชนนั้น  
ทําให๎วิสาหกิจมหาชนต๎องเข๎าสูํการแขํงขันกับเอกชนภายใต๎ระบบตลาด  ซึ่งการที่วิสาหกิจมหาชน 
ก๎าวลํวงเข๎าไปในกิจกรรมทางเศรษฐกิจยํอมทําให๎ธรรมชาติและเง่ือนไขของการแขํงขันเปลี่ยนแปลงไป  
เนื่องจากความไมํเทําเทียมกันของผู๎แขํงขัน   ทําให๎วิสาหกิจมหาชนได๎เปรียบในการแขํงขัน        
หลายประการ  และการที่วิสาหกิจมหาชนมีรูปแบบตามกฎหมายเอกชน คือ รูปแบบบริษัทจํากัด    
หรือบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งมีเปูาหมายคือการแสวงหากําไรสูงสุด(Profitmaximization)แตํวิสาหกิจ
มหาชนยํอมไมํมีเปูาหมายที่จะแสวงหากําไรสูงสุด  เปูาหมายของวิสาหกิจมหาชนคือการทําให๎เกิด
สวัสดิการสังคมสูงสุด (Social Welfare Maximization)2  ป๓ญหาที่สะท๎อนถึงการที่วิสาหกิจมหาชน
ต๎องแขํงขันกับเอกชนเกิดขึ้นในรัฐวิสาหกิจหลายประเภท เชํน รัฐวิสาหกิจด๎านการสื่อสารเชํน บริษัท  
ทีโอที จํากัด (มหาชน)  บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  รัฐวิสาหกิจด๎านคมนาคม เชํน 
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เป็นต๎น  แตํวิทยานิพนธ๑ฉบับนี้ ได๎หยิบยกป๓ญหาของ            
การปิโตรเลียมแหํงประเทศไทยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด๎านพลังงานทําการศึกษา  เนื่องจากธุรกิจ
ปิโตรเลียมเป็นกิจการด๎านอุตสาหกรรมการผลิตและให๎บริการและเป็นสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน      

                                           
1laissez–faire เป็นภาษาฝรั่งเศส  หมายความวํา  “ปลํอยให๎คนเขาทําอะไรตามที่เขาเลือก” 
2Kip, W. Viscusi; John M. Vernon and Joseph E. Harrington, Jr.  Economics of 

Regulation and Antitrust (Cambridge [MA] : Massachusetts Institute of Technology), 2000.  
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ที่เกี่ยวกับความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและเป็นต๎นทุนความเป็นอยูํสําหรับประชาชน  
เป็นต๎นทุนการผลิตของระบบเศรษฐกิจทั้งระบบ  ไมํวําด๎านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
และเป็นสินค๎าที่ต๎อง พ่ึงพาการนําเข๎าจากตํางประเทศเป็นสํวนใหญํ  รัฐบาลทุกยุคทุกสมัย              
ให๎ความสําคัญกับการจัดหาและประกอบการปิโตรเลียมตลอดท้ังวงจรธุรกิจมาโดยตลอด3  รัฐมีหน๎าที่
ในการจัดหาพลังงานให๎เพียงพอตํอการรักษาความมั่นคงของประเทศ  การพัฒนาเศรษฐกิจ         
และความต๎องการของประชาชน  “การปิโตรเลียมแหํงประเทศไทย"หรือเรียกโดยยํอวํา"ปตท."       
จึงเกิดข้ึนเพ่ือเป็นกลไกของรัฐในการแก๎ไขป๓ญหาตํางๆด๎านปิโตรเลียมของประเทศ  เมื่อตลาดพลังงาน
เปลี่ยนแปลงไปมีการแขํงขันกันมากขึ้น  ปตท.ได๎พยายามปรับตัวเพ่ือให๎สามารถแขํงขันกับเอกชน   
ในระบบตลาดได๎ โดยการแปรรูปเป็นบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2542  และนําเข๎าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย  ทําให๎ปตท.ต๎องเปลี่ยนแปลง
ลักษณะการเป็นเจ๎าของ  จากเดิมที่มีแหลํงเงินทุนจากภาครัฐอยํางเดียวมาเป็นแหลํงเงินทุนจาก
ภาคเอกชนด๎วย  แตํคงสถานะเป็นบริษัทน้ํามันแหํงชาติไว๎โดยกระทรวงการคลังคงสัดสํวนการถือหุ๎น
ในบริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน)ไว๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 51 ทําให๎ทิศทางการพัฒนากิจการสาธารณูปโภค
ด๎านพลังงานคํอยๆเปลี่ยนแปลงไป  โดยการลดบทบาทภาครัฐลงและสํงเสริมให๎เอกชนเข๎ามารํวมทุน  
สํงผลตํอภาพลักษณ๑องค๑กรของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไมํวําจะในมุมมองของประชาชน    
หรือองค๑กรตรวจสอบที่เกี่ยวข๎องกับผลประโยชน๑สาธารณะ  ทําให๎เกิดความไมํแนํใจเกี่ยวกับบทบาท
ของ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ในหลายมิต ิเชํน การเป็นบริษัทขนาดใหญํที่มีบริษัทในเครือจํานวน
มากและมีความสามารถในการผูกขาด ชี้นําตลาดในธุรกิจปิโตรเลียม การเป็นผู๎นํากําหนดราคา
จําหนํายน้ํามัน  ความจริงใจในการแก๎ป๓ญาและแบกรับภาระด๎านปิโตรเลียมที่เกิดขึ้นในประเทศ              
ความเหลื่อมล้ําในธุรกิจพลังงาน  ความเป็นรัฐวิสาหกิจในความหมายเดิมที่วําด๎วยยุทธ๑ศาสตร๑     
ความมั่นคงด๎านพลังงานกับการเป็นบริษัทและหลักทรัพย๑ที่สร๎างโอกาสอยํางมากให๎กับนักลงทุน   
ของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) สะท๎อนให๎เห็นถึงป๓ญหาการเข๎าประกอบการทางเศรษฐกิจของ
วิสาหกิจมหาชนต๎องแขํงขันกับเอกชนได๎เป็นอยํางด ี  

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1.   เพ่ือศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐ  ทั้งนี้ 

เพ่ือจะได๎เห็นถึงภาพรวมของการเข๎าสูํวิถีทางเศรษฐกิจของรัฐ 

2.   พิจารณาถึงหลักการทางกฎหมายที่รับรองและเป็นข๎อจํากัดในการดําเนินกิจกรรม    
ทางเศรษฐกิจของรัฐ  ทั้งนี้  เพ่ือจะได๎ทราบถึงขอบเขตของวิสาหกิจมหาชนกรณีที่ต๎องแขํงขัน         
กับเอกชน 

                                           
3เลื่อน  กฤษณกรี,  เอกสารและบันทึกการสัมนาทางวิชาการปัญหาน  ามันและก๊าซของ

ไทย วันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2529 ณ ห๎องเพลินจิต โรงแรมอิมพีเรียล (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2531), หน๎า 169.  
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3.   พิจารณาถึงสภาพป๓ญหาอันเกิดจากวิสาหกิจมหาชนประกอบการทางเศรษฐกิจแขํงขัน
กับเอกชน  กรณ ีบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ เพ่ือเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการประกอบการ
ทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจมหาชนกรณีท่ีต๎องแขํงขันกับเอกชน   

 

1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
 

การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐมีสํวนเกี่ยวข๎องกับวิชาการหลายสาขา เชํน  
เศรษฐศาสตร๑ รัฐศาสตร๑ เป็นต๎น  แตํวิทยานิพนธ๑ฉบับนี้มุํงศึกษาการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
รัฐ  ภายใตห๎ลักการพ้ืนฐานของกฎหมายมหาชนและรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยเป็นสําคัญ  
 
1.4  สมมติฐาน 

 
เมื่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปและมีความสลับซับซ๎อนมากขึ้นตามยุคสมัย  

ภารกิจของรัฐที่มุํงตอบสนองความต๎องการของประชาชนหรือสังคมสํวนรวมได๎ขยายไปสูํการจัดทํา
สาธารณูปโภคตํางๆรวมทั้งการเข๎าไปแทรกแซงในวิถีทางเศรษฐกิจ  ตลอดจนการเป็นผู๎ประกอบการ
ทางเศรษฐกิจที่ต๎องแขํงขันกับเอกชน  ทั้งนี้เพ่ือจะสร๎างความผาสุกและความเป็นธรรมให๎เกิดขึ้น     
ในสังคม  แตํในทางข๎อเท็จจริงพบวํา การที่รัฐเข๎าไปเป็นผู๎ประกอบการทางเศรษฐกิจยํอมไมํเป็นที่
นํายินดีของเอกชนที่ต๎องแขํงขันด๎วย  เพราะความไมํเทําเทียมกันของผู๎แขํงขันและเงื่อนไขที่ใช๎บังคับ
ในการแขํงขัน  ทําให๎รัฐมีความได๎เปรียบหลายประการ  จึงสมควรศึกษาขอบเขตของวิสาหกิจมหาชน
กรณีที่ต๎องแขํงขันกับเอกชน  และหาแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือให๎การจัดทําภารกิจของรัฐสําเร็จลุลํวง
ไปด๎วยดีและกระทบตํอสิทธิเสรีภาพของประชาชนให๎น๎อยที่สุด 

 

1.5  วิธกีารด าเนินการวิจัย 
 

การดําเนินการวิจัยใช๎วิธีค๎นคว๎าและรวบรวมข๎อมูลแบบการวิจัยเอกสาร (Documentry  
Research) ศึกษาวิเคราะห๑ข๎อมูลจากเอกสาร ตํารา บทความ กฎหมายและคําพิพากษาที่เกี่ยวข๎อง    
ทั้งภาษาไทยและภาษาตํางประเทศ  ตลอดจนข๎อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการประกอบการของ บริษัท 
ปตท.จํากัด (มหาชน) 
 
1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   

 
1.   ทําให๎ทราบถึงแนวความคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐ

และเห็นถึงภาพรวมของการเข๎าสูํวิถีทางเศรษฐกิจของรัฐ 
2.   ทําให๎ทราบถึงหลักการทางกฎหมายที่รับรองและเป็นข๎อจํากัดในการดําเนินกิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจของรัฐ  รวมทั้งขอบเขตในการประกอบการทางเศรษฐกิจของรัฐกรณีที่รัฐต๎องเข๎า
แขํงขันกับเอกชน  
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3.   ทําให๎ทราบถึงแนวทางที่เหมาะสมในการประกอบการทางเศรษฐกิจของรัฐ  กรณีที่ต๎อง
แขํงขันกับเอกชน  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการรับรองและคุ๎มครองเสรีภาพในการประกอบการและการแขํงขัน
ของเอกชนและเพ่ือให๎เกิดประโยชน๑แกํมหาชนโดยแท๎จริง   
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บทท่ี  2 

 
แนวความคิดเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐ 

 
ป๓ญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสังคมทุกสังคมเกิดขึ้นมาจากความไมํพอดีกันระหวําง

ความต๎องการของประชาชนกับสิ่งที่จะมาตอบสนองความต๎องการ  ทําให๎รัฐต๎องเข๎ามามีอิทธิพลตํอ
กระบวนการทางเศรษฐกิจ  เพ่ือจัดระบบให๎รับประกันได๎วําจะมีการผลิตสินค๎าและบริการเพียงพอแกํ
การอยูํรอดของสังคม4  รัฐมีหน๎าที่ควบคุมดูแลให๎กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหลายภายในรัฐให๎ดําเนินไป
ได๎ด๎วยดีเพื่อให๎เกิดความสมดุลในสังคม  รัฐต๎องสํงเสริมสนับสนุนและจัดให๎มีป๓จจัยพ้ืนฐานที่เหมาะสม
สําหรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและหามาตราการหรือวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการกับ
ป๓ญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น  แตํแนวทางที่แตํละรัฐจะใช๎แก๎ป๓ญหาทางเศรษฐกิจยํอมแตกตํางกันไป
ตามลักษณะของระบบเศรษฐกิจที่เป็นแบบแผนของสังคมนั้น  ระบบเศรษฐกิจใดที่สามารถแก๎ไข
ป๓ญหาดังกลําวได๎อยํางครบถ๎วนยํอมเทํากับวํารัฐหรือสังคมนั้นจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจํากัดเพ่ือ
ตอบสนองความต๎องการของประชาชนในรัฐหรือสังคมที่มีอยูํอยํางไมํจํากัดได๎อยํางทั่วถึง  ชํวยให๎
ประชาชนมีความอยูํดีกินดี(Well-being)และพัฒนาสังคมไปสูํเปูาหมายที่วางไว๎ได๎5  การดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐจึงถูกกําหนดโดยแนวความคิดในเรื่องความสัมพันธ๑ระหวํางรัฐกับระบบ
เศรษฐกิจ  ซึ่งในบทนี้จะได๎ศึกษาวัตถุประสงค๑และภารกิจของรัฐรวมถึงแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐกิจ
และการเมืองตลอดจนหลักการพื้นฐานทางกฎหมายในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐ 

 
2.1  ความเป็นมาของหลกัการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐ 

 
ระบบเศรษฐกิจมีพัฒนาการมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน  จากการเก็บกินพืชผักหรือลําสัตว๑

ตามธรรมชาติของคนเผําตํางๆเปลี่ยนมาเป็นยุคทําการเกษตร การมีที่อยูํเป็นหลักแหลํง มีการผลิต
งานศิลปะหัตกรรม  จนมาสูํยุคระบบเศรษฐกิจแบบควบคุมคือเมื่อมีเจ๎าผู๎ครองนคร เชํน ฟาโรห๑    
ของอียิปต๑ จักรพรรดิของโรมัน และในยุโรปเรียกวําฟิวดัล(Feudal)  การมองเศรษฐกิจในแงํเป็นสํวน
หนึ่งในการจัดการปกครองของรัฐจึงเริ่มต๎นขึ้น  เมื่อเมืองมีขนาดใหญํขึ้นมีการค๎าขายมากขึ้น         
ในระหวํางศตวรรษที่ 5-18 จึงพัฒนาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบพาณิชย๑นิยม(Mercantile Economic 
System)เป็นการแสวงหาอํานาจและความมั่งคั่งจากการค๎าขาย  ผลที่ตามมาคือเกิดตลาดสําหรับ
ผู๎บริโภค  เกิดการแขํงขันและเกิดแรงกดดันให๎ผู๎ผลิตต๎องหันมาพัฒนาการผลิตและเทคนิคการผลิตให๎

                                           
4กนกวรรณ  จงเจริญยิ่งยง, มนุษย์  ชุมชน  กับ  เศรษฐกิจ (เชียงใหมํ: สุเทพการพิมพ๑, 

2549), หน๎า 13. 
5ณรงค๑  โพธิ์พฤกษานันท๑, สังคมกับเศรษฐกิจ Society and Economy (ปทุมธานี: พูลสวัสดิ์ 

พับลิชชิ่ง, 2555), หน๎า 25-26, 47-48. 
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มากขึ้น  ประมาณศตวรรษที่ 18 สังคมอุตสาหกรรมจึงได๎ถือกําเนิดขึ้น( Industria Revolution)     
ซึ่งการผลิตในอุตสาหกรรมจะต๎องมีการสะสมทุน(Capita Accumulation)เกิดขึ้นกํอนเสมอ  สังคม
อุตสาหกรรมจึงกํอให๎เกิดระบบทุนนิยมและตลาดมีความซับซ๎อนมากขึ้น  ทําให๎เศรษฐกิจเจริญเติบโต
ขึ้นอยํางมาก  แตํได๎สร๎างป๓ญหาให๎แกํสังคมเป็นอยํางมากเชํนกัน  ป๓ญหาชนชั้นในสังคม  ป๓ญหาความ
เหลื่อมล้ําทางรายได๎  ป๓ญหาความอดยากและไร๎ที่ทํากิน  ป๓ญหาอาชญากรรม  การขยายตัวของระบบ
ทุนนิยมนี้ทําให๎เกิดคําถามถึงบทบาทของรัฐและบทบาทของเอกชนในด๎านเศรษฐกิจ  ป๓ญหาสําคัญ  
ในขณะนั้นคือควรจะให๎เอกชนดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยํางเสรีโดยไมํมีการควบคุม  หรือควรจะ
ให๎รัฐเข๎ามาควบคุมและจัดระเบียบทางเศรษฐกิจมากขึ้นเพ่ือเป็นหลักประกันในด๎านสวัสดิการสังคม
และเปูาหมายตํางๆของประเทศ  จนทําให๎เกิดแนวความคิดเกี่ยวกับการค๎าแบบเสรี (Laissez Faire) 
หรือวิสาหกิจเสรี (Free Enterprise) หมายถึงการปลํอยให๎เอกชนเป็นเจ๎าของกิจการตํางๆโดยรัฐ    
เป็นเพียงผู๎กํากับดูแลเทํานั้น  บางฝุายเห็นวํา การปลํอยให๎มีการค๎าแบบเสรีอยํางเต็มที่จะกํอให๎เกิด
ความไมํยุติธรรมขึ้น  จึงเรียกร๎องให๎รัฐเข๎ามาคุ๎มครองดูแลการดําเนินการค๎า  ทําให๎เกิดระบบวิสาหกิจ
เสรีแบบผสม(Mixed Free Enterprise System)และมีบางประเทศพัฒนาจากระบบเศรษฐกิจแบบ
ควบคุมเป็นรูปแบบใหมํ คือการวางแผนการดําเนินงานโดยโอนทรัพย๑สินของประชาชนมาเป็นของรัฐ  
ระบบเศรษฐกิจแบบควบคุมอยํางเต็มที่ได๎กลายเป็นลัทธิคอมมิวนิสต๑(Communism)ที่ผํอนคลายลง
มาคือลัทธิสังคมนิยม (Socialism)  ในขณะเดียวกันวิสาหกิจเสรีที่ยังคงดําเนินการอยูํก็ถูกเรียกวํา 
ลัทธิทุนนิยม (Capitalism)  

  
2.1.1 แนวความคิดเกี่ยวกับภารกิจของรัฐ 

ภารกิจของรัฐมีมาพร๎อมกับการกําเนิดของรัฐและเปลี่ยนแปลงไปได๎ตามยุคสมัย  รัฐเกิดขึ้น
เพ่ือตอบสนองความต๎องการของประชาชนและประโยชน๑ของสังคมสํวนรวม ความผาสุกของสังคม
สํวนรวมเป็นเปูาหมายสูงสุดของรัฐ6  ภารกิจของรัฐจึงมีความหลากหลายและมีขอบเขตของภารกิจ
มากน๎อยแตกตํางกันไปตามแนวความคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและการเมืองของแตํละรัฐ  การศึกษา
ภารกิจของรัฐทําให๎เข๎าใจเหตุผลความจําเป็นในการทีร่ัฐต๎องเข๎าไปประกอบการทางเศรษฐกิจ7 

 
2.1.1.1  ลักษณะภารกิจของรัฐ 

ภารกิจของรัฐมี 2 ลักษณะคือ8 ภารกิจในการวางข๎อบังคับของสังคมและภารกิจ    
ในการจัดเตรียมหรือจัดหาบริการหรือทรัพย๑สิน  
                                           

6บุญศรี   มี ว ง ศ๑ อุ โ ฆษ ,  กฎ หมาย รั ฐ ธ ร รมนูญ  ( ก รุ ง เ ทพมห านค ร : โ ร ง พิ ม พ๑
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑, 2553), หน๎า 285-286. 

7เอกบุญ วงศ๑สวัสดิ์กุล, ภารกิจและการดําเนินภารกิจของฝุายปกครอง, ใน เอกสารการสอน
ชุดวิชากฎหมายปกครองขั นสูง  (นนทบุรี: สํานักพิมพ๑มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554), หน๎า 
3-3.  

8เอกบุญ วงศ๑สวัสดิ์กุล, เรื่องเดียวกัน, หน๎า 3-8, 3-10. 
 



7 

1)  ภารกิจในการวางข๎อบังคับของสังคม คือ การกําหนดกฎเกณฑ๑      
แบบแผนความประพฤติของบุคคลในสังคม  ซึ่งกํอให๎เกิดสถานะทางกฎหมายอยํางใดอยํางหนึ่งขึ้น  
ในสังคม  เป็นการให๎หลักประกันในการเคารพตํอชีวิตความเป็นอยูํของบุคคลซึ่งกันและกัน  รัฐอาจ
วางข๎อบังคับในลักษณะที่เป็นการกําหนดให๎กระทําการหรือห๎ามมิให๎กระทําการหรืออนุญาตให๎ทําการ
อยํางใดอยํางหนึ่งได๎และอาจกําหนดเงื่อนไขในข๎อบังคับก็ได๎ 

2)  ภารกิจในการจัดเตรียมหรือจัดหาบริการหรือทรัพย๑สินให๎แกํสมาชิก
ของสังคม เชํน การสื่อสาร  การพลังงาน  การคมนาคม  การประปา เป็นต๎นโดยจัดเก็บคําดําเนินการ
หรือไมํก็ได๎  อยํางไรก็ตามภารกิจในการจัดเตรียมหรือจัดหาบริการหรือทรัพย๑สินของรัฐ  มิได๎เป็น
ภารกิจที่แยกกันเด็ดขาดจากภารกิจในการวางข๎อบังคับ  กลําวคือในการจัดเตรียมหรือจัดหาบริการ
หรือทรัพย๑สิน  รัฐอาจมีข๎อบังคับเพ่ือกําหนดภาระหน๎าที่ของเจ๎าหน๎าที่หรือองค๑กรของรัฐได๎เชํนกัน 

2.1.1.2   ประเภทภารกิจของรัฐ 

ภารกิจของรัฐแบํงได๎ 3 ประเภทคือ  1) ภารกิจพ้ืนฐานของรัฐ  2) ภารกิจรองของรัฐ  
3) ภารกิจทางเศรษฐกิจของรัฐ 

1)  ภารกิจพ้ืนฐานของรัฐ (Basic Function ) 

ภารกิจพ้ืนฐานของรัฐ หมายถึงภารกิจที่จะทําให๎รัฐดํารงอยูํได๎ไมํถูกทําลาย
หรือสูญหายไปเรียกวําความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประเทศ9  เป็นภารกิจผูกขาดที่ต๎อง
กระทําโดยรัฐ  รัฐไมํอาจมอบหมายไปยังป๓จเจกชนโดยที่ไมํมีการควบคุมจากรัฐได๎  เพราะเป็น
สัญลักษณ๑ของความเป็นรัฐและอํานาจอธิปไตย  และมีผลตํอการมีชีวิตอยูํรอดปลอดภัยอันเป็นสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐานของประชาชน  ภารกิจนี้เรียกวํา“Negative Function of State” 10 

ภารกิจพ้ืนฐานของรัฐแบํงได๎ 4 ประการคือ 

(1) การรักษาความสงบเรียบร๎อยภายในประเทศและการรักษาเอกราช
จากการรุกรานภายนอกประเทศ  ภายใต๎หลักนิติรัฐนั้นการใช๎กําลังบังคับรวมทั้งการปูองกัน        
และปราบปรามเป็นอํานาจของผู๎ปกครองที่ต๎องอยูํภายใต๎บทบัญญัติของกฎหมาย  สํวนการรักษา   
เอกราชจากการรุกรานภายนอกประเทศเป็นหน๎าที่ของกองทัพ  ภายใต๎อํานาจการบังคับบัญชาของ
รัฐบาล 

(2) การพิจารณาพิพากษาคดี  รัฐไมํอาจปลํอยให๎เอกชนตัดสินป๓ญหา
ข๎อพิพาทกันเองได๎  แตํจะต๎องใช๎วิถีทางกฎหมายในการระงับหรือตัดสินข๎อพิพาทโดยการนําคดี       
ขึ้นสูํศาล 

                                           
9สมยศ  เชื้อไทย, หลักกฎหมายมหาชนเบื องต้น (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ๑วิญ๒ูชน, 

2549), หน๎า 124. 
10ชาญชัย  แสวงศักดิ์, กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ

(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ๑วิญ๒ูชน, 2552), หน๎า 48-49. 
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(3)  ความสัมพันธ๑ระหวํางประเทศ  รัฐยํอมมีความสามารถเต็ม      
ทางกฎหมายที่จะผูกพันตนในการทําสนธิสัญญาและข๎อตกลงระหวํางประเทศกับรัฐอื่นๆ 

(4)  เรื่องเงินตราและการคลังสาธารณะ  สิทธิในการกําหนดเงินตรา
และพิมพ๑ธนบัตรขึ้นใช๎ในประเทศเป็นสิทธิของรัฐแตํเพียงผู๎เดียวมาโดยตลอดตั้งแตํอดีต  สํวนการคลัง
สาธารณะคือการจัดทํางบประมาณรายรับรายจํายของรัฐต๎องได๎รับการอนุมัติโดยรัฐสภา 

2)   ภารกิจรองของรัฐ (Secondary Function) 

ภารกิจรองของรัฐคือภารกิจที่ไมํใชํเงื่อนไขของอํานาจอธิปไตย ภารกิจรอง
ของรัฐเป็นกิจการในหน๎าที่ของรัฐที่ต๎องจัดทําขึ้น  เพ่ือตอบสนองความต๎องการของประชาชนในแงํ
ของการสํงเสริมสวัสดิการที่เกี่ยวเนื่องกับการดํารงชีพ  ตลอดจนคุณภาพชีวิตและเพ่ืออํานวยความ
สะดวกสบายให๎แกํประชาชน เชํน ไฟฟูา ประปา คมนาคมขนสํงตํางๆ การศึกษา การสาธารณสุข 
เป็นต๎น  ภารกิจรองของรัฐเป็นภารกิจที่มุํงหมายเพ่ือที่จะปรับปรุงวิถีชีวิตของประชาชนให๎ดีขึ้น       
รัฐอาจจัดตั้งหนํวยงานซ่ึงได๎แกํ กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ เป็นต๎นขึ้นมาเพ่ือดําเนินการหรือรัฐ
อาจมอบหมายให๎ป๓จเจกชนหรือองค๑กรอ่ืนเป็นผู๎จัดทําภารกิจรองของรัฐแทนได๎  ภายใต๎สัญญาที่รัฐ
จัดทําขึ้น เชํน สัญญาสัมปทาน  สัญญารํวมทุนหรือภายใต๎การอนุญาตจากรัฐ เชํน สถานตรวจสภาพ
รถหรือบางกรณีรัฐจะต๎องมีกฎหมายเพ่ือควบคุมกํากับดูแลกิจการ เชํน การจัดตั้งโรงเรียน 
มหาวิทยาลัย  ภารกิจรองของรัฐเรียกวํา“Positive Function of State”และถ๎ารัฐใดเน๎นภารกิจรอง
เป็นพิเศษ  รัฐนั้นจะมีลักษณะเป็นรัฐสวัสดิการ(Welfare State)11  

3)   ภารกิจทางเศรษฐกิจของรัฐ 

ภารกิจทางเศรษฐกิจของรัฐมีสองรูปแบบ คือภารกิจของรัฐในฐานะ        
ผู๎ควบคุมเศรษฐกิจและภารกิจของรัฐในฐานะผู๎ประกอบการทางเศรษฐกิจ   ซึ่งมีบทบาทมากน๎อย
แตกตํางกันไปตามแนวความคิดทางเศรษฐกิจการเมืองของรัฐนั้นๆ 

               ศาสตราจารย๑  Robert Savy  ระบุวําภารกิจของรัฐในทางเศรษฐกิจ
และสังคมจะต๎องประกอบด๎วยภารกิจ 2 ด๎านคือ12 ภารกิจในการรับประกันความสมดุลในทาง
เศรษฐกิจและภารกิจในการปูองกันและลดความขัดแย๎งในทางสังคม 

1.  ภารกิจในการรับประกันความสมดุลในทางเศรษฐกิจ  รัฐมีภาระ 
หน๎าที่ที่ต๎องกระทําอยํางน๎อยสองประการคือ  ประการที่หนึ่ง รัฐจะต๎องสํงเสริมสนับสนุน          
ความเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจให๎เป็นอยํางสม่ําเสมอและตํอเนื่อง  รัฐจะต๎องดําเนินการให๎มีป๓จจัย
ที่เหมาะสมสําหรับความเจริญในทางเศรษฐกิจ เชํน จัดหาหรือพัฒนาแหลํงพลังงานใหมํๆ สํงเสริมให๎มี
การการค๎นคว๎าหรือวิจัยเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  รัฐพึงจัดโครงสร๎างพ้ืนฐานในทางเศรษฐกิจ     
ที่ตอบสนองและเอ้ืออํานวยตํอความเจริญเติบโต เชํน จัดวางระบบการคมนาคมขนสํง  การติดตํอ 
สื่อสาร  การวางนโยบายใช๎ประโยชน๑จากเขตท่ีดินตํางๆ  การกําหนดนโยบายในทางเศรษฐกิจในระยะ

                                           
11สมยศ  เชื้อไทย, เรื่องเดิม, หน๎า 125. 
12สุรพล  นิติไกรพจน๑, “ข๎อความคิดเบื้องต๎นเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ,” 

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 21, 3 (กันยายน 2534): 377. 
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ยาวโดยผํานกระบวนการวางแผนเศรษฐกิจ เป็นต๎น  ประการที่สอง  รัฐจะต๎องมีมาตรการที่เหมาะสม
ในการจัดการป๓ญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเฉพาะหน๎า  เพ่ือรักษาความสมดุลในทางเศรษฐกิจ       
รัฐจําเป็นจะต๎องมีมาตรการในทางกฎหมายและในทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมและรวดเร็ว  การกําหนด
นโยบายและการจัดตั้งองค๑กรรองรับสําหรับการนโยบายระยะสั้นหรือนโยบายเฉพาะหน๎าตํางๆเชํน 
กลไกและองค๑กรดําเนินนโยบายในทางการเงิน  มาตรการแทรกแซงในทางการคลังหรือมาตรการ  
ทางภาษีที่ตอบสนองนโยบายได๎อยํางทันทํวงที   

2.  ภารกิจในการปูองกันและลดความขัดแย๎งในทางสังคม  จําแนกได๎
สองประการคือ ประการที่หนึ่ง  รัฐจะต๎องคอยปูองกันมิให๎เกิดการเสียสมดุลในระหวํางภาคการผลิต
ในทางเศรษฐกิจเชํน ป๓ญหาการหลั่งไหลของแรงงานเข๎าสูํภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีคําตอบแทนที่สูงกวํา
การใช๎แรงงานในภาคเกษตรกรรม  ป๓ญหาที่เกิดจากแรงงานในภาคเกษตรไร๎ที่ดินทํากิน  ป๓ญหา
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่ถูกเลิกจ๎างเพราะการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยมากขึ้น  การที่
ผู๎ประกอบการเล็กๆไมํสามารถทําการแขํงขันเพ่ือความดํารงอยูํได๎ในระบบตลาดที่มีการแขํงขันโดยไมํ
จํากัดฯลฯ  รัฐสมัยใหมํมีภารกิจที่จะต๎องระวังรักษาไมํให๎เกิดภาวะเสียสมดุลในทางเศรษฐกิจ     
อยํางรุนแรง  แม๎วําโดยข๎อเท็จจริงแล๎วการรักษาความสมดุลในระหวํางทุกภาคการผลิตจะเป็นไปไมํได๎
และขัดกับสภาพความเป็นจริงของกระบวนการเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจ  ประการที่สอง  ภารกิจ
ที่จะต๎องเข๎าไปดําเนินการให๎มีการกระจายความเติบโตในทางเศรษฐกิจออกไปสูํภูมิภาคที่มีการพัฒนา
ต่ําและขาดแคลนป๓จจัยที่เอ้ืออํานวยตํอการเติบโตในทางเศรษฐกิจ  ทั้งนี้  เพ่ือลดความขัดแย๎ง        
ในระหวํางภูมิภาคและลดป๓ญหาสังคมที่จะเกิดขึ้นตามมาจากความแตกตํางของระดับการพัฒนา    
โดยรัฐจะต๎องจัดให๎มีแผนการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวที่สอดคล๎องกับสภาพของท๎องถิ่น        
และสอดคล๎องกับอัตราความเจริญเติบโตของสํวนกลาง 

 
2.1.2  ระบบเศรษฐกิจ  :  ลัทธิเศรษฐกิจการเมือง 

วิทยานิพนธ๑ฉบับนี้ได๎ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับลัทธิเศรษฐกิจการเมืองโดยแบํงตามระบบ
เศรษฐกิจหลักสองระบบคือ  2.1.2.1  ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม(Free Enterprise Economics 
System)  2.1.2.2  ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม( Socialistic Economics System)  ซึ่งจําแนก
ความแตกตํางโดยพิจารณาจากการมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย๑สินและป๓จจัยการผลิตวําเป็นของรัฐของสังคม
หรือเอกชนเป็นหลักสําคัญ  ประกอบกับการพิจารณากลไกที่ใช๎ในการจัดสรรทรัพยากรวําเป็นกลไก
ตลาดหรือการวางแผน  และพิจารณาลักษณะของตลาดมีความสมบูรณ๑หรือไมํอยํางไร  และเอกชนมี
เสรีภาพมากน๎อยเพียงใดในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  เพ่ือแสดงให๎เห็นวําภารกิจของรัฐ
ภายใต๎แนวความคิดเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจทั้งสองรูปแบบมีขอบเขตและความชอบธรรมที่แตกตํางกัน  
ดังจะได๎ศึกษาตํอไปนี้ 

2.1.2.1  ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม  

ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม(Free Enterprise Economics System)มีพ้ืนฐานมา
จากแนวความคิดของลัทธิเศรษฐกิจที่สําคัญคือ  1)  ลัทธิพาณิชย๑นิยม (Mercantilism)  2)  ลัทธิคลาสสิค 
(Laissez - faire)  3)  ทฤษฎีนีโอคลาสสิค (Neo-classicalism)  
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1)  ลัทธิพาณิชย๑นิยม    

ลัทธิพาณิชย๑นิยม(Mercantilism)นโยบายเศรษฐกิจของลัทธิพาณิชย๑นิยม
เป็นแนวคิดแบบพํอค๎าทีม่ิได๎ต้ังอยูํบนปรัชญาที่สะท๎อนในเรื่องศีลธรรม  เป็นการแสวงหาผลประโยชน๑ 
(Exploitation) จากการค๎าขายกับตํางประเทศให๎ได๎มากที่สุด13  ลัทธิพาณิชย๑นิยมถือวําในการค๎า    
มีฝุายที่ได๎กําไรและมีฝุายที่ต๎องขาดทุนเสมอ  บทบาทของรัฐคือสํงเสริมการสํงออกสินค๎าโภคภัณฑ๑  
ขยายการผลิต หาตลาดและแหลํงวัตถุดิบ เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งทองคําและแรํโลหะมีคํา  รัฐทําหน๎าที่
กําหนดทิศทางเศรษฐกิจและปกปูองผลประโยชน๑ทางการค๎าของพํอค๎าแล๎วจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูง  
การที่รัฐต๎องเข๎าไปคุ๎มครองและสนับสนุนพํอค๎าในการขยายตลาดนําไปสูํการลําอาณานิคม          
ทางการเมือง  ลัทธิพาณิชย๑นิยมถือเป็นรูปแบบของการผสานผลประโยชน๑ทางเศรษฐกิจและการเมือง   
ได๎ลงตัวมากที่สุด  เพราะมีจุดมุํงหมายอยูํที่ความมั่งคั่งของรัฐและในเวลาเดียวกันบทบาทของรัฐ     
ในด๎านเศรษฐกิจก็ถูกใช๎เป็นเครื่องมือสร๎างความม่ังคั่งและอํานาจแกํนายทุนด๎วยเชํนกัน14   

2)  แนวความคิดเสรีนิยมคลาสสิค  

จุดมุํงหมายของลัทธิคลาสสิค(Laissez-faire)คือต๎องการให๎เอกชนดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจไดอ๎ยํางเสรีและต๎องการจํากัดอํานาจรัฐ  อดัม สมิท(Adam Smith)เชื่อวํากลไก
ตลาดสามารถแก๎ไขป๓ญหาตํางๆที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจได๎โดยอัตโนมัติ“กลไกตลาด”(Market 
Mechanism) หมายถึงการแขํงขันอยํางเสรีซึ่งเป็นกลไกที่สร๎างความมีประสิทธิภาพในการผลิต     
(Efficiency) และการจัดสรรทรัพยากร(Resource Allocation)และเชื่อมโยงสังคมและผสาน
ผลประโยชน๑เข๎าด๎วยกัน  ลัทธิคลาสสิคเห็นวํารัฐไมํควรเข๎าไปแทรกแซงทางเศรษฐกิจยกเว๎นเพ่ือ
คุ๎มครองชีวิตและทรัพย๑สินรวมทั้งเสรีภาพในการตกลงทําสัญญาของเอกชน  รัฐควรจัดการกลไกตลาด
แตํโดยอ๎อมเทํานั้น  ปลํอยให๎ตลาดดําเนินไปอยํางอิสระที่สุดเทําที่จะเป็นไปได๎  ในความคิดของ อดัม 
สมิท(Adam Smith)ที่มาของความเจริญรุํงเรืองทางเศรษฐกิจมีอยูํ 3 ประการคือ 1. ความมุํงมั่น
แสวงหาประโยชน๑และทรัพย๑สินเพ่ือตนเอง  2. การแบํงงานกันทํา(division of labour)รวมถึง   
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง(specialisation)  3. การค๎าเสรีและการแขํงขัน15  และรัฐควรมีบทบาท
หรือทําหน๎าที่ 3 ประการเชํนกันคือ  1. หน๎าที่ปกปูองการรุกรานจากภายนอก  2. หน๎าที่รักษาไว๎    
ซึ่งความยุติธรรม  3. หน๎าที่สร๎าง รักษา สถาบันสาธารณะที่กลุํมคนทั่วไปไมํสามารถทําได๎  เนื่องจาก
ไมํมีกําไรพอ เชํน การสร๎างถนน สะพาน คลอง ทําเรือ กิจการไปรษณีย๑ และการศึกษา16         
จอห๑น สจ๏วต มิลล๑(John Stuart Mill )ได๎ขยายตํอแนวความคิดของ อดัม สมิท วําเสรีภาพที่แท๎จริง      

                                           
13วสันต๑  ภูวภัทรพร, ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ, ค๎นวันที่  3  มิถุนายน  2556  จาก

http://www.eco.ru.ac.th/PDF/eco2104.pdf   
14อนุสรณ๑  ลิ่มมณี, ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองยุคปัจจุบัน (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ๑

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2555), หน๎า 5-6. 
15เฟาท๑ ซีมอน  และคณะ, เศรษฐศาสตร์กับสังคมประชาธิปไตย (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ

ฟรีดริค เอแบรท๑, 2558), หน๎า 23. 
16วสันต๑ ภูวภัทรพรฒ, เรื่องเดิม, หน๎า  82-87. 

http://www.eco.ru.ac.th/PDF/eco2104.pdf%20%20ค้นเมื่อ
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จะเกิดขึ้นได๎ตํอเมื่อมีป๓จจัยทางเศรษฐกิจเอ้ืออํานวย17และโอกาสที่เทําเทียมกันทางเศรษฐกิจ       
และการแขํงขัน  ซึ่งเป็นหน๎าที่ของรัฐในการวางนโยบายเศรษฐกิจและสังคมให๎เกิดความยุติธรรม 
(Equity) ในสังคมและเห็นวํารัฐอาจเข๎าแทรกแซงกิจการทางเศรษฐกิจบางอยํางที่เกิดป๓ญหาขึ้นได๎   
ในลักษณะชั่วคราว18  

3)  ทฤษฎีนีโอคลาสสิค  

ทฤษฎีนีโอคลาสสิค(Neo-classicalism)หรือเสรีนิยมแนวใหมํเห็นวํา ลัทธิ
คลาสสิคให๎ความสําคัญกับความสัมพันธ๑ระหวําง“คน”กับ“สินค๎าหรือบริการ” แตํทฤษฎีนีโอคลาสสิค
เน๎นมูลคําของสินค๎าขึ้นกับประโยชน๑หรือคุณคํา(ราคา)มากกวําคําการผลิต  ทฤษฎีนีโอคลาสสิคศึกษา
กระบวนการตัดสินใจของมนุษย๑ในฐานะผู๎บริโภคกับผู๎ผลิต  โดยเชื่อวําในการกําหนดปริมาณการผลิต  
ราคาสินค๎า ปริมาณการจ๎างงานและราคาป๓จจัยการผลิต ทําโดยกลไลตลาดด๎วยดีมานด๑(ปริมาณเสนอ
ซื้อ) และซัพพลาย (ปริมาณเสนอขาย)19  รวมทั้งเชื่อมั่นวําไมํวําจะเกิดป๓ญหาทางเศรษฐกิจอยํางใดขึ้น  
ระบบเศรษฐกิจจะปรับตัวเองไปสูํจุดดุลยภาพได๎ในที่สุด  เมื่อวิสาหกิจเอกชนขนาดเล็กจํานวนมาก
แขํงขันกันอยํางเสรี  โดยไมํมีหนํวยใดมีอํานาจกําหนดดีมานด๑หรือซัพพลายของตลาด20 ทฤษฎีนีโอ
คลาสสิคหรือเสรีนิยมแนวใหมํพยายามเชื่อมโยง“สินค๎าหรือบริการ”เข๎ากับกลไกทั้งหลาย           
ทางเศรษฐกิจเพื่อให๎เห็นความสําคัญของมนุษย๑มากขึ้น  และต๎องการให๎รัฐวางกรอบพฤติกรรมมนุษย๑
เพ่ือให๎เกิดความสุขสูงสุดสําหรับคนจํานวนมากที่สุด  และต๎องการให๎เกิดการแขํงขันอยํางแท๎จริง  
ไมํให๎มีการผูกขาดและการกระจุกตัวของทุน  ดังนั้น เพ่ือให๎ระบบเสรีนิยมดํารงอยูํได๎จะต๎องมีการ
จํากัดเสรีภาพทางเศรษฐกิจบ๎าง  รัฐมีบทบาทเพ่ิมได๎เทําท่ีจําเป็นเพื่อรักษากติกาในทางเศรษฐกิจไมํให๎
มีการผูกขาด  แตํรัฐต๎องไมํแทรกแซงทางเศรษฐกิจจนทําให๎กลไกตลาดเสียไป  ทฤษฎีนีโอคลาสสิค
หรือเสรีนิยมแนวใหมํจึงเป็นการปรับแนวความคิดเสรีนิยมให๎เข๎ากับการแก๎ไขป๓ญหาที่เกิดขึ้นจริงใน
สังคม  เสนอให๎รัฐเข๎ามาควบคุมระบบเศรษฐกิจมากขึ้น  ให๎รัฐเข๎ามาจัดการด๎านสวัสดิการเพ่ือ
ประชาชนและประกันการมีงานทํา  เรียกได๎วําทฤษฎีนีโอคลาสสิคหรือเสรีนิยมแนวใหมํมีแนวโน๎ม
ลัทธิสวัสดิการ21 

ลัทธิสวัสดิการ 

ลัทธิสวัสดิการ(Social Welfare) เห็นวําทฤษฎีเศรษฐกิจแนวเสรีนิยมมี
ข๎อบกพรํอง  ทําให๎เกิดป๓ญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ  การแขํงขันในตลาดเสรีที่มุํงผลประโยชน๑
สํวนตัวไมํสามารถทําให๎สวัสดิการทางสังคมสูงขึ้นได๎  รัฐจําเป็นต๎องเข๎าแทรกแซงในกิจกรรม        

                                           
17John Stuart Mill,Principles of Economy, 1848.  อ๎างถึงใน บุญศรี  มีวงศ๑อุโฆษ, 

กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเยอรมัน (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ๑นิติธรรม, 2538), หน๎า 65.   
18ฉัตรทิพย๑  นาถสุภา, ลัทธิเศรษฐกิจการเมือง (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ๑แหํงจุฬาลงกรณ๑

มหาวิทยาลัย, 2549), หน๎า 102. 
19อนุสรณ๑  ลิ่มมณี, เรื่องเดิม, หน๎า 12-15. 
20ฉัตรทิพย๑  นาถสุภา, เรื่องเดิม, หน๎า 111-121. 
21ฉัตรทิพย๑  นาถสุภา, เรื่องเดิม, หน๎า 125. 
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ทางเศรษฐกิจมากขึ้นเพ่ือแก๎ไขป๓ญหาดังกลําว เชํน การกระจายรายได๎และการถือครองทรัพย๑สิน  
การประกันสวัสดิภาพขั้นตํ่าให๎แกํสมาชิกของสังคม  ด๎านการผลิตรัฐต๎องจํากัดการผูกขาด22  ซึ่งหาก
หนํวยผลิตอยูํภายใต๎ระบบผูกขาด  ผู๎ผูกขาดจะจํากัดปริมาณการผลิตทําให๎ราคาสินค๎าสูงขึ้นเพ่ือเอา
กําไรสูงสุด  ขณะที่หนํวยผลิตที่อยูํในระบบแขํงขันแม๎จะจํากัดปริมาณการผลิตก็ไมํสามารถเพ่ิม    
ราคาขายได๎เพราะราคาเป็นสิ่งที่ตลาดกําหนดมาแล๎ว  การผูกขาดจึงทําให๎ปริมาณการผลิตของ
อุตสาหกรรมลดลงและทําให๎สวัสดิการของผู๎บริโภคลดลงด๎วย  แนวความคิดของลัทธิสวัสดิการทําให๎
แนวความคิดที่รัฐบาลต๎องไมํเข๎าไปยุํงเกี่ยวในระบบเศรษฐกิจได๎ผํอนคลายลงมา  จอห๑น เมนาร๑ค 
เคนส๑(John Maynard Keynes)ซึ่งเห็นด๎วยกับหลักการพ้ืนฐานของระบบตลาดคือการมีกรรมสิทธิ์
และการแขํงขันเสรี  แตํเห็นวําระบบเศรษฐกิจไมํได๎มีดุลยภาพในตัวของมันเอง  ระบบเศรษฐกิจ       
ไมํสามารถกํอให๎เกิดการจ๎างงานเต็มที่   และการเติบโตด๎านการผลิตหรือระดับราคาไมํสามารถ        
มีเสถียรภาพได๎โดยอัตโนมัติ  รัฐควรเข๎ามาแทรกแซงทางเศรษฐกิจโดยกํากับดูแล  กระจายรายได๎  
และบริหารเศรษฐกิจระดับมหภาค  เน๎นที่การสร๎างอุปสงค๑มวลรวม(aggragate damand) ให๎สูงขึ้น
อันจะนําไปสูํการจ๎างงานและการผลิตมากขึ้น  โดยการลงทุนและการใช๎จํายเงินของรัฐบาล เชํน 
ลงทุนสร๎างสาธารณูปโภคตํางๆซึ่งจะทําให๎เกิดการจ๎างงานมากข้ึน  อิทธิพลความคิดของ เคนส๑ ได๎ชํวย
พัฒนาแนวความคิดการแทรกแซงของรัฐในทางเศรษฐกิจ  โดยการวางแผนและการควบคุมทิศทาง
กระบวนการทางเศรษฐกิจที่จะต๎องกระทําโดยรัฐ  อยํางไรก็ตาม กลไกของตลาดก็ยังมีบทบาทสําคัญ
อยูํเพราะการควบคุมทิศทางเศรษฐกิจทําในระดับมหภาคเทํานั้น23 

ลักษณะสําคัญของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม  

1.  หลักการพ้ืนฐานที่จะทําให๎ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมดําเนินไปได๎
ด๎วยดีและมีประสิทธิภาพ  จะต๎องประกอบด๎วยหลักการสําคัญ 3 ประการคือ หลักกรรมสิทธิ์      
สํวนบุคคล  หลักเสรีภาพในการประกอบการของเอกชน  หลักการแขํงขันโดยเสรี  ซึ่งในระบบตลาด
หลักการพ้ืนฐานทั้งสามประการนี้มักไมํสามารถเกิดขึ้นได๎อยํางครบถ๎วน  โดยเฉพาะอยํางยิ่งหลักการ
แขํงขันโดยเสรี  เพราะการแขํงขันในตลาดการค๎าที่มีจํานวนผู๎แขํงขันไมํมากพอหรือผู๎ค๎ามีอํานาจ    
ในตลาดมักนําไปสูํการผูกขาดอยูํเสมอๆ 

2.   รัฐยอมรับหลักเสรีภาพที่จะแสวงหาผลประโยชน๑ทางเศรษฐกิจของ
เอกชน  การควบคุมของรัฐเพียงเพ่ือให๎ตลาดเสรีสามารถดําเนินการไปได๎อยํางราบรื่น รัฐจะไมํ
ประกอบการทางเศรษฐกิจแขํงขันกับภาคเอกชน  รัฐจะทําหน๎าที่เพียงเป็นตัวกลางควบคุมโดยการ
ออกกฎหมายและกฎเกณฑ๑ตํางๆเพ่ือรับรองสิทธิและหน๎าที่ของฝุายตํางๆที่เกี่ยวข๎องและจัดสวัสดิการ
ให๎แกํประชาชนของตนเพ่ือแก๎ข๎อบกพรํองของระบบเศรษฐกิจ  โดยบทบาทของรัฐจะต๎องไมํ
กระทบกระเทือนหรือทําลายหลักการพ้ืนฐานของระบบเสรีนิยม 

จากการศึกษาระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม  เห็นได๎วํารัฐจะไมํประกอบการทาง
เศรษฐกิจแขํงขันกับเอกชนในธุรกิจที่เอกชนสามารถทําได๎  รัฐทําหน๎าที่เป็นผู๎ประกอบการหรือลงทุน

                                           
22ฉัตรทิพย๑  นาถสุภา, เรื่องเดิม,หน๎า 126. 
23อนุสรณ๑  ลิ่มมณี, เรื่องเดิม, หน๎า 16-19. 
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ในธุรกิจที่เอกชนไมํสามารถทําได๎หรือไมํต๎องการรับภาระ  รวมทั้งกิจการที่เป็นไปเพ่ือประโยชน๑
สาธารณะ เชํน การลงทุนสร๎างสาธารณูปโภคตํางๆ  การศึกษา  การสาธารณสุข เป็นต๎น  เนื่องจาก
แกํนของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมคือผลประโยชน๑สํวนตัวหรือการลงทุนเพ่ือหวังผลกําไร  ทําให๎ 
ในระบบตลาดผู๎ผลิตมักคบคิดกันโกํงราคาและครองตลาด  ทําให๎เกิดการผูกขาดการผลิตสินค๎า    
และบริการ  จนทําให๎ธุรกิจขนาดเล็กไมํสามารถจะดํารงอยูํได๎  ผลประโยชน๑จะไปตกที่นายทุน     
หรือบุคคลเพียงกลุํมเดียว  ทําให๎เกิดความแตกตํางกันอยํางมากในการถือครองป๓จจัยการผลิตหรือทุน
และทรัพย๑สิน  จนเกิดชํองวํางระหวํางชนชั้นมากยิ่งขึ้น  ความยากจนเกิดขึ้นจากการกระจายรายได๎  
ที่ไมํเป็นธรรม  เพ่ือแก๎ไขป๓ญหาของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมรัฐจําเป็นต๎องแทรกแซงทาง
เศรษฐกิจเพ่ือสร๎างความยุติธรรมในสังคมและรักษาผลประโยชน๑ของสังคมสํวนรวม  และการจัด    
รัฐสวัสดิการให๎แกํระบบในเรื่องตํางๆ  รัฐจึงเป็นกลไกหนึ่งในการแก๎ไขป๓ญหาของระบบเศรษฐกิจ  
แบบเสรีนิยม  ดังนั้น วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมจึงไปในแนวทางที่เอกชนและรัฐ
บูรณาการรํวมกันในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ทั้งนี ้เพ่ือให๎กลไกตลาดดําเนินไปได๎ด๎วยดี   

2.1.2.2  ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม  

ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม (Socialistic Economic System) มีพ้ืนฐานของ 
แนวความคิดมาจากป๓ญหาการเปลี่ยนตัวเองของแนวความคิดแบบเสรีนิยมที่กลายเป็นทุนนิยมซึ่งผู๎ที่
เป็นเจ๎าของทุนเทํานั้นที่ได๎รับประโยชน๑จากแนวความคิดแบบเสรีนิยม  คนสํวนใหญํของสังคมกลับถูก
เอารัดเอาเปรียบจากนายทุน  ในขณะที่รัฐวางเฉยตํอป๓ญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทําให๎เกิด
แนวความคิดสังคมนิยมซึ่งเป็นทางเลือกใหมํของสังคม  พ้ืนฐานแนวความคิดแบบสังคมนิยมคือ
ต๎องการจะทําให๎กรรมสิทธิ์ทั้งหมดหรือบางสํวนเป็นของสังคม  แนวความคิดแบบสังคมนิยมแบํงได๎   
3 แนวทางคือ  1)  แนวความคิดสังคมนิยมยูโทเปีย (Utopia Socialism)  2)  แนวความคิดสังคม
นิยมมาร๑กซิสม๑ (Marxism Socialism) และ 3)  ทฤษฎีนีโอมาร๑กซิสม๑หรือมาร๑กซิสต๑แนวใหมํ     
(Neo-Marxism Socialism) 

1)   แนวความคิดสังคมนิยมยูโทเปีย  

แนวความคิดสังคมนิยมยูโทเปีย (Utopia Socialism) เป็นการพิจารณา
สังคมนิยมจากบนลงลําง (Planism) คือการเรียกร๎องให๎รัฐเข๎าแทรกแซงทางเศรษฐกิจมากขึ้น  แตํไมํมี
แนวทางการยึดทรัพย๑สินและป๓จจัยการผลิตเป็นของรัฐหรือให๎รัฐเป็นผู๎ประกอบการทางเศรษฐกิจ  
เอกชนยังมีเสรีภาพในการประกอบการทางธุรกิจ  เพียงแตํเสนอให๎รัฐเข๎ามาชํวยเหลือในทางเศรษฐกิจ
เพ่ือให๎ทุกคนมีทรัพย๑สิน มีป๓จจัยการผลิต และนําป๓จจัยการผลิตนั้นมาไว๎รวมกัน  ชํวยกันทําการผลิต        
ในรูปแบบของสหกรณ๑ (Co-operative) ซึ่งเสนอโดยโรเบิร๑ต โอเวํน (Robert Owen)24  
แนวความคิดนี้ป๓จจุบันได๎รับความนิยมมากขึ้น  มีการจัดตั้งสหกรณ๑การผลิตที่ถูกต๎องตามกฎหมาย   
ในลักษณะธุรกิจเพ่ือแก๎ไขป๓ญหาความเดือดร๎อนในการครองชีพและการมีทรัพย๑สินพอสมควรในกลุํม
สมาชิก  นักสังคมนิยมยูโทเปียได๎พยายามแสวงหาแนวทางเพ่ือแก๎ไขป๓ญหาที่เกิดขึ้นจากการแขํงขัน
ของระบบเศรษฐกิจแนวเสรีนิยมที่ทําให๎เกิดการเอารัดเอาเปรียบกันในสังคม  โดยเสนอให๎มนุษย๑

                                           
24ฉัตรทิพย๑  นาถสุภา, เรื่องเดิม, หน๎า 80. 
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ชํวยเหลือซึ่งกันและกันและคํานึงถึงผลประโยชน๑สํวนรวมเพ่ือสร๎างระบบสังคมนิยม  โดยการทําให๎ทุน
นิยมกลายเป็นสังคมนิยมผํานกลไกสถาบันรัฐที่ดํารงอยูํแล๎ว  

2)   แนวความคิดสังคมนิยมมาร๑กซิสม๑  

แนวความคิดสังคมนิยมมาร๑กซิสม๑ (Marxism Socialism) เป็นการพิจารณา
สังคมนิยมจากลํางสูํบน  มาร๑กเห็นวําระบบทุนนิยมไมํได๎นําไปสูํความมั่งคั่งของชาติ  หากแตํทําให๎
คนงานจํานวนมหาศาลต๎องตกอยูํในภาวะยากไร๎  ด๎วยทฤษฎีคําสํวนเกินของมาร๑กซึ่งชี้ให๎เห็นวําระบบ
นายทุนแท๎จริงแล๎วเป็นระบบที่มีการขูดรีดมูลคําสํวนเกิน  โดยการนําสินค๎าที่แรงงานผลิตได๎ไปขาย
แล๎วแบํงให๎แรงงานที่จ๎างเพียงสํวนเดียว(บางสํวน)  มูลคําสํวนที่เหลือถูกเก็บเป็นของนายทุน  การขูด
รีดทําให๎เกิดชนชั้นสองชนชั้นที่ขัดแย๎งกันคือชนชั้นนายทุนกับชนชั้นกรรมาชีพ  และรัฐเป็นเครื่องมือ
ของชนชั้นเจ๎าของป๓จจัยการผลิต  ชนชั้นเจ๎าของป๓จจัยการผลิตใช๎รัฐรักษาอํานาจและป๓จจัยการผลิต
ของตนให๎คงขูดรีดชนชั้นผู๎ใช๎แรงงานตํอไปได๎25  ความขัดแย๎งระหวํางชนชั้นจะมากขึ้นเรื่อยๆจนทําให๎
ชนชั้นกรรมาชีพปฏิวัติล๎มระบบนายทุนลงไป  เปูาหมายมิใชํเฉพาะแตํการยึดอํานาจทางการเมือง  
ของรัฐเทํานั้น  แตํยังมุํงจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ๑ทางเศรษฐกิจเสียใหมํ  ล๎มล๎างมูลเหตุเศรษฐกิจ
ซึ่งกํอให๎เกิดความไมเํทําเทียมกันทางสังคม  ล๎มล๎างชนชั้นทั้งปวง26 แนวความคิดของมาร๑กมีเปูาหมาย
ทางเศรษฐกิจสองระดับคือ การเปลี่ยนเป็นสังคมนิยมเผด็จการกํอนแล๎วคํอยเปลี่ยนเป็นคอมมิวนิสต๑
ในที่สุด  ซึ่งระบบคอมมิวนิสต๑ป๓จจัยการผลิตจะเปลี่ยนเป็นของสังคมสํวนรวม(ไมํใชํรัฐ)  และผู๎ผลิต 
จะผลิตให๎สังคมใช๎ไมํใชํผลิตเพ่ือขายเป็นสินค๎า   สังคมอุดมคติของมาร๑กคือสังคมที่มนุษย๑ทุกคน
ชํวยเหลือกันตํางมีสํวนในกิจกรรมของสังคม  เป็นสังคมที่ปราศจากการขูดรีด  ปราศจากชนชั้น     
และปราศจากการบังคับเผด็จการ  ในท๎ายที่สุดแล๎วเป็นสังคมที่มีแตํการบริหารไมํมีการปกครอง  
ดังนั้น เสรีภาพที่แท๎จริงมาร๑กคือการทําให๎แรงงานมีคุณคําและมีความสําคัญที่สุดในระบบการผลิต  
โดยไมํถูกควบคุมจากรัฐบาลหรือชนชั้นกระฎุมพี  มาร๑กไมํต๎องการทําให๎รัฐกลายเป็นใหญํและมี
อํานาจควบคุมเหนือมวลชน  แตํแนวความคิดของมาร๑กคือการผสานแนวคิดสังคมนิยมเข๎ากับการ
สร๎างประชาธิปไตยจากเบื้องลําง   

ในแถลงการณ๑พรรคคอมมิวนิสต๑  มาร๑กมีข๎อเรียกร๎องดังตํอไปนี้27 
1.   ให๎รวมศูนย๑สินเชื่อไว๎ในมือของรัฐ  โดยให๎ทําผํานธนาคารของชาติด๎วย

ทุนของรัฐ (state capital) และให๎สถาบันการเงินนี้มีสถานะผูกขาดเพียงผู๎เดียว 
2.   ให๎รวมศูนย๑ระบบขนสํงไว๎ในมือของรัฐ 
3.   ให๎เพ่ิมจํานวนบริษัทที่รัฐเป็นเจ๎าของ  เพ่ิมป๓จจัยการผลิต  เพ่ิมการ

เพาะปลูกและปรับปรุงอสังหาริมทรัพย๑ทั้งหมดโดยยึดโยงตามแผนงานชุมชน 
จากการศึกษาระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมแนวมาร๑กซิสต๑เห็นได๎วํา  ลักษณะสําคัญ

ทางเศรษฐกิจคือ ต๎องการให๎ทรัพย๑สินไมํวําจะเป็นที่ดิน  การผลิตและผลผลิต  การค๎าขายจะต๎อง
                                           

25ฉัตรทิพย๑  นาถสุภา, เรื่องเดิม, หน๎า 165-190. 
26ชัยอนันต๑  สมุทวณิช, ประชาธิปไตย  สังคมนิยม  คอมมิวนิสต์กับการเมืองไทย 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ๑พิฆเณศ, 2520), หน๎า 161. 
27เฟาท๑ ซีมอน  และคณะ, เรื่องเดิม, หน๎า 33. 
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ดําเนินการและจัดการโดยรัฐ คือต๎องการให๎สํวนกลางมีบทบาททางเศรษฐกิจมากที่สุด  สํวนกลาง    
ในที่นี้หมายถึงรัฐแบบสังคมนิยมซึ่งเป็นปรากฎการณ๑ชั่วคราว  และเมื่อรัฐสูญสลายไปแล๎วสํวนกลาง
หมายถึงกลุํมตํางๆที่ประชาชนกํอตั้งขึ้นมา  การประกอบการทางเศรษฐกิจภายใต๎ระบบสังคมนิยม  
จึงถูกผูกขาดโดยรัฐ  ระบบนี้รัฐจะทําหน๎าที่ประสานความต๎องการของแตํละคนกับของสํวนรวม    
โดยการวางแผนจากสํวนกลาง  แตํในทางข๎อเท็จจริงการที่เอกชนไมํมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย๑สินและไมํมี
เสรีภาพในการประกอบกิจการและอาชีพ  ทําให๎เอกชนขาดแรงจูงใจในการพัฒนาการผลิตสินค๎า  
และบริการ  การวางแผนจากสํวนกลางมักลําช๎าขาดความคลํองตัวในการตอบสนองตํอความต๎องการ
ของผู๎บริโภคและการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม  ซึ่งเป็นข๎อบกพรํองที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจ
แบบสังคมนิยมแนวมาร๑กซิสต๑   

3)   ทฤษฎีนีโอมาร๑กซิสต๑28 

ทฤษฎีนีโอมาร๑กซิสต๑หรือมาร๑กซิสต๑แนวใหมํ(Neo-Marxism Socialism) 
เป็นการศึกษาแนวความคิดมาร๑กซิสต๑ยุคคลาสสิคและพัฒนาการทางประวัติศาสตร๑เกี่ยวกับสภาพ  
และบทบาทของรัฐในสังคมทุนนิยมโดยอาศัยแนวความคิดหลัก 4 ประการคือ  1. ทุนนิยมผูกขาดโดยรัฐ 
(State monopoly Capitalism)  2. ตรรกะของทุน(Capital Logic)  3. รัฐอิสระ(Independent 
State) 4. การตํอสู๎ระหวํางชนชั้น(Class Struggle) 

(1) ทฤษฎีทุนนิยมผูกขาดโดยรัฐ (State Monopoly Capitalism)   
รัฐจะชํวยค้ําจุนไมํให๎ระบบทุนนิยมต๎องพังทลายลงจากป๓ญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะในชํวงภายหลัง
สงคราม  โดยรัฐใช๎นโยบายซึ่งให๎ประโยชน๑แกํฝุายทุนผูกขาด  โดยเพ่ิมการใช๎จํายภาครัฐเพ่ือให๎    
การผลิตและการสะสมทุนดําเนินไปได๎อยํางราบรื่น  การสร๎างอุปสงค๑ให๎สอดคล๎องกับการผลิต     
และการแก๎ป๓ญหาอ่ืนๆที่เป็นผลอันเกิดจากการพัฒนาของระบบทุนนิยม เชํน ป๓ญหาสวัสดิการ      
ของกรรมกร  การวํางงาน ป๓ญหาการวิจัย การศึกษาระดับสูงอันเป็นประโยชน๑ตํอการผลิต          
แบบทุนนิยมฯลฯซึ่งนายทุนไมํอาจหรือไมํเต็มใจที่เข๎าไปรับภาระได๎โดยลําพัง  โดยอาศัยเครื่องมือ
ตํางๆที่มีอยูํ เชํน  นโยบายการเงินและการคลัง  การอุดหนุนการวิจัย  การลงทุนและการผลิต  หรือ
รัฐเข๎าไปมีสํวนรํวมหรือมีหุ๎นสํวนในการผลิตหรือประกอบการทางเศรษฐกิจเสียเอง  การที่รัฐเข๎าไป
แบกรับภาระป๓ญหาของระบบทุนนิยมมากขึ้น  ทําให๎สังคมทุนนิยมเปลี่ยนจากสภาพทุนผูกขาด     
โดยเอกชนมาเป็นการผูกขาดโดยรัฐ  การเกิดสภาพทุนนิยมผูกขาดโดยรัฐมีผลทําให๎รัฐต๎องเปลี่ยน
โครงสร๎างและหน๎าที่หลายด๎านเชํน การรวมตัวกันระหวํางฝุายทุนผูกขาดกับกลไกของรัฐทั้งในด๎าน  
ตัวบุคคล เชํน  การแตํงตั้งบุคคลที่เป็นฝุายทุนผูกขาดให๎ดํารงตําแหนํงทางการเมือง  ทําให๎การ
กําหนดนโยบายของรัฐในด๎านตํางๆได๎รับอิทธิพลจากกลุํมผลประโยชน๑และการวิ่งเต๎นตํอรอง
ผลประโยชน๑มากขึ้น  ทั้งนี้เป็นการผูกขาดทางเศรษฐกิจและการเมืองในระดับสูง   และมีการจัดตั้ง
กรรมการรํวมระหวํางหนํวยงานองค๑กรกึ่งราชการและสถาบันทางเศรษฐกิจที่ดําเนินงานโดยรัฐ  ทั้งนี้
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและการประสานงานให๎ดีขึ้น  อันจะเป็นประโยชน๑ตํอการดํารงอํานาจ   
และสร๎างกําไรให๎แกํฝุายทุนผูกขาดพร๎อมๆกัน 

                                           
28อนุสรณ๑  ลิ่มมณี, เรื่องเดิม, หน๎า 61-88. 
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(2)  ทฤษฎีตรรกะของทุน (Capital Logic) กลําวถึงบทบาทของรัฐ   
ในระบบทุนนิยม  การเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจจากนโยบายเสรีนิยมมาเป็นนโยบายที่มีการ
วางแผนและการเข๎าแทรกแซงเศรษฐกิจโดยรัฐ  และการปฏิรูปสังคมของระบบเศรษฐกิจแนวเสรีนิยม  
การทีร่ัฐได๎เข๎าไปแก๎ป๓ญหาวิกฤตการณ๑ตํางๆทางเศรษฐกิจและวางแผนพัฒนาสังคมเพ่ือเอ้ือประโยชน๑
แกํฝุายทุนไปเรื่อยๆโดยไมํมีที่สิ้นสุด  ทําให๎เกิดข๎อสงสัยถึงขอบเขตและข๎อจํากัดบทบาทของรัฐใน
ระบบทุนนิยม  

(3)  ทฤษฎีในแงํรัฐอิสระ(Independent State) กลําวถึงบทบาทของ
รัฐในฐานะของผู๎ประนีประนอมข๎อขัดแย๎งในสังคมทุนนิยม  รัฐต๎องถํวงดุลระหวํางการสํงเสริม      
การสะสมทุนกับการรักษาความชอบธรรมเอาไว๎บนความสัมพันธ๑ระหวําง 3 ระบบยํอย คือ ระบบ
การเมืองการบริหารของรัฐ  ระบบเศรษฐกิจ  ระบบการสร๎างความชอบธรรม  โดยระบบการเมือง  
การบริหารรัฐมีหน๎าที่จัดระเบียบให๎แกํระบบเศรษฐกิจ  ในรูปการแทรกแซงเพ่ือแก๎ไขป๓ญหาเศรษฐกิจ
ด๎านตํางๆ  อันจะทําให๎การสะสมทุนดําเนินไปได๎ด๎วยดี  ในขณะเดียวกันรัฐต๎องพ่ึงรายได๎ในรูป       
ภาษีอากรจากระบบเศรษฐกิจ  ในอีกด๎านหนึ่งรัฐต๎องให๎บริการด๎านสวัสดิการรวมทั้งปลูกฝ๓ง
อุดมการณ๑แกํประชาชนอันเป็นการสร๎างความชอบธรรมให๎แกํระบบเสรีนิยม  

(4)  ทฤษฎีการตํอสู๎ทางชนชั้น(Class Struggle ) กลําวถึงนโยบาย  
ของรัฐทีเ่ป็นผลลัพธ๑ของความขัดแย๎งระหวํางชนชั้น  และโดยเหตุที่ชนชั้นกระฎุมพีมีบทบาทครอบงํา
หรือครองความเป็นใหญํอยูํ  นโยบายรัฐสํวนใหญํจึงมักจะตอบสนองตํอผลประโยชน๑ของคนในชนชั้น
ดังกลําว  นโยบายที่เป็นประโยชน๑ตํอมวลชนโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นได๎ตราบเทําที่ไมํกระทบตํอการดํารง
และสืบทอดการครอบงําและการขูดรีดทางชนชั้น  ในทางตรงกันข๎ามรัฐจะพยายามทําให๎ชนชั้นที่ถูก
ครอบงําไมํสามารถรวมตัวกันได๎  โดยการใช๎อุดมการณ๑ทางการเมืองเป็นเครื่องครอบงํา  สภาพเชํนนี้
เรียกได๎วํารัฐมีฐานะเป็นตัวแทนผลประโยชน๑ทางการเมืองของชนชั้นที่มีอํานาจนั่นเอง 

จากการศึกษาแนวความคิดของระบบเศรษฐกิจทั้งสองระบบเป็นการยากที่จะตอบได๎
วําระบบเศรษฐกิจแบบไหนดีที่สุด  เพราะทั้งสองระบบตํางมีข๎อดีตามแนวทางของแตํละระบบ     
และตํางไมํมีความสมบูรณ๑ในตัวเอง  มีข๎อบกพรํองแตกตํางกันไปในการแก๎ไขป๓ญหาพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจ  ทําให๎ป๓จจุบันหลายประเทศได๎พยายามปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่เหมาะสม
กับสถานการณ๑ทางเศรษฐกิจและสังคมของตนขึ้น  โดยผสมผสานจุดเดํนของระบบเศรษฐกิจหลัก
ตํางๆ เข๎าด๎วยกันจนเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสม(Mixed Economic System)ซึ่งมีหลักเกณฑ๑    
และแนวทางที่แตกตํางกันไปตามพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและการเมืองของแตํละประเทศ เชํน ระบบ 
เสรีนิยมสมัยใหมํ คือระบบที่มีการแขํงขันเสรีโดยรัฐรับประกันและควบคุมไมํให๎เกิดการผูกขาด     
ทางเศรษฐกิจ  ระบบนี้ใช๎ในประเทศเยอรมันกํอนที่จะพัฒนาเป็นระบบตลาดที่เน๎นสังคมในป๓จจุบัน  
ระบบตลาดที่เน๎นสังคม คือระบบตลาดที่นําการวางแผนเข๎ามาใช๎ควบคูํกับการแขํงขันและเน๎นจัดให๎มี
สวัสดิการทางสังคม  สํวนระบบตลาดที่มีการวางแผนซึ่งใช๎ในประเทศฝรั่งเศส  รัฐจะเข๎าไปชี้นําตลาด
โดยกําหนดแผนการในทางเศรษฐกิจและเพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายตามที่กําหนดไว๎ในแผนเศรษฐกิจ     
รัฐอาจให๎ความชํวยเหลือสนับสนุนในด๎านตํางๆแกํกิจการของเอกชนที่ปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนดไว๎
ในแผนเศรษฐกิจโดยไมํใช๎การบังคับหรือมาตรการลงโทษ  ระบบเศรษฐกิจวางแผนแบบสังคมนิยม คือ  



17 

ระบบทีร่าคาสินค๎ามิได๎ถูกกําหนดโดยอุปสงค๑-อุปทาน  ราคาเป็นเพียงกลไกสําหรับการวางแผนของรัฐ
เทํานั้น  การตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิตและการลงทุน  กิจการมีอํานาจตัดสินใจเองได๎พอสมควร  
ระบบนี้ใช๎ในสหภาพโซเวียตและกลุํมประเทศยุโรปตะวันออก  ระบบตลาดแบบสังคมนิยมที่ใช๎ใน
ประเทศยูโกสลาเวียและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  หลักการสําคัญคือการปกครองตนเอง
ภายในกิจการหรือการปกครองตนเองของคนงาน  ตั้งแตํในระดับโรงงาน หมูํบ๎าน หรือในระดับเมือง
และยอมให๎องค๑กรบริหารตนเองในระดับตํางๆสามารถปรับแผนเศรษฐกิจที่รัฐวางไว๎ในลักษณะบังคับ
ให๎เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมตลอดทั้งเงื่อนไขเฉพาะของตนเอง  โดยต๎องไมํทําลาย
โครงสร๎างหรือสาระสําคัญของระบบการวางแผนจากสํวนกลาง  ทําให๎เศรษฐกิจมีความยืดหยุํน    
และสามารถตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงและความต๎องการของตลาดได๎คํอนข๎างมาก29  ในขณะที่
ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมสมัยใหมํ คือ ระบบที่มีการแขํงขันเสรีโดยรัฐทําหน๎าที่
รับประกันและควบคุมไมํให๎เกิดการผูกขาดทางเศรษฐกิจ  มีการกําหนดนโยบายแหํงรัฐเพ่ือรับประกัน
สิทธิเสรีภาพของประชาชนและกําหนดบทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจ ไว๎ในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้จะได๎
ทําการศึกษารายละเอียดในบทตํอไป 
 
2.2  หลกัการพื นฐานทางกฎหมายในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐ 
 

เนื่องจากในป๓จจุบันประเทศตํางๆได๎นําเอาแนวความคิดทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจ 
แตํละระบบมาผสมผสานกันจนมีลักษณะเฉพาะเป็นของตน  ทําให๎การพิจารณาขอบเขตการดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐต๎องพิจารณาทั้งด๎านเสรีภาพของประชาชนและความชอบธรรมของรัฐ  
ในการเข๎าประกอบการทางเศรษฐกิจ  วิทยานิพนธ๑ฉบับนี้ได๎เลือกศึกษาวิเคราะห๑  หลักการพ้ืนฐาน
ทางกฎหมายในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐของประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมัน   
ซึ่งเป็นรากฐานของระบบกฎหมายมหาชนของประเทศไทย  และเป็นประเทศที่ มีพัฒนาการ        
ของแนวความคิดทางกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจมาอยํางตํอเนื่อง  

 
2.2.1  หลักการพื นฐานทางกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส 

เนื่องจากประเทศฝรั่งเศสมีระบบเศรษฐกิจเสรีแบบควบคุม30  ดังนั้น หลักการพ้ืนฐาน     
ทางกฎหมายในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐ  จึงประกอบด๎วยหลักการสําคัญ 2 ประการ
คือ  2.2.1.1 หลักเสรีภาพทางอุตสาหกรรมและการค๎า  ซึ่งรับรองสิทธิเสรีภาพทางเศรษฐกิจของ
ป๓จเจกชน  2.2.1.2 หลักการเข๎าแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐ  ซึ่งรับรองความชอบธรรมของรัฐใน
การเข๎าดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ   

 

                                           
29สุรพล  นิติไกรพจน๑, เรื่องเดิม, หน๎า  384. 
30ชัยวัฒน๑ วงศ๑วัฒนศานต๑ ,  “สํวนราชการทําการค๎าได๎หรือไมํ ,” วารสารกฎหมาย        

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 (กันยายน-ธันวาคม 2521): 40. 
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2.2.1.1  หลักเสรีภาพทางอุตสาหกรรมและการค๎า 

หลักเสรีภาพในทางอุตสาหกรรมและการค๎าเป็นสํวนหนึ่งของเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน  
ของประชาชน  ปรากฎอยูํในคําประกาศวําด๎วยสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ.1789 (La Déclara-
tion des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789) ซึ่งมีคําบังคับในระดับรัฐธรรมนูญ   
กฎหมายทีข่ัดตํอหลักเสรีภาพในเรื่องนี้ยํอมถือได๎วําขัดตํอรัฐธรรมนูญ   

หลักเสรีภาพในทางอุตสาหกรรมและการค๎าประกอบด๎วยหลักการสําคัญ 2 ประการ  
คือ31 หลักเสรีภาพในการประกอบการและหลักการแขํงขันเสรี 

1)  หลักเสรีภาพในการประกอบการ 

หลักเสรีภาพในการประกอบการมีจุดมุํ งหมายที่จะรับรองเสรีภาพ        
ของป๓จเจกชนในทุกประเภทและทุกขั้นตอนของการประกอบการทางเศรษฐกิจ  และปูองกันมิให๎รัฐ
เข๎าไปจํากัดเสรีภาพในการประกอบการใดๆและรับรองสิทธิของป๓จเจกชนที่จะโต๎แย๎งรัฐได๎   

ข๎อจํากัดของหลักเสรีภาพในการประกอบการ 

หลักเสรีภาพในการประกอบการมีข๎อจํากัดมาจากหลักการแทรกแซงในทาง
เศรษฐกิจของรัฐหรือหลักการในเรื่องอ่ืนๆ  ที่สํงผลให๎การตีความหลักเสรีภาพในการประกอบการ    
มีกรอบที่คํอนข๎างจํากัดมาก  ที่มาของข๎อจํากัดของหลักเสรีภาพในการประกอบการมาจากองค๑กร
ดังตํอไปนี้ 

(1)  ข๎อจํากัดเสรีภาพที่มาจากฝุายนิติบัญญัติ 

การดํารงอยูํของหลักเสรีภาพในทางอุตสาหกรรมและการค๎ายํอมได๎รับ
การรับรองโดยรัฐธรรมนูญ  แตํการบังคับใช๎หรือวิธีการให๎เสรีภาพยํอมเป็นไปตามกฎหมายของ    
ฝุายนิติบัญญัติ  กฎหมายของฝุายนิติบัญญัติอาจจํากัดเสรีภาพในการประกอบการในกิจกรรม      
บางประเภทหรือบางลักษณะได๎   หรือกําหนดให๎องค๑กรฝุายปกครองสามารถกําหนดข๎อห๎าม       
หรือเงื่อนไขของการใช๎เสรีภาพได๎  ดังนั้น การโต๎แย๎งวํากฎหมายขัดกับหลักเสรีภาพในการ
ประกอบการจะกระทําได๎เฉพาะเมื่อปรากฏวํากฎหมายนั้นตราขึ้นตามอําเภอใจและใช๎อํานาจเกิน
ขอบเขตเทํานั้น 

(2)  ข๎อจํากัดเสรีภาพที่มาจากฝุายปกครอง 

นอกจากบทบัญญัติในกฎหมายของฝุายนิติบัญญัติที่ระบุอํานาจ     
ของฝุายปกครองไว๎โดยชัดแจ๎งแล๎ว  ภารกิจของฝุายปกครองที่มีอยูํตามกฎหมายทําให๎ฝุายปกครอง  
มีอํานาจจํากัดเสรีภาพในการประกอบการได๎  ในกรณีเพ่ือการรักษาความสงบเรียบร๎อย  การรักษา
ประโยชน๑ของงานบริการสาธารณะ  การรักษาสาธารณะสมบัติของแผํนดิน 

 

                                           
31สุรพล  นิติไกรพจน๑, “หลักการพ้ืนฐานของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจของฝรั่งเศส,” 

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 24, 3 (กันยายน  2537): 594.  



19 

 

(3)  ข๎อจํากัดเสรีภาพที่มาจากคําพิพากษาของศาลยุติธรรม 

การจํากัดเสรีภาพในกรณีเชํนนี้  แม๎วําจะเป็นการจํากัดเสรีภาพในทาง
อุตสาหกรรมและการค๎าของบุคคล  แตํในอีกด๎านหนึ่งก็เป็นการรับประกันวําเสรีภาพนั้นจะไมํถูก
คุกคามโดยการประกอบการหรือการแขํงขันที่ไมํสุจริต 

              มาตรการจํากัดเสรีภาพในการประกอบการ 

1.  การกําหนดให๎ต๎องแจ๎งตํอเจ๎าหน๎าที่ 

การกําหนดให๎ต๎องแจ๎งตํอเจ๎าหน๎าที่เป็นมาตรการที่เครํงครัดน๎อยที่สุด  
การแจ๎งตํอเจ๎าหน๎าที่เป็นเพียงการเปิดโอกาสให๎เจ๎าหน๎าที่ทราบถึงการประกอบการ   เพ่ือในกรณีที่
จําเป็นอาจออกมาตราการบางอยํางเพ่ือรองรับการประกอบการนั้นๆได๎  แตํบางกรณีการต๎องแจ๎งตํอ
เจ๎าหน๎าที่ถึงลักษณะและสภาพการดําเนินการของกิจการซึ่งอาจมีผลเป็นการจํากัดเสรีภาพในการ
ประกอบกิจการเป็นอยํางมาก  และอาจนําไปสูํการเปิดเผยความลับในทางการค๎าของเอกชนได ๎ 

2.  การออกระเบียบ 

การออกระเบียบเพ่ือวางเงื่อนไขบางประการในการประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพบางอยํางเป็นการจํากัดเสรีภาพที่เครํงครัดขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง  เพราะบุคคลที่
สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได๎จึงจะมีสิทธิในการประกอบอาชีพ  ในขณะที่ผู๎ที่ไมํสามารถปฏิบัติได๎ก็จะ
ถูกห๎ามประกอบอาชีพนั้น   

3.  การกําหนดให๎มีการขออนุญาตลํวงหน๎า 

การกําหนดให๎มีการขออนุญาตลํวงหน๎ากํอนการดําเนิ นการใดๆ     
เป็นมาตราการที่จํากัดเสรีภาพเป็นอยํางมาก  การปฏิเสธไมํอนุญาตของฝุายปกครองจึงต๎องมีการระบุ
เหตุผลของการปฏิเสธนั้นไว๎ด๎วย  รูปแบบของการอนุญาต เชํน การตกลงยินยอม  การได๎รับความ
เห็นชอบจากฝุายปกครอง  การได๎รับใบอนุญาต  การออกบัตรสําหรับการประกอบอาชีพ   การให๎
สัมปทาน  การออกหนังสือรับรอง   

4.  การห๎ามประกอบการ 

การห๎ามประกอบการเป็นการวางข๎อจํากัดในลักษณะที่เข๎มงวดที่สุด  
การห๎ามประกอบกิจการจะเกิดขึ้นในกรณีใดกรณีหนึ่งในสองกรณีนี้เทํานั้นคือ 

กรณีที่หนึ่ง  กิจกรรมนั้นๆจะต๎องปรากฏชัดวําเป็นกิจกรรมอันไมํพึง
ประสงค๑ของสังคม  ในกรณีห๎ามประกอบกิจการประเภทนี้เป็นการบัญญัติห๎ามโดยกฎหมายลําดับรอง
ของฝุายบริหาร อาศัยอํานาจตามกฎหมายที่ฝุายนิติบัญญัติให๎อํานาจไว๎  การบัญญัติห๎ามโดยกฎหมาย
ลําดับรองนั้นจะต๎องมีการให๎เหตุผลประกอบไว๎ในกฎหมายลําดับรองนั้นๆโดยชัดแจ๎ง 

กรณีที่สอง  การห๎ามประกอบการอยํางใดอยํางหนึ่งอาจมาจากการที่
รัฐต๎องการเป็นผู๎ผูกขาดในการดําเนินกิจการเสียเอง  การผูกขาดโดยรัฐต๎องกระทําโดยอาศัยอํานาจ
ของกฎหมายเทํานั้น  การผูกขาดโดยรัฐมีผลทําให๎ปราศจากการแขํงขันจากภาคเอกชนโดยสิ้นเชิง  
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อยํางไรก็ตาม แม๎กฎหมายกําหนดให๎มีการผูกขาดในกิจการใดกิจการหนึ่งโดยเหตุผลอยํางใดอยํางหนึ่ง
ก็ตาม  ก็ เป็นเพียงการกําหนดหลักเกณฑ๑หรือข๎อจํากัดบางประการสําหรับเสรีภาพในทาง
อุตสาหกรรมและการค๎าเทํานั้น  ไมํอาจทําใหห๎ลักดังกลําวนี้สิ้นผลบังคับไปทั้งหมด   

2)  หลักการแขํงขันเสรี 

ป๓จเจกชนทุกคนมีอิสระในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมและการค๎า    
ไมํถูกเอารัดเอาเปรียบในกระบวนการแขํงขัน  ซึ่งหมายความรวมถึงการที่นิติบุคคลมหาชนทั้งหลาย   
ที่จะเข๎ามามีสํวนรํวมในการประกอบการทางเศรษฐกิจด๎วย  เพราะการที่นิติบุคคลมหาชนก๎าวลํวง  
เข๎ามาในกิจกรรมทางเศรษฐกิจยํอมทําให๎ธรรมชาติและเงื่อนไขของการแขํงขันเปลี่ยนแปลงไป  
เนื่องจากความไมํเทําเทียมกันของผู๎แขํงขัน  การที่รัฐธรรมนูญรับรองหรือสํงเสริมเสรีภาพในการ
ประกอบการมิได๎มีเปูาหมายเฉพาะแตํในการปูองกันการผูกขาดของเอกชนเทํานั้น   หากมี         
ความมุํงหมายเพ่ือที่จะปูองกันมิให๎เกิดการผูกขาดโดยรัฐหรือโดยนิติบุคคลมหาชนด๎วยเชํนกัน  
หลักการแขํงขันเสรีอาจตีความได๎สองนัย คือหลักการไมํแขํงขันกับเอกชนและหลักการแขํงขัน    
อยํางเสมอภาค 

(1)  หลักการไมํแขํงขันกับเอกชน  

หลักการนี้มาจากแนวความคิดที่วํารัฐหรือองค๑กรของรัฐยํอมมีอภิสิทธิ์
และกลไกการดําเนินงานตํางๆเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่เอกชนมีอยูํ  หากยินยอมให๎เข๎ารํวมในการ
แขํงขันในกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล๎วจะทําให๎องค๑การของรัฐได๎ประโยชน๑เพ่ิมมากขึ้นโดยไมํเป็นธรรม
เทําๆกับที่เอกชนต๎องเสียประโยชน๑ไปจากการแขํงขันที่ไมํเป็นธรรม  หลักการนี้มาจากคําวินิจฉัย   
ของสภาแหํงรัฐ ลงวันที่  30  พฤษภาคม  1930  “โดยหลักท่ัวไปแล๎วกิจการหรือการประกอบการที่มี
ลักษณะในเชิงพาณิชย๑จะต๎องเป็นกิจการที่สงวนไว๎สําหรับการริเริ่มของภาคเอกชนเทํานั้น ”32       
และคําวินิจฉัยของสภาแหํงรัฐ ลงวันที่  6  มีนาคม  1964  “กรณียํอมไมํอยูํ ในขอบอํานาจ         
ขององค๑การของรัฐที่จะให๎เงินชํวยเหลือจากภาครัฐแกํวิสาหกิจของเอกชนในระหวํางการแขํงขัน     
ของวิสาหกิจเอกชนนั้นๆกับผู๎ประกอบการอ่ืนๆในเขตท๎องที่นั้นได๎”33  ดังนั้น รัฐจึงไมํสามารถกํอตั้ง
หรือดําเนินการวิสาหกิจของตนได๎และต๎องไมํให๎การสนับสนุนหรืออํานวยประโยชน๑ให๎แกํวิสาหกิจ  
ของเอกชนรายใดรายหนึ่ง   

(2)  หลักการแขํงขันอยํางเสมอภาค 

จากแนวความคิดของหลักการแขํงขันบนพ้ืนฐานความไมํเทําเทียมกัน
ระหวํางรัฐกับเอกชนได๎คํอยๆพัฒนาจนเกิดเป็นความหมายในอีกแนวทางคือ“หลักการแขํงขัน     
อยํางเสมอภาค” หลักการแขํงขันอยํางเสมอภาคไมํได๎ห๎ามอยํางเด็ดขาดมิให๎รัฐหรือองค๑กรของรัฐ   
เข๎าประกอบการในทางเศรษฐกิจ  รัฐหรือองค๑กรของรัฐอาจเข๎าประกอบการได๎   หากได๎กระทํา      
ลงภายใต๎เงื่อนไขและข๎อจํากัดตํางๆในลักษณะเดียวกับที่เอกชนประสบอยูํ คําวินิจฉัยของสภาแหํงรัฐ 

                                           
32C.E., 30 mai 1930, Chambre syndicale de commerce de détail de Nevers 
33C.E. 6 mars 1964,Syndicat de la bou chateauroux 

https://www.google.co.th/search?biw=1242&bih=585&q=C.E.+6+mars+1964,Syndicat+de+la+bou+chateauroux&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj7_P2KwZ_OAhUMLI8KHUnADJUQvwUIFygA
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ลงวันที่  18  ธันวาคม  1959  “การจัดตั้งสถานีบริการน้ํามันในบริเวณที่จอดรถสาธารณะ         
ของหนํวยงานของรัฐนั้นยํอมมีเหตุผลที่รับฟ๓งได๎  หากการประกอบการนั้นใช๎ หลักกลไกราคา       
ตามภาวะปกติอยํางเดียวกับราคาที่ปรากฏในท๎องตลาดของสถานีบริการน้ํามันของเอกชน”34  และ
คําวินิจฉัยของสภาแหํงรัฐ ลงวันที่  23  มิถุนายน  1965  วินิจฉัยวํา“สถาบันวําด๎วยการศึกษา
ภูมิศาสตร๑แหํงชาติซึ่ ง เป็นนิติบุคคลมหาชนและเป็นองค๑กรของรัฐจัดให๎มีการเชําอุปกรณ๑             
การถํายภาพทางอากาศซึ่งมีเอกชนประกอบการอยูํแล๎วเชํนกัน  ไมํ ได๎ดําเนินการโดยการให๎เชํา
อุปกรณ๑ในราคาที่ต่ํากวําราคาของบริษัทเอกชน  การประกอบการดังกลําวจึงไมํใชํกรณีที่ละเมิด      
ตํอหลักการแขํงขันเสรีหรือละเมิดตํอกฎหมาย”35  

การกําหนดขอบเขตเนื้อหาของหลักการแขํงขันเสรีจึงต๎องนําหลักการ
ไมํแขํงขันกับเอกชนกับหลักการแขํงขันอยํางเสมอภาคมาใช๎ประกอบกัน  กลําวคือโดยหลักการแล๎วรัฐ
จะต๎องไมํประกอบการแขํงขันกับประชาชน  นอกจากมีเหตุผลความจําเป็นเพ่ือประโยชน๑สาธารณะ  
ที่ไมํอาจหลีกเลี่ยงได๎  หากรัฐจะเข๎าไปประกอบกิจการทางเศรษฐกิจในลักษณะที่แขํงขันกับการ
ประกอบการของเอกชน  รัฐจะต๎องประกอบการแขํงขันในลักษณะที่เทําเทียมและต๎องไมํมีข๎อกําหนด
ที่เอาเปรียบเอกชนด๎วย  อยํางไรก็ตาม การที่รัฐหรือองค๑กรของรัฐจะเข๎าไปประกอบกิจกรรม       
ทางเศรษฐกิจ  รัฐจะต๎องคํานึงถึงข๎อจํากัดในเรื่องขอบอํานาจและขอบวัตถุประสงค๑ของตนอีกด๎วย  
เพราะหนํวยงานของรัฐบางหนํวยงานจะถูกจํากัดวัตถุประสงค๑ในการกํอตั้ง  ซึ่งโดยปกติแล๎วมักจะไมํมี
วัตถุประสงค๑ในการประกอบการทางอุตสาหกรรมและการค๎า 

ข๎อจํากัดของหลักการแขํงขันเสรี 

1. ข๎อจํากัดที่มาจากอํานาจนิติบัญญัติ 

โดยหลักแล๎วการจํากัดการนําเอาหลักการแขํงขันเสรีมาใช๎บังคับมาจาก 
ฝุายนิติบัญญัติ  ฝุายนิติบัญญัติอาจออกกฎหมายอนุญาตให๎วิสาหกิจมหาชนเข๎าไปประกอบการ         
ทางเศรษฐกิจหรือเข๎าไปแทรกแซงการแขํงขันระหวํางเอกชนได๎  โดยกฎหมายนั้นจะต๎องระบุชัดแจ๎ง     
ในการอนุญาตให๎องค๑กรของรัฐเข๎าประกอบการทางอุตสาหกรรมและการค๎า  กฎหมายมักไมํระบุ
รับรองการเข๎าไปประกอบการในลักษณะกว๎างขวางทั่วไป  เพราะเป็นการยากที่จะกําหนดขอบอํานาจ
ขององค๑กรของรัฐไมํให๎ขัดแย๎งตํอหลักเสรีภาพในทางอุตสาหกรรมและการค๎าซึ่ งรับรองไว๎ในระดับ
รัฐธรรมนูญได๎  กฎหมายมักจะระบุประเภทของกิจกรรมตํางๆในลักษณะเฉพาะเรื่องที่จะให๎องค๑กร
ของรัฐเข๎าไปดําเนินการเป็นกรณีไป36 

 

 

                                           
34CE 18 décembre 1959, DELANSORME 
35C.E. 23 juin 1965, Soc. Aerienne de recherches minieres  
36E. 13 novembre 1953, Chambre syndicale des industries et du commerce 

des armes et munitions de chasse  

https://www.google.co.th/search?biw=1242&bih=585&q=C.E.+23+juin+1965,+Soc.+Aerienne+de+recherches+minieres&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiJx-nnuJ_OAhWIMI8KHXM6AwQQvwUIFygA
https://www.google.co.th/search?biw=1242&bih=585&q=.E.+13+novembre+1953,+Chambre+syndicale+des+industries+et+du+commerce+des+armes+et+munitions+de+chasse&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj00JqEtZ_OAhVHLI8KHZ8RDgwQvwUIFygA
https://www.google.co.th/search?biw=1242&bih=585&q=.E.+13+novembre+1953,+Chambre+syndicale+des+industries+et+du+commerce+des+armes+et+munitions+de+chasse&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj00JqEtZ_OAhVHLI8KHZ8RDgwQvwUIFygA
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2.  ข๎อจํากัดที่มาจากฝุายปกครอง 

ความต๎องการที่จะตอบสนองกิจการบริการสาธารณะหรือประโยชน๑
สาธารณะเป็นเหตุผลของฝุายปกครองในการที่จะเข๎ามาประกอบการทางเศรษฐกิจ  ในกรณีที่ไมํมี
กฎหมายใดๆรองรับการเข๎ามาประกอบการในเรื่องนั้นๆ  ซึ่งข๎อจํากัดของหลักการแขํงขันเสรีที่มาจาก
ฝุายปกครองอาจแยกพิจารณาเป็น 2 รูปแบบคือ ความต๎องการที่จะตอบสนองกิจการบริการ
สาธารณะที่มีอยูํแล๎ว  ความต๎องการในการที่จะจัดให๎มีบริการสาธารณะนั้นๆ ขึ้นมาใหมํ 

1)   ความต๎องการที่จะตอบสนองกิจการบริการสาธารณะที่มีอยูํแล๎ว  
การเข๎าไปแทรกแซงการประกอบการทางเศรษฐกิจของฝุายปกครองกรณีนี้เป็นไปเพ่ือให๎กิจการ
บริการสาธารณะอยํางใดอยํางหนึ่งที่มีอยูํแล๎วให๎สามารถดําเนินการตํอไปได๎โดยสะดวกและบรรลุ
วัตถุประสงค๑ในการจัดตั้งกิจการนั้นๆได๎  ฝุายปกครองสามารถเข๎าไปมีสํวนในการดําเนินกิจการ    
ทางเศรษฐกิจประเภทใหมํๆเพ่ือให๎กิจการบริการสาธารณะที่จัดตั้งขึ้นมากํอนนั้นสามารถดําเนินการ
ตํอไป คําวินิจฉัยของสภาแหํงรัฐ ลงวันที่  29  เมษายน  1970  วินิจฉัยวํา“หลักการในเรื่องเสรีภาพ
ในทางอุตสาหกรรมและการค๎ายํอมไมํสามารถนํามาอ๎างเป็นอุปสรรคตํอการที่รัฐจะจัดหาเครื่ อง
อุปโภคบริโภคมาโดยการใช๎หน๎าที่หรือเครื่องมือของรัฐเอง  เพ่ือให๎รัฐสามารถประกอบการให๎บรรลุ
วัตถุประสงค๑ตามภารกิจของรัฐได๎”หลักการเข๎าประกอบกิจการเองเพ่ือตอบสนองตํอบริการสาธารณะ
ที่มีอยูํแล๎วหมายความจํากัดเฉพาะการประกอบกิจการที่มีลักษณะในทางเศรษฐกิจเฉพาะภายใน
องค๑กรมหาชนนั้นๆ  ไมํอาจขยายความไปถึงการผลิตในกิจการทางเศรษฐกิจที่มีเพ่ือประโยชน๑     
ของบุคคลอ่ืนหรือของนิติบุคคลมหาชนอ่ืนได๎37  หลักการนี้ได๎มีการตีความขยายขอบเขตออกไปมาก
ขนาดที่ยอมให๎นําผลิตผลสํวนเกินที่เกิดจากวัตถุประสงค๑เดิมในการสนองตํอบริการสาธารณะที่มี อยูํ
แล๎วนั้นออกไปจําหนํายในท๎องตลาดได๎  ทั้งนี้  ภายใต๎เงื่อนไขที่วําเป็นความจําเป็นที่หลีกเลี่ยงไมํได๎    
คําวินิจฉัยของสภาแหํงรัฐ ลงวันที่  6  มีนาคม  1936  วินิจฉัยวํา“แม๎การจัดจําหนํายเชื้อเพลิง     
โดยหนํวยงานของรัฐจะเป็นสิ่งที่ไมํถูกต๎อง  แตํภายใต๎เงื่อนไขและสถานการณ๑ที่พิเศษอยํางยิ่ง เชํน       
ในกรณีที่บางห๎วงเวลาหรือบางเขตพ้ืนที่ที่มีปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงเหลือเกินกวําความต๎องการใช๎      
ในการปูองกันประเทศ  หนํวยงานที่จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือจัดหาน้ํามันเพ่ือตอบสนองประโยชน๑สาธารณะ   
ในเรื่องการปูองกันประเทศสามารถจําหนํายน้ํามันสํวนที่เกินให๎แกํเอกชนภายนอกได๎  เมื่อคํานึงถึง
ผลประโยชน๑ของสํวนรวมแล๎ว 

2)  ความต๎องการในการจัดให๎มีบริการสาธารณะในเรื่องนั้นๆขึ้นใหมํ 

การกลําวอ๎างถึงประโยชน๑สาธารณะมิได๎จํากัดอยูํแตํเฉพาะกับองค๑กร
มหาชนในการที่จะประกอบการในทางเศรษฐกิจเทํานั้น  ประชาชนเองก็กลําวอ๎างถึงประโยชน๑
สาธารณะเพ่ือที่จะเรียกร๎องให๎รัฐจัดทําบริการสาธารณะใหมํๆที่แตกตํางไปจากภารกิจเดิมที่รัฐ     
เคยดําเนินการอยูํ  การจัดให๎มีบริการสาธารณะขึ้นใหมํโดยที่ไมํมีกฎหมายอนุญาตไว๎นั้นมาจากสาเหตุ
หลักสองประการคือ  

                                           
37C.E. 29 avril 1970, Soc. Unipain   
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ประการที่หนึ่ ง   กรณีที่บริการสาธารณะนั้นจะต๎องจัดให๎มีขึ้น        
อยํางไมํอาจหลีกเลี่ยงได๎ 

บริการสาธารณะซึ่งโดยสภาพแล๎วจําเป็นอยํางยิ่งที่รัฐต๎องกระทํา    
โดยไมํต๎องคํานึงวําเอกชนจะประกอบการในลักษณะเดียวกันอยูํกํอนแล๎วหรือไมํ  คําวินิจฉัยของสภา  
แหํงรัฐ ลงวันที่ 29  ตุลาคม  1956  วินิจฉัยวํา“การจํายยาหรืออุปกรณ๑ที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ที่กระทําโดยกองทุนประกันสังคมยํอมไมํอยูํภายใต๎ขอบเขตของกฎหมายวําด๎วย  การผูกขาดกิจการ
ร๎านขายยาเป็นเพียงการให๎บริการอันเป็นกิจการของกองทุนประกันสังคมโดยตรงโดยมิได๎มีลักษณะ
เป็นการประกอบการค๎า”38 

ประการที่ สอง  กรณีที่บริการสาธารณะอาจจัดให๎มีขึ้น ได๎ ใน          
บางสถานการณ๑แบํงได๎เป็น 2 กรณคีือ 

1.  กรณีท่ีขาดแคลนการริเริ่มหรือการประกอบการของเอกชน 

การไมํมีผู๎ประกอบการเอกชนที่จะตอบสนองความต๎องการสาธารณะ
ได๎ภายในเขตพ้ืนที่และภายในห๎วงเวลานั้นๆ  โดยระยะแรกหลักการนี้จะต๎องตีความโดยเครํงครัด  
เป็นอยํางยิ่ง  แตํในระยะหลังการตีความของสภาแหํงรัฐไมํได๎จํากัดอยูํแตํการไมํมีการให๎บริการ    
ของเอกชนอยํางสิ้นเชิงในท๎องที่และระยะเวลานั้นเทํานั้น  หากแตํได๎ขยายความกว๎างออกไปถึง
สถานการณ๑ท่ีมีการประกอบการของเอกชนอยูํแตํมีความไมํเพียงพอสําหรับกิจการประเภทนั้นๆทั้งใน
ด๎านปริมาณและในด๎านคุณภาพ  แนวคําพิพากษาในป๓จจุบันจึงไมํได๎จํากัดอยูํเฉพาะแตํในเรื่องความ
จําเป็นเพ่ือสนองความต๎องการพ้ืนฐานของประชาชนเทํานั้น  แตํได๎ขยายกว๎างออกไปถึงความไมํ
เพียงพอในการให๎บริการของภาคเอกชนอาจเป็นสาเหตุของการเข๎ามาประกอบการทางเศรษฐกิจ  
ของรัฐได๎    

2.  กรณีท่ีเคยมีการริเริ่มกิจการของรัฐในเรื่องนั้นๆมากํอน 

ข๎อเท็จจริงที่วําเคยมีการประกอบการทางเศรษฐกิจในเรื่องนั้นๆโดยรัฐ
มากํอนแล๎วอาจเป็นเหตุผลของการที่รัฐจะต๎องประกอบการนั้นๆตํอไป   หรืออาจเป็นเหตุผล         
ของการคงกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการเสริมกิจกรรมหลักที่รัฐเคยดําเนินการมาในอดีตตํอไปอีก ได๎         
หากเป็นการปรับปรุงการให๎บริการแกํประชาชนหรือพัฒนาการบริการให๎ดีขึ้น   แม๎วําจะไมํมีฐาน
ในทางกฎหมายที่จะรองรับการดํารงอยูํอีกตํอไปแล๎วก็ตาม 

2.2.1.2  หลักการแทรกแซงของรัฐทางเศรษฐกิจ 

คําประกาศวําด๎วยสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ.1789 (La Déclaration des 
Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789) แสดงให๎เห็นถึงความเป็น“นิติรัฐ”ที่มีการจํากัด
อํานาจรัฐและรับรองคุ๎มครองป๓จเจกชนในความเสมอภาคและเสรีภาพตามกฎหมาย  และสะท๎อน
แนวความคิดแบบป๓จเจกชนนิยมหรือเสรีนิยมคลาสสิค  แตํคําปรารภของรัฐธรรมนูญ ค.ศ.1946 
(Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946) แสดงให๎เห็นแนวโน๎มในการเป็น      
“รัฐสวัสดิการ”(Welfare State) คือความพยายามทําให๎ความเสมอภาคและเสรีภาพเกิดขึ้นได๎จริง  

                                           
38C.E. 29 octobre 1956, Federation des syndicats pharmaceutiques de France  
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ในสังคม เชํน ยํอหน๎าที่ 10“ชาติยํอมให๎หลักประกันแกํป๓จเจกชนและครอบครัวของเขาในอันที่จะ
ดําเนินการที่จําเป็นเพ่ือการพัฒนาของเขาเหลํานั้น”39เป็นต๎น  คําปรารภของรัฐธรรมนูญ ค.ศ.1946  
จึงเป็นที่มาของหลักการเข๎าแทรกแซงในทางเศรษฐกิจของรัฐและยังคงมีผลอยูํในป๓จจุบันโดยการ
รับรองของรัฐธรรมนูญ ค.ศ.1958  หลักการเข๎าแทรกแซงทางเศรษฐกิจที่ได๎มีการรับรองโดย
บทบัญญัติของกฎหมายที่เป็นลายลักษณ๑อักษรจําแนกได๎ 3 กรณีคือ40  1)  เรื่องประชาธิปไตยในทาง
เศรษฐกิจหรือการมีสํวนรํวมของคนงานในการประกอบการ  2)  เรื่องแนวทางการโอนกิจการ
วิสาหกิจเป็นของชาติ  3)  เรื่องการวางแผนเศรษฐกิจ   

1)  ประชาธิปไตยในทางเศรษฐกิจ 

ยํอหน๎าที่แปดของคําปรารภของรัฐธรรมนูญปี 1946  ปรากฏถ๎อยคําที่วํา 
“คนงานทุกคนยํอมมีสํวนรํวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรฐานและเงื่อนไขในการทํางานตลอดจน
การบริหารงานในวิสาหกิจที่ตนทํางานโดยผํานผู๎แทนของตน”คําปรารภดังกลําวแสดงให๎เห็นถึงการที่
รัฐเข๎าไปแทรกแซงความสัมพันธ๑ระหวํางเจ๎าของกิจการและคนงาน  โดยกําหนดให๎คนงานมีสํวนรํวม
ในการทํางานและการบริหาร  เป็นการนําเอาแนวความคิดแบบประชาธิปไตยในทางการเมืองมาใช๎กับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ซึ่งคําวํา“วิสาหกิจ”หมายความถึงวิสาหกิจของเอกชนที่อยูํภายใต๎ระบบ
กฎหมายเอกชนรวมถึงวิสาหกิจมหาชนด๎วย  หลักการนี้นําไปสูํการตรากฎหมายรับรองบทบาท    
ของคนงานและบทบาทของสหภาพแรงงานในสถานประกอบการ  ในภาคมหาชนแนวคิดนี้นําไปสูํ   
การจัดตั้งสภาการบริหารงานข๎าราชการหรือคณะกรรมการทวิภาคีที่รับผิดชอบในเรื่องวิชาชีพเทคนิค
ตํางๆ เป็นต๎น  ในสํวนของรัฐวิสาหกิจหลักการนี้นําไปสูํการกําหนดให๎พนักงานสามารถมีตัวแทน   
เข๎าไปมีสํวนรํวมในคณะกรรมการบริหารกิจการ 

2)  การวางแผนเศรษฐกิจ 

หลักการวางแผนเศรษฐกิจมีความมุํงหมายจะให๎มีการจ๎างงานและการใช๎
ทรัพยากรที่มีอยูํอยํางมีประสิทธิภาพ  รัฐธรรมนูญปี 1946 ได๎รับรองไว๎ในมาตรา 25 “จะต๎องมีการ
ปรึกษาหารือกับสภาพัฒนาเศรษฐกิจกํอนทุกครั้งในการกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหํงชาติ” 
รัฐธรรมนูญปี 1958 บัญญัติรับรองไว๎ในมาตรา 70 “แผนหรือกฎหมายวําด๎วยการวางแผนที่มีลักษณะ
ในทางเศรษฐกิจหรือสังคมจะต๎องนําเสนอและขอความเห็นชอบจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เสียกํอน”ลักษณะของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจของฝรั่งเศสเป็นแผนที่กําหนดขอบเขตและลักษณะ
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทตํางๆที่ภาครัฐควรดําเนินการ  จึงเป็นการแทรกแซงทางเศรษฐกิจ
ของภาครัฐและองค๑กรมหาชนอื่นๆ  โดยที่ไมํมีลักษณะของแผนเบ็ดเสร็จที่กําหนดบทบังคับหรือสภาพ
ที่ต๎องปฏิบัติ  หลักการวางแผนทางเศรษฐกิจจึงสามารถดํารงอยูํได๎พร๎อมๆกับหลักเสรีนิยม 

 

 

                                           
39Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 
40สุรพล  นิติไกรพจน๑, เรื่องเดิม, หน๎า 594. 
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3)  แนวคิดเรื่องการโอนกิจการเป็นของชาติ 

แนวคิดเรื่องการโอนกิจการวิสาหกิจเป็นของชาติหมายถึงการทําให๎
วิสาหกิจซึ่งเดิมเคยเป็นกิจการของเอกชนกลายเป็นวิสาหกิจมหาชน  ยํอหน๎าที่เก๎าของคําปรารภ    
ของรัฐธรรมนูญ  ค.ศ.1946  ที่ วํ า“ทรัพย๑สินหรือวิสาหกิจทุกชนิดที่ การถือกรรมสิทธิ์หรือ                 
การประกอบการมีลักษณะเป็นบริการสาธารณะของชาติ  หรือมีลักษณะเป็นการผูกขาดตามความ 
เป็นจริงจะต๎องตกเป็นสมบัติของสํวนรวม”กลําวคือกรณีที่ปรากฏวํามีการผูกขาดตามความเป็นจริง
หรือมีลักษณะเป็นบริการสาธารณะของชาติ  ฝุายนิติบัญญัติต๎องผูกพันที่จะต๎องดําเนินกระบวนการ
ให๎มีการโอนวิสาหกิจหรือทรัพย๑สินนั้นมาเป็นของชาติเทํานั้น  อยํางไรก็ตาม วิสาหกิจหนึ่งจะมีการ
ผูกขาดตามความเป็นจริงได๎ก็ตํอเมื่อกิจการนั้นๆมีสํวนแบํงการตลาดทั้งหมดในประเภทของสินค๎า 
หรือของการประกอบการนั้นๆ  ซึ่งสภาวะเศรษฐกิจป๓จจุบันยํอมจะมีสินค๎าหรือบริการที่ใกล๎เคียงกัน
มาทดแทนเพ่ือเสริมสินค๎าหรือบริการประเภทที่ถูกกลําวหาวําเป็นกิจการผูกขาดได๎เสมอ  ในขณะที่
การจําแนกวํากิจการใดมีลักษณะเป็น“บริการสาธารณะของชาติ”นั้นขึ้นอยูํกับเจตนารมณ๑ของ      
ฝุายนิติบัญญัติ  อยํางไรก็ตาม การโอนกิจการเป็นของชาติยํอมสามารถทําได๎โดยเหตุผลแหํง       
ความจําเป็นเพ่ือประโยชน๑สาธารณะซึ่งได๎รับรองไว๎ในคําประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองฝรั่งเศส  
ลงวันที่  26  สิงหาคม  1789 

จากการศึกษาหลักการพ้ืนฐานทางกฎหมายในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ของรัฐของประเทศฝรั่งเศส  เห็นได๎วําหลักเสรีภาพในทางอุตสาหกรรมและการค๎าเป็นหลักการ       
ที่คุ๎มครองสิทธิทางเศรษฐกิจของป๓จเจกชนที่รัฐธรรมนูญได๎ให๎การรับรองไว๎  จึงมีฐานะและคําบังคับ
สูงสุดทางกฎหมาย  กฎหมายใดจะขัดแย๎งหรือลบล๎างไมํได๎  แตํพัฒนาการของหลักกฎหมายที่มี       
มาจากคําพิพากษาของสภาแหํงรัฐได๎วินิจฉัยตีความขยายให๎รัฐสามารถเข๎าไปประกอบการทางธุรกิจ
ได๎โดยไมํขัดตํอหลักเสรีภาพในทางอุตสาหกรรมและการค๎า  อยํางไรก็ตาม ความชอบธรรมของรัฐ   
ในการประกอบการทางเศรษฐกิจมิได๎มาจากหลักการแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐ  ซึ่งมีลักษณะ
เป็นเพียงนโยบายทางการเมืองที่กํอให๎เกิดผลในทางกฎหมายได๎โดยคําวินิจฉัยของสภาแหํงรัฐเทํานั้น          
แตํความชอบธรรมในการเข๎าประกอบการทางเศรษฐกิจของรัฐมาจากเหตุผลแหํงความจําเป็นเพ่ือ
ประโยชน๑สาธารณะ  ซึ่งรับรองไว๎ในคําประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองฝรั่งเศส   ลงวันที่          
26  สิงหาคม  1789  “ข๎อที่ 1  มนุษย๑ทุกคนเกิดมาและดํารงอยูํอยํางมีอิสระและเสมอภาคกันในสิทธิ  
การแบํงแยกทางสังคมจะกระทําได๎เฉพาะเพ่ือประโยชน๑รํวมกัน”41 เป็นหลักการสําคัญมีคําบังคับ
สูงสุดทางกฎหมาย  ดังนั้น หลักการทางกฎหมายของแนวความคิดเสรีนิยมจึงไมํอาจถูกลบล๎างไปได๎
โดยหลักวําด๎วยการแทรกแซงในทางเศรษฐกิจของรัฐ   
 

2.2.2  หลักการพื นฐานทางกฎหมายของประเทศเยอรมัน 

ประเทศเยอรมันมีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเพ่ือสังคม (Social Market Econormy)      
เป็นแนวคิดท่ีเชื่อมโยงเสรีภาพการประกอบการทางเศรษฐกิจเข๎ากับโครงสร๎างทางสังคม คือรัฐดําเนิน

                                           
41La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 
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นโยบายทางเศรษฐกิจเคียงคูํนโยบายสังคม  ดังนั้น หลักการพ้ืนฐานทางกฎหมายในการดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐ  จึงประกอบด๎วยหลักพ้ืนฐานสําคัญ 3 ประการคือ  2.2.2.1  หลักสิทธิ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของป๓จเจกชน  2.2.2.2  หลักสังคมรัฐ  2.2.2.3  หลักความสมดุลของระบบ
เศรษฐกิจทั้งมวล  

2.2.2.1  สิทธิขั้นพ้ืนฐาน    

รัฐธรรมนูญฉบับป๓จจุบัน (Grundgesetz) ได๎รับรองสิทธิขั้นพ้ืนฐานไว๎หลายประการ 
เชํน สิทธิที่จะพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองได๎โดยเสรี  สิทธิในชีวิตและรํางกาย (มาตรา 2 อนุมาตรา 1 
และอนุมาตรา 2)  สิทธิที่จะเลือกอาชีพ(มาตรา 12 อนุมาตรา 1)  สิทธิในทรัพย๑สิน(มาตรา 14 
อนุมาตรา 1) และเรียกร๎องให๎รัฐต๎องเคารพสถานะความเป็นป๓จเจกชนของบุคคล(มาตรา  19 
อนุมาตรา 3)  สิทธิขั้นพ้ืนฐานมีวัตถุประสงค๑เพ่ือคุ๎มครองป๓จเจกชนจากการใช๎อํานาจรัฐโดยเฉพาะ
อยํางยิ่งจากการใช๎อํานาจรัฐโดยมิชอบ  การใช๎อํานาจรัฐเหนือป๓จเจกชนตามกฎหมายมหาชน    
ป๓จเจกชนสามารถอ๎างสิทธิขั้นพ้ืนฐานใช๎ยันกับรัฐได๎(มาตรา 19 อนุมาตรา 4)  แม๎รัฐดําเนินการตาม
กฎหมายเอกชน เชํน กรณีที่รัฐประกอบการทางเศรษฐกิจที่ไมํได๎ใช๎อํานาจมหาชน  เนื่องจากมีหลัก 
อยูํวําแม๎หนํวยงานรัฐจะดําเนินการตามกฎหมายเอกชนก็ไมํได๎กลายสภาพไปเป็นเอกชน  ดังนั้ น     
ไมํเป็นการสมควรที่จะเปิดชํองให๎หนํวยงานรัฐดําเนินการใดได๎โดยไมํต๎องผูกพันตํอสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  
ทั้งนี้ เพราะการที่รัฐจะดําเนินการใดๆเพ่ือให๎บรรลุซึ่งภารกิจโดยตรงแล๎วจะต๎องผูกพันตํอสิ ทธิ        
ขั้นพ้ืนฐานด๎วยเสมอ42 และกําหนดให๎สิทธิขั้นพ้ืนฐานตํางๆผูกพันฝุายนิติบัญญัติ  ฝุายบริหาร       
และฝุายตุลาการไมํจําเป็นต๎องมีการออกกฎหมายมาใช๎บังคับให๎เป็นไปตามรัฐธรรมนูญอีก        
(มาตรา 1 อนุมาตรา 3)   

2.2.2.2  หลักสังคมรัฐ 

หลักสังคมรัฐได๎รับการรับรองไว๎ในมาตรา  20 อนุมาตรา 1  “สหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมันเป็นรัฐประชาธิปไตยและสหพันธรัฐสังคม”หลักการนี้ทําให๎รัฐมิได๎มีหน๎าที่เพียงแตํคุ๎มครอง
และรักษาเทํานั้น  รัฐยังมีหน๎าที่วางแผนควบคุมทิศทางและแบํงป๓นทรัพยากร  โดยคํานึงถึง      
ความ สัมพันธ๑ในสังคมด๎วย  นอกจากนี้ หลักสังคมรัฐยังมีเปูาหมายที่จะขจัดความแตกตํางในสังคม
โดยกําหนดให๎เป็นหน๎าที่ของรัฐที่จะชดเชยความแตกตํางในสังคมและสร๎างสรรค๑ระเบียบสังคม       
ที่เป็นธรรมขึ้นมา  หลักสังคมรัฐเป็นหลักการที่ต๎องพิจารณาควบคูํไปกับหลักการอ่ืนๆของรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะอยํางยิ่งในเรื่องสิทธิเสรีภาพ  หลักสังคมรัฐเรียกร๎องให๎รัฐสร๎างความเป็นไปได๎ในการที่      
ทุกคนจะสามารถใช๎เสรีภาพนั้น  ทําให๎เห็นได๎วําเปูาหมายของรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมัน
ต๎องการให๎เสรีภาพนั้นมีอยูํจริงในสังคม 

2.2.2.3  หลักความสมดุลของระบบเศรษฐกิจทั้งมวล 

หลักความสมดุลของระบบเศรษฐกิจทั้งมวลได๎รับการรับรองไว๎ในมาตรา 109  
อนุมาตรา  2  ซึ่งกําหนดวํา“สหพันธ๑และมลรัฐตํางๆพึงคํานึงถึงเงื่อนไขตํางๆที่จําเป็นสําหรับ      
                                           

42บุญศรี  มีวงศ๑อุโฆษ, กฎหมายรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑, 
2553), หน๎า 482-487. 
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ความสมดุลของระบบเศรษฐกิจทั้งมวลในการกําหนดงบประมาณ”การกําหนดหลักการนี้ไว๎          
ในรัฐธรรมนูญเทํากับการได๎วางกฎเกณฑ๑ควบคุมทางเศรษฐกิจบางสํวนไว๎ในระดับมหภาค  ผลของ
การกําหนดเชํนนี้คือการไมํยอมรับระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมและไมํยอมรับระบบเศรษฐกิจ     
แบบการวางแผนจากสํวนกลางนั่นเอง43 

จากการศึกษาหลักการพ้ืนฐานทางกฎหมายในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ของรัฐของประเทศเยอรมัน  เห็นได๎วํา รัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมันมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข๎อง         
ทางเศรษฐกิจตั้งแตํการรับรองสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการประกันเสรีภาพของป๓จเจกชนในทางเศรษฐกิจ  
แตํขณะเดียวกันหลักสังคมรัฐก็เป็นหลักการทางรัฐธรรมนูญที่ให๎ความชอบธรรมแกํรัฐในการที่จะเข๎า
แทรกแซงทางเศรษฐกิจและขจัดความเหลื่อมล้ําในสังคมได๎  หลักความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ   
ทั้งมวลก็เป็นหลักการที่ควบคุมทางเศรษฐกิจไว๎สํวนหนึ่ง  จึงเป็นการกําหนดกรอบทางรัฐธรรมนูญ    
ที่จะไมํใช๎ระบบเศรษฐกิจเฉพาะระบบใดระบบหนึ่งที่มีลักษณะสุดโตํง  กลําวคือรัฐธรรมนูญได๎ห๎ามใช๎
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี  (Laissz-faire) ที่รัฐจะไมํ เข๎าไปยุํ งเกี่ยวกับเรื่องทางเศรษฐกิจเลย        
เพราะระบบนี้จะทําให๎หลักสังคมรัฐหมดความหมายไป  และขณะเดียวกันก็ห๎ามใช๎ระบบเศรษฐกิจ
แบบการวางแผนและควบคุมเศรษฐกิจจากสํวนกลางซึ่งจํากัดเสรีภาพและกรรมสิทธิ์ของประชาชน
จนเกินไป  ดังนั้น สิทธิเสรีภาพของป๓จเจกชนโดยหลักแล๎วเป็นเรื่องไมํจํากัดแตํอํานาจหน๎าที่รัฐนั้น  
โดยหลักแล๎วเป็นเรื่องจํากัด   สิทธิขั้น พ้ืนฐานตํางๆจึงเป็นตัวกําหนดขอบเขตของนโยบาย            
ทางเศรษฐกิจ  แตํรัฐธรรมนูญมิได๎เลือกใช๎ระบบเศรษฐกิจระบบใดระบบหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง  
ฝุายนิติบัญญัติจึงสามารถถือนโยบายทางเศรษฐกิจที่ตนเห็นควรได๎ตราบเทําที่ยังอยูํในกรอบ        
ของรัฐธรรมนูญ44   

 
2.3  รูปแบบและเครื่องมอืในการแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐ 

 
การแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐสามารถทําได๎ 2 รูปแบบคือ  2.31 รัฐเป็นผู๎ควบคุม     

การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  2.3.2  รัฐเป็นผู๎ประกอบการทางเศรษฐกิจ   
 

2.3.1  รัฐเป็นผู้ควบคุมการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  

รัฐเป็นผู๎ควบคุมการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ คือการแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐ     
ที่กระทําลงในฐานะของผู๎ออกกฎ(regulator) และวางหลักเกณฑ๑ในทางเศรษฐกิจตํางๆให๎เอกชน
ปฏิบัติ   ซึ่ งจะมีระดับของการใช๎บั งคับและขอบเขตของการนําไปปฏิบัติแตกตํางกันไป               
ตามแนวความคิดพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของแตํละรัฐ  เนื้อหาในการแทรกแซงทางเศรษฐกิจ   
ของรัฐแบํงได๎ 5 รูปแบบคือ 

 

                                           
43บุญศรี  มีวงศ๑อุโฆษ, เรื่องเดียวกัน, หน๎า 98. 
44บุญศรี  มีวงศ๑อุโฆษ, เรื่องเดียวกัน, หน๎า 72-73. 
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2.3.1.1  การวางนโยบายเศรษฐกิจ 

การวางนโยบายเศรษฐกิจรัฐดําเนินการโดยผํานการวางแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ  
ซึ่งกําหนดแนวทางและเปูาหมายของการเติบโตในทางเศรษฐกิจ   ตลอดถึงมาตรการตํางๆ             
ที่รัฐพึงดําเนินการเพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายตามแผนดังกลําว 

2.3.1.2  การผูกขาดการดําเนินการทางเศรษฐกิจบางประเภท   

การผูกขาดการดําเนินการทางเศรษฐกิจบางประเภท  โดยการออกกฎหมายห๎าม   
มิให๎เอกชนดําเนินกิจการประเภทนั้นๆเว๎นแตํได๎รับอนุญาตโดยชัดแจ๎งจากรัฐ  ซึ่งปกติมักจะเป็น
กิจการที่มีความสําคัญและมีผลกระทบตํอประชาชนหรือตํอระบบเศรษฐกิจของชาติ  เชํน            
การปิโตรเลียม  กิจการโทรคมนาคม  เป็นต๎น   

2.3.1.3  การให๎การสนับสนุนแกํการดําเนินการทางเศรษฐกิจของเอกชน 

เนื่องจากการประกอบการทางเศรษฐกิจบางลักษณะกํอให๎เกิดประโยชน๑แกํสํวนรวม  
รัฐอาจสนับสนุนให๎เอกชนดําเนินการบางลักษณะที่สอดคล๎องกับแนวนโยบายของรัฐ  โดยกําหนด
มาตราการตํางๆในกฎหมายเพ่ือเอ้ือประโยชน๑แกํการประกอบการดังกลําว  เชํน การใช๎มาตรการ    
ทางภาษีด๎วยการงดเว๎นการเสียภาษีนําเข๎าสินค๎าทุน  หรือยกเว๎นการเก็บภาษีจากกําไรที่เอกชนได๎รับ
จากการประกอบการ เป็นต๎น 

2.3.1.4  การวางหลักเกณฑ๑ในการประกอบวิชาชีพบางประเภท 

วิชาชีพบางประเภทอาจจะมีผลกระทบตํอประชาชน  รัฐอาจวางหลักเกณฑ๑ควบคุม
มาตรฐานและควบคุมการเข๎าสูํวิชาชีพ  กําหนดจรรยาบรรณของวิชาชีพหรือจัดตั้งองค๑กรวิชาชีพขึ้น
ควบคุมดูแลการประกอบวิชาชีพนั้นๆโดยเฉพาะ 

2.3.1.5  การห๎ามการประกอบการทางเศรษฐกิจบางลักษณะ 

รัฐอาจออกกฎเกณฑ๑ที่มีลักษณะทั่วไปเพ่ือห๎ามการประกอบการในลักษณะที่มีการ
เอารัดเอาเปรียบสังคมหรือกระทําการค๎ากําไรเกินสมควร  จนเป็นเหตุให๎สังคมได๎รับความเดือดร๎อน
เชํน การออกกฎหมายปูองกันการผูกขาดและค๎ากําไรเกินสมควรหรือการออกกฎหมายในลักษณะ
คุ๎มครองผู๎บริโภค เป็นต๎น 

 
2.3.2  รัฐเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจ   

การที่รัฐจะเข๎ามาดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะต๎องมีการกําหนดอํานาจหน๎าที่อยํางใด
อยํางหนึ่ง  ในการที่จะเข๎าไปในกระบวนการทางเศรษฐกิจและจะต๎องกําหนดรูปแบบและวิธีการ     
ไว๎ด๎วย  กิจการทางเศรษฐกิจของรัฐอาจเรียกวําวิสาหกิจมหาชนและรวมไปถึงวิสาหกิจแบบผสม    
คือวิสาหกิจของรัฐที่มีเอกชนเข๎ามามีสํวนรํวมด๎วย  วิสาหกิจมหาชนอาจจัดองค๑กรตามรูปแบบ
กฎหมายมหาชนหรือตามกฎหมายของเอกชนก็ได๎   

 



29 

 

2.3.2.1  วิสาหกิจมหาชนตามรูปแบบของกฎหมายมหาชน  

วิสาหกิจมหาชนตามกฎหมายมหาชน(Public  Enterprise) ได๎แกํ องค๑การของรัฐบาล 
(Public Corporation) หมายถึงหนํวยในทางกฎหมายซึ่งกํอตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกาหรือพระบรมราชโองการ(Royal  Charter)ซึ่งกําหนดให๎มีหน๎าที่ดําเนินกิจการซึ่งเป็นหน๎าที่
ของรัฐบาลโดยเฉพาะ  องค๑การของรัฐบาลมีลักษณะของการผสมผสานระหวํางความอิสระ         
ขององค๑การกับการควบคุมกํากับดูแลโดยรัฐ  และการมีอํานาจของฝุายปกครองกับการมีความคิด
ริเริ่มหรือยืดหยุํนเชํนเดียวกับวิสาหกิจเอกชน45 และเป็นรูปแบบมหาชนที่พัฒนามาอยํางสมบูรณ๑   
แบบที่สุดในป๓จจุบัน 46  

ลักษณะทางกฎหมายขององค๑การของรัฐบาล47  

1.  องค๑การของรัฐบาลกํอตั้งขึ้นโดยกฎหมายพิเศษ ได๎แกํ พระราชบัญญัติ       
หรือพระราชกฤษฎีกาหรือพระบรมราชโองการ (Royal Charter) แล๎วแตํกรณี  กฎหมายที่จัดตั้ง    
จะบัญญัติขอบเขตอํานาจหน๎าที่   เอกสิทธิ์  ลักษณะการจัดองค๑การและการกําหนดความสัมพันธ๑    
กับรัฐมนตรี เจ๎าสังกัดไว๎ด๎วย 

2.  องค๑การของรัฐบาลมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
3.  รัฐเป็นเจ๎าของแตํผู๎เดียว 
4.  ผู๎ปฏิบัติงานขององค๑การของรัฐบาลมิใชํข๎าราชการ   การบรรจุ  แตํงตั้ง       

และการออกจากงานเป็นไปตามเง่ือนไขและข๎อบังคับที่องค๑การของแตํละแหํงกําหนดขึ้น 
5.   องค๑การของรัฐบาลสามารถกู๎ยืมเงินหรือเพ่ิมวงเงินกู๎   โดยความเห็นชอบ       

ของรัฐมนตรีไมํจําเป็นต๎องรออนุมัติจากงบประมาณแผํนดิน  ในด๎านระบบบัญชีและการเงินใช๎ระบบ
เดียวกับวิสาหกิจเอกชน 

6.  การดําเนินงานขององค๑การของรัฐบาลตามปกติอยูํภายใต๎การปกครอง       
ของคณะกรรมการขององค๑การของรัฐบาลซึ่ งเป็นอิสระ  แตํในด๎านนโยบายโดยสํวนรวม            
ต๎องรับผิดชอบผํานทางรัฐมนตรีเจ๎าสังกัดและอยูํภายใต๎นโยบายของรัฐบาล  นอกจากนั้นยังต๎อง
รับผิดชอบตํอรัฐสภาโดยผํานรัฐมนตรีเจ๎าสังกัดเชํนกัน 

                                           
45C.J.Dias, “Public Corporations in India”, p. 59 อ๎างถึงใน จันทจิรา  เอ่ียมมยุรา 

วิสาหกิจมหาชน (รัฐวิสาหกิจ) ใน กฎหมายไทย-ศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์และเชิงวิเคราะห์      
ข้อความคิด (วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑, 2529) 
หน๎า 145. 

46W. Friedman, “ Govermental (Public) Enterprises”, p. 18 อ๎างถึงใน จันทจิรา    
เอ่ียมมยุรา, เรื่องเดิม, หน๎า 145. 

47C.J.Dias, “Public Corporations in India”, p.59 ; W. Friedman, “Govermental 
(Public) Enterprises” , p.18 อ๎างถึงใน จันทจิรา  เอ่ียมมยุรา, เรื่องเดิม, หน๎า 145. 
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7. องค๑การของรัฐบาลต๎องรับผิดชอบในสัญญาหรือมูลละเมิดอยํางเต็มจํานวน 
หรือต๎องรับผิดชอบอยํางอ่ืนตามกฎหมายเชํนเดียวกับวิสาหกิจเอกชน  ไมํได๎ รับเอกสิทธิ์ความคุ๎มกัน
จากรัฐในกรณีดังกลําว 

ดังนั้น วิสาหกิจมหาชนในรูปแบบขององค๑การของรัฐบาลจึงมีสองลักษณะ          
อยูํในองค๑การเดียวกัน คือในแงํความสัมพันธ๑ทางด๎านการค๎ากับเอกชนจะมีลักษณะที่เทําเทียมกัน        
การบริหารงานภายในองค๑การมีลักษณะคล๎ายคลึงกับวิสาหกิจเอกชน  แตํในด๎านความสัมพันธ๑กับรัฐ 
การดําเนินงานขององค๑การของรัฐบาลจะต๎องตอบสนองตํอภารกิจของรัฐตามที่กฎหมายจัดตั้งระบุ
อํานาจหน๎าที่ไว๎และอยูํภายใต๎การควบคุมกํากับการดูแลโดยรัฐ 

2.3.2.2  วิสาหกิจมหาชนตามรูปแบบของกฎหมายเอกชน  

วิสาหกิจมหาชนตามรูปแบบของกฎหมายเอกชน ได๎แกํ บริษัทจํากัด(Private Com-
pany) และบริษัทมหาชนจํากัด (Public Company) การจัดตั้งบริษัทภายใต๎แนวความคิด      เสรีนิยม
สมัยใหมํหรือทฤษฎีนีโอคลาสสิคมีความแตกตํางจากการจัดตั้งบริษัทในยุคเสรีนิยมคลาสสิค  เนื่องจาก
บริษัทสมัยใหมํดําเนินการอยูํภายใต๎ระบบตลาดที่มีการแขํงขันไมํสมบูรณ๑  การดําเนินธุรกิ จ  ถูก
ครอบงําโดยบริษัทขนาดใหญํเพียงไมํกี่บริษัทและมักประกอบการในรูปการรวมกลุํมบริษัท(Corporate 
Group)48  การจัดตั้งบริษัทสมัยใหมํจึงมีรูปแบบของการแสวงหาผลประโยชน๑ของผู๎ถือหุ๎นโดยไมํเข๎าไป
มีสํวนในการควบคุมการดําเนินงานของบริษัท49  เป็นการแบํงแยกระหวํางความเป็นเจ๎าของและการ
จัดการ(Separation of Ownership and Control) สํงผลให๎เกิดการแบํงแยกระหวํางการตัดสินใจใน
การดําเนินงานของบริษัท (Decision) และการแบกรับความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานของบริษัท 
(Risk Bearing) ซึ่งการแบํงแยกดังกลําวเป็นสาเหตุสําคัญที่กํอให๎เกิดความขัดแย๎งทางผลประโยชน๑
ระหวํางผู๎ถือหุ๎นซึ่งเป็นตัวการกับกรรมการหรือผู๎บริหารบริษัทซึ่งเป็นตัวแทน   (Agency Cost)  เมื่อ
ตัวแทน(Agent)ของบริษัทกระทําการอันกํอให๎เกิดผลประโยชน๑ตํอตนเองมากกวําที่จะกํอให๎เกิด
ผลประโยชน๑ตํอบริษัทซึ่งเป็นตัวการ (Principal) และเนื่องจากความอสมมาตรกัน     ของข๎อมูล 
(Asymmetric Information)50 คือ การที่กรรมการบริษัทยํอมรู๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ             การ
ดําเนินงานของบริษัทมากกวําผู๎ถือหุ๎น  ทําให๎ผู๎ถือหุ๎นไมํสามารถเข๎าไปดูแลในรายละเอียด        การ
ทํางานของผู๎บริหารหรือกรรมการได๎  จึงเป็นสาเหตุให๎กรรมการบริหารงานของบริษัท             โดยไมํ

                                           
48Nicholas Wolfson, “The Modern Corporation Free Market Versus Regulation,” 

Review of Industrial Organization 4 (Fall 1989): 16.  
49 Ibid., p 31. 

 

50ความอสมมาตรของข๎อมูล (Asymmetric Information) คือ การที่คนกลุํมหนึ่งไมํมีความรู๎
หรือความเข๎าใจคนอีกกลุํมหนึ่งเพียงพอที่จะตัดสินใจดําเนินการตํางๆ ได๎อยํางถูกต๎อง ซึ่งการรับรู๎
ข๎อมูลขําวสาร (information) นี้มีบทบาทสําคัญมากตํอการตัดสินใจดําเนินการในตลาดการเงิน 
ตัวอยํางเชํน ผู๎จัดการของบริษัทยํอมรู๎ดีวําตัวเองซื่อสัตย๑สุจริตหรือไมํ ในขณะที่ผู๎ถือหุ๎นไมํรู๎ หรือ
ผู๎จัดการของบริษัทยํอมรู๎วําธุรกิจของบริษัทดําเนินไปได๎ดีเพียงไรมากกวําผู๎ถือหุ๎น 
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คํานึงถึงผลประโยชน๑สูงสุดของบริษัท  กํอให๎เกิดความเสียหายตํอเจ๎าของและผู๎ถือหุ๎น ได๎51         
อยํางไรก็ตาม ผู๎ถือหุ๎นมีสิทธิตรวจสอบและฟูองร๎องเรียกคําเสียหายจากกรรมการบริษัทได๎            
หากกรรมการบริหารไมํรักษาผลประโยชน๑ของบริษัท 

จากการศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐในบทนี้  
เห็นได๎วํา ระบบเศรษฐกิจทุกระบบจะมีระบบตลาดและการแทรกแซงของรัฐทํางานผสมผสานกัน
แล๎วแตํน้ําหนักอันไหนจะมากกวํากัน  ทําให๎ภารกิจทางเศรษฐกิจของรัฐมีมากน๎อยแตกตํางกันไปตาม
ระบบเศรษฐกิจที่รัฐเลือกใช๎  อยํางไรก็ตามไมํวํารัฐจะมีระบบเศรษฐกิจเป็นแบบใดก็ตามแตํเปูาหมาย
ของภารกิจรัฐก็เพ่ือตอบสนองประโยชน๑ของสังคมสํวนรวมและขจัดป๓ญหาที่เกิดข้ึนในทางสังคมเสมอ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
51จิรจิตร ชํวยศรียัง, บริษัทจ ากัดที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว  (วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต 

คณะนิติศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2548) หน๎า 143. 
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บทท่ี 3 

 
การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐของประเทศไทย 

 
การดํา เนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ รัฐจํ า เป็นที่ จะต๎องเข๎ า ใจสภาพเศรษฐกิจ               

และวิวัฒนาการทางเศรษฐกิจของรัฐ  ตลอดทั้งแนวความคิดที่เกี่ยวกับโครงสร๎างพ้ืนฐานทางการเมือง   
การปกครองและระบบเศรษฐกิจอันเป็นข๎อจํากัดของบทบาทในทางเศรษฐกิจของรัฐ52  ผู๎เขียนจึงได๎
ศึกษาการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐของประเทศไทยในแตํละสมัยตั้งแตํสุโขทัยจนถึง
ป๓จจุบัน  เพราะเศรษฐกิจสังคมไทยเป็นกระบวนการที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไมํหยุดนิ่งและมี
ลักษณะเฉพาะแตกตํางจากวิวัฒนาการของประเทศในยุโรป  และศึกษาการดําเนินกิจกรรม        
ทางเศรษฐกิจของรัฐภายใต๎บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  เพ่ือให๎เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร๎าง
พ้ืนฐานทางการเมืองการปกครองของประเทศไทยซึ่งสัมพันธ๑กับภารกิจของรัฐ  ทั้งนี้เพ่ือจะได๎เข๎าใจ
หลักการพื้นฐานทางกฎหมายที่ใช๎ในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  

 
3.1  พัฒนาการของแนวความคิดว่าด้วยการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐ 

 
พัฒนาการของแนวความคิดวําด๎วยการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐ  ผู๎เขียนได๎แบํง

ศึกษาเป็น 2 ชํวงเวลาคือ  3.1.1  การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐกํอนการเปลี่ยนแปลง     
การปกครองในปีพ.ศ. 2475  3.1.2  การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐภายใต๎บทบัญญัติ      
ของรัฐธรรมนูญ   

 
3.1.1  การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐก่อนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน 

ปี พ.ศ. 2475   

การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐกํอนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี             
พ.ศ. 2475 แบํงเป็น 3 สมัยคือ  3.1.1.1  สมัยสุโขทัย  3.1.1.2  สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร๑ตอนต๎น  
3.1.1.3  สมัยภายหลังการทําสนธิสัญญาเบาว๑ริง 

3.1.1.1  สมัยสุโขทัย 

สมัยสุโขทัยรูปแบบการปกครองเป็นแบบราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราช 
(Absolute-Monarchy) อํานาจอธิปไตยหรืออํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศอยูํที่กษัตริย๑      
หรือพํอขุนเพียงพระองค๑เดียว  สภาพเศรษฐกิจและสังคมเป็นสังคมเกษตรกรรม  มีข๎อความในศิลา 
จาลึกตอนหนึ่งที่วํา “ในน้ํามีปลา ในนามีข๎าว เจ๎าเมืองบํเอาจกอบ ในไพรํ ลูทํางเพ่ือนจูงวัวไปค๎าขี่ม๎า

                                           
52สุรพล นิติไกรพจน๑, เรื่องเดิม, หน๎า 385. 
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ไปขาย ใครจักใครํค๎าช๎าง ค๎า ใครจักใครํค๎าม๎า ค๎า ใครจักใครํค๎าเงือนค๎าทอง ค๎า ไพรํฟูาหน๎าใส”53 
แสดงให๎เห็นสภาพเศรษฐกิจของสังคมวํามีความอุดมสมบูรณ๑  ทั้งนี้  เนื่องจากจํานวนประชากรมีน๎อย
กวําทรัพยากรธรรมชาติประเภทอาหาร  รัฐจึงไมํจําเป็นต๎องแทรกแซงเพ่ือแก๎ไขป๓ญหาทางเศรษฐกิจ 

3.1.1.2  สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร๑ตอนต๎น54 

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาความเป็นเอกราชตลอดจนการแผํขยายอาณาจักรให๎ยิ่งใหญํ   
ทําให๎ประเทศต๎องตกอยูํในภาวะสงครามหลายครั้ง  ผู๎นําจึงต๎องมีความเข๎มแข็งและเด็ดขาด  ชีวิต
ราษฎรจําต๎องมาอยูํภายใต๎อํานาจของกษัตริย๑  ราษฎรทุกคนมีฐานะเป็นไพรํที่ต๎องสังกัดมูลนาย    
เพ่ือความสะดวกในการระดมพลและสั่งการ  เมื่อกษัตริย๑ทรงรวมประเทศให๎เป็นปึกแผํนมั่นคงได๎ทรง
ออกกฎหมายผูกขาดที่ดินทั้งประเทศที่รวมขึ้นเป็นอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา  ป๓จจัยการผลิตทั้ งหลาย
เป็นของรัฐไมํวําจะเป็นที่ดิน ทุน แรงงาน  กษัตริย๑ควบคุมป๓จจัยการผลิตโดยผํ านกลไกการแตํงตั้ง  
เจ๎าขุนมูลนาย  เจ๎าขุนมูลนายจะได๎รับคําตอบแทนตามตําแหนํงศักดินา  ผลประโยชน๑ที่ได๎รับคือ   
การได๎ใช๎สอยไพรํที่ตนบังคับอยูํ ได๎สิ่งของคําธรรมเนียมตํางๆจากคนที่อยูํในบังคับ  นอกจากนี้กษัตริย๑
ยังได๎มอบที่ดินให๎ถือครองทําให๎ได๎รับคําเชําจากชาวบ๎านผู๎มาเชํา  เห็นได๎วําระบบศักดินาเป็นระบบ
การเมืองที่สนับสนุนการขูดรีดทางเศรษฐกิจจากราษฎรและสอดคล๎องกับระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย๑
ที่สนับสนุนอํานาจชนชั้นปกครอง  และเพ่ือให๎อํานาจดังกลํ าวชอบธรรมระบบนี้จึงได๎นําเอาคติ   
ความเชื่อทางศาสนาพราหมณ๑และพุทธในลัทธิเทวสิทธิ  (Divine Right)มาใช๎  เป็นผลให๎ประชาชน
ยอมอยูํภายใต๎อํานาจเด็ดขาดของกษัตริย๑   

สังคมเศรษฐกิจในสมัยกรุงศรีอยุธยา-รัตนโกสินทร๑ตอนต๎นโดยทั่วไปมีลักษณะ     
การผลิตเพ่ือเลี้ยงชีพและสํงสํวยให๎รัฐ  รายได๎ของรัฐมาจากการค๎าขายกับตํางประเทศเป็นสํวนใหญํ  
การค๎าขายกับตํางประเทศอยูํภายใต๎การผูกขาดของรัฐ  ผลผลิตและแรงงานเกณฑ๑ที่บังคับจากราษฎร
กลายเป็นสินค๎าสําคัญของรัฐ  รูปแบบการค๎าเป็นแบบรัฐกับรัฐดําเนินการค๎ากัน  เป็นการค๎าที่กระทํา
ควบคูํกับการเจริญพระราชไมตรี  คูํค๎าที่สําคัญในเวลานั้นคือจีนและการค๎าได๎ขยายวงกว๎างขึ้นเมื่อฝรั่ง
ชาติตะวันตกเข๎ามาค๎าขายกับอยุธยา  ซ่ึงกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการค๎าที่สําคัญอีกรูปแบบหนึ่ง
คือการค๎าภายใต๎ระบบราชการ  โดยพระคลังสินค๎ามีบทบาทสําคัญในการจัดจําหนําย  การกําหนด
ราคาสินค๎า  การกําหนดอัตราแลกเปลี่ยน  ตรวจเช็คสินค๎านําเข๎าและสํงออก  ซึ่ งสอดคล๎อง         
กับแนวความคิดทางการเมืองและเศรษฐกิจของลัทธิพาณิชย๑นิยมที่การค๎าขายตกอยูํภายใต๎การ
ควบคุมของรัฐ  รัฐประกอบการค๎าขายเพ่ือความมั่นคงและเจริญรุํงเรืองของประเทศเป็นหลัก  พํอค๎า
เป็นเพียงเครื่องมือหาเงินให๎กับรัฐและขุนนาง  การกํอตัวของทุนของชนชั้นพํอค๎า จึงต๎องอาศัย         
ความคุ๎มครองของระบบราชการ   

 
 

                                           
53มหาวิทยาลัยรามคําแหง, จังหวัดสุโขทัย ใน สารนิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 

ค๎นวันที่ 22 มิถุนายน 2559 จาก http://www.info.ru.ac.th/province/Sukhotai/history.htm 
  

54ฉัตรทิพย๑ นาถสุภา  สมภพ  มานะรังสรรค๑, ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยจนถึง  พ.ศ.
2484 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ๑มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑, 2527), หน๎า 31-46. 

http://www.info.ru.ac.th/province/Sukhotai/history.htm
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3.1.1.3  สมัยภายหลังการทําสนธิสัญญาเบาว๑ริง 

ภายหลังจากที่ประเทศไทยได๎ทําสนธิสัญญาเบาว๑ริงกับประเทศอังกฤษในปี  พ.ศ. 
2398  สํงผลให๎เศรษฐกิจของประเทศไทยเปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเองมาเป็นระบบเศรษฐกิจ
แบบตลาด  และกํอให๎เกิดลักษณะที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจไทยคือตกอยูํภายใต๎อิทธิพล          
ของเศรษฐกิจโลก  โดยยอมรับหลักการแบํงงานกันทําระหวํางประเทศแบบอานิคม คือประเทศไทย
ผลิตสินค๎าขั้นปฐมภูมิและวัตถุดิบเพ่ือการสํงออกแลกเปลี่ยนกับการนําเข๎าสินค๎าสําเร็จรูปจากกลุํม
ประเทศศูนย๑กลางทุนนิยมโลกโดยเฉพาะประเทศอังกฤษ  ผลของสนธิสัญญาเบาว๑ริงทําให๎ประเทศ
ไทยต๎องดําเนินนโยบายการค๎าเสรี  การประกอบการค๎าขายโดยรัฐต๎องสิ้นสุดลง  การผูกขาดสินค๎า
เกือบทุกชนิดโดยรัฐถูกยกเลิก  รัฐจึงหันมาเน๎นรายได๎จากการเก็บภาษีอากรที่ให๎เอกชนประมูล   
ผูกขาดการจัดเก็บภาษีสํงรัฐซึ่งอยูํในมือของนายทุนจีนเป็นสํวนใหญํ เชํน ภาษีฝิ่น อากรสุรา ภาษีดีบุก 
และรัฐประกอบการทางเศรษฐกิจในรูปแบบของการลงทุนรํวมกันระหวํางนายทุนและฝุายชนชั้น
ปกครองโดยเงินทุนสนับสนุนจากพระคลังข๎างที่ เชํน แบงก๑สยามกัมมาจล(ธนาคารไทยพาณิชย๑) 
กํอตั้งจากทุน  พระคลังข๎างที่รํวมกับทุนของพํอค๎านายอากรและนายทุนชาติตะวันตก55  รัฐต๎อง
ดําเนินนโยบายหลายประการที่เอ้ืออํานวยตํอการพัฒนาตามระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมในขณะนั้น เชํน 
การคงภาษีที่นาไว๎ในระดับต่ํา  การยกเลิกระบบทาสและระบบไพรํ  ซึ่งถือเป็นการปลดปลํอยแรงงาน
ออกไปสูํความเป็นอิสระ  ทําให๎แรงงานเหลํานั้นมีแรงจูงใจที่จะทําการผลิตเพ่ือสนองตํอความต๎องการ
ของตลาด  ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงได๎ปฏิรูประบบบริหารราชการแผํนดินใหมํและทรงจัดตั้ง     
วิสาหกิจอันเป็นพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจหลายแหํง เชํน การรถไฟ  การประปา  การโทรเลขโทรศัพท๑  
สํงผลให๎ฐานะการคลังของประเทศมีความมั่นคงมากขึ้น  ตลอดชํวงรัชกาลที่ 5 เงินรายได๎ของแผํนดิน
เกินดุลการค๎าเป็นสํวนใหญํ  ชํวงรัชกาลที่ 6 ภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ํา  การสํงออกข๎าวและผลิตภัณฑ๑
อ่ืนๆลดลงอยํางเห็นได๎ชัด  แนวโน๎มสํวนหนึ่งเป็นผลมาจากรัฐบาลไมํได๎เข๎าไปยุํงเกี่ยวกับกิจกรรม   
ทางเศรษฐกิจ เชํน รัฐไมํสนใจที่จะดําเนินโครงการด๎านชลประทานอยํางจริงจัง  ไมํมีการดําเนินงาน
ใดๆที่เกี่ยวกับโครงการผสมพันธุ๑สัตว๑  การควบคุมแรงงานการสหกรณ๑และสินเชื่อในภาคชนบท      
และความสัมพันธ๑ระหวํางเจ๎าของที่ดินกับผู๎เชํา56 อุตสาหกรรมรัฐไมํสนใจที่จะสํงเสริมอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ  รัฐไมํได๎เข๎ามาเกี่ยวข๎องกับแผนของผู๎ประกอบการที่จะจัดตั้งอุตสาหกรรมใหมํๆ   
เชํน บริษัทแหํงหนึ่งได๎ยื่นขอกู๎เงินจากรัฐแตํไมํได๎รับเงินมากพอที่จะซื้อหนังสัตว๑สําหรับเครื่องจักร
ขนาดใหญํที่ติดตั้งไว๎จนต๎องทําการผลิตเพียงร๎อยละ 20 ของกําลังการผลิตเต็มที่57  เจ๎าของเหมือง 

                                           
55ธนาคารไทยพาณิชย๑ จํากัด, บริษัทแบงก๑สยามกัมมาจลทุนจํากัดเปลี่ยนเป็นธนาคารไทย

พาณิชย๑จํากัด (ม.ป.ท., 2499)  อ๎างถึงใน  ฉัตรทิพย๑ นาถสุภา  และสมภพ  มานะรังสรรค๑,         
เรื่องเดียวกัน, หน๎า 390-391. 

56David b. Johnston, “Rural Society and the rice Economy in Thailand, 1880-
1930”(Doctoral dissertation, Yale University, 1975), pp.  378-379  อ๎างถึงใน  ฉัตรทิพย๑  
นาถสุภา และ  สมภพ  มานะรังสรรค๑, เรื่องเดียวกัน, หน๎า 446. 

57หอจดหมายเหตุแหํงชาติ,  รัชกาลที่ 6  ค.12.3/18.  อ๎างถึงใน  ฉัตรทิพย๑ นาถสุภา       
และสมภพ  มานะรังสรรค๑, เรื่องเดียวกัน, หน๎า 449. 
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รายหนึ่งได๎ร๎องขอตํอรัฐบาลให๎จัดตั้งโรงถลุงแรํขนาดใหญํ  เพ่ือวําประเทศจะได๎รับผลประโยชน๑มาก
ขึ้นจากอุตสาหกรรมดีบุก58  ซ่ึงในเวลานั้นแรํดีบุกทั้งหมด   ถูกสํงไปถลุงที่โรงถลุงในปีนังและสิงคโปร๑  
โรงถลุงทั้งสองแหํงเป็นผู๎กําหนดราคาแรํที่ผู๎สํงออกไทยได๎รับทั้งยังเป็นผู๎กําหนดอัตราร๎อยละของเนื้อ
แรํด๎วย  เป็นผลให๎ประเทศไทยต๎องสูญเสียรายได๎เป็นอันมากจากการถลุงแรํ  สะท๎อนให๎เห็นวํารัฐมิได๎
สํงเสริมสนับสนุนการประกอบการของภาคเอกชน  ทําให๎การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยภาคเอกชน
ประสบความล๎มเหลว  ในทางตรงข๎ามขุนนางกลับได๎รับการสนับสนุนจากรัฐ เชํน กรณีบริษัท
ปูนซีเมนต๑ไทยซึ่งจัดตั้งโดยเจ๎าพระยายมราชผู๎เป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งเงินทุนทั้งหมด 
เป็นของพระคลังข๎างที่  โดยให๎เป็นเงินลงทุนสํวนหนึ่งและให๎เจ๎าพระยายมราชกู๎ยืมสํวนหนึ่ง  บริษัท
จ๎างคนงาน 300 คนและมีทุนจดทะเบียน 1 ล๎านบาท  จัดเป็นโรงงานที่ใหญํที่สุดในประเทศ       
กํอนสงครามโลกครั้งที่ 2 และผูกขาดการผลิตปูนซีเมนต๑แตํผู๎เดียว59  แสดงให๎เห็นวําแม๎ประเทศไทย
จะเปิด เสรีทางการค๎า   รั ฐยั งคงเป็นผู๎ ประกอบการและลงทุนในทางเศรษฐกิจเป็นหลัก                 
การประกอบการของภาคเอกชนไทยไมํสามารถเติบโตได๎อยํางเต็มที่ เพราะขาดการสํงเสริม      
สนันสนุนจากภาครัฐ  ระบอบการปกครองประเทศยังคงเป็นระบอบศักดินา  เมื่อระบบตลาดเข๎ามา
ประกบและระบบทุนนิยมแบบอาณานิคมตะวันตกเข๎ามาซ๎อนทับ  ราษฎรจึงไมํอาจหลีกเลี่ยง      
การถูกขูดรีดจากทั้งระบบศักดินาและระบบนายทุนได๎  ประชาชนจึงมีความลําบากและยากจน   

จากการศึกษาการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐของประเทศไทยกํอนมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2475  เห็นได๎วําประเทศไทยในยุคนั้นมีรูปแบบการปกครอง    
แบบสมบูรณาญาสิทธิราช  อํานาจอธิปไตยหรืออํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศอยูํที่ กษัตริย๑  
การค๎าการลงทุนของกษัตริย๑และขุนนางมีบทบาทอยํางมากในระบบเศรษฐกิจ  เพราะป๓จจัยการผลิต
ทั้งหลายเป็นของรัฐและขุนนางไมํวําจะเป็นที่ดิน  ทุน  แรงงาน  การประกอบการทางธุรกิจ        
ของเอกชนเป็นเพียงเครื่องมือหาเงินให๎กับรัฐและตัวขุนนาง  เอกชนต๎องอาศัยความคุ๎มครองจาก
ระบบราชการในการประกอบการทางธุรกิจ  การประกอบการทางธุรกิจของเอกชนจึงไมํสามารถ
เกิดขึ้นได๎อยํางอิสระ  แม๎ประเทศไทยจะได๎ทําสนธิสัญญาเบาว๑ริงกับประเทศอังกฤษในปี พ.ศ.2398  
ซึ่งทําให๎การผูกขาดสินค๎าเกือบทุกชนิดโดยรัฐสิ้นสุดลงและต๎องดําเนินนโยบายการค๎าเสรี แล๎วก็ตาม  
แตํเมื่อเอกชนยังไมํมีความพร๎อมในการลงทุนและประกอบการทางเศรษฐกิจ  ผลประโยชน๑จึงตกไป
อยูํกับนายทุนตํางชาติที่เข๎ามาลงทุนในประเทศไทย  และรัฐได๎เปลี่ยนรูปแบบการประกอบการ     
ทางเศรษฐกิจจากการเป็นผู๎ลงมือผลิตสินค๎าหรือบริการเองมาเป็นรูปแบบการเป็นหุ๎นสํวนและถือหุ๎น
ในธุรกิจของเอกชน    

 

 

                                           
58หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, รัชกาลที่ 6  กษ.6/9.  อ๎างถึงใน  ฉัตรทิพย๑ นาถสุภา  สมภพ  

มานะรังสรรค๑, เรื่องเดียวกัน, หน๎า 449. 
59หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, รัชกาลที่ 6  รล.20/13; Ingram, op. cit., footnote., 15,     

p, 135,  อ๎างถึงใน  ฉัตรทิพย๑ นาถสุภา  และสมภพ  มานะรังสรรค๑, เรื่องเดิม, หน๎า 456. 
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3.1.2  การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ   

แนวความคิดการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐภายใต๎บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ผู๎เขียนได๎แบํงศึกษาเป็น 3 ยุค โดยอาศัยแนวความคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจเป็นเกณฑ๑คือ  3.1.2.1   
ยุคทุนนิยมโดยรัฐ  3.1.2.2 ยุคเสรีนิยมคลาสสิค  3.1.2.3 ยุคเสรีนิยมสมัยใหมํ 

3.1.2.1  ยุคทุนนิยมโดยรัฐ  

ยุคทุนนิยมโดยรัฐ คือชํวงระยะเวลาตั้งแตํพุทธศักราช  2475 ถึง 2501 ซึ่งประเทศ
ไทยมีรัฐธรรมนูญใช๎บังคับรวม 6 ฉบับคือ   

1)   รัฐธรรมนูญฉบับที่ 1  พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผํนดิน
สยามชั่วคราว  พุทธศักราช  2475  เริ่มใช๎เมื่อ  27  มิถุนายน  2475 ถึง 10 ธันวาคม 2475  ระยะเวลา
ใช๎บังคับ 5 เดือน 13 วัน  พระยามโนปกรณ๑นิติธาดาดํารงตําแหนํงนายกรัฐมนตรี  เนื่องจากเป็น
รัฐธรรมนูญที่เกิดจากการปฏิวัติเนื้อหาของรัฐธรรมนูญจึงมิได๎มีบทบัญญัติรับรองคุ๎มครองสิทธิเสรีภาพ
ขั้นพ้ืนฐานของประชาชนไว๎เลย 

2)   รัฐธรรมนูญฉบับที ่2  รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรสยาม (ไทย) พุทธศักราช  
2475  เริ่มใช๎เมื่อ 10 ธันวาคม  2475  ถึง 9 พฤษภาคม  2489 ระยะเวลาใช๎บังคับ 13 ปี 4 เดือน  
29 วัน พระยามโนปกรณ๑นิติธาดา พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายควง  
อภัยวงศ๑ นายทวี บุญยเกตุ  ม.ร.ว.เสนีย๑  ปราโมช  นายปรีดี  พนมยงค๑ ดํารงตําแหนํงนายกรัฐมนตรี  
รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีบทบัญญัติที่รับรองเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานบางประการ เชํน เสรีภาพในรํางกาย  
ทรัพย๑สิน  การประกอบอาชีพ60 แตํรัฐได๎ออกกฎหมายมาเพ่ือจํากัดเสรีภาพที่รับรองไว๎ในรัฐธรรมนูญ
คือพระราชบัญญัติปูองกันรัฐธรรมนูญเพ่ือจํากัดเสรีภาพในการวิจารณ๑รัฐธรรมนูญฉบับนี้  ทําให๎สิทธิ
เสรีภาพที่รับรองไว๎เป็นเพียงรูปแบบเทํานั้น 

3)   รัฐธรรมนูญฉบับที่ 3  รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  
2489  เริ่มใช๎เมื่อ  10 พฤษภาคม 2489  ถึง  8 พฤศจิกายน  2490  ระยะเวลาการใช๎บังคับ 1 ปี 6 เดือน  
นายปรีดี  พนมยงค๑  พลเรือตรีถวัลย๑  ธํารงนาวาสวัสดิ์  ดํารงตําแหนํงนายกรัฐมนตรี  รัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ได๎รับรองเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานบางประการเชํนเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับที่  2 เชํน เสรีภาพ       
ในรํางกาย  เสรีภาพทรัพย๑สิน  ในการอาชีพ61 แตํไมํมีบทบัญญัติมาตราใดกลําวถึงบทบาทของรัฐ   
ทางเศรษฐกจิเชํนเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับที่ 1  และฉบับที่ 2 

4)   รัฐธรรมนูญฉบับที่ 4  รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช  2490  เริ่มใช๎เมื่อ 9 พฤศจิกายน  2490  ถึง  23  มีนาคม  2492  ระยะเวลา
การใช๎บังคับ 1 ปี 4 เดือน 14 วัน  พันตรีควง  อภัยวงศ๑  จอมพล ป.พิบูลสงคราม  ดํารงตําแหนํง
นายกรัฐมนตรี  เป็นยุคที่ทหารและกองทัพเข๎ามามีบทบาททางการเมืองการปกครองประเทศโดยการ
ยึดอํานาจทํารัฐประหาร  ประเทศไทยจึงอยูํภายใต๎การเมืองการปกครองแบบเผด็จการโดยทหาร   

                                           
60มาตรา 14 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรสยาม (ไทย) (พุทธศักราช 2475) 
61มาตรา 14 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2489   
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5)   รัฐธรรมนูญฉบับที่ 5  รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  
2492  เริ่มใช๎เมื่อ  23  มีนาคม  2492  ถึง  29  พฤศจิกายน  2494 ระยะเวลาใช๎บังคับ 2 ปี         
8 เดือน 6 วัน  จอมพล  ป.พิบูลสงคราม  ดํารงตําแหนํงนายกรัฐมนตรี  รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีลักษณะ
เป็นแบบเสรีนิยมโดยกําหนดหลักประกันสิทธิเสรีภาพตํางๆของประชาชนมากกวําทุกฉบับกํอนนี้   
และยังคงรับรองการมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย๑สิน62  เสรีภาพในการประกอบอาชีพ63  และมีบทบัญญัติ
ปูองกันการใช๎อํานาจรัฐตํอการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน64  และเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรก     
ที่กําหนดเรื่องแนวนโยบายแหํงรัฐไว๎และรับรองเสรีภาพในทางเศรษฐกิจของประชาชนและให๎ เป็น
หน๎าที่ของรัฐในการจัดทํากิจการที่เป็นสาธารณูปโภค65  รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็น
ประชาธิปไตยที่สุดเทําที่มีมาแตํใช๎ได๎บังคับได๎ 2 ปี 8 เดือน 6 วันเทํานั้น  จอมพล ป. พิบูลสงคราม  
ไดน๎ําเอารัฐธรรมนูญฉบับที ่2 กลับมาใช๎เป็นแนวทางในการปกครองประเทศอีกครั้งหนึ่ง 

6)   รัฐธรรมนูญฉบับที่ 6  รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  
2475  แก๎ไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช  2495  เริ่มใช๎เมื่อ  8  มีนาคม  2495  ถึง  20  ตุลาคม  2501  
ระยะเวลาการใช๎บังคับ 6 ปี 7 เดือน 12 วัน  จอมพล ป.พิบูลสงคราม  นายพจน๑  สารสิน พลโท
ถนอม กิตติขจร  ดํารงตําแหนํงนายกรัฐมนตรี  รัฐธรรมนูญฉบับนี้ จอมพล ป.พิบูลสงคราม  ได๎นํา
หลักการของรัฐธรรมนูญฉบับที่  2  รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรสยาม (ไทย) พุทธศักราช  2475  
กลับมาใช๎บริหารประเทศอีกครั้ง 

จากการศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในชํวงระยะเวลานี้  เห็นได๎วํารัฐธรรมนูญ
เริ่มวางแนวทางของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม  โดยมีการรับรองเสรีภาพในทางทรัพย๑สิน        
และเสรีภาพในการประกอบอาชีพ  และเริ่มมีการวางแนวนโยบายแหํงรัฐและกําหนดให๎เป็นหน๎าที่
ของรั ฐ ในการจัดทํากิ จการที่ เป็นสาธารณูปโภค ไว๎ ในรัฐธรรมนูญฉบับที่  5  รั ฐธรรมนูญ                
แหํงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2492 อยํางไรก็ตาม สิทธิเสรีภาพของประชาชน               
ตามรัฐธรรมนูญในยุคนี้เป็นเพียงรูปแบบเทํานั้น  รัฐธรรมนูญมิได๎ให๎หลักประกันหรือการคุ๎มครอง  
สิทธิเสรีภาพจากการใช๎อํานาจรัฐ  การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรัฐเป็นไปอยํางกว๎างขวาง  
เพราะในอดีตที่ผํานมาการเปิดประเทศและนโยบายทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมและการพัฒนาทุน   
โดยเอกชน  ผู๎ได๎รับประโยชน๑ที่แท๎จริงคือนายทุนชาวตะวันตกและชาวจีน  คนไทยกลับมิได๎ผลดีจาก
นโยบายดังกลําว  เมื่อคณะราษฎรได๎ทําการยึดอํานาจปกครองประเทศและเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย๑มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยที่พระมหากษัตริย๑ทรง
อยูํใต๎รัฐธรรมนูญ66  นโยบายของคณะราษฎรจึงให๎ความสําคัญกับเอกราชทางเศรษฐกิจของประเทศ    
และปากท๎องของประชาชนเป็นหลักและให๎ราษฎรมีสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย67ภายใต๎
                                           

62 มาตรา 34 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2492) 
63 มาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2492) 
64 มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2492) 
65 มาตรา 68 ของฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2492) 
66 มาตรา 17 ของธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2515) 
67 รายงานการประชุมสภาผู๎แทนราษฎร ครั้งที่ 1/2475, “หลัก  6  ประการ”,  หน๎า  6-7. 
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รัฐธรรมนูญฉบับแรกคือพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผํนดินสยามชั่วคราว  พุทธศักราช 
๒๔๗๕  ทําให๎ประเทศไทยมีรัฐสภา68และมีฝุายบริหาร69เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก  แตํด๎วยภาวะเศรษฐกิจ
โลกที่ตกต่ํา  การเงินฝืดเคืองทั่วไป  ข๎าวมีราคาตกต่ํา  ชาวนาได๎รับความยากลําบาก  กรรมกรไมํมี
งานทํา  มีการเรียกร๎องร๎องให๎รัฐบาลตั้งโรงงาน  รัฐชํวยเหลือเกษตรกรโดยจัดตั้งสหกรณ๑ให๎กู๎เงิน  
นายปรีดี  พนมยงค๑  ได๎เสนอนโยบายทางเศรษฐกิจที่สําคัญคือรํางเค๎าโครงเศรษฐกิจแหํงชาติ        
พ.ศ.2475  โดยมีลักษณะสังคมนิยมแบบยูโทเปียที่ได๎ปรับปรุงให๎เข๎ากับสภาพของสังคมไทย70     
นายปรีดี  พนมยงค๑  มีความเห็นวําคนทุกคนควรทํางานและรัฐควรจัดให๎ราษฎรสํวนใหญํทํางาน    
โดยได๎รับคําจ๎างจากรัฐบาล71  และสนับสนุนให๎ชุมชนเป็นเจ๎าของกรรมสิทธิ์รํวมกันในป๓จจัยที่สําคัญ
ทางการผลิตโดยใช๎หลักการของสหกรณ๑  แตํข๎อเสนอดังกลําวถูกมองวําเป็นคอมมิวนิสต๑โดยเห็นวํา               
“ผิดรัฐธรรมนูญ”และ“เป็นเผด็จการ” จึงถูกคัดค๎านโดยเสียงข๎างมากของคณะรัฐมนตรี  ที่สุดแล๎ว      
เค๎าโครงการเศรษฐกิจแหํงชาติก็มิได๎ถูกนํามาใช๎  ในสมัยรัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนารัฐมีนโยบาย
ที่จะเข๎าไปประกอบการทางเศรษฐกิจที่เป็นสาธารณูปโภค เชํน การรถไฟ  การไปรษณีย๑โทรเลข   
การขนสํง  การชลประทาน  นอกจากนี้ด๎านการพาณิชย๑ได๎สร๎างกลไกทางเศรษฐกิจขึ้นมาแขํงขัน   
กับธุรกิจเอกชนโดยเฉพาะธุรกิจของคนจีน เชํน มีการสร๎างโรงงาน  การตั้งฉางหรือไซโล  การจัดการ
ตลาดสินค๎าข๎าวในประเทศ  มีการตั้งบริษัทโรงสีข๎าวไทยซึ่งรัฐเป็นเจ๎าของแตํยังต๎องใช๎ผู๎บริหาร      
เป็นคนจีน72  มีการตั้งสหกรณ๑ประเภทเครดิต  สํงเสริมราษฎรให๎นิยมอาชีพการค๎าและหาชํองทาง  
ให๎ราษฎรทําการค๎ามากขึ้น  และต๎องการสร๎างอุตสาหกรรมข้ึนมาและบุกเบิกที่ทางเกษตร  ทําให๎ลัทธิ
เศรษฐกิจทุนนิยมโดยรัฐเริ่มกํอตัวขึ้น73 เมื่อพันเอกหลวงพิบูลสงครามได๎ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี     
ในปีพ.ศ.2481 และดํารงตําแหนํงนายกรัฐมนตรีหลายสมัยรวมระยะเวลามากกวํา  14 ปี               
ได๎ประกาศใช๎นโยบาย“เศรษฐกิจชาตินิยม”โดยมีคําแถลงนโยบายของรัฐบาลวํา“ในการบํารุง
เศรษฐกิจของประเทศนั้น  รัฐบาลจะได๎รํวมมือกับประชาชนในฐานะเป็นผู๎นํา   กิจการใดอันเป็น     
สิ่งสําคัญสําหรับชาติรัฐบาลจะเป็นผู๎นําทําหรือเข๎ารํวมมือกับเอกชน  แตํการใดที่เห็นควรจะปลํอยได๎   
ก็จะได๎ปลํอยให๎บริษัทหรือเอกชนดําเนินการตํอไป” ดังนั้น กิจการด๎านอุตสาหกรรมขนาดใหญํรัฐ    
จึงกลายเป็นผู๎ประกอบการ  ด๎านการพาณิชย๑มีการตั้งบริษัทการค๎าขึ้นมาเพ่ือผูกขาดสินค๎า           
บางประเภทโดยรัฐบาลเป็นผู๎ถือหุ๎น เชํน  จัดตั้งบริษัท ข๎าวไทย จํากัด  เป็นศูนย๑กลางการรับซื้อ    
และสํงออกข๎าว  จัดตั้งบริษัทไทยนิยมพาณิชย๑ จํากัด เพ่ือทําการควบคุมการค๎าปลีกและค๎าสํง  จัดตั้ง

                                           
68 มาตรา 8 ของธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2515) 
69 มาตรา 28 ของธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2515) 
70เดือน  บุนนาค, ท่านปรีดี-รัฐบุรุษอาวุโส (พระนคร:เสริมวิทย๑บรรณาคาร,2500), หน๎า

166.  อ้างถึงใน ชัยอนันต๑  สมุทวณิช, เรื่องเดิม, หน๎า 142. 
71ชัยอนันต๑  สมุทวณิช, เรื่องเดิม, หน๎า 142-144. 
72ยุทธพร  อิสรชัย, บทบาทของรัฐกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองไทย, เอกสาร   

การสอนชุดวิชาเศรษฐกิจการเมืองไทย , (นนทบุรี : สํานักพิมพ๑มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2554), หน๎า 8-8.  

73ฉัตรทิพย๑ นาถสุภา  และสมภพ  มานะรังสรรค๑, เรื่องเดิม, หน๎า 603-604. 
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บริษัท จังหวัด จํากัด โดยกรมสรรพสามิตถือหุ๎นร๎อยละ 51  ที่เหลือเป็นของบริษัทกึ่งองค๑การ         
และเอกชนเพ่ือผูกขาดสินค๎าสรรพสามิตในระยะแรกและในสมัยสงครามได๎ผูกขาดสินค๎าเกือบ         
ทุกประเภท จัดตั้งบริษัท ประมวลไทยพานิชกัมมาจล จํากัดทําการนําเข๎าและสํงออกสินค๎าแทนบริษัท
ตํางชาติทั้งหมดที่ต๎องเลิกกิจการไป  จัดตั้งบริษัทเดินเรือทะเล จํากัด  ดําเนินกิจการเดินเรือ         
และการพาณิชย๑ทั้งในและนอกราชอาณาจักรและทําหน๎าที่เป็นเจ๎าของ  ตัวแทนการเชําเรือ         
เป็นผู๎สร๎างและให๎เชําทําเรือและทําการค๎าขายแถบชายฝ๓่ง ในประเทศและประเทศเพ่ือนบ๎าน   
ข๎างเคียง  ผู๎ถือหุ๎นคือบริษัท อีสต๑เอเชียติก จํากัด ร๎อยละ 15  บริษัท สเตรตตีมชิบ จํากัด           
ร๎อยละ 1574 และกรมเจ๎าทํา  นอกจากนี้รัฐได๎บังคับซื้อ โอนหรือยึดกิจการของชาวตํางชาติ        
เและได๎จัดตั้งบริษัทขึ้นมาดําเนินการเอง  โดยออกพระราชบัญญัติควบคุมและจัดการกิจการ       
หรือทรัพย๑สินของคนตํางด๎าวบางจําพวกในภาวะคับขัน พ.ศ.2484  และพระราชบัญญัติวําด๎วย     
ชนศัตรูและทรัพย๑สินของชนศัตรู พ.ศ.2485 เชํน อุตสาหกรรมยาสูบยึดกิจการมาจากห๎างหุ๎นสํวน
จํากัด บูรพายาสูบ  บริษัท ฮอฟฟ๓น จํากัด  บริษัท บริทิซ-อเมริกันยาสูบ จํากัด และโรงงานผลิตบุหรี่
อ่ืนๆอุตสาหกรรมกระดาษ  รัฐบาลได๎เข๎าควบคุมกิจการโรงงานกระดาษกาญจนบุรีและโรงงาน
กระดาษสามเสน  อุตสาหกรรมทอผ๎าโอนมาจากโรงงานทอผ๎าจังหวัดนครราชสีมา  โรงงานทอผ๎ า
จังหวัดพิษณุโลกและตํอมาได๎รํวมทุนกับญี่ปุุนจัดตั้ง บริษัท ป๓่นด๎ายและทอผ๎า จํากัด  และบริษัท 
อุตสาหกรรมผ๎าไทย จํากัด  มอบให๎กระทรวงอุตสาหกรรมควบคุมกิจการ  อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงรัฐ  
ได๎ยึดกิจการเดิมของบริษัท สแตนดาร๑ด แวคั่มออยส๑ จํากัด   และบริษัท เชลล๑ จํากัด มอบให๎
กระทรวงกลาโหมเป็นผู๎ดําเนินการ  รัฐบาลได๎ยึดอุตสาหกรรมเหมืองแรํที่ เคยดําเนินการ             
โดยชาวตํางชาติทั้งหมดแล๎วให๎ บริษัท แรํและยางไทย จํากัด ดําเนินการ  เป็นต๎น  และในชํวงที่
ประเทศไทยได๎เข๎ารํวมสงครามโลกครั้งที่สอง  ภาวะสงครามทําให๎เกิดความขาดแคลนสินค๎าอุปโภค
และบริโภค  จึงมีการจัดตั้งองค๑การเชื้อเพลิงและจัดตั้งธนาคารชาติขึ้นในปี พ.ศ. 2481  เห็นได๎วํา  
สมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม  รัฐบาลได๎เข๎าประกอบการทางเศรษฐกิจในหลายรูปแบบ เชํน 
การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ  การถือหุ๎นในบริษัทเอกชน  การประกอบการโดยหนํวยงา นราชการ  
นอกจากนี้รัฐได๎บังคับซื้อ โอน หรือยึดกิจการของชาวตํางชาติเและได๎จัดตั้งบริษัทขึ้นมาดําเนินการ   
เสียเอง  ทั้งนี้จุดประสงค๑หลักเพ่ือให๎หลุดพ๎นจากการครอบงําทางเศรษฐกิจของตํางชาติ  รัฐได๎ใช๎     
เอกสิทธิ์ทางการเมืองและการภาษีเพ่ือชํวยให๎กิจการของรัฐในรูปแบบ“รัฐวิสาหกิจ” มีความได๎เปรียบ
กวําธุรกิจเอกชน  รูปแบบเศรษฐกิจแบบนี้ถูกเรียกวํา“ทุนนิยมโดยรัฐ” (State Capitalism) 
สาระสําคัญของระบบเศรษฐกิจคือ ประชาชนยังมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจและรัฐมีการเคารพ        
หลักกรรมสิทธิ์ ของ เอกชนตามที่ รั ฐธรรมนูญรับรองไว๎   แตํมี ลักษณะพิเศษคือการที่ รั ฐ                 
เข๎าประกอบการทางธุรกิจเสียเอง  ทําให๎ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมเปลี่ยนตัวเองเป็นระบบทุนนิยม
โดยรัฐ  ดังที ่นักทฤษฎีนีโอมาร๑กซิสต๑หรือมาร๑กซิสต๑สมัยใหมํได๎วิเคราะห๑ลักษณะของระบบทุนนิยมไว๎  
ซึ่งการเปลี่ยนโครงสร๎างและหน๎าที่ของรัฐทําให๎สังคมทุนนิยมเปลี่ยนจากสภาพทุนผูกขาดโดยเอกชน
มาเป็นทุนนิยมผูกขาดโดยรัฐ (State monopoly Capitalism)  การเกิดสภาพทุนนิยมผูกขาดโดยรัฐ 
มีผลทําให๎มีการรวมตัวกันระหวําง  ฝุายทุนผูกขาดกับกลไกของรัฐทั้งในด๎านตัวบุคคล เชํน การแตํงตั้ง

                                           
74ฉัตรทิพย๑ นาถสุภา  และสมภพ  มานะรังสรรค๑, เรื่องเดิม, หน๎า 653-656. 
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บุคคลที่เป็นฝุายทุนผูกขาดให๎ดํารงตําแหนํงทางการเมือง  ทําให๎การกําหนดนโยบายของรัฐในด๎าน
ตํางๆได๎รับอิทธิพลจากกลุํมผลประโยชน๑และการวิ่งเต๎นตํอรองผลประโยชน๑มากขึ้น  อยํางไรก็ตาม 
เนื่องจากประเทศไทย ในชํวงเวลานี้กําลังประสบป๓ญหาทางเศรษฐกิจเนื่องจากผลของสงคราม  ทําให๎
ประชาชนมีความยากจนไมํมีงานทําและประชาชนยังไมํมีความพร๎อมทั้งด๎านทุนทรัพย๑และความรู๎
ความสามารถในการประกอบการทางเศรษฐกิจ  เนื่องจากการค๎าขายในอดีตกระทําโดยรัฐและ
ชาวตํางชาติมาโดยตลอด  บทบาทของรัฐในการเป็นผู๎ประกอบการทางเศรษฐกิจจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ไมํ
อาจหลีกเลี่ยงได๎ 

3.1.2.2  ยุคเสรีนิยมคลาสสิค 

ชํวงระยะเวลาตั้งแตํพุทธศักราช  2502 ถึง 2539  ซึ่งประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญ  
รวมเก๎าฉบับเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดจากการทํารัฐประหารจํานวนห๎าฉบับ คือ รัฐธรรมนูญฉบับที่ 7  
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2502  รัฐธรรมนูญฉบับที่ 9  ธรรมนูญ      
การปกครองราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช   2515  รัฐธรรมนูญฉบับที่  11 รัฐธรรมนูญ             
แหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2519 รัฐธรรมนูญฉบับที่ 12 ธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2520  รัฐธรรมนูญฉบับที่ 14 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
ไทย พุทธศกัราช  2534  รัฐธรรมนูญทั้งห๎าฉบับเน๎นอํานาจเด็ดขาดของผู๎ปกครองจึงมิได๎มีบทบัญญัติ
ที่รับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว๎เลย  รัฐธรรมนูญที่แสดงถึงการมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
คลาสสิคมีเพียงสี่ฉบับ ดังตํอไปนี้ 

รัฐธรรมนูญฉบับที่ 8 รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511  เริ่มใช๎
เมื่อวันที่  20  มิถุนายน  2511 ถึง 17  พฤศจิกายน  2514  ระยะเวลาการใช๎บังคับ  3  ปี  4  เดือน  
28  วัน  จอมพลถนอม  กิตติขจร  ดํารงตําแหนํงนายกรัฐมนตรี   รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได๎รับรอง      
สิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานไว๎หลายประการและได๎รับรองเสรีภาพในการประกอบอาชีพ75  สิทธิ     
ในทรัพย๑สิน76  และวางนโยบายแหํงรัฐไว๎คล๎ายคลึงกับรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
2492  และรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2475  แก๎ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช  2495   

รัฐธรรมนูญฉบับที่ 10 รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2517     
เริ่มใช๎เมื่อวันที่ 7  ตุลาคม  2517 ถึง 6  ตุลาคม  2519  ระยะเวลาใช๎บังคับ 2 ปี  นายสัญญา     
ธรรมศักดิ์  ม.ร.ว.เสนีย๑  ปราโมช  ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช  ดํารงตําแหนํงนายกรัฐมนตรี  รัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้มีบทบัญญัติรับรองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน77และเสรีภาพในการประกอบอาชีพ78  
แนวนโยบายแหํงรัฐมุํงลดความเหลื่อมล้ําฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกิจและสังคม 79สนับสนุนให๎

                                           
75มาตรา 48 รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 
76มาตรา 32 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2511 
77มาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2517) 
78มาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2517) 
79มาตรา 79 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2517) 
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เอกชนได๎มีการริ เริ่ มในทางเศรษฐกิจ  มีการกําหนดให๎รัฐประกอบกิจการอันมีลักษณะ               
เป็นสาธารณูปโภคและใช๎มาตรการมิให๎มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจโดยเอกชน80 

รัฐธรรมนูญฉบับที่ 13 รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2521     
เริ่มใช๎เมื่อวันที่  22  ธันวาคม  2521 ถึง 23  กุมภาพันธ๑  2534 ระยะเวลาการใช๎บังคับ 12 ปี        
2 เดือน 1 วัน  พลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันท๑  พลเอกเปรม  ติณสูลานนท๑  พลตรีชาติชาย  ชุณหะวัณ  
ดํารงตําแหนํงนายกรัฐมนตรี  รัฐธรรมนูญฉบับนี้รับรองสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชน81    
และวางแนวนโยบายแหํงรัฐตามระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมที่สํงเสริมสนับสนุนให๎เอกชนมีบทบาท
หลักในทางเศรษฐกิจ  และกําหนดให๎รัฐเข๎าประกอบการสาธารณูปโภคเพ่ือประโยชน๑ของสํวนรวม
และวางมาตรการมิให๎มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจโดยเอกชนที่มิได๎รับอนุญาตจากรัฐ82  
นโยบายแหํงรัฐมีเปูาหมายเพ่ือต๎องการแก๎ไขความยากจนและการกระจายรายได๎อยํางทั่วถึงกัน     
ทุกภาคสํวน83  โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมที่รัฐต๎องให๎ความชํวยเหลือตั้งแตํการผลิตจนถึงการจัด
จําหนําย84  

รัฐธรรมนูญฉบับที่ 15  รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2534    
เริ่มใช๎เมื่อวันที่  9  ธันวาคม  2534 ถึง 10  ตุลาคม  2540  ระยะเวลาการใช๎บังคับ 5 ปี 10 เดือน       
2  วัน  นายอานันท๑  ป๓นยารชุน  พลเอกสุจินดา  คราประยูร  นายชวน  หลีกภัย  นายบรรหาร  
ศิลปะอาชา  พลเอกเชาวลิต  ยงใจยุทธ  ดํารงตําแหนํงนายกรัฐมนตรี   รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได๎รับรอง
สิทธิของบุคคลในทรัพย๑สิน85  สิทธิในการประกอบอาชีพและรับรองหลักการแขํงขันเสรี86  และวาง
นโยบายด๎านเศรษฐกิจโดยการสนับสนุนให๎เอกชนมีบทบาทในทางเศรษฐกิจ  และรัฐจะไมํประกอบ
กิจการทางเศรษฐกิจแขํงขันกับเอกชน  เว๎นแตํมีความจําเป็นเพ่ือประโยชน๑ในการรักษาความมั่นคง
ของรัฐ  การรักษาประโยชน๑สํวนรวม  หรือการจัดให๎มีการสาธารณูปโภคเทํานั้น87  และให๎รัฐจัดทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล๎องกับแนวนโยบายแหํงรัฐ88  รัฐธรรมนูญฉบับนี้ระบุชัด     
ถึงหลักการตามแนวความคิดของระบบเศรษฐกิจแนวเสรีนิยมแบบคลาสสิคที่ให๎เอกชนมีบทบาทหลัก
ในทางเศรษฐกิจและไมํต๎องการให๎รัฐเข๎าไปยุํงเกี่ยวทางเศรษฐกิจ 

เหตุการณ๑ทางเศรษฐกิจที่สําคัญในชํวงเวลานี้  คือในชํวงรัฐธรรมนูญฉบับที่ 7  
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2502  ในสมัยที่ จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต๑  
ดํารงตําแหนํงนายกรัฐมนตรี  แม๎รัฐธรรมนูญจะเป็นเพียงเครื่องมือของรัฐบาลที่ให๎อํานาจแกํรัฐบาล
                                           

80มาตรา 85 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2517) 
81มาตรา 22 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2521) 
82มาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2521) 
83มาตรา 66 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช  2521) 
84มาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช  2521) 
85มาตรา 35 ของฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2534) 
86มาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2534) 
87มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2534) 
88มาตรา 84 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2534) 
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โดยไมํมีการจํากัด  และไมํอนุญาตให๎ราษฎรได๎ใช๎สิทธิทางการเมืองหรือเข๎าไปมีสํวนรํวมในการ
ปกครองเลยก็ตาม  แตํในด๎านเศรษฐกิจได๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สําคัญคือ  การเปลี่ยน
เส๎นทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย  จากนโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยมมาเป็นยุทธศาสตร๑
การพัฒนาที่เน๎นเรื่องความเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและเปิดรับการลงทุนจากตํางชาติ   
อยํางจริงจัง  และเริ่มจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจจากสํวนกลางเป็นครั้งแรก 89และประกาศใช๎
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 1 ในปีพ.ศ.2504  ตามแนวทางที่ธนาคารโลก         
ได๎เสนอแนะแนวทางการวางโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยใช๎ปรัชญาการพัฒนาเศรษฐกิจแนวเสรี
นิยมวํารัฐไมํควรดําเนินกิจกรรมทางการผลิต  รัฐควรมีบทบาทเฉพาะการเป็นผู๎สนับสนุน           
และเอ้ืออํานวยความสะดวกแกํการประกอบการทางเศรษฐกิจของเอกชนเทํานั้น90 ยุทธศาสตร๑
ดังกลําวเกื้อกูลตํอการพัฒนาของระบบทุนนิยมโลกในเวลานั้นและเอ้ืออํานวยให๎ประเทศมหาอํานาจ
เข๎ามาแสวงหาผลประโยชน๑ทางเศรษฐกิจจากประเทศไทยได๎มากขึ้น  ผลของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แหํงชาติฉบับที่ 1 ทําให๎การขยายตัวของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข๎องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมถูกจํากัด  
เงินทุนพัฒนาประเทศถูกใช๎จํายไปในการสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจเป็นสํวนใหญํ  รัฐบาล
ได๎ยุบเลิกรัฐวิสาหกิจจํานวน  150  แหํงและได๎ขายรัฐวิสาหกิจบางแหํงแกํนายทุนเอกชน 91สํงเสริม
การลงทุนของเอกชน ทั้งคนไทยและตํางชาติ  มีการออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 49 อนุญาตให๎ 
คนตํางด๎าวมีสิทธิครอบครองที่ดินได๎โดยไมํจํากัด  และออกพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย  พ.ศ.2502  พระราชบัญญัติสํงเสริมการลงทุน พ.ศ.2503  
พระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย๑ พ.ศ.2505    ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสนับสนุนให๎เกิดการลงทุนมากขึ้น  
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ถูกขับเคลื่อนโดยรัฐบาลทําให๎เกิดจากการขยายตัวของตลาดภายใน  
แตํธุรกิจมีลักษณะผูกขาดในอัตราที่สูง92ตํอมาในสมัยที่ จอมพลถนอม  กิตติขจร  ดํารงตําแหนํง
นายกรัฐมนตรี ได๎เกิดป๓ญหาความเหลื่อมล้ําของรายได๎ระหวํางภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม   
เป็นอยํางมาก  รัฐบาลได๎ออกกฎหมายตํางๆที่สํงเสริมการเกษตร เชํน พระราชบัญญัติธนาคาร       
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร พ.ศ.2509  และมีการลงทุนสาธารณูปโภคตํางๆ เชํน 
พระราชบัญญัติการไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย พ.ศ.2511  พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514  
กระทั่งเกิดเหตุการณ๑  14  ตุลาคม  2516  ทําให๎ระบอบรัฐเผด็จการโดยทหารที่ครองอํานาจ      
ทางการเมืองมาอยํางยาวนานและตํอเนื่องต๎องพํายแพ๎และเปิดโอกาสให๎พลเรือนได๎เข๎าไปใช๎อํานาจ
ปกครองประเทศ  กระบวนการตามแนวประชาธิปไตยจึงเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในชํวงของรัฐธรรมนูญ

                                           
89นภาพร  อติวานิชยพงศ๑ ,  ประวัติศาสตร์ความคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองไทย 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ๑สร๎างสรรค๑, 2552), หน๎า 92. 
90ชูศักดิ์  จรูญสวัสดิ์, ระบบเศรษฐกิจและพัฒนาการเศรษฐกิจไทย (กรุงเทพมหานคร:      

โรงพิมพ๑มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑, 2543), หน๎า 127-128. 
91กฤช  เพ่ิมทันจิตต๑, อิทธิพลขององค์การระหว่างประเทศและรัฐบาลต่างประเทศที่มีต่อ

นโยบายเศรษฐกิจไทยในทฤษฎีการพึ่งพากับสังคมเศรษฐกิจไทย (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ๑
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑, 2528), หน๎า 175. 

92ยุทธพร  อิสรชัย, เรื่องเดิม, หน๎า 8-25. 
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ฉบับที่ 10  รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2517  ในสมัยที่ พลเอก เกรียงศักดิ์  
ชมะนันทน๑ ดํารงตําแหนํงนายกรัฐมนตรี นโยบายเศรษฐกิจให๎ความสําคัญตํอการแก๎ไขป๓ญหา     
ความยากจนของเกษตรกรและการวํางงาน  การกระจายความเจริญไปสูํท๎องถิ่นเพ่ือแก๎ไขป๓ญหา 
ความแตกตํางของรายได๎ระหวํางประชากรในเมืองและชนบท  โดยกําหนดให๎มีแผนพัฒนาชนบท
แหํงชาติเป็นแผนงานที่สัมพันธ๑กับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  สํงเสริมการลงทุน 
ของเอกชนในกิจการที่เป็นประโยชน๑ตํอความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปรับปรุง
รัฐวิสาหกิจที่ประกอบกิจการสาธารณูปโภคให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  สํวนรัฐวิสาหกิจอ่ืนที่มี           
ขีดความสามารถต่ําและมีวิสาหกิจเอกชนดําเนินการอยูํแล๎วก็มีนโยบายที่จะยุบเลิกหรือจําหนํายไป 93  
ในสมัย พลเอกเปรม  ติณสูลานนท๑ ดํารงตําแหนํงนายกรัฐมนตรี ได๎ใช๎แผนพัฒนาการเศรษฐกิจ     
และสังคมแหํงชาติเป็นหลักในการบริหารประเทศ  สํงเสริมสนับสนุนระบบเศรษฐกิจเสรีโดยให๎กลไก
ตลาดทํางานได๎อยํางเต็มที่  ให๎ภาคเอกชนมีบทบาทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สํงเสริมการลงทุน
ของภาคเอกชนทั้งทุนภายในประเทศและทุนจากตํางประเทศ  โดยรัฐจะไมํเข๎าไปดําเนินกิจกรรม  
ทางเศรษฐกิจตํางๆเว๎นไว๎แตํเมื่อมีเหตุจําเป็นอันจะหลีกเลี่ยงไมํได๎เทํานั้น  รัฐบาลแก๎ป๓ญหาคําครอง
ชีพสูงโดยใช๎วิธีการชะลอการเพ่ิมขึ้นของระดับราคาสินค๎า  อาศัยการแก๎ระบบตลาดให๎มีผล          
ลดสํวนตํางระหวํางราคาที่ผู๎ผลิตได๎รับกับราคาที่ผู๎บริโภคต๎องจํายโดยจะให๎ตํางกันน๎อยที่สุ ด     
สํงเสริมการเกษตร  การสหกรณ๑94  ในสมัยที ่พลตรีชาติชาย  ชุณหะวัณ ดํารงตําแหนํงนายกรัฐมนตรี  
รัฐบาลเน๎นการสนับสนุนให๎ภาคเอกชนมีบทบาทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามระบบ
เศรษฐกิจเสรี 

จากการศึกษาการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐในชํวงเวลานี้  แม๎รัฐบาล    
ในสมัยตํางๆจะได๎มีการวางแผนจากสํวนกลาง  โดยประกาศใช๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ  แตํแผนดังกลําวเป็นการสํงเสริมนโยบายทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมอยํางชัดเจน  โดยรัฐ   
จะประกอบการทางเศรษฐกิจเฉพาะสาธารณูปโภคอันเป็นโครงสร๎างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นการ
สร๎างข๎อจํากัดมิให๎ทุนนิยมโดยรัฐพัฒนาตํอไปได๎อีก  บทบาทของภาครัฐได๎ปรับเปลี่ยนจากการ      
เป็นผู๎ควบคุมและประกอบการทางเศรษฐกิจเองมาเป็นการสํงเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนให๎มี
บทบาทหลักทางเศรษฐกิจ  ประเทศไทยในชํวงเวลานี้จึงมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมคลาสสิค      
ที่เอกชนมีบทบาทหลักในทางเศรษฐกิจ  อยํางไรก็ตาม การดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจแนวเสรีนิยม
คลาสสิคในยุคนี้ทําให๎เกิดป๓ญหาการผูกขาดทางเศรษฐกิจในอัตราที่สูง  ความเหลื่อมล้ําของรายได๎
ระหวํางครัวเรือนระดับตํางๆโดยกลุํมครัวเรือนเกษตรกรมีความยากจนที่สุด  ป๓ญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติเสื่อมโทรมอยํางรวดเร็วและป๓ญหามลพิษตํางๆ95  การที่ประเทศไทยใช๎ระบบเศรษฐกิจ  

                                           
93สํานักงานเลขาธิการสภาผู๎แทนราษฎร, รายงานการประชุมรัฐสภา ครั งที่ 2/2522 (สมัย

สามัญ), ค าแถลงนโยบายของรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์, หน๎า 13-33.  
94สํานักงานเลขาธิการสภาผู๎แทนราษฎร, รายงานการประชุมรัฐสภา ครั งที่ 2/2526 (สมัย

สามัญ), ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์, หน๎า 25-42.  
95สํานักนายกรัฐมนตรี, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7  พ.ศ.2535-

2539 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ๑ยูไนเต็ดโปรดักชั่น, 2539)  
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แบบเสรีนิยมตามคําแนะนําจากธนาคารโลกและเปิดรับการลงทุนจากตํางชาติ   ในขณะที่มี         
การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบํอยครั้ง   ประชาชนและรัฐบาลไมํมีความพร๎อมตํอการเปลี่ยนแปลง       
อยํางรวดเร็วของตลาดการเงินและการลงทุนของโลก  สํงผลกระทบให๎ประเทศเกิดวิกฤต           
ทางเศรษฐกิจขึ้นในปีพ.ศ. 2540 

3.1.2.3  ยุคเสรีนิยมสมัยใหมํ 

ระยะเวลาตั้งแตํปีพ.ศ.2540 ถึงป๓จจุบัน  ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญรวมสี่ฉบับ     
เป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดจากการรัฐประหารจํานวนสองฉบับ คือรัฐธรรมนูญฉบับที่ 17  รัฐธรรมนูญ   
แหํงราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  2549  และรัฐธรรมนูญฉบับป๓จจุบันคือ
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช  2557  รัฐธรรมนูญที่สะท๎อนถึงระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมสมัยใหมํคือรัฐธรรมนูญฉบับที่ 16 รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  2540 และรัฐธรรมนูญฉบับที่ 18 รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550 

รัฐธรรมนูญฉบับที่ 16  รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540   
เริ่มใช๎เมื่อวันที่   11  ตุลาคม  2540  ถึง  19  กันยายน  2549  ระยะเวลาการใช๎บังคับ 8 ปี         
11 เดือน 9 วัน  นายชวน  หลีกภัย  พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ  ชินวัตร  ดํารงตําแหนํงนายกรัฐมนตรี   
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ให๎ความสําคัญกับสิทธิเสรีภาพมากกวําทุกฉบับที่ผํานมา  รัฐธรรมนูญฉบับนี้       
ได๎รับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย๑  โดยให๎การใช๎อํานาจองค๑กรของรัฐทุกองค๑กรต๎องคํานึงถึงศักดิ์ศรี     
ความเป็นมนุษย๑96  รับรองสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชนให๎ได๎รับความคุ๎มครองและผูกพัน
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค๑กรอ่ืนของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย  การใช๎บังคับกฎหมาย
และการตีความกฎหมายทั้งปวง97  รับรองสิทธิของบุคคลในทรัพย๑สิน98และเสรีภาพในการประกอบ
กิจการหรือประกอบอาชีพและการแขํงขันโดยเสรีอยํางเป็นธรรม99  รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีบทบัญญัติ  
ที่เกี่ยวข๎องกับการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐอยูํในหมวด 5 ชื่อหมวดวํา“แนวนโยบาย
พ้ืนฐานแหํงรัฐ”ตํางกับรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช  2492  จนถึงฉบับพุทธศักราช  2534  ซึ่งใช๎ชื่อ
หมวดวํา“แนวนโยบายแหํงรัฐ”และเปลี่ยนถ๎อยคํากฎหมายจากคําวํา "รัฐพึง..."มาเป็น"รัฐต๎อง..."    
ซึ่งแนวนโยบายแหํงรัฐหรือแนวนโยบายพ้ืนฐานแหํงรัฐมิใชํเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ  แตํเป็นเรื่อง    
ที่มีไว๎เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับการตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผํนดิน
เทํานั้น  บทบัญญัติในหมวดนี้แสดงถึงบทบาทของรัฐมิใชํบทบัญญัติที่จํากัดอํานาจรัฐ  จึงไมํกํอให๎เกิด
สิทธิในการฟูองร๎องรัฐ  นอกเสียจากวําแนวนโยบายพ้ืนฐานแหํงรัฐจะไปสอดคล๎องกับสิทธิเสรีภาพ       
ขั้นพ้ืนฐานของประชาชนที่รัฐธรรมนูญได๎รับรองไว๎  แนวนโยบายพื้นฐานแหํงรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ต๎องการให๎รัฐสํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนรํวมของประชาชน  ในการวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ

                                           
96มาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช  2540) 
97มาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช  2540) 
98มาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช  2540) 
99มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช  2540) 
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สังคมและการเมืองรวมทั้งการตรวจสอบอํานาจรัฐทุกระดับ100  แตํในทางปฏิบัติรัฐบาลไมํได๎กําหนด
กลไกใดๆที่เป็นการสนับสนุนการมีสํวนรํวมของประชาชน เชํน นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่เป็น
กิจการสาธารณูปโภค เป็นต๎น  ประการตํอมาคือต๎องการให๎รัฐแก๎ไขป๓ญหาความไมํทั่วถึงของ        
การจัดการประโยชน๑สาธารณะ  ความตอนหนึ่งของมาตรา 78 ที่วํา“รัฐต๎อง...พัฒนา...ระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ตลอดทั้งโครงสร๎างพ้ืนฐานสารสนเทศในท๎องถิ่นให๎ทั่วถึง          
และเทําเทียมกันทั่วประเทศ...”101 สะท๎อนให๎เห็นชํองวํางหรือความเหลื่อมล้ํากันทางสังคม         
และเศรษฐกิจของสังคมเมืองและชนบทอยํางชัดเจน102  รัฐธรรมนูญฉบับนี้เน๎นย้ําวําประเทศไทย     
ใช๎ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด  ซึ่งรัฐมีหน๎าที่เพียงกํากับดูแลให๎การแขํงขันเป็นไป
โดยเสรีตามครรลองที่ถูกต๎องและปูองกันการผูกขาดไมํให๎เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ   รวมทั้งยกเลิก
และละเว๎นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ๑ที่ควบคุมธุรกิจที่ไมํสอดคล๎องกับความจําเป็นทางเศรษฐกิจ
และการไมํประกอบกิจการแขํงขันกับเอกชน  เว๎นแตํมีความจําเป็นเพ่ือประโยชน๑ในการรักษา    
ความมั่นคงของรัฐ  รักษาผลประโยชน๑สํวนรวมหรือการจัดให๎มีการสาธารณูปโภค103  กฎหมาย       
ที่สําคัญที่สืบเนื่องและสัมพันธ๑กับรัฐธรรมนูญมาตรานี้ คือพระราชบัญญัติการแขํงขันทางการค๎า พ.ศ.
2542  อยํางไรก็ตาม แม๎รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะให๎ความสําคัญกับสิทธิเสรีภาพมากกวําทุกฉบับที่ผํานมา  
แตํได๎กําหนดบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของรัฐไว๎หลายประการเชํนกัน 

รัฐธรรมนูญฉบับที่  18  รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550   
เริ่มใช๎เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2550  ระยะเวลาใช๎บังคับ 6 ปี 9 เดือน  รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังคง
หลักการและสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  เชํน การรับรอง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย๑104  รับรองสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชนให๎ได๎รับความคุ๎มครอง   
และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค๑กรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย  การใช๎บังคับ
กฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง105  ประชาชนมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบ
อาชีพและการแขํงขันโดยเสรีอยํางเป็นธรรม106  นโยบายพ้ืนฐานแหํงรัฐนอกจากมุํงที่จะสํงเสริม   
การแขํงขันเสรีแล๎วยังยอมรับหลักความเทําเทียมกันทางเศรษฐกิจของบุคคลในสังคม  รัฐมีหน๎าที่   
ต๎องสร๎างศักยภาพทางเศรษฐกิจให๎แกํบุคคลที่มีความด๎อยกวําทางเศรษฐกิจในสังคม107             
ด๎านสวัสดิการสังคมเน๎นให๎มีการกระจายรายได๎อยํางเป็นธรรม คุ๎มครอง สํงเสริมและขยายโอกาส    
ในการประกอบอาชีพของประชาชน  รวมทั้งการจัดให๎มีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานอันจําเป็นตํอ     

                                           
100มาตรา 76 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช  2540) 
101มาตรา 78 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) 
102ชาติ  ชัยเดชสุริยะ  และมานิตย๑  จุมปา, รัฐธรรมนูญของเรา (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ๑

เดือนตุลา, 2541), หน๎า 46-47. 
103มาตรา 87 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) 
104มาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) 
105มาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) 
106มาตรา 43 ของฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) 
107มาตรา 84 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) 
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การดํารงชีวิตของประชาชน และห๎ามรัฐกระทําการใดที่เป็นเหตุให๎โครงสร๎างหรือโครงขํายขั้นพ้ืนฐาน
ของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของรัฐตกไปเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน  หรือทําให๎รัฐเป็นเจ๎าของ
น๎อยกวําร๎อยละห๎าสิบเอ็ด  สํงเสริมและสนับสนุนองค๑กรภาคเอกชนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติ  
และระดับท๎องถิ่นให๎มีความเข๎มแข็ง เป็นต๎น 

เห็นได๎วํา รัฐธรรมนูญในยุคเสรีนิยมสมัยใหมํให๎ความสําคัญกับการสร๎างความสมดุล
ทางเศรษฐกิจและสังคมให๎เกิดขึ้นได๎จริง  เน๎นบทบาทของรัฐในการจัดสวัสดิการสังคมมากขึ้น       
การเพ่ิมบทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจเพ่ือให๎สามารถแก๎ไขป๓ญหาที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจได ๎

จากการศึกษารัฐธรรมนูญทั้ง 19 ฉบับเห็นได๎วํา รัฐธรรมนูญทุกฉบับที่มิได๎เกิดจาก
การทํารัฐประหารได๎รับรองสิทธิในทรัพย๑สินและการมีเสรีภาพในการประกอบการของประชาชน    
มาโดยตลอด  สะท๎อนให๎เห็นวําประเทศไทยมีแนวความคิดทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม  รัฐธรรมนูญ   
ทุกฉบับนับตั้งแตํฉบับพุทธศักราช  2492 มีบทบัญญัติทั้งโดยชัดแจ๎งและโดยนัยวํา การจัดทําบริการ
สาธารณูปโภคเป็นหน๎าที่ของรัฐบาล  กระทั่งรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  
นับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มิได๎กําหนดแนวนโยบายพ้ืนฐานแหํงรัฐวํา รัฐบาลมีหน๎าที่จัดทําบริการ
สาธารณูปโภค เจตนารมณ๑ของรัฐธรรมนูญเพ่ือไมํให๎รัฐประกอบการทางธุรกิจแขํงขันกับเอกชน 
นโยบายพ้ืนฐานแหํงรัฐของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  และรัฐธรรมนูญ
แหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  นอกจากมุํงที่จะสํงเสริมการแขํงขันเสรีแล๎วยังยอมรับ
บทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของรัฐ  รัฐมีหน๎าที่สร๎างความเทําเทียมกันทางเศรษฐกิจของบุคคล  
ในสังคม  สร๎างศักยภาพทางเศรษฐกิจให๎แกํบุคคลที่มีความด๎อยกวําทางเศรษฐกิจในสังค ม              
ด๎านสวัสดิการสังคมเน๎นให๎มีการกระจายรายได๎อยํางเป็นธรรม  คุ๎มครอง  สํงเสริมและขยายโอกาส 
ในการประกอบอาชีพของประชาชน  รวมทั้งการจัดให๎มีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานอันจําเป็นตํอการ
ดํารงชีวิตของประชาชน  เห็นได๎วํารัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540           
และรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550  ให๎ความสําคัญกับการสร๎างความสมดุล     
ทางเศรษฐกิจสังคมให๎เกิดข้ึนได๎จริง  โดยการเพ่ิมบทบาทรัฐในทางเศรษฐกิจเพ่ือให๎สามารถแก๎ป๓ญหา
ที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจได๎และเน๎นบทบาทของรัฐในการจัดสวัสดิการสังคมมากขึ้น  สะท๎อน
แนวความคิดทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมสมัยใหมํที่ต๎องการให๎รัฐเข๎ามามีอิทธิพลตํอกระบวนการ    
ทางเศรษฐกิจมากขึ้นและให๎รัฐเข๎ามาจัดการด๎านสวัสดิการเพ่ือประชาชน   

จากการศึกษาการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐของประเทศไทย  เห็นได๎วํา  
การปรับเปลี่ยนโครงสร๎างพ้ืนฐานทางการเมืองการปกครองในแตํละยุคแตํละสมัยมีความสัมพันธ๑    
กับการเปลี่ยนแปลงบทบาทและภารกิจของรัฐ   ในอดีตประเทศไทยมีการปกครองระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย๑เปลี่ยนแปลงมาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยในปี พ.ศ.2575  ตํอมา 
มีการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศภายใต๎บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและเริ่มมีการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติตั้งแตํ พ.ศ.2504 เป็นต๎นมา  ทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
ประเทศในทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปอยํางรวดเร็ว  จากสังคมเกษตรไปสูํสังคมอุตสาหกรรม      
ที่มีโครงสร๎างและความสัมพันธ๑ทั้งภายในและภายนอกที่สลับซับซ๎อนมากขึ้น  การเปลี่ยนจากสังคม
ชนบทไปสูํการเป็นสังคมเมือง  ทําให๎เกิดป๓ญหาสังคมรูปแบบใหมํขึ้นไมํวําจะเป็นป๓ญหาอาชญากรรม  
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ชุมชนแออัด  ยาเสพติด  สิ่งแวดล๎อม  การขาดแคลนทรัพยากร  ขาดแคลนบริการขั้นพ้ืนฐานตํางๆ 
ภารกิจของรัฐจึงมีมากขึ้นและขยายออกไปทั้งเศรษฐกิจและสังคม  ทําให๎ประเทศไทยมีแนวโน๎มเข๎าสูํ
ความเป็นรัฐสวัสดิการ(Welfare State)มากขึ้น  

 
3.2  แนวความคิดพื นฐานเกี่ยวกับการใช้อ านาจรัฐในทางเศรษฐกิจ 

 
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  และรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2550  ได๎สะท๎อนให๎เห็นหลักการพ้ืนฐานทางกฎหมายในการดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของรัฐ 3 ประการคือ  3.2.1  หลักประชาธิปไตย  3.2.2  หลักนิติรัฐ  3.2.3  หลักสวัสดิการ  

 
3.2.1  หลักประชาธิปไตย  

หลักประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองรูปแบบหนึ่งที่อํานาจอธิปไตยหรืออํานาจสูงสุด   
ในการปกครองประเทศเป็นของประชาชน  อุดมการณ๑ประชาธิปไตยยึดหลักเรื่องสิทธิเสรีภาพ     
และความเสมอภาคเป็นสําคัญ  การเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย๑ทุกคนวํามีความเทําเทียมกัน  ทุกคน    
มีเสรีภาพที่จะกระทําการใดๆได๎ภายใต๎บทบัญญัติของกฎหมาย  ผู๎ปกครองต๎องให๎ความเคารพตํอสิทธิ
และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน (Fundamental Rights and Liberties) และหากกลําวเฉพาะเสรีภาพ    
และความเสมอภาคของบุคคลทางเศรษฐกิจยํอมหมายถึงเสรีภาพในการเลือกซื้อสินค๎าและบริการ   
ของผู๎บริโภค  ในทางเดียวกันการประกอบการก็มีเสรีภาพในการจัดหาทรัพยากรที่ต๎องการใช๎        
หรือจะใช๎เทคโนโลยีแบบใดก็ได๎  จะผลิตสินค๎าอะไร  จะขายราคาเทําใดหรือจะลงทุนในแขนงใดก็ได๎  
ทั้งนี้ภายใต๎บทบัญญัติของกฎหมาย108  รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยจะไมํมีความสมบูรณ๑            
หากปราศจากบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน109  หลักประชาธิปไตยเป็นหลักที่ 
ทําให๎เกิดความชอบธรรมตํอการใช๎อํานาจของรัฐ  เพราะผู๎ทําหน๎าที่ปกครองนั้นโดยแท๎จริงแล๎ว    
เป็นเพียงผู๎ทีท่ําให๎เจตจํานงของประชาชนเป็นจริง  และกฎหมายเป็นเครื่องแสดงออกของเจตนารมณ๑
ของประชาชนจึงต๎องตราขึ้นโดยประชาชน  รัฐได๎แบํงแยกองค๑กรผู๎ใช๎อํานาจอธิปไตยตามลักษณะ 
การใช๎อํานาจในด๎านตํางๆได๎แกํ ด๎านนิติบัญญัติโดยทั่วไปเป็นหน๎าที่ของรัฐสภา  ด๎านการบริหาร
โดยทั่วไปเป็นหน๎าที่ของคณะรัฐมนตรี  และด๎านตุลาการ  โดยทั่วไปเป็นหน๎าที่ของตุลาการโดยแตํละ
องค๑กรทําหน๎าที่ในลักษณะสัมพันธ๑และคานอํานาจถํวงดุลระหวํางกัน  

เมื่อกลําวเฉพาะหลักประชาธิปไตยแบบรัฐสภาแล๎ว  รัฐสภาเป็นองค๑กรเดียวที่ได๎รับ        
การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  อํานาจรัฐทั้งหลายจะต๎องเชื่อมโยงไปถึงประชาชนเสมอ  องค๑กร   

                                           
108

 วิภาวี  พิจิตบันดาล, เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจเปรียบเทียบ, ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจเปรียบเทียบ  (นนทบุรี: สํานักพิมพ๑มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2540), หน๎า 1-18. 

109บรรเจิด  สิงคะเนติ, หลักพื นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ๑มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2557), หน๎า 18. 
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ที่ใช๎อํานาจรัฐอ่ืนๆจะต๎องรับผิดชอบตํอรัฐสภา  โดยเฉพาะอยํางยิ่งฝุายบริหารจะมีความชอบธรรม      
อยูํตราบเทําที่ได๎รับความไว๎วางใจจากรัฐสภาและการบริหารงานของรัฐบาลยํอมอยูํภายใต๎การควบคุม
ของรัฐสภา110 หลักประชาธิปไตยแบบรัฐสภากํอให๎เกิดหลักสําคัญ 2 ประการคือ  3.2.1.1  หลักเงื่อนไข
ของรัฐสภา  3.2.1.2  หลักความสัมพันธ๑ในทางความชอบธรรมที่ไมํขาดสาย  

3.2.1.1  หลักเง่ือนไขของรัฐสภา   

หลักเงื่อนไขของรัฐสภาหมายความถึง  หลักประชาธิปไตยที่เรียกร๎องให๎องค๑กร  
ฝุายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาซึ่งได๎รับเลือกมาจากประชาชนโดยตรงทําหน๎าที่ตัดสินใจในป๓ญหาสําคัญ
ตํางๆโดยการกําหนดกฎเกณฑ๑ท่ีมีลักษณะทั่วไปใช๎บังคับกับทุกคน เชํน กฎหมายที่มีผลกระทบตํอสิทธิ  
ของบุคคล  องค๑กรฝุายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาไมํอาจมอบอํานาจให๎แกํฝุายบริหารไปเป็นผู๎กําหนด
กฎเกณฑ๑จํากัดสิทธิของบุคคลได๎  เฉพาะแตํกฎหมายที่ออกโดยตัวแทนประชาชนเทํานั้นที่จะจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนได๎111แตํฝุายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาสามารถกําหนดเงื่อนไขสําหรับ
กิจกรรมนั้นๆแล๎วให๎ฝุายปกครองไปกําหนดในรายละเอียดได๎   ซึ่งฝุายปกครองจะต๎องดําเนินการ
ภายในกรอบที่กฎหมายให๎อํานาจไว๎เทํานั้น   

3.2.1.2  หลักความสัมพันธ๑ในทางความชอบธรรมที่ไมํขาดสาย  

หลักความสัมพันธ๑ในทางความชอบธรรมที่ไมํขาดสายมุํงหมายให๎การใช๎อํานาจรัฐ
ทั้งหมดเป็นไปเพ่ือประโยชน๑ของประชาชน  และเพ่ือให๎เกิดความชอบธรรมในทางประชาธิปไตย  
องค๑กรหรือเจ๎าหน๎าที่ผู๎ใช๎อํานาจรัฐจะดําเนินกิจกรรมใดๆจะตอ๎งมีพ้ืนฐานของอํานาจมาจากประชาชน
และดํารงอยูํในลักษณะที่เชื่อมโยงไปถึงประชาชนได๎  ดังนั้น องค๑กรฝุายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาจึงเป็น
องค๑กรที่สามารถแตํงตั้งองค๑กรหรือเจ๎าหน๎าที่ของรัฐเข๎าไปใช๎อํานาจรัฐในองค๑กรอ่ืนๆ ได ๎

 
3.2.2  หลักนิติรัฐ 

หลักนิติรัฐคือการจัดรูปแบบการปกครองโดยถือกฎหมายเป็นใหญํและกฎหมายนั้นจะต๎อง 
อยูํบนพ้ืนฐานของความยุติธรรม  นิติรัฐจึงเป็นระบบที่สร๎างขึ้นเพ่ือเป็นหลักประกันและคุ๎มครอง
ประชาชนจากการใช๎อํานาจรัฐ  ประชาชนสามารถดําเนินคดีกับการกระทําของเจ๎าหน๎าที่รัฐ       
หรือหนํวยงานของรัฐทุกประเภทที่มิชอบด๎วยกฎหมายและท่ีทําให๎เกิดเสียหายได๎  

3.2.2.1  ลักษณะพ้ืนฐานของหลักนิติรัฐ 

1)  ลักษณะในทางรูปแบบของนิติรัฐ คือ นิติรัฐกําหนดให๎รัฐธรรมนูญ  
เป็นกฎหมายสูงสุดที่รวบรวมหลักประกันสิทธิ หน๎าที่ เสรีภาพ ของประชาชน  ตลอดจนอํานาจหน๎าที่
ความรับผิดชอบของรัฐ  หนํวยงานรัฐ  เจ๎าหน๎าที่ของรัฐไว๎อยํางครอบคลุม  ทั้งนี้ เพ่ือให๎ทุกฝุายแม๎แตํ

                                           
110มาตรา 3 รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) 
111สุนทร  มณีสวัสดิ์ , ที่มาและนิติวิธีในกฎหมายมหาชน , ใน เอกสารการสอนชุดวิชา

กฎหมายปกครองขั นสูง  (นนทบุรี: สํานักพิมพ๑มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554), หน๎า 1-11. 
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รัฐเองต๎องเคารพความเป็นกฎหมายสูงสุดและยอมตนอยูํภายใต๎กฎหมายที่รัฐบัญญัติขึ้น  รัฐจึงถูก
ตรวจสอบการใช๎อํานาจได๎   

2)  ลักษณะในทางเนื้อหา คือ รัฐที่ประกันสิทธิ เสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน      
ของประชาชน  สิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชนมีคําบังคับระดับสูงสุดผูกพันอํานาจมหาชน 
ของรัฐทุกอํานาจให๎ต๎องเคารพ  ลักษณะในทางเนื้อหาของนิติรัฐเรียกร๎องวําจะต๎องมีกฎหมาย        
ให๎อํานาจแกํผู๎ปกครองและจะกระทําเกินกวําขอบเขตที่กฎหมายให๎อํานาจไว๎ไมํได๎  หากกระทําลงไป
ประชาชนมีสิทธิเรียกร๎องให๎รับผิดได๎  และการที่จะก๎าวลํวงเข๎าไปในสิทธิของประชาชนได๎ต๎องเป็น
กรณีที่จําเป็นอยํางยิ่งและเพ่ือประโยชน๑สํวนรวมหรือเพ่ือประโยชน๑สาธารณะ  และกฎหมายที่ให๎
อํานาจจะต๎องผํานความเห็นชอบจากฝุายนิติบัญญัติซ่ึงเป็นผูแ๎ทนของประชาชนเจา๎ของอํานาจ  ดังนั้น
“นิติรัฐนั้นกฎหมายไมํเพียงแตํกําหนดบทบาทของฝุายปกครองเทํานั้น  หากแตํยังทําให๎ประชาชน
สามารถคาดหมายบทบาทของฝุายปกครองลํวงหน๎าได๎”112  รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ได๎รับรองหลักการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนไว๎ในมาตรา 26  กําหนดให๎
การใช๎อํานาจโดยองค๑กรของรัฐทุกองค๑กรต๎องคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย๑  สิทธิและเสรีภาพ  
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและมาตรา  27  ได๎กําหนดให๎สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว๎
โดยชัดแจ๎ง  โดยปริยายหรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยํอมได๎รับความคุ๎มครองและผูกพัน
รัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาลและองค๑กรอ่ืนของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย  การใช๎บังคับกฎหมาย
และการตีความกฎหมายทั้งปวง  ดังนั้น หากมีเรื่องที่อาจกระทบถึงประชาชนจะต๎องนําเอาสิทธิ
เสรีภาพตํางๆของประชาชนมาประกอบการพิจารณาด๎วยเสมอ  นอกจากนี้มาตรา  29  ยังกําหนด
ตํอไปอีกวําการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว๎จะกระทํามิได๎  เว๎นแตํ       
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหํงกฎหมายเฉพาะเพ่ือการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว๎และเทําที่จําเป็น
เทํานั้น  และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหํงสิทธิเสรีภาพนั้นมิได๎  ดังนั้น แม๎การกระทํา       
ขององค๑กรรัฐจะมีกฎหมายอนุญาตให๎ทําได๎  แตํองค๑กรของรัฐจะต๎องกระทําโดยพอเหมาะ
พอประมาณกับสภาพข๎อเท็จจริง  การจํากัดสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว๎จะทําได๎เฉพาะเพ่ือให๎
บรรลุภารกิจตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว๎และจะต๎องทําเทําที่จําเป็นและกระทบสํวนที่เป็นแกํนสาร
ของสิทธินั้นๆมิได๎113  และมาตรการของรัฐที่ใช๎กับประชาชนต๎องพอสมควรแกํเหตุ การพิจารณาวํา
มาตรการของรัฐพอสมควรแกํเหตุหรือไมํ  พิจารณาจากความสัมพันธ๑ระหวํางเครื่องมือที่รัฐเลือกใช๎
กับวัตถุประสงค๑ของการกระทํานั้น  โดยมีหลักเกณฑ๑ในการพิจารณา 3 ประการ  ประการที่หนึ่ง  
ความเหมาะสม คือ มาตรการนั้นต๎องสามารถทําให๎บรรลุผลที่ตั้งไว๎ได๎คือ“หลักความสัมฤทธิ์ผล”  
ประการที่สองความจําเป็น คือ หลักการที่เรียกร๎องให๎องค๑กรของรัฐเลือกใช๎มาตราการที่กระทบสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนน๎อยที่สุด  คือต๎องไมํมีมาตรการอ่ืนที่อํอนกวํานั้นให๎เลือกแล๎ว  ประการที่สาม
ความได๎สัดสํวน คือ ผลที่ได๎รับจะต๎องมากกวําผลเสีย  หลักความได๎สัดสํวนเรียกร๎องให๎องค๑กรของรัฐ
ต๎องชั่งน้ําหนักประโยชน๑สาธารณะกับประโยชน๑ที่ประชาชนต๎องสูญเสียไปหรือภาระที่ต๎องแบกรับ         
หากผลกระทบหรือผลร๎ายที่ประชาชนได๎รับเห็นได๎ชัดวํามีน้ําหนักมากกวํา   แม๎สาธารณะจะได๎รับ

                                           
112บุญศรี  มีวงศ๑อุโฆษ, เรื่องเดิม, หน๎า 4. 
113บุญศรี  มีวงศ๑อุโฆษ, เรื่องเดิม, หน๎า 481. 
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ประโยชน๑จากมาตราการดังกลําว  องค๑กรของรัฐก็จะใช๎มาตราการนั้นบังคับแกํป๓จเจกชนไมํได๎     
หลักนี้ได๎รับรองถึงสิทธิที่จะได๎รับการชดเชยจากรัฐ  กรณีที่ได๎รับความเสียหายจากการกระทํา       
อันมิชอบของรัฐไว๎ด๎วยเชํนกัน โดยเหตุที่หลักพอสมควรแกํเหตุเป็นหลักการในระดับรัฐธรรมนูญ  
หลักความพอสมควรแกํเหตุจึงเป็นหลักการที่ต๎องใช๎บังคับเสมอไมํวําจะมีกฎหมายลายลักษณ๑อักษร
รับรองไว๎หรือไมํก็ตาม114 มาตรา 29  ยังได๎กําหนดถึงหลักความชัดเจนแนํนอนและคาดหมายได๎     
ในการกระทําของรัฐ  หมายความวํายิ่งการกระทําของรัฐมีลักษณะเป็นการลํวงล้ําสิทธิหรือสร๎างภาระ
แกํประชาชนมากเทําใด  องค๑กรของรัฐจะต๎องกําหนดเนื้อหาของกฎเกณฑ๑ให๎ชัดเจนแนํนอนยิ่งขึ้น
เทํานั้น  และมาตรา  30  ได๎รับรองถึงสิทธิในความเสมอภาคหรือ“หลักการห๎ามเลือกปฏิบัติ        
โดยอําเภอใจ”โดยเหตุที่สิทธิในความเสมอภาคเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  องค๑กรของรัฐจึงไมํอาจหลุดพ๎น
ความผูกพันตามหลักความเสมอภาคไปได๎  หลักการเบื้องต๎นของสิทธิในความเสมอภาค คือองค๑กร
ของรัฐจะปฏิบัติตํอสิ่งที่มีสาระเหมือนกันให๎แตกตํางกันโดยอําเภอใจไมํได๎หรือจะปฏิบัติตํอสิ่งที่มี
สาระสําคัญแตกตํางกันให๎เหมือนกันตามอําเภอใจไมํได๎เชํนกัน  และหลักการสําคัญอยํางยิ่ง           
อีกประการคือ“หลักการคุ๎มครองประโยชน๑สาธารณะ” หลักการนี้เรียกร๎องให๎การกระทําทั้งหลาย   
ทั้งปวงขององค๑กรของรัฐจะต๎องเป็นไปเพ่ือประโยชน๑สาธารณะซึ่งเป็นอุดมการณ๑พ้ืนฐานของรัฐ115 

3.2.2.2  การให๎หลักประกันและค๎ุมครองประชาชนจากการใช๎อํานาจรัฐ 

การให๎หลักประกันและคุ๎มครองประชาชนจากการใช๎อํานาจรัฐ  ประกอบด๎วย
หลักการสําคัญ 2 ประการคือ  1)  หลักความชอบด๎วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย  2)  หลักความชอบ
ด๎วยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง 

1)  หลักความชอบด๎วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย 

รัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ  บรรดากฎหมายที่องค๑กร
ฝุายนิติบัญญัติได๎ตราขึ้นใช๎บังคับหรือจะใช๎บังคับนั้นจะขัดหรือแย๎งตํอรัฐธรรมนูญมิได๎  หากกฎหมาย
ฉบับใดมีความขัดแย๎งกับรัฐธรรมนูญ  กฎหมายฉบับนั้นยํอมตกเป็นโมฆะ  กฎหมายที่ตราขึ้นโดย   
ฝุายนิติบัญญัติที่ให๎อํานาจองค๑กรฝุายบริหารกระทําการที่กระทบตํอสิทธิเสรีภาพของราษฎรจะต๎อง
กําหนดวําองค๑กรใดมีอํานาจกระทําการดังกลําวและกระทําได๎ในกรณีใด  ภายในขอบเขตอยํางไร  
เชํน  การออกกฎหมายจํากัดสิทธิในทรัพย๑สินต๎องระบุด๎วยวํา มาตรา  41116  ให๎อํานาจไว๎หรือในกรณี
การจํากัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพก็ต๎องระบุด๎วยวํารัฐธรรมนูญมาตรา  43117  ให๎อํานาจ 
ออกฎหมายเชํนนั้นได๎   

 

                                           
114วรเจตน๑  ภาคีรัตน๑, กฎหมายปกครอง ภาคทั่วไป (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ๑        

นิติราษฎร๑, 2554), หน๎า 57-58. 
115มาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) 
116มาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) 
117มาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) 
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2)  หลักความชอบด๎วยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง 

หลักความชอบด๎วยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง หมายความวํา  
บรรดาการกระทําทั้งหลายขององค๑กรฝุายบริหารจะต๎องชอบด๎วยกฎหมายซึ่งตราขึ้นโดยองค๑กร    
ฝุายนิติบัญญัติ  องค๑กรฝุายบริหารจะมีอํานาจสั่งการให๎ราษฎรกระทําการใดหรือละเว๎นไมํกระทํา  
การใดตํอเมื่อมีบทบัญญัติของกฎหมายให๎อํานาจไว๎อยํางชัดแจ๎ง   และต๎องใช๎อํานาจภายในกรอบ     
ที่กฎหมายกําหนด118  หลักความชอบด๎วยกฎหมายของการกระทําทางปกครองจะมีผลใช๎ได๎จริง
ในทางปฏิบัติจะต๎องมีการควบคุมไมํให๎การใช๎อํานาจของฝุายปกครองขัดตํอกฎหมาย  โดยองค๑กร    
ที่เข๎ามาควบคุมได๎แกํ  องค๑กรภายในฝุายปกครองและการควบคุมโดยองค๑กรภายนอกฝุายปกครอง 

(1) หลักการควบคุมโดยองค๑กรภายในฝุายปกครอง 

หลักการควบคุมโดยองค๑กรภายในฝุายปกครองแบํงได๎ 3 รูปแบบคือ119 
1. การควบคุมโดยผู๎บังคับบัญชา  2. การควบคุมโดยผู๎กํากับดูแล  3. การอุทธรณ๑ภายในฝุายปกครอง 

1. การควบคุมโดยผู๎บังคับบัญชา 
ผู๎บั งคับบัญชามี อํานาจตรวจสอบความชอบด๎วยกฎหมายและ      

ความเหมาะสมของการกระทําตํางๆของผู๎ ใต๎บังคับบัญชา   และหากเห็นวําการกระทําใด            
ของผู๎ ใต๎บั งคับบัญชาไมํชอบด๎วยกฎหมายหรือชอบด๎วยกฎหมายแตํ ไมํ เหมาะสมแกํกรณี  
ผู๎บังคับบัญชาสามารถสั่งการให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชาปฏิบัติรวมไปถึงการที่จะเพิกถอน เปลี่ยนแปลง    
หรือกระทําการแทนในเรื่องที่ผู๎ใต๎บังคับบัญชามีหน๎าที่ต๎องปฏิบัติหรือได๎ปฏิบัติไปแล๎วซึ่งเป็นอํานาจ
ทั่วไปของผู๎บังคับบัญชาไมํจําต๎องมีกฎหมายบัญญัติไว๎โดยเฉพาะ   

2. การควบคุมโดยผู๎กํากับดูแล   
การกํากับดูแลมีสองลักษณะ คือ การกํากับดูแลที่ใช๎กับองค๑กรกระจาย

อํานาจทางปกครองและการกํากับดูแลที่ใช๎กับองค๑กรกระจายอํานาจทางบริการ  การกํากับดูแล
องค๑กรปกครองท๎องถิ่นนั้นมีลักษณะเป็นการกํากับดูแลทางปกครอง(Tutelle Administrative) 
ในขณะที่การกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจมีลักษณะเป็นการกํากับดูแลทางเศรษฐกิจ ( tutelle 
economique) ซึ่งมีลักษณะที่สําคัญบางประการของการกํากับดูแล(Tutelle)ที่แตกตํางกันภายใน
กระบวนการกํากับดูแล  การกํากับดูแลองค๑กรกระจายอํานาจทางปกครองหมายถึงองค๑การปกครอง
ท๎องถิ่นซึ่งมีความเป็นอิสระในเชิงการเมือง เชํน การเลือกตั้งผู๎บริหารท๎องถิ่น  การกํากับดูแล         
จะเป็นไปในลักษณะที่ให๎ความเป็นอิสระอยํางจํากัด (Autonomie Linitee) และมีลักษณะกึ่งบังคับ
บัญชา (Quasi-hierarchique)อยูํคํอนข๎างชัดเจน  สํวนการกํากับดูแลทางเศรษฐกิจ(Tutelle 

                                           
118วรพจน๑   วิ ศรุต พิชญ๑ ,  ข้อความคิดและหลักการพื นฐานในกฎหมายมหาชน 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ๑นิติธรรม, 2540), หน๎า 6-7. 
119วรพจน๑  วิศรุตพิชญ๑, ความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง (กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพ๑

วิญ๒ูชน, 2544), หน๎า 35-36. 
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Economique) เป็นกระบวนการที่รัฐกําหนดให๎มีขึ้นเพ่ือแลกเปลี่ยนกับการที่รัฐยอมให๎รัฐวิสาหกิจ    
มีความเป็นอิสระในทางการเงินและในทางเทคนิคอันเป็นป๓จจัยที่จะขาดเสียมิได๎ในการจัดทํากิจกรรม
ในทางเศรษฐกิจ  การกํากับดูแลทางเศรษฐกิจหมายความรวมถึงการที่รัฐมีอํานาจกําหนดนโยบาย  
ในการบริหารรัฐวิสาหกิจอีกด๎วย  การกํากับดูแลทางเศรษฐกิจการตัดสินใจที่สําคัญจะต๎องได๎รับ 
ความเห็นชอบจากองค๑กรกํากับดูแลกํอนเสมอ เชํน การตัดสินใจลงทุนครั้งใหญํ  การตัดสินใจที่จะมี
ผลกระทบตํอการจัดทําบริการสาธารณะ เป็นต๎น120  อยํางไรก็ตาม อํานาจของผู๎กํากับดูแลจะต๎อง   
มีกฎหมายบัญญัติให๎ไว๎โดยเฉพาะและผู๎กํากับดูแลจะใช๎อํานาจควบคุมเกินขอบเขตที่กฎหมายกําหนด
ไว๎ไมํได๎  ในกรณีที่ผู๎มีอํานาจกํากับดูแลเห็นวําการกระทําขององค๑กรที่อยูํภายใต๎อํานาจกํากับดูแล  
ของตนขัดหรือไมํถูกต๎องตามกฎหมายหรือนอกเหนือขอบวัตถุประสงค๑ของการจัดตั้งหนํวยงาน         
ผู๎มีอํานาจหน๎าที่กํากับดูแลมีอํานาจยับยั้งหรือเพิกถอนการกระทํานั้น121   

3. การอุทธรณ๑ภายในฝุายปกครอง  

การกระทําทางปกครองที่เป็นคําสั่งทางปกครองนั้น  คูํกรณีมีสิทธิ
อุทธรณ๑โต๎แย๎งการกระทําทางปกครองได๎ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด  กฎหมาย    
ที่กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ๑โต๎แย๎งคําสั่งทางปกครองอาจเป็นกฎหมายฉบับที่ให๎อํานาจ
ฝุายปกครองไว๎  กรณีท่ีไมํมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ๑โต๎แย๎งคําสั่งทางปกครองไว๎
หรือคูํกรณีมีสิทธิที่จะอุทธรณ๑โต๎แย๎งคําสั่งทางปกครองได๎ตามมาตรา 44 แหํงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 

(2) หลักการควบคุมโดยองค๑กรภายนอกฝุายปกครอง 

การควบคุมโดยองค๑กรภายนอกฝุายปกครอง ได๎แกํ การควบคุมโดย
รัฐสภาและการควบคุมโดยผู๎ตรวจการแผํนดินของรัฐสภา 

1. การควบคุมโดยรัฐสภา   
รัฐธรรมนูญกําหนดให๎รัฐสภาทําหน๎าที่ควบคุมการบริหารราชการ

แผํนดินของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลได๎หลายวิธี เชํน การตั้งกระทู๎ถาม122  การเสนอ
ญัตติขอเปิดอภิปรายไมํไว๎วางใจ123  การแตํงตั้งคณะกรรรมาธิการสามัญหรือคณะกรรมการวิสามัญ
เพ่ือทําการสอบสวนการบริหารราชการแผํนดิน124 เป็นต๎น 

 

                                           
120ข๎อความคิดบางประการเกี่ยวกับการกํากับดูแล (tutelle)  ศาสตราจารย๑ ดร. สุรพล     

นิติไกรพจน๑ ศาสตราจารย๑ประจําคณะนิติศาสตร๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ , ค๎นวันที่ 15 สิงหาคม 
2558 จาก www.lawonline.co.th  

121สมคิด  เลิศไพฑูรย๑ ,  กฎหมายปกครองท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ๑
คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2547), หน๎า 58.   

122มาตรา 183 และมาตรา 184 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) 
123มาตรา 158 และมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) 
124มาตรา 135 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) 
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2. การควบคุมโดยผู๎ตรวจการแผํนดิน125 
รัฐธรรมนูญได๎ให๎ อํานาจผู๎ตรวจการแผํนดินของรัฐสภาควบคุม       

ฝุายปกครอง  โดยมีอํานาจในการพิจารณาและสอบสวนหาข๎อเท็จจริงตามคําร๎องเรียน   เว๎นแตํ    
เป็นกรณีที่ผู๎ตรวจการแผํนดินเห็นวําการกระทําดังกลําวมีผลกระทบตํอความเสียหายของประชาชน
สํวนรวมหรือเพ่ือคุ๎มครองประโยชน๑สาธารณะ  ผู๎ตรวจการแผํนดินอาจพิจารณาและสอบสวนโดยไมํมี
การร๎องเรียนได๎รวมทั้งจัดทํารายงานพร๎อมเสนอความเห็นและข๎อเสนอแนะตํอคณะรัฐมนตรี       
สภาผู๎แทนราษฎรและวุฒิสภา  

3. การควบคุมโดยองค๑กรตุลาการหรือศาล   

กรณีท่ีเอกชนได๎รับความเสียหายเนื่องจากการกระทําของฝุายปกครอง  
เอกชนมีสิทธิขอให๎ศาลพิพากษาวําการกระทํานั้นมีผลกระทบตํอสิทธิเสรีภาพหรือประโยชน๑อันชอบ
ธรรมของตนนั้นเป็นการกระทําที่มิชอบด๎วยกฎหมาย  และขอให๎เพิกถอนการกระทํานั้นหรือไมํให๎ใช๎
การกระทํานั้นบังคับแกํกรณีของตน  และหรือขอให๎บังคับให๎ฝุายปกครองชดใช๎คําสินไหมทดแทน
ให๎แกํตนแล๎วแตํกรณี  ซึ่งศาลปกครองเป็นองค๑กรที่ทําหน๎าที่ควบคุมความชอบด๎วยกฎหมายของการ
กระทําทางปกครอง126 

 
3.2.3  หลักสวัสดิการ   

รัฐสวัสดิการ (Social Welfare) เกิดจากการผสมผสานของแนวความคิดเสรีนิยม          
และสังคมนิยมซึ่งสนับสนุนให๎รัฐเข๎าแทรกแซงในทางเศรษฐกิจเพ่ือแก๎ไขป๓ญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได๎  
ซ่ึงไมํวําแนวความเสรีนิยมหรือแนวความคิดสังคมนิยมรัฐคือผู๎มีบทบาทหลักในการจัดสวัสดิการสังคม  
ซึ่งจะมากน๎อยแตกตํางกันไปตามระบบเศรษฐกิจที่ประเทศยึดถือเป็นแนวทาง  สวัสดิการสังคมจึงเป็น
เหตุผลประการหนึ่งในการประกอบการทางเศรษฐกิจของรัฐ เชํน การจัดทําสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  
การกระจายความเจริญไปสูํชนบทและกลุํมผู๎ยากจน  การสร๎างตลาดแขํงขันเสรีที่มีเสถียรภาพ เชํน 
ความด๎อยศักยภาพของผู๎ประกอบการรายยํอยเป็นอุปสรรคอยํางยิ่ งในการเข๎าแขํงขันกับ
ผู๎ประกอบการรายใหญํ  ทําให๎ผู๎ประกอบการรายยํอยไมํสามารถอยูํรอดได๎ในตลาดการแขํงขันเสรี    
รัฐจึงต๎องสํงเสริมผู๎ประกอบการรายยํอยให๎มีศักยภาพพอที่จะสามารถประกอบการในตลาด               
ที่มีการแขํงขันเสรีได๎ เป็นต๎น 

หลักสวัสดิการสังคมมาจากแนวความคิดที่สําคัญ 3 ประการคือ  3.2.3.1  หลักสิทธิมนุษยชน  
3.2.3.2  สิทธิขั้นพ้ืนฐานในการดํารงชีพ  3.2.3.3  และความยุติธรรมทางสังคม 

 

 

                                           
125มาตรา 244 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) 
126มาตรา 223 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) 
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3.2.3.1  หลักสิทธิมนุษยชน   

มาตรา 4  ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได๎วางหลัก
ทั่วไปที่จะให๎ความคุ๎มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย๑127  หลักการนี้ผูกพันองค๑กรของรัฐทุกองค๑กร      
ที่จะต๎องคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย๑128  รัฐจึงมีภารกิจที่จะต๎องสํงเสริมสิทธิเสรีภาพในทาง
เศรษฐกิจของป๓จเจกชนให๎เอ้ือตํอการบรรลุเปูาหมายในการดํารงอยูํของบุคคลอยํางมีศักดิ์ศรี        
ของความเป็นมนุษย๑  

3.2.3.2  หลักสิทธิขั้นพื้นฐานในการดํารงชีพ 

ภารกิจของรัฐในป๓จจุบันได๎ขยายตัวมากขึ้น  ทั้งนี้ เพ่ือสร๎างความมั่นคงให๎แกํสิทธิ 
ขั้นพ้ืนฐานในการดํารงชีพ(die soziale Grundrechte) 129ความมุํงหมายของหลักการนี้อยูํที่        
การกระทําของรัฐหรือการเรียกร๎องตํอนโยบายทางสังคมของรัฐ เชํน สิทธิในการมีงานทํา           
สิทธิด๎านการศึกษา  สิทธิด๎านสุขภาพ เป็นต๎น  ซึ่งสิทธิดังกลําวจะต๎องมีการบัญญัติกฎหมาย        
โดยองค๑กรนิติบัญญัติรองรับ  รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  ได๎รับรองสิทธิ
ขั้น พ้ืนฐานในการดํารงชีพเชํน  มาตราฐานขั้นต่ํ าในการดํารงชีพ 130 การกระจายรายได๎              
อยํางเป็นธรรม131  สิทธิขั้นพ้ืนฐานจึงไมํใชํเพียงสิทธิป๓ดปูองเทํานั้น  แตํยังรวมถึงสิทธิการมีสํวนแบํง
ในหลักประกันตํางๆท่ีรัฐหยิบยื่นให๎132 

3.2.3.3  หลักความยุติธรรมทางสังคม  

เนื่องจากสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองและคุ๎มครองเป็นความยุติธรรมในเชิง
กฎหมาย  ในความเป็นจริงทางเศรษฐกิจและสังคมสิทธิเสรีภาพอาจไมํได๎เกิดขึ้นจริง  ทํานอาจารย๑
บวรศักดิ์  อุวรรณโณ  ได๎ยกตัวอยํางไว๎อยํางนําสนใจ“กรณีระหวํางมหาเศรษฐีมีเงินพันล๎าน  มีโรงงาน
หลายแหํง มีการศึกษาสูงมีหน๎าตาในสังคมกับคนงานที่มีการศึกษาต่ํา รายได๎ไมํพอจําย ครอบครัว    
มีบุตรมากต๎องเลี้ยงดู  ความแตกตํางกันของการทํางานการมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย๑สินตลอดจนรายได๎
ตํางๆ  อุดมการณ๑เสรีนิยมและกฎหมายมหาชนถือวําบุคคลทั้งสองมีความเทําเทียมกัน  มีสิทธิเสรีภาพ
ในฐานะมนุษย๑เหมือนกัน  เมื่อกรรมกรมาของานจากเศรษฐี  ทั้งสองคนมีเสรีภาพในการแสดงเจตนา
ที่จะทําสัญญาหรือไมํก็ได๎ในฐานะที่เสมอกัน  เมื่อคนงานยอมรับทําสัญญาเป็นลูกจ๎างรับเงินเดือน   
ไมํก่ีร๎อยแตํทํางานวันละ 18 ชั่วโมงต๎องถือวําเขาใช๎ความเสมอภาคและเสรีภาพของเขาอยํางเทําเทียม

                                           
127มาตรา 4  ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550   
128มาตรา 26  ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550   
129บรรเจิด  สิงคะเนติ, เรื่องเดิม, หน๎า 57. 
130มาตรา 28,51-55  ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550   
131มาตรา 84(6)  ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550   
132บุญศรี  มีวงศ๑อุโฆษ, เรื่องเดิม, หน๎า 485. 
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กับมหาเศรษฐีกํอนทําสัญญาขึ้นแล๎วต๎องปฏิบัติตาม  รัฐและคนอ่ืนไมํอาจเข๎าไปเกี่ยวข๎องได๎”133 
ดังนั้น หลักความยุติธรรมทางสังคม(Social Justice) จึงเป็นข๎อเรียกร๎องแหํงความยุติธรรมที่เกี่ยวพัน
กับการแบํงป๓นผลประโยชน๑และภาระตํางๆในสังคม  ประโยชน๑หรือทรัพย๑สินทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
จากการทํางานและความสําเร็จสํวนบุคคลยํอมเชื่อมโยงกับผลจากการทํางานของสมาชิกอ่ืนๆ      
ของสังคม  จําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องมีการจัดสรรป๓นสํวนผลประโยชน๑ทางเศรษฐกิจให๎เป็นธรรม       
ที่เป็นไปได๎จริงในทางปฏิบัติบนพ้ืนฐานของเหตุผล  โดยรัฐมีหน๎าที่จัดสรรทรัพยากรและสร๎างกลไก
เชิงสถาบันสําหรับการกระจายทรัพยากรอยํางเป็นธรรม    

ดังนั้น ภายใต๎หลักการพ้ืนฐานทางกฎหมายในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
ของรัฐ  การแก๎ไขข๎อบกพรํองของระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมสมัยใหมํไมํได๎เน๎นเพียงความเสมอภาค       
และเสรีภาพทางเศรษฐกิจที่กฎหมายรับรองคุ๎มครองเทํานั้น  แตํได๎เน๎นลงไปที่ความเสมอภาค      
และเสรีภาพในความเป็นจริงด๎วย  การที่รัฐเข๎าแทรกแซงทางเศรษฐกิจโดยการประกอบการ        
ทางเศรษฐกิจ  รัฐจะต๎องคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคมิใชํเฉพาะทางกฎหมายเทํานั้น     
แตํต๎องคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคในความเป็นจริงประกอบด๎วยเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
133บวรศักดิ์  อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชน (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ๑จุฬาลงกรณ๑, 

2550), หน๎า 88. 
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บทท่ี 4 

 

การประกอบการค้าและอุตสาหกรรมปิโตรเลยีมโดยรัฐ    
 

จากการศึกษาในบทที่ 3  พบวํารัฐธรรมนูญทุกฉบับที่มิได๎เกิดจากการทํารัฐประหารได๎รับรอง
สิทธิในทรัพย๑สินและเสรีภาพในการประกอบการของประชาชนมาโดยตลอด  และตั้งแตํรัฐธรรมนูญ
แหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 เป็นต๎นมาได๎บัญญัติไว๎โดยชัดแจ๎งและโดยนัยวําการจัดทํา
บริการสาธารณูปโภคเป็นหน๎าที่ของรัฐ  กระทั่งรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
นับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มิได๎กําหนดแนวนโยบายพ้ืนฐานแหํงรัฐวํารัฐมีหน๎าที่จัดทําบริการ
สาธารณูปโภค  ทําให๎ในระบบตลาดมีภาครัฐและเอกชนประกอบกิจการด๎านสาธารณูปโภคเคียงคูํกัน  
และรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได๎บัญญัติห๎ามรัฐประกอบกิจการที่มีลักษณะ
เป็นการแขํงขันกับเอกชนเว๎นแตํมีความจําเป็นเพ่ือประโยชน๑ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ  รักษา
ผลประโยชน๑สํวนรวม หรือการจัดให๎มีสาธารณูปโภค  แตํรัฐจะประกอบกิจการดังกลําวได๎เพียงใด   
แคํไหนและอยํางไรที่จะไมํกระทบตํอเสรีภาพในการประกอบการและการแขํงขันเสรีที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไว๎  ซ่ึงวิทยานิพนธ๑นี้จะได๎ศึกษากรณทีี่รัฐประกอบการค๎าและอุตสาหกรรมปิโตรเลียม    
 
4.1  การปิโตรเลียมแหง่ประเทศไทย 
 

เมื่อได๎ศึกษาประวัติความเป็นมาของการปิโตรเลียมแหํงประเทศไทยพบวําการปิโตรเลียม 
แหํงประเทศไทยมีความเป็นมาที่นําสนใจเป็นอยํางยิ่ง เนื่องจากกิจการปิโตรเลียมเป็นอุตสาหกรรม
การผลิตและให๎บริการและเป็นสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับความมั่นคงและความปลอดภัย 
ของประเทศและเป็นต๎นทุนความเป็นอยูํสําหรับประชาชน  ต๎นทุนการผลิตของระบบเศรษฐกิจ      
ทั้งระบบไมํวําด๎านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และเป็นสินค๎าที่ต๎องพ่ึงพาการนําเข๎า   
จากตํางประเทศเป็นสํวนใหญํ รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยให๎ความสําคัญกับการจัดหาและประกอบการ
ปิโตรเลียมตลอดทั้งวงจรธุรกิจมาโดยตลอด  การปิโตรเลียมแหํงประเทศไทยจึงเกิดขึ้นเพ่ือเป็นกลไก
ของรัฐในการแก๎ไขป๓ญหาตํางๆด๎านปิโตรเลียมของประเทศและเป็นเครื่องมือของรัฐในการผลักดัน
นโยบายของรัฐบาล  และเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการสร๎างฐานอํานาจทางเศรษฐกิจและการเมือง 
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4.1.1  ความเป็นมาของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
    
ประเทศไทยนําเข๎าน้ํามันปิโตรเลียมครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 หรือปี พ.ศ. 2430134 และเริ่ม   

มีการประกอบกิจการด๎านน้ํามันปิโตรเลียมในประเทศไทยตั้งแตํปี พ.ศ. 2435  เมื่อบริษัทรอยัลดัทช๑ 
ปิโตรเลียม(Royal Dutch Shell)ของอังกฤษกับฮอลแลนด๑  ป๓จจุบันคือบริษัท เชลล๑ ประเทศ
ไทย จํากัด ได๎นําน้ํามันก๏าดมาจําหนํายในประเทศไทยครั้งแรก  และในปี พ.ศ. 2437 บริษัท       
แสตนดาร๑ด แวลคัมออยล๑(Standard Vacuum Oil)ของสหรัฐอเมริกา ป๓จจุบันคือบริษัท เอสโซํ 
ประเทศไทย จํากัด เริ่มเข๎ามาเปิดสาขา  ประเทศไทยต๎องซื้อน้ํามันจากตํางประเทศผํานบริษัททั้งสอง  
โดยบริษัททั ้งสองมีสัญญาสํวนแบํงการตลาดตํอกัน  บริษัทอังกฤษกับฮอลแลนด๑มีสํวนแบํง       
ในประเทศแถบอินโดจีนคือไทย แหลมมาลายู พมําและอินเดีย ร๎อยละ 80  สํวนบริษัทของสหรัฐ 
อเมริกามีสํวนแบํงร๎อยละ 20135  การค๎าน้ํามันเชื้อเพลิงในประเทศไทยจึงตกอยูํในมือของบริษัท         
ตํางชาติ  ซึ่งดําเนินการในลักษณะผูกขาดทําให๎น้ํามันมีราคาสูงมาก  กระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลง  
การปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2475  รัฐบาลภายใต๎การนํา
ของคณะราษฎรมีนโยบายที่จะเข๎ามาจัดการอุตสาหกรรมและการค๎าน้ํามันปิโตรเลียมภายในประเทศ  
เนื่องจากการขยายตัวของการใช๎น้ํามันในประเทศสูงขึ้น  ทั้งจากภาครัฐ กองทัพและประชาชน     
และสอดคล๎องกับทิศทางนโยบายเศรษฐกิจของคณะราฎร  คณะรัฐมนตรีได๎มีมติให๎กระทรวงกลาโหม
จัดตั้ง“แผนกเชื้อเพลิง”เป็นหนํวยขึ้นตรงตํอกรมพลาธิการทหารบกตั้งแตํวันที่  1  เมษายน  พ.ศ.
2476  และในวันที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2480  รัฐบาลได๎ยกฐานะแผนกเชื้อเพลิงเป็น“กรมเชื้อเพลิง”
สังกัดกระทรวงกลาโหมทําหน๎าที่จัดหาและจําหนํายให๎แกํภาคราชการกํอนที่จะขยายไปจําหนําย
ให๎ภาคประชาชนด๎วย  รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ได๎ประกาศใช๎พระราชบัญญัติน้ํามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ.2481  สาระสําคัญของพระราชบัญญัตินี้คือความพยายามในการสร๎างความมั่นคงและสํารอง
น้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศ เชํน การกลั่นน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นวัตถุแหํงการผูกขาดที่รัฐบาล
ประกอบการหรือควบคุม  รัฐบาลมีอํานาจกําหนดราคาขายปลีก ขายสํงและขายเฉพาะถิ่นของน้ํามัน
เชื้อเพลิงในประเทศไทย  การนําเข๎าน้ํามันเชื้อเพลิงจากตํางประเทศต๎องได๎รับอนุญาตเป็นลายลักษณ๑
อักษรจากเจ๎าพนักงานหรือรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ  และให๎ผู๎นําเข๎าที่ได๎รับอนุญาตต๎องสํารองน้ํามันไว๎ใน
ที่เก็บไมํน๎อยกวําครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ได๎รับอนุญาตให๎นําเข๎าในหนึ่งปี136  รัฐบาลได๎กํอสร๎างคลังเก็บ

                                           
134หอจดหมายเหตุแหํงชาติ, ร.5.ต.2.12 เรื่อง “Statistic of Import and Export Trade 

of Siam”(1899). 
135ความรู๎เกี่ยวกับองค๑การเชื้อเพลิง ในเอกสารโฆษณาและประชาสัมพันธ์ขององค์การ

เชื อเพลิง  (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), หน๎า 9 อ๎างถึงใน ผาณิต รวมศิลป์, นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสมัย 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ตั งแต่ พ.ศ. 2481 ถึง พ.ศ. 2487 (วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต 
จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2521), หน๎า 372. 

   

136พระราชบัญญัญัติ น้ํามันเชื้อเพลิง 2481, ราชกิจจานุเบกษา, 56, (17 เมษายน 2482), 
หน๎า 127. 
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น้ํามันที่ชํองนนทรีเพ่ือขจัดป๓ญหาน้ํามันขาดแคลนในชํวงสงครามโลกครั้งที่ 2  แตํหลังสงครามโลก 
ครั้งที่ 2 ยุติลง  ประเทศไทยเริ่มฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและการสร๎างอุตสาหกรรมภายในประเทศ  ทําให๎
ประเทศมีความต๎องการน้ํามันในปริมาณมากแตํประเทศอยูํในภาวะขาดแคลนน้ํามันและอยูํในฝุาย
ประเทศผู๎แพ๎สงคราม  ทําให๎ต๎องยินยอมให๎บริษัทน้ํามันในเครือของประเทศผู๎ชนะสงคราม  คือ บริษัท
รอยัลดัทช๑ ปิโตรเลียม (Royal Dutch Shell) และบริษัท แสตนดาร๑ด แวลคัมออยล๑(Standard  
Vacuum Oil) สามารถกลับเข๎ามาดําเนินกิจการน้ํามันในประเทศไดอี๎กครั้งหนึ่งและดําเนินการค๎าขาย
น้ํามันได๎โดยเสรี  ผลของความยินยอมดังกลําวทําให๎รัฐบาลต๎องยกเลิกพระราชบัญญัติน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ.2481 ในปี พ.ศ. 2489  บทบาทในการกําหนดราคาน้ํามันในประเทศโดยรัฐบาล       
จึงสิ้นสุดลง  และต๎องยุบกรมเชื้อเพลิงและขายทรัพย๑สินให๎บริษัทตํางประเทศ  กรมเชื้อเพลิงต๎องลด
ฐานะเป็นแผนกเชื้อเพลิง  สังกัดกระทรวงกลาโหมทําหน๎าที่จําหนํายน้ํามันให๎สํวนราชการเทํานั้น 137  
ตํอมาในสมัยรัฐบาล จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต๑  ได๎เจรจาขอยกเลิกข๎อผูกพันดังกลําว  ภายใต๎หลักการ
สําคัญคือ“คงให๎บริษัทดําเนินการค๎าน้ํามันตํอไปตามเดิม  แตํเพ่ือความเป็นธรรมขอสิทธิให๎องค๑การ
เชื้อเพลิงและคนไทยทําการค๎าน้ํามันเทําเทียมกันด๎วย”138 การเจรจาเป็นผลสําเร็จเมื่อวันที่            
13  ธันวาคม  2499  ทําให๎รัฐสามารถเข๎ามามีสํวนรํวมในการจําหนํายน้ํามันแกํภาคเอกชน         
และพัฒนาอุตสาหกรรมการกลั่นน้ํามันได๎  รัฐบาลชุดนี้ได๎สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการกลั่น
น้ํามันภายในประเทศทั้งในสํวนของภาครัฐและภาคเอกชน  ทั้งนี้  เนื่องจากการเข๎ามามีอิทธิพล     
ของประเทศสหรัฐอเมริกาตํอรัฐบาลชุดนี้139  ตํอมาได๎มีการจัดตั้งองค๑การเชื้อเพลิงให๎เป็นรัฐวิสาหกิจ
(State-enterprise ) ขึ้นในปี พ.ศ. 2503  ภายใต๎ลักษณะการค๎า“สามทหาร”เพ่ือดําเนินการสถานี
บริการน้ํามัน จัดหาและจําหนํายน้ํามันให๎แกํภาครัฐและเอกชน  ด๎วยอุดมคติที่วํา“อํานวยบริการแกํ
รัฐและประชาชนเพ่ือให๎มีและใช๎ซึ่งน้ํามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ๑ปิโ ตรเลียมเพ่ือประโยชน๑        
ในทางเศรษฐกิจของชาติและชํวยเหลือในการครองชีพของประชาชน”140  และได๎มีการกํอสร๎าง    
โรงกลั่นขึ้น 3 แหํงคือบริษัท โรงกลั่นน้ํามันไทย จํากัด ซึ่งเกิดจากการรํวมทุน(Joint Venture)
ระหวํางกลุํมทุนภายในประเทศ (do Mestic Capitalist Groups)  และกลุํมขุนนางหรือกลุํมทุน
ทหาร (The Bureuacratic or Militant Capitalist Group) กับกลุํมบริษัทข๎ามชาติ (Multinational      
Enterprise ) คือ บริษัท รอยัลดัทซ๑ เชลล๑ จํากัด สะท๎อนถึงการที่รัฐต๎องการให๎เอกชนมีบทบาทนํา   
ในการสร๎างอุตสาหกรรมได๎เป็นอยํางดี  โรงกลั่นน้ํามันบางจากเป็นโรงกลั่นของรัฐอยูํภายใต๎การดูแล  
ของกรมพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม  เป็นโรงกลั่นของรัฐที่เปิดให๎บริษัทตํางชาติ คือ บริษัท     

                                           
137หอจดหมายเหตุแหํงชาติ,กต.69.2.4/22. เรื่อง บันทึกเรื่องน้ํามัน (13  มกราคม 2493) 
138หอจดหมายเหตุแหํงชาติ,กต.70.4/1. เรื่อง “การแก๎ไขสัญญากับบริษัทค๎าน้ํามัน”       

(22  กันยายน  2499) 
139องค๑การเชื้อเพลิง,สมุดปกขาวองค์การเชื อเพลิง พ.ศ.2503-2519 (กรุงเทพมหานคร : 

องค๑การเชื้อเพลิง, 2500), หน๎า 47-53 
140พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค๑การเชื้อเพลิง พ.ศ.2503, ราชกิจจานุเบกษา, 77, 7 ก. ฉบับ

พิเศษ (27 มกราคม 2503), หน๎า 3. 
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ซัมมิทอินดัสเตรียล จํากัดเชําประกอบการ  โดยกําหนดให๎โรงกลั่นต๎องขายน้ํามันให๎กับองค๑การ
เชื้อเพลิงกํอนที่จะนําสํวนที่เหลือออกจําหนําย141และโรงกลั่นของบริษัท เอสโซํ แสตนดาร๑ด    
ประเทศไทย จํากัด (ป๓จจุบันบริษัท เอสโซํ (ประเทศไทย)จํากัด(มหาชน))  ซึ่งได๎ซื้อใบอนุญาต       
และกิจการมาจากโรงกลั่นยางมะตอยของบริษัทยางมะตอยไทย จํากัด   ภายใต๎การควบคุมดูแล     
ของกระทรวงอุตสาหกรรม  อยํางไรก็ตาม แม๎ภาครัฐจะเป็นผู๎ควบคุมสัมปทานและเข๎ามาประกอบ
อุตสาหกรรมน้ํามันปิโตรเลียมและควบคุมราคาน้ํามันภายในประเทศ แตํภาคเอกชนยังคงมีบทบาท
หลักในตลาด ระบบการแขํงขันยังมีไมํสูงนักประกอบกับความสัมพันธ๑อันดีระหวํางข๎าราชการ
นักการเมืองกับกลุํมนายทุน  กระทั่งในชํวงปีพ.ศ.2516 - พ.ศ.2517 ได๎เกิดวิกฤตการณ๑น้ํามันโลก   
ครัง้ที ่1 ขึ้น  เมื่อประเทศผู๎ผลิตน้ํามันได๎มีการจัดตั้งบริษัทน้ํามันแหํงชาติขึ้นและมีการรวมตัวกันจัดตั้ง
เป็นกลุํมประเทศผู๎ผลิตเพ่ือการสํงออกหรือที่เรียกวํากลุํมโอเปค  ทําให๎รูปแบบการค๎าน้ํามัน
เปลี่ยนแปลงไปจาก Multi-National เพราะประเทศกลุํมโอเปคมีอิทธิพลมากในการกําหนดราคา
น้ํามันในตลาดโลก  เมื่อได๎รวมตัวกันลดการผลิตน้ํามันดิบลงทําให๎ราคาน้ํามันทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น       
อยํางรวดเร็ว  วิกฤตการณ๑ในประเทศผู๎ใช๎น้ํามันได๎เกิดขึ้นเกือบทั่วโลก  ทําให๎เริ่มมีการจัดตั้ง บริษัท
น้ํามันแหํงชาติ (National oil Company) ขึ้นทั่วโลก  มีการนําการเมืองในระดับรัฐบาลเข๎ามาใช๎    
ในการเจรจาหาน้ํามันเข๎าประเทศเป็นการเจรจาในระดับรัฐตํอรัฐ  ประเทศไทยก็ประสบป๓ญหา     
ขาดแคลนน้ํามันจนต๎องเข๎าคิวเติมน้ํามัน  บางขณะต๎องลดกําลังการผลิตกระแสไฟฟูา142  โรงกลั่น
น้ํามันเอกชนได๎ข้ึนราคาจําหนํายน้ํามันประกอบกับแรงกดดันจากภาคสังคมที่ต๎องการให๎รัฐบาลระงับ
การขึ้นราคาน้ํามันเนื่องจากประชาชนได๎รับความเดือดร๎อน  ประเทศอยูํในภาวะประสบป๓ญหา
เศรษฐกิจและป๓ญหาความมั่นคงอยํางมาก  จนเกิดความขัดแย๎งขึ้นระหวํางรัฐบาลกับโรงกลั่น
ภาคเอกชนและภาคสังคม  นํามาซึ่งกระแสการจัดตั้งบริษัทน้ํามันแหํงชาติเพ่ือทําหน๎าที่แก๎ไข      
ป๓ญหาน้ํามันขาดแคลน โดยรัฐต๎องการเป็นผู๎มีสํวนรํวมในการจัดซื้อจัดหาน้ํามันเข๎าประเทศ        
สร๎างความสัมพันธ๑กับผู๎ค๎าน้ํามัน  เพราะหากไมํมีความผูกพันในการซื้อกับประเทศผู๎ค๎าน้ํามัน    
เหมือนในอดีตที่ผํานมาทําให๎ไมํสามารถจัดซื้อจัดหาได๎   และรัฐต๎องการแยกจุดในการจัดซื้อจัดหา
น้ํามันเพื่อแก๎ป๓ญหาหากเกิดสถานการณ๑ฉุกเฉินหรือเกิดวิกฤตการณ๑น้ํามันขึ้น  รวมทั้งป๓ญหาการขนสํง
น้ํามันเข๎ามาและการกลั่นน้ํามันเพ่ือแปรรูป  การเก็บสํารองไว๎  การสร๎างสถานีบริการเพ่ือกระจาย  
จุดขายให๎กับประชาชนอยํางท่ัวถึง  ซึ่งจําเป็นที่รัฐต๎องดําเนินการครบขั้นตอนเพ่ือความมั่นคงทางด๎าน
เศรษฐกิจและด๎านการทหารของประเทศ143  ตํอมาในวันที่  27  กุมภาพันธ๑  พ.ศ. 2517  ได๎มีการ

                                           
141สมบูรณ๑  ศิริประชัย, นโยบายปิโตรเลียมและนโยบายราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมใน

ประเทศไทย นับตั งแต่สงครามโลกครั งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ๑
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑, 2529), หน๎า 23. 

  

142เลื่อน  กฤษณกรี,  เรื่องเดิม, หน๎า 17.  
  

143เลื่อน  กฤษณกรี, ความรู๎เรื่องปิโตรเลียม ใน รวมบทบรรยายและเอกสารประกอบการ
อบรมสื่อมวลชน ครั งที่ 1 ความรู้เรื่องปิโตรเลียม,  วันที่  26-28  กรกฎาคม  2528 ณ ศูนย๑ประชุม
และฝึกอบรมคลังปิโตรเลียม ศรีราชา,  หน๎า  53.   
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จัดตั้งกองทุนรักษาระดับราคาน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือที่จะเก็บเงินคํากําไรสํวนเกินจากการที่รัฐบาล
ประกาศข้ึนราคาน้ํามันจากบริษัทผู๎ค๎าน้ํามัน  และในปี พ.ศ. 2520 กองทุนน้ํามันเริ่มมีบทบาทในการ
กําหนดราคาขายปลีกน้ํามันในประเทศ  เนื่องจากรัฐบาลต๎องการรักษาเสถียรภาพของระดับราคา
น้ํามันไว๎  ทําให๎ราคาน้ํามันในประเทศไมํได๎สะท๎อนต๎นทุนที่แท๎จริงในตลาดโลกเพราะอิงกับนโยบาย
ทางการเมืองเป็นหลัก  ทําให๎การใช๎น้ํามันไมํมีประสิทธิภาพไมํมีการประหยัดพลังงาน 144  และในปี
เดียวกันได๎มีการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค๑การก๏าซธรรมชาติแหํงประเทศไทย พ.ศ.2520  
เนื่องจากได๎มีการเจาะสํารวจพบแหลํงก๏าซธรรมชาติในประเทศไทยซึ่งมีปริมาณมากพอในเชิงพาณิชย๑  
รัฐบาลของ นายธานินทร๑ กรัยวิเชียร  จึงได๎จัดตั้งหนํวยงานรัฐวิสาหกิจขึ้นเพ่ือเรํงรัดพัฒนาการนําก๏าซ
ธรรมชาติมาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑  ภายใต๎การกํากับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม145  วิกฤตการณ๑
พลังงานของโลกครั้งที่ 2 ที่รุมเร๎าประเทศในขณะนั้นผลักดันให๎การจัดตั้งบริษัทน้ํามันแหํงชาติ      
เป็นผลสําเร็จในสมัยรัฐบาลภายใต๎การนําของ พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน๑ นายกรัฐมนตรี ซึ่งได๎
ตราพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแหํงประเทศไทย พ.ศ. 2521 โดยเหตุผลในการประกาศใช๎
พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ“เนื่องจากการประกอบธุรกิจปิโตรเลียมเป็นกิจการอุตสาหกรรม          
ด๎านสาธารณูปโภคประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญยิ่งตํอเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ           
แตํหนํวยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสํารวจ ผลิต ขนสํง และจําหนํายปิโตรเลียมที่เป็นของทางราชการ   
ยังมีขนาดไมํเหมาะสม โดยกระจัดกระจายขึ้นอยูํกับสํวนราชการและองค๑การของรัฐหลายแหํง     
เป็นเหตุให๎การประกอบธุรกิจปิโตรเลียมเป็นไปอยํางไมํมีประสิทธิภาพ  สมควรรวมหนํวยปฏิบัติงาน
ดังกลําวบางหนํวยและจัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจขึ้นเพ่ือดําเนินธุรกิจปิโตรเลียม  ตั้งแตํการสํารวจ         
หาปิโตรเลียมไปจนถึงการจําหนํายน้ํามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ๑ปิโตรเลียมที่ได๎จากการกลั่น 
ปิโตรเลียม ทั้งนี้เพ่ือประโยชน๑แกํประชาชนและความม่ันคงของประเทศ”และเรียกวํา“การปิโตรเลียม 
แหํงประเทศไทย”เรียกโดยยํอวํา“ปตท .”และให๎ใช๎ชื่อเป็นภาษาอังกฤษวํา“PETROLEUM         
AUTHORITY OF THAILAND”เรียกโดยยํอวํา“PTT”146  นับเป็นการจัดตั้งองค๑กรของรัฐที่มีอํานาจ
หน๎าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมของประเทศโดยตรงขึ้นเป็นครั้งแรก  เมื่อวันที่  
29 ธันวาคม  พ.ศ. 2521 ในรูปของรัฐวิสาหกิจประเภทกิจการพลังงานโดยควบรวมรัฐวิสาหกิจเดิม   
2 แหํง คือองค๑การเชื้อเพลิง (สังกัดกรมการพลังงานทหาร สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม)       
และองค๑การก๏าซธรรมชาติแหํงประเทศไทย (สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม) รวมถึงการเปลี่ยนชื่อสถานี
บริการน้ํามันจาก“สามทหาร”มาเป็น ปตท. 

 
 

                                           
144สิริชัย  ลีลากิจกุล และ ประพีรพัฒน๑  สุคนธ๑, รายงานการศึกษาเรื่อง อุตสาหกรรมการ

ผลิตและการค้าน  ามัน  เสนอ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย พฤษภาคม  2529, หน๎า  56.  
145บุญชัย ใบชุน, จากสามทหารสู่ปตท., พ.ศ. 2557 ค๎นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557, จาก 

http://www.samtahantoptt.blogspot.com 
146มาตรา 5 แหํงพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแหํงประเทศไทย พ.ศ. 2521 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_39
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)


61 

4.1.2  บทบาทและภารกิจของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  

         บทบาทและภารกิจของการปิ โตรเลียมแหํงประเทศไทยที่ กําหนดขึ้นตาม
พระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแหํงประเทศไทย พ.ศ. 2521 สรุปเป็นนโยบาย 5 ประการคือ147 

1.  พัฒนาแหลํงปิ โตรเลียมในประเทศเ พ่ือสร๎างความมั่นคงด๎านพลังงาน          
ของประเทศและลดการพ่ึงพาจากแหลํงตํางประเทศ 

2.   จัดหา กลั่น และสํารองปิโตรเลียมให๎สามารถสนองความเจริญเติบโต         
ทางเศรษฐกิจและความม่ันคงของชาติให๎ได๎ทั้งในยามปกติและยามวิกฤติการณ๑ 

3.  ดําเนินด๎านการตลาดรวมทั้งการขนสํงปิโตรเลียมให๎สามารถสนองความต๎องการ
ใช๎ในประเทศให๎เป็นไปอยํางทั่วถึงโดยไมํขาดแคลน 

4. พัฒนาและสํงเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับปิโตรเลียม  เพ่ือให๎การใช๎ปิโตรเลียม
เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและกํอประโยชน๑ตอบแทนสูงสุดและสามารถสนองนโยบายของรัฐบาล 

5. พัฒนาการปิโตรเลียมแหํงประเทศไทยให๎เป็นองค๑การที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ
เพ่ือเป็นกลไกของรัฐในการพัฒนาและการสํงสริมการประกอบธุรกิจปิโตรเลียม 

 
4.2  บริษัท ปตท.จ ากัด(มหาชน) 
 

การแปรรูปเป็นบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542  
และนําเข๎าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย  ทําให๎ทิศทางการพัฒนากิจการ
สาธารณูปโภคด๎านพลังงานคํอยๆเปลี่ยนแปลงไป  โดยการลดบทบาทภาครัฐลงและสํงเสริมให๎เอกชน
เข๎ามารํวมทุน  สํงผลตํอภาพลักษณ๑ของ บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) ไมํวําจะในมุมมองของประชาชน
หรือองค๑กรตรวจสอบที่เกี่ยวข๎องกับผลประโยชน๑สาธารณะ ทําให๎เกิดความไมํแนํใจเกี่ยวกับบทบาท
ของบริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน)ในหลายมิติ เชํน การเป็นบริษัทขนาดใหญํที่มีบริษัทในเครือจํานวน
มากและมีความสามารถในการผูกขาด ชี้นําตลาดในธุรกิจปิโตรเลียม การเป็นผู๎นํากําหนดราคา
จําหนํายน้ํามัน  ความจริงใจในการแก๎ป๓ญาและแบกรับภาระด๎านปิโตรเลียมที่เกิดขึ้นในประเทศ  
ความเหลื่อมล้ําในธุรกิจพลังงาน  ความเป็นรัฐวิสาหกิจในความหมายเดิมที่วําด๎วยยุทธ๑ศาสตร๑     
ความมั่นคงด๎านพลังงานกับการเป็นบริษัทและหลักทรัพย๑ที่สร๎างโอกาสอยํางมากให๎กับนักลงทุน   
ของบริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน)  สะท๎อนให๎เห็นถึงป๓ญหาการเข๎าประกอบการทางเศรษฐกิจ        
ของวิสาหกิจมหาชนที่ตอ๎งแขํงขันกับเอกชนได๎เป็นอยํางดี   

 
 
 
 

                                           
147พละ  สุขเวช,  รวมบทบรรยายและเอกสารประกอบการอบรมสื่อมวลชน ครั้งที่ 1  ความรู๎

เรื่องปิโตรเลียม,  ระหวํางวันที่  26-28  กรกฎาคม  2528 ณ ศูนย๑ประชุมและฝึกอบรมคลัง
ปิโตรเลียม ศรีราชา,  หน๎า 178. 
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4.2.1  ความเป็นมาของ บริษัท ปตท.จ ากัด(มหาชน) 
           
เมื่อภาคเอกชนได๎เข๎ามามีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเลียมมากขึ้น สํงผลให๎

ตลาดน้ํามันในประเทศมีการแขํงขันกันมากขึน้และเป็นไปอยํางกว๎างขวาง  บทบาทของ ปตท.ในฐานะ
กลไกของรัฐและการเป็นแกนนําในการพัฒนาธุรกิจพลังงานจึงเริ่มมีความจําเป็นน๎อยลงตามลําดับ 
ปตท.จําเป็นต๎องปรับบทบาทให๎เป็นไปในเชิงธุรกิจมากขึ้น  เพ่ือให๎สามารถแขํงขันกับผู๎ประกอบรายอ่ืนได๎  
สถานการณ๑ดังกลําวได๎นํามาสูํการปรับเปลี่ยนบทบาทและโครงสร๎างองค๑กรของ ปตท.ให๎มีบทบาท  
ในเชิงพาณิชย๑และมีขีดความสามารถในการแขํงขันเพ่ิมมากขึ้น  คณะรัฐมนตรีได มีมติเมื่อวันที่       
25 กันยายน  พ.ศ. 2544 อนุมัติใหเปลี่ยนทุนของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.)เปนหุน 
และจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) ขึ้นตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542       
เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. 2544  ทําใหบริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) มีฐานะเปนนิติบุคคลตางหาก
จาก ปตท.ตามพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2521  แตโดยที่พระราชบัญญัติ      
ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายที่มุงหมายใชบังคับกับการเปลี่ยนรูปแบบขององคกรของรัฐ 
จากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งเฉพาะใหมาอยูในรูปแบบบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด    
โดยผลของกฎหมาย(Corporatization)โดยไมํต องไปดําเนินการตามกระบวนการปกติทั่วไป        
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด  การแปลงสภาพ 
ปตท.เปนบริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) จึงเปนแตเพียงการเปลี่ยนโครงสรางและรูปแบบการบริหาร        
โดยกฎหมายมุงหมายใหการดําเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้นดําเนินไปอยางตอเนื่องไมมีการชะงัก 
(Continuity) บรรดาสิทธิและหนาที่ของ ปตท.ที่มีอยูอยางไร  และไมวาจะเกิดขึ้นตามกฎหมายใดๆ 
ทัง้หมดก็จะโอนมาเปนของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) อยางเต็มรูปทั้งหมดเสมือนเปนองคกรเดิม 
ที่จะดําเนินกิจการตางๆตอไป ตามมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542148

 

ดังนั้น การแปรรูป ปตท.โดยอาศัยบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย   
พ.ศ. 2521  โดยการจัดตั้ง บริษัท ปตท.จํากัด เพ่ือดําเนินธุรกิจน้ํามันและกาซธรรมชาติครบวงจร          
ในลักษณะเปน Operating Holding Structure โดยมี ปตท.รัฐวิสาหกิจเปนผูถือหุนทั้งหมดในขั้นตน 
จากนั้นเมื่อตลาดทุนเอ้ืออํานวยจึงจะเปลี่ยนสภาพ บริษัท ปตท.จํากัด เปนบริษัท ปตท.จํากัด 
(มหาชน) เพื่อเปนบริษัทรวมทุน (Holding Company) ในการระดมทุนในตลาดหลักทรัพยโดย ปตท.
ยังคงสถานะเปนรัฐวิสาหกิจที่มีอํานาจและสิทธิตามมาตรา 5 แหํงพระราชบัญญัติการปโตรเลียม   
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2521อยูํเชํนเดิมคือใหปตท.เปนผูประกอบและสงเสริมธุรกิจปโตรเลียม  
รวมถึงการดําเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจปโตรเลียม   
เพ่ือใหเกิดประโยชนมากที่สุดแกเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ  โดยคํานึงถึงประโยชนของรัฐ
และประชาชน  และปตท. มีอํานาจกระทํากิจการตางๆภายในขอบแหงวัตถุประสงคตามมาตรา 5 
โดยอาจจัดตั้งบริษัทหรือบริษัทมหาชนจํากัดเพ่ือประกอบธุรกิจปโตรเลียม  หรืออาจจะเขารวมกิจการ

                                           
148สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, เรื่องเสร็จที่ 563/2544 กันยายน 2544, บันทึก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจัดตั้งบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติ
ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 
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กับบุคคลอ่ืนหรือถือหุนในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดเพ่ือประโยชนแกกิจการของ ปตท. 
หรืออาจจะวาจางบุคคลอ่ืนประกอบธุรกิจปโตรเลียมก็ได  อีกทั้ง ปตท.ยังสามารถจัดตั้งบริษัทลูก   
เพ่ือประกอบธุรกิจปโตรเลียม149 อยางไรก็ดีแมวา ปตท.จะมีอํานาจดําเนินการตามที่กลาวมาก็ตาม   
ก็มิได๎หมายความวาบทบัญญัติดังกลาวใหอํานาจแกบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งมีฐานะ   
เปนบรษิัทลูกของ ปตท. กลายเปนผูมีอํานาจดําเนินธุรกิจปโตรเลียมแทน ปตท.โดยสิ้นเชิงเพราะปตท. 
ยังตองมีหนาที่ท่ีจะดําเนินธุรกิจปโตรเลียมตราบเทาที่กฎหมายจัดตั้งยังมีผลใชบังคับ150  

 

 
 
ภาพที่ 4.1  หลักเกณฑ๑การจัดตั้งและการกํากับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ151

  

  
4.2.2  วัตถุประสงค์ของบริษัท ปตท.จ ากัด(มหาชน)      
บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ได๎จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายวําด๎วยบริษัทมหาชน

จํากัด  เมื่อวันที่  1 ตุลาคม  2544  ทะเบียนเลขที่  010754000108152  โดยมีวัตถุประสงค๑ในการ
ประกอบกิจการทั้งหมด 40 ข๎อ153ดังตํอไปนี้ 

1)   ประกอบกิจการปิโตรเลียม รวมถึงการดําเนินกิจการอ่ืนที่เกี่ยวกับหรือตํอเนื่อง
กับหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจปิโตรเลียม  อันหมายความรวมถึง  การสํารวจ  วิจัย  พัฒนา  

                                           
149มาตรา ๗ (11) และ (12) แหํงพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2521 
150สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, เรื่องเสร็จที่ 250/2544  พฤษภาคม 2544, บันทึก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับแนวทางการแปรรูปการปิ โตรเลียมแหง 
ประเทศไทย 

  

151ญาใจ พัฒนสุขวสันต๑, หลักเกณฑ์การจัดตั ง และการก ากับดูแล บริษัทในเครือของ
รัฐวิสาหกิจ,  (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, 2557), หน๎า 2-12. 

152กระทรวงพาณิชย๑, กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า,  หนังสือรับรองการจดทะเบียน บริษัท ปตท.
จ ากัด (มหาชน)  พ.ศ. 2557. (เอกสารไมํตีพิมพ๑เผยพรํ). 

153หนังสือบริคณฑ๑สนธิ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  พ.ศ. 2556, (เอกสารไมํตีพิมพ๑
เผยแพรํ)หน๎า 14-17. 
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ผลิต จัดหา  กลั่น  สกัดแปรสภาพ  ผสม  บรรจุ  สะสม  สํารอง  เก็บรักษา  นําเข๎า  สํงออก  ขนสํง  
ทําเรือ คลังปิโตรเลียม  ซื้อ  ขาย  ทําการค๎าและจําหนํายปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ๑ที่ได๎จากปิโตรเลียม 
รวมทั้งปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ๑ที่ได๎จาก  ปิโตรเคมี  ไฟฟูา  น้ํา  ไอน้ําและผลิตภัณฑ๑จากกิจการอ่ืน    
ที่เก่ียวกับตํอเนื่องกับหรือสนับสนุนกิจการปิโตรเลียม 

เพ่ือประโยชน๑แหํงวัตถุประสงค๑นี ้
(1) ปิโตรเลียม หมายความรวมถึง 

(1.1) ก๏าซธรรมชาติ (รวมทั้งไฮโดรคาร๑บอนที่มีสภาพเป็นก๏าซทุกชนิด     
ไมํวําชื้น หรือแห๎งที่ได๎จากหลุมน้ํามัน หรือหลุมก๏าซ และให๎หมายความรวมถึงก๏าซที่เหลือจากการแยก
ไฮโดรคาร๑บอน  ในสภาพของเหลวหรือสารพลอยได๎ออกจากก๏าซชื้นด๎วย) 

(1.2)  ก๏าซธรรมชาติเหลว (รวมทั้งไฮโดรคาร๑บอนที่มีสภาพเป็นของเหลว
หรือที่มีความดันไอสูง ซึ่งผลิตขึ้นมาได๎พร๎อมกับก๏าซธรรมชาติ   หรือได๎มาจากการแยกออกจากก๏าซ
ธรรมชาติ) 

(1.3) น้ํามันดิบ (รวมทั้งน้ํามันแรํดิบ  แอสฟ๓สท๑  โอโซเคอไรท๑  ไฮโดร๑
คาร๑บอน และบทิูเมนทุกชนิดที่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ  ไมํวําในสภาพของแข็ง  ของหนืด  หรือของเหลว 
และให๎หมายความรวมถึงก๏าซธรรมชาติเหลวด๎วย) 

(1.4) สารพลอยได๎ (รวมทั้งก๏าซฮีเลียม คาร๑บอนได๎ออกไซด๑ กํามะถัน  
และสารอื่นที่ได๎จากการผลิตปิโตรเลียม) 

(1.5) สารประกอบไฮโดร๑คาร๑บอนอ่ืนๆที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและอยูํใน
สภาพอิสระไมํวําจะมีลักษณะเป็นของแข็ง  ของหนืด  ของเหลว  หรือก๏าซ 

(1.6) บรรดาไฮโดร๑คาร๑บอนหนักที่อาจนําขึ้นจากแหลํงโดยตรงหรือจาก
การแยกก๏าซ  โดยใช๎กรรมวิธีทางฟิสิกส๑หรือกรรมวิธีทางเคมี  รวมทั้งก๏าซอีเทน  ก๏าซปิโตรเลียมเหลว 
(ก๏าซหุงต๎มหรือแอลพีจี)  ก๏าซโพรเทน  และก๏าซบิวเทน 

(1.7) ถํานหิน  หินน้ํามัน  หรือหินอ่ืนที่สามารถกลั่น  สกัด  แปรสภาพ  
เพ่ือแยกเอาปิโตรเลียมด๎วยการใช๎กรรมวิธีทางฟิสิกส๑หรือกรรมวิธีทางเคมีรวมทั้งน้ํามันปิโตรเลียม   
ทุกลักษณะ 

(1.8) ผลิตภัณฑ๑ปิโตรเลียมซึ่งหมายความรวมถึง  น้ํามันเบนซิน  น้ํามัน
เชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบิน  น้ํามันก๏าด  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเตา  น้ํามันหลํอลื่น  ก๏าซปิโตรเลียมเหลว  
(ก๏าซหุงต๎มหรือแอลพีจี) นาฟธา  และผลิตภัณฑ๑ปิโตรเลียมอ่ืนๆ  

(2) ปิโตรเคมี หมายความรวมถึง 
(2.1) ปิโตรเคมีขั้นต๎น อาทิ เอทธิลีน  ไพรโพลีน  บูทาไดอีน  เบนซีน   

โทลูซีน ไซลีนส๑เลฟินส๑ ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบตั้งต๎นซึ่งอาจเป็นก๏าซธรรมชาติหรือปิโตรเลียม หรือนาฟธา
หรือก๏าซปิโตรเลียมเหลว (ก๏าซหุงต๎มหรือแอลพีจี) ตลอดจนผลิตภัณฑ๑พลอยได๎และผลิตภัณฑ๑ตํอเนื่อง
ของผลิตภัณฑ๑ดังกลําวข๎างต๎น 

(2.2) ปิโตรเคมีขั้นกลาง  ซึ่งทําหน๎าที่รับสารปิโตรเคมีขั้นต๎น  นํามาผลิต
เป็นสารปิโตรเคมีขั้นกลางและขั้นปลาย  อาทิ  พลาสติกตํางๆ  เส๎นใยสังเคราะห๑  ยางสังเคราะห๑  
วัตถุดิบ สี  และตัวทําละลาย 

(2.3) ปิโตรเคมีขั้นปลาย ซึ่งทําหน๎าที่ผลิตชิ้นสํวนและอุปกรณ๑เครื่องใช๎
ตํางๆ อาทิ  ชิ้นงานพลาสติก  สิ่งทอ  ยางรถยนต๑  ผงซักฟอก 
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2)  ประกอบกิจการ  สํารวจ  วางแผน  ออกแบบ  กํอสร๎าง  พัฒนา  ปรับปรุง  
และเปลี่ยนแปลง  ทําเรือเพ่ือธุรกิจปิโตรเลียม ระบบการขนสํงปิโตรเลียม  โรงกลั่นปิโตรเลียม      
โรงแยกก๏าซธรรมชาติ  โรงงานปิโตรเคมี  คลังสําหรับการสะสมและสํารองปิโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ๑
ที่ได๎จากปิโตรเลียมและปิโตรเคมีหรือผลิตภัณฑ๑ที่ได๎จากปิโตรเคมีและอุปกรณ๑ที่เกี่ยวข๎องกับกิจการ
ดังกลําวทุกชนิดทุกประเภท 

3)   ประกอบกิจการออกแบบ  กํอสร๎าง  พัฒนา  ผลิต  ติดตั้ง  วางทํอ  ตํอทํอ 
ปฏิบัติการ  ใช๎  ตรวจสอบ  รักษาไว๎  ขยาย  เปลี่ยนแปลง  ปูองกัน  ซํอมแซม  เปลี่ยนและเอาออก  
ให๎เชํา  ขาย  จัดจําหนําย  นําเข๎า  สํงออก  จัดระบบทํอ  บริหารระบบทํอ  บริการพอกทํอ        
เป็นผู๎แทนจําหนําย  และทํางานอ่ืนๆที่เกี่ยวข๎องกับทํอขนสํงปิโตรเลียม   และ/หรือปิโตรเคมี       
และเครื่องมือเครื่องใช๎อะไหลํที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติการหรือใช๎ทํอและระบบทํอ  แทํนขุดเจาะ   
เรือเจาะ  สํวนประกอบ  เครื่องจักร  เครื่องมือกลทางวิศวกรรม  เครื่องมือกลอ่ืนๆทุกชนิด         
และสํวนประกอบตํางๆของเครื่องมือเครื่องใช๎ทุกชนิด  เพ่ือกิจการปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  และกิจการ
อ่ืนๆที่เก่ียวข๎องกับกิจการดังกลําว 

4)   ประกอบกิจการขนสํง  ขนถํายปิโตรเลียม  ก๏าซธรรมชาติเหลว  ผลิตภัณฑ๑ที่ได๎
จากปิโตรเลียมทุกชนิด  ปิโตรเคมี  ผลิตภัณฑ๑ที่ได๎จากปิโตรเคมีทุกชนิด  ขนถํายสินค๎าและคนโดยสาร  
ทั้งทางระบบทํอ  ระบบทํอยํอย  ทางบก  ทางน้ํา  ทางอากาศ  ทั้งภายในประเทศและระหวําง
ประเทศรวมทั้งประกอบกิจการอ่ืนใดที่เกี่ยวข๎องหรือเกี่ยวเนื่องกับการขนสํง  ขนถํายดังกลําว       
การรับบริการนําของออกจากทําเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางขนสํงทุกชนิด 

5)   ประกอบกจิการค๎า  จัดหา  ซื้อ  ขาย  นําเข๎า  สํงออก  แลกเปลี่ยน  ผลิตภัณฑ๑
ปิโตรเลียม  ผลิตภัณฑ๑ปิโตรเลียมสําเร็จรูป  ก๏าซธรรมชาติ  ก๏าซธรรมชาติเหลว  ก๏าซปิโตรเลียมเหลว   
(ก๏าซหุงต๎มหรือแอลพีจี)  ผลิตภัณฑ๑ปิโตรเคมี  เชื้อเพลิงอ่ืนๆสารประกอบไฮโดรคาร๑บอนอ่ืนๆ  
เคมีภัณฑ๑ตํางๆหรือผลิตภัณฑ๑ที่ได๎จากการแปรสภาพสารพลอยได๎จากปิโตรเลียมไมํวําจะอยูํในรูป
ของแข็ง  ของเหลว  ก๏าซ  หรือในรูปแบบใด  อาทิ  ยางมะตอย  น้ํามัน  หรือไมํวําจะอยูํในลักษณะ        
ของผลิตภัณฑ๑สําเร็จรูปหรือไมํก็ตาม  รวมทั้งวัสดุอุปกรณ๑เครื่องจักรและเครื่องมืออ่ืนๆที่เกี่ยวข๎อง  
กับกิจการดังกลําวทุกชนิดทุกประเภท 

6)   ประกอบกิจการ  สํารวจ  วางแผน  ออกแบบ  พัฒนา  ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง       
และกํอสร๎างคลัง  และระบบทํอตํางๆเพ่ีอการจัดเก็บ  สํารอง  การเปลี่ยนสถานะของก๏าซธรรมชาติ 
และก๏าซธรรมชาติเหลวและการแยกก๏าซประเภทตํางๆรวมทั้งดําเนินการกํอสร๎างคลังเพ่ือจัดเก็บ
ปิโตรเลียม  สถานีจัดเก็บ  สถานีรับ–จํายปิโตรเลียม  สิ่งอํานวยความสะดวกตํางๆ  โรงผลิต      
บรรจุภัณฑ๑  และอุปกรณ๑ประกอบอ่ืนๆและกิจการอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือตํอเนื่องจากกิจการดังกลําว  
เพ่ือกิจการของบริษัทตลอดจนการให๎บริการแกํผู๎ประกอบการทั่วไป 

7)   ประกอบกิจการโรงกลั่นปิโตรเลียม  ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
ระบบคมนาคมขนสํงและสื่อสารทุกประเภท  รวมถึงกิจการที่เกี่ยวเนื่องหรือตํอเนื่องกันกับกิจการ
ดังกลําว 

8)  ประกอบกิจการปิโตรเคมี  ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร๎างพ้ืนฐานระบบ
คมนาคมขนสํงและสื่อสารทุกประเภท  รวมถึงกิจการที่เก่ียวเนื่องหรือตํอเนื่องกันกับกิจการดังกลําว 



66 

9)   สํารวจ  วางแผน  ออกแบบ  กํอสร๎าง  พัฒนา  ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง  จัดให๎
ได๎มาซึ่งวิทยาการและเทคโนโลยี  รวมทั้งการดําเนินกิจการทุกชนิดที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
และผลิตภัณฑ๑พลอยได๎อ่ืนๆของปิโตรเคมี  รวมทั้งการผลิตและการขนสํงผลิตภัณฑ๑ที่ได๎จาก
อุตสาหกรรม ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ๑พลอยได๎อ่ืนๆของปิโตรเคมี 

10)  ประกอบกิจการเป็นผู๎ค๎าน้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งหมายความรวมถึงน้ํามันปิโตรเลียม
ดิบ และผลิตภัณฑ๑ปิโตรเลียม  โดยการซื้อหรือได๎มาไมํวําด๎วยประการใดๆเพ่ือจําหนํายและประกอบ
กิจการเป็นผู๎ทําการขนสํงน้ํามันเชื้อเพลิง สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  รวมทั้งเครื่องจักร  อุปกรณ๑
และอะไหลํของเครื่องจักรและอุปกรณ๑ดังกลําวนั้น 

11)  ประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  สถานีบรรจุก๏าซเชื้อเพลิง      
เพ่ือยานพาหนะใดๆ  สถานีโรงบรรจุก๏าซหุงต๎ม โรงผลิตและโรงซํอมถังก๏าซหุงต๎ม  การดูแลรักษา
ยานพาหนะ  อาทิ  ล๎าง  อัด  ฉีด  เปลี่ยนถํายน้ํามันเครื่องยนต๑  เคลือบสี  ซํอมแซม  ปรับแตํง
เครื่องยนต๑  พํนน้ํายากันสนิม  ปะยาง  เปลี่ยนยาง  แบตเตอรี่  อุปกรณ๑ประดับและตบแตํง  สําหรับ
ยานพาหนะทุกประเภท 

12)  ประกอบกิจการค๎าสํงและค๎าปลีกสินค๎าอุปโภคบริโภค  สินค๎าเกษตร  สินค๎า
อุตสาหกรรมทุกชนิดทุกประเภท  ร๎านค๎าสะดวกซื้อ  ร๎านอาหาร  ร๎านจําหนํายและให๎เชําเทปบันทึก
ภาพยนตร๑และเสียง  ร๎านจําหนํายอุปกรณ๑รถยนต๑  ยางรถยนต๑  อะไหลํรถยนต๑ที่จําเป็น            
ร๎านจําหนํายหนังสือพิมพ๑และวารสารและธุรกิจบริการทุกชนิดทุกประเภท 

13)  ประกอบกิจการออกแบบ  ผลิต  ให๎บริการด๎านโสตทัศนูปกรณ๑  อาทิ  สไลด๑มัลติ
วิชั่น  ภาพนิ่ง  เทปบันทึกภาพยนตร๑และเสียง  การล๎างอัดภาพ  การออกแบบผลิตวารสารสิ่งพิมพ๑  
สื่อสารสนเทศและสื่อทางด๎านการประชาสัมพันธ๑ตําง ๆ 

14)   ประกอบกิจการค๎ายานยนต๑ทุกประเภท  อาทิ  รถยนต๑ที่ใช๎น้ํามัน  รถยนต๑ที่ใช๎
ก๏าซธรรมชาติ  รถยนต๑ที่ใช๎ไฟฟูารวมถึงการออกแบบ  ผลิต  ประกอบ  จําหนําย  ดัดแปลงรถยนต๑
และชิ้นสํวนรถยนต๑ที่ใช๎ก๏าซธรรมชาติไฟฟูาและท่ีใช๎เชื้อเพลิงรํวม 

15)   ประกอบกิจการเกี่ยวกับพลังงานไฟฟูา  น้ํา  และไอน้ํา  ซึ่งหมายความรวมถึง
การซื้อ  ขาย  สํารวจ  พัฒนา  จัดหา  รับจ๎าง  แปรสภาพ  วางแผน  สร๎าง  ตรวจสอบ  วิเคราะห๑  
วิจัย ออกแบบ  ติดตั้ง  ผลิต  จัดให๎ได๎มา  จัดสํง  บํารุงรักษา  สะสม  สํารอง  ประมูล  รับเหมา  
กํอสร๎าง ซํอมแซม  นําเข๎า  สํงออก  และดําเนินการตํางๆที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟูา  น้ํา  และไอน้ํา  
แปลงพลังงานอันได๎มาจากธรรมชาติ  อาทิ  ลม  ความร๎อนธรรมชาติ  แสงแดด  แรํธาตุ  พลังงาน
ปรมาณู หรือเชื้อเพลิงอ่ืนๆรวมถึงแหลํงพลังงานอ่ืนๆที่สํงเสริมกิจการที่เกี่ยวกับกิจการพลังงานไฟฟูา  
น้ํา  และไอน้ํา 

16)   ประกอบกิจการโรงไฟฟูาทุกประเภท อาทิ โรงไฟฟูาพลังความร๎อน โรงไฟฟูา
พลังความร๎อนรํวม โรงไฟฟูาพลังน้ํา โรงไฟฟูาพลังปรมาณู และโรงไฟฟูาอ่ืนๆ ทุกประเภท รวมถึง
ระบบผลิตและจํายไฟฟูา เครื่องกําเนิดไฟฟูา สายสํงไฟฟูา และสิ่งอันเป็นวัสดุอุปกรณ๑ของโรงไฟฟูา
นั้น ๆ 
                     17)  ประกอบกิจการติดตั้ง  ตรวจสอบ  รักษาไว๎  ซํอมแซม  เปลี่ยน  เอาออก       
และปฏิบัติการใช๎ ซึ่งมาตรวัด  หรือเครื่องมือชนิดอื่นๆสําหรับวัดปริมาณ  หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ๑
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ปิโตรเลียม  และผลิตภัณฑ๑ปิโตรเคมีที่จัดจําหนําย  และสารชนิดอ่ืนๆ  เพ่ือวัตถุประสงค๑ที่เกี่ยวข๎อง
กับ  การจัดจําหนํายปิโตรเลียมหรือ  ผลิตภัณฑ๑ที่ได๎จากปิโตรเลียม  และปิโตรเคมีหรือผลิตภัณฑ๑ที่ได๎
จาก ปิโตรเคมี  รวมทั้งธุรกิจพลังงานงานไฟฟูา  น้ํา  และไอน้ํา 
                     18) ประกอบกิจการโรงงานในการผลิต ประกอบ ซํอมแซม และดัดแปลง 
เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ อุปกรณ๑ และสินค๎าตามที่กําหนดไว๎ในวัตถุประสงค๑ของบริษัท       
และเก่ียวเนื่องกับวัตถุประสงค๑ของบริษัท 
                     19)  ประกอบกิจการ และ/หรือสนับสนุนในธุรกิจพลังงานทดแทนในรูปแบบตํางๆ 
อาทิ ก๏าซธรรมชาติที่ใช๎เป็นเชื้อเพลิงในยานพาหนะ (Compress Natural Gas/Nature Gas       
Vehicle) พลังงานจากแอลกอฮอล๑  พลังงานจากพืช  พลังงานแสงอาทิตย๑  สารปรุงแตํงเพ่ิม
ประสิทธิภาพ สารเรํงปฏิกิริยา (Catalyst) เพ่ือให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดและเป็นไปตามวัตถุประสงค๑ 
ของบริษัทและเก่ียวเนื่องกับวัตถุประสงค๑ของบริษัท 
                     20)  ดําเนินการค๎นคว๎าวิจัย พัฒนา และรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับกิจการทางด๎าน
พลังงานทุกประเภท รวมทั้งธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจปิโตรเคมี และธุรกิจที่เกี่ยวข๎อง ในเชิงอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม เพ่ือวัตถุประสงค๑ในการดําเนินกิจการของบริษัท ในการเพ่ิมพูน
ความรู๎ ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญในด๎านวิชาการและเทคโนโลยี พร๎อมทั้งสามารถขาย และ/หรือ 
ให๎บริการแกํลูกค๎าท่ัวไป 
                     21)  ประกอบกิจการรับจ๎าง วําจ๎าง ในการบริหาร และดําเนินธุรกิจปิโตรเลียม       
ในลักษณะตํางๆ ทุกชนิด ทุกประเภท และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหรือตํอเนื่องกัน บริการเกี่ยวกับ
วิศวกรรมและวิศวกรรมเกี่ยวกับปิโตรเลียม สํารวจ ขุดเจาะ เครื่องกล ไฟฟูา ความร๎อน การถํายเท
ความร๎อน โยธา เคมี สิ่งแวดล๎อม สื่อสาร ชํางเทคนิค นักธรณีวิทยา พนักงานรําง นักออกแบบ      
นักสํารวจ สถาปนิก นักกํอสร๎าง นักตกแตํง 
                     22)  ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให๎คําแนะนําทางวิศวกรรม สถาป๓ตยกรรม 
กฎหมาย บัญชี การเงิน การตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ๑ ธุรกิจใดๆและป๓ญหาด๎าน        
การบริหารงานอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม รวมทั้งป๓ญหาการผลิต การตลาด และเทคนิคเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมตํางๆ จัดทําการศึกษาความเป็นไปได๎ การออกแบบ การออกใบรับรองมาตรฐานทุกด๎าน 
อาทิ คุณสมบัติน้ํามันเชื้อเพลิง (Specification of fuel and lube) สิ่งแวดล๎อม ชีวอนามัย ในบริการ
งานวิจัย วิเคราะห๑ จัดเก็บ รวบรวม จัดทํา จัดพิมพ๑ และเผยแพรํ สถิติข๎อมูลในทางอุตสาหกรรม    
พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห๑และประเมินผลในการดําเนินธุรกิจ 
                     23)  ประกอบกิจการในบริการ การปรึกษา การฝึกอบรม การสัมมนา การให๎บริการ 
ที่พัก ธุรกิจบริการโรงแรม การจัดการ และการดําเนินการเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียม และ/หรือ 
กิจการ ปิโตรเคมี อาทิ การปฏิบัติการ (Operation) การบํารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ๑ โรงไฟฟูา 
และระบบไฟฟูา โรงงาน คลังปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ระบบทํอก๏าซฯ และทํอผลิตภัณฑ๑ตํางๆรวมทั้ง
ระบบสื่อสาร คอมพิวเตอร๑ และสารสนเทศ 
                     24)  ดําเนินการติดตํอกับกระทรวง ทบวง กรม หนํวยราชการ เทศบาลหรือราชการ
สํวนท๎องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เจ๎าพนักงาน หรือเจ๎าหน๎าที่ใดๆ  ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือที่จะ
ได๎มาซึ่งการจดทะเบียนสิทธิ กรรมสิทธิ์ ใบอนุญาต สิทธิในเครื่องหมายการค๎า อุตสาหกรรม สมบัติ 
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ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร สัมปทาน หรือผลประโยชน๑ใดๆ ซึ่งจําเป็นตํอการดําเนินธุรกิจของบริษัท           
หรือซึ่งบริษัทเห็นวําเหมาะสมหรือพึงปรารถนาที่จะได๎มา และเพ่ือที่จะดําเนินการบริหาร หรือปฏิบัติ
ตามซึ่งสิทธิสัมปทาน หรือผลประโยชน๑ดังกลําวนั้น 
                     25)  เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอ่ืน กู๎ยืมเงินและ/หรือให๎
กู๎ยืมเงินหรือ ให๎หรือรับเครดิตด๎วยวิธีการอ่ืน โดยมีหรือไมํมีหลักประกันใดๆรวมทั้ง การรับ ออก โอน    
และสลักหลัง ตั๋วเงิน ตราสารที่เปลี่ยนมือได๎อยํางอ่ืน หรือหลักทรัพย๑อ่ืนๆ (รวมถึงหุ๎นกู๎หรือหลักทรัพย๑
ซึ่งแปลงสภาพเป็นหุ๎นสามัญของบริษัทหรือซ่ึงมีสิทธิอ่ืนๆให๎หุ๎นสามัญ) และ/หรือหลักฐานการเป็นหนี้
อ่ืนใดในชํวงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยการเสนอขายตํอประชาชนหรือโดยวิธีอ่ืนใด เพ่ือวัตถุประสงค๑     
โดยชอบด๎วยกฎหมายของบริษัท และจํานอง จํานํา หรือกํอให๎เกิดภาระผูกพันในทรัพย๑สินของบริษัท
ทั้งหมด หรือแตํบางสํวน รวมทั้งสิทธิ สิทธิพิเศษ และทรัพย๑สินของบริษัท เพ่ือค้ําประกันการชําระหนี้
ดังกลําว ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลําวให๎กระทําได๎ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
                     26)  ค้ําประกัน หรือรับประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญา     
ของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล รวมทั้งการค้ําประกันบุคคลใดๆที่เกี่ยวกับธุรกิจ หรือการปฏิบัติ   
ของบริษัท ตามกฎหมายวําด๎วยคนเข๎าเมือง กฎหมายภาษีอากร กฎหมายศุลกากร กฎหมายแรงงาน     
และกฎหมายอื่นๆท้ังปวง 
                     27)  ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิตํางๆสร๎าง ซื้อ จัดหา 
ขาย ขายฝาก จําหนําย รับ ให๎ ใช๎ เชํา เชําซื้อ ให๎เชําซื้อ การให๎ เชําทรัพย๑สินแบบลีสซึ่ง (Leasing)   
ยืม ให๎ยืม จํานํา รับจํานํา จํานอง รับจํานองเพ่ือเป็นหลักประกันการชําระหนี้ แลกเปลี่ยน โอน รับ
โอน ฝาก  รับฝาก รับขนย๎าย ปรับปรุง กํอให๎เกิดภาระติดพัน และ/หรือดําเนินการใดๆเกี่ยวกับ
ทรัพย๑สินและ/หรือ จัดการโดยประการอ่ืนซึ่งทรัพย๑สินใดๆตลอดดอกผล  และผลประโยชน๑จาก
ทรัพย๑สินนั้นทั้งในและนอกประเทศ 
                     28)  ประกอบกิจการประมูลเพ่ือรับจ๎างทําของ ซื้อ ขายสินค๎า ตามวัตถุประสงค๑     
ของบริษัทกับบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล สํวนราชการ และองค๑การของรัฐทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 
                     29)  ประกอบกิจการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจ   
ปิโตรเคมีและธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวกับ ตํอเนื่องกับหรือสนับสนุนธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
                     30)  ประกอบกิจการปุาไม๎ อาทิ การทําไม๎ ปลูกสวนปุา และกิจการเกี่ยวกับ
ผลประโยชน๑ที่ได๎จากกิจการปุาไม๎ 
                     31)  บริษัทมีสิทธิที่จะอออกหุ๎นในราคาสูงกวําหรือต่ํากวํามูลคําของหุ๎นที่กําหนดไว๎
ได๎ แตํทั้งนี้จะอยูํภายใต๎บังคับของกฎหมายที่เก่ียวข๎อง 
                     32)  ทําการจัดตั้งสํานักงานสาขาหรือแตํงตั้งตัวแทนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
จัดการให๎บริษัทได๎รับการจดทะเบียน ณ ที่ใดๆในโลก 
                     33)  เสนอขายหลักทรัพย๑ (โดยมีหรือไมํมีสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ๎นสามัญ)     
แกํประชาชนในราคาที่ตราไว๎หรือในราคาสูงกวําหรือต่ํากวําราคาที่ตราไว๎ตามกฎหมายบริษัทมหาชน 
และกฎหมายวําด๎วยหลักทรัพย๑และตลาดหลักทรัพย๑ และประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกลําว 
ตลอดจนกฏหมายหรือกฎระเบียบอ่ืนใดที่มีผลใช๎บังคับในขณะนั้น 
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                     34)  เป็นนายหน๎า ตัวแทน ตัวแทนค๎าตํางในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว๎นแตํ  
ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให๎สมาคม และการค๎าหลักทรัพย๑ 
                     35)  ลงทุนเข๎าหุ๎นในกิจการค๎าใดๆไมํวําโดยวิธีใด ซึ่งมีวัตถุประสงค๑และกิจการ      
ที่คล๎ายคลึงกัน หรือเกี่ยวข๎องหรือสืบเนื่องกันกับวัตถุประสงค๑ของบริษัทนี้ หรือลงทุนในหลักทรัพย๑
หรือหลักประกันอ่ืน หรือเข๎ารํวมกิจการหรือรํวมค๎ากับบุคคลอ่ืน หรือให๎บุคคลอ่ืนเข๎ารํวมกิจการ  
หรือรํวมค๎าด๎วย หรือเป็นหุ๎นสํวนประเภทจํากัดความรับผิดในห๎างหุ๎นสํวนจํากัดหรือเป็นผู๎ถือหุ๎น      
ในบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัดทั้งในประเทศและตํางประเทศ 
                     36)  ประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งมีไว๎และสั่งเข๎ามา
จําหนํายในประเทศและสํงออกไปจําหนํายยังตํางประเทศ และจัดจําหนํายซึ่งเครื่องมือที่เกี่ยวกับ  
การสื่อสารโทรคมนาคม ดาวเทียม เครื่องมืออิเลคโทรนิคส๑ รวมทั้งอุปกรณ๑ สํวนประกอบ และอะไหลํ       
ที่เก่ียวกับการสื่อสารโทรคมนาคม 
                     37)  ประกอบธุรกิจรับเป็นผู๎จัดการและดูแลผลประโยชน๑ เก็บผลประโยชน๑       
และจัดการทรัพย๑สินให๎บุคคลอื่น 
                     38)  ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข๎          
และผู๎ปุวยเจ็บ รับทําการฝึกสอนและอบรมทางด๎านวิชาการเก่ียวกับการแพทย๑และอนามัย 
                     39)  ประกอบกิจการค๎ายา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ๑ เคมีภัณฑ๑ เครื่องมือแพทย๑ 
เครื่องมือเครื่องใช๎ทางวิทยาศาสตร๑ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบํารุงพืชและสัตว๑ทุกชนิด 
                     40)  ประกอบกิจการพาณิชย๑อิเลคทรอนิคส๑ (Electronic Business) สําหรับธุรกิจ 
ทุกชนิดทุกประเภท ให๎บริการค๎นคว๎าข๎อมูลทางอินเตอร๑เน็ต ให๎บริการเป็นที่ปรึกษาและคําแนะนํา   
แกํผู๎ประกอบการธุกิจทั่วไปในการวางระบบพาณิชย๑อีเลคทรอนิค ให๎บริการพัฒนาระบบพาณิชย๑อีเลค 
ทรอนิค วางระบบและจัดทําการบริหาร การจัดจําหนําย การตลาด ระบบการชําระเงิน การขนสํง
สินค๎าและการซื้อขายให๎กับผู๎ประกอบธุรกิจทั่วไป ประกอบกิจการเป็นผู๎นําเข๎า สํงออก จัดจําหนําย  
สํารวจ วิจัย พัฒนา ผลิต จัดหา กลั่น สกัด แปรสภาพ ผสม บรรจุ สะสม สํารอง เก็บรักษา ขนสํง 
ทําเรือ คลัง ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ก๏าซธรรมชาติ พลังานทดแทนประเภทตํางๆ ผลิตภัณฑ๑ที่ได๎จาก
ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ไฟฟูา น้ํา ไอน้ํารวมถึงกิจการอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับหรือตํอเนื่องกับหรือสนับสนุน
การประกอบธุรกิจปิโตรเลียมอ่ืนๆ และสินค๎าทุกชนิดทุกประเภทผํานระบบพาณิชย๑อีเลคทอนิค 
 

4.2.3  แหล่งเงินทุน 

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ได๎จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายวําด๎วยบริษัทมหาชน
จํากัด  เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2544  ทําให๎ลักษณะการเป็นเจ๎าของจากที่มีแหลํงเงินทุนจากภาครัฐ
อยํางเดียวมาเป็นแหลํงเงินทุนจากภาคเอกชนรํวมด๎วย  โดยกระทรวงการคลังคงสัดสํวนการถือหุ๎นไว๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 51  ทําให๎บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) ได๎รับสิทธิพิเศษตามสถานะความเป็น
รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ .2502  และอยูํภายใต๎การกํากับดูแล        
ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหํงชาติ(กพช.) ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบาย
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พลังงานแหํงชาติ พ.ศ. 2535  โดยภาครัฐสามารถกํากับดูแลการดําเนินการใดๆของบริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) เพ่ือให๎เป็นไปตามนโยบายพลังงาน เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ154 

ข๎อมูลผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ ณ วันที่  8  มีนาคม  2559155 
1.  กระทรวงการคลัง  ร๎อยละ 51.11 
2.  กองทุนรวม วายุภักษ๑หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  ร๎อยละ 7.45 
3.  กองทุนรวม วายุภักษ๑หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)  ร๎อยละ 7.45 
4.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร๑ จํากัด  ร๎อยละ 5.22 
5.  CHASE NOMINEES LIMITED  ร๎อยละ 3.29 
6.  STATE STREET BANK EUROPE LIMITED  ร๎อยละ 1.13 
7.  GIC PRIVATE LIMITED  ร๎อยละ 1.03 
8.  สํานักงานประกันสังคม  ร๎อยละ 1.00 
9.  GIC PRIVATE LIMITED0. ร๎อยละ 0.87 
10.  EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD0  

ร๎อยละ  0.76 
11.  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY0  ร๎อยละ  0.63 
12.  PEOPLE'S BANK OF CHINA0  ร๎อยละ  0.62 
 

4.2.4  ลักษณะการประกอบการ156 
บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน)ประกอบกิจการแบํงได๎ 5 ลักษณะคือ  4.2.4.1  ธุรกิจที่

ดําเนินการเอง  4.2.4.2  หนํวยธุรกิจการค๎าระหวํางประเทศ  4.2.4.3  ธุรกิจที่ลงทุนผํานบริษัท     
ในกลุํม  4.2.4.4  ธุรกิจการลงทุนตํางประเทศ  4.2.4.5  ธุรกิจโครงสร๎างพื้นฐาน 

4.2.4.1  ธุรกิจที่ดําเนินการเอง 

ธุรกิจต๎นน้ํา  ได๎แกํ  หนํวยธุรกิจก๏าซธรรมชาติ 
การจัดหาขนสํงและค๎าสํงก๏าซธรรมชาติค๎าปลีกก๏าซธรรมชาติผํานระบบจัดจําหนํายก๏าซ

ธรรมชาติ จัดจําหนํายผลิตภัณฑ๑จากโรงแยกก๏าซธรรมชาติ  รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจที่ใช๎ประโยชน๑
และสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับก๏าซธรรมชาติผํานบริษัทในกลุํมปตท. โดยการจัดหาก๏าซธรรมชาติ
ครอบคลุมการจัดหาจากแหลํงในประเทศ  นําเข๎าจากประเทศเพ่ือนบ๎านและในรูปของก๏าซธรรมชาติ

                                           
154บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน), แบบ 56-1 ของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2558 , 

ค๎นวันที่ 19 เมษายน 2559 จาก  http://ptt.listedcompany.com/misc/form561/20160401-
ptt-form561-2015-th.pdf 

  

155ตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย, ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์, ค๎นวันที่ 19 กรกฎาคม  
2559  จาก  http://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=PTT 

156บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน), เรื่องเดิม, หน๎า 25-31. 
  
 

http://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=PTT-R&language=en&country=US
http://ptt.listedcompany.com/misc/form561/20160401-ptt-form561-2015-th.pdf
http://ptt.listedcompany.com/misc/form561/20160401-ptt-form561-2015-th.pdf
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เหลวหรือ Liquefied Natural Gas (LNG) เพ่ือให๎การจัดหาก๏าซธรรมชาติเพียงพอกับความต๎องการ 
ที่ขยายตัวอยํางตํอเนื่อง  สําหรับการจัดจําหนํายครอบคลุมการจัดจําหนํายให๎กับผู๎ผลิตไฟฟูารายใหญํ  
การจัดจําหนํายให๎กับลูกค๎าอุตสาหกรรมผํานการลงทุนระบบทํอจัดจําหนํายก๏าซธรรมชาติ และการจัด
จําหนํายให๎กับภาคขนสํง  เพ่ือสํงเสริมการใช๎ก๏าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกทดแทนน้ํามัน
เบนซินและดีเซลผํานการลงทุนในสถานีบริการ NGV ของหนํวยธุรกิจโครงสร๎างพ้ืนฐานในสํวนธุรกิจ
โรงแยกก๏าซธรรมชาติ ปตท. ได๎ลงทุนในโรงแยกก๏าซธรรมชาติเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับก๏าซธรรมชาติ
จากอําวไทย โดยการแยกผลิตภัณฑ๑ตํางๆที่มีมูลคําจากก๏าซธรรมชาติ เ พ่ือใช๎ เป็นวัตถุดิบ               
ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  ในการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทย  เพ่ือสนับสนุนภาคเศรษฐกิจ
อ่ืนๆที่จะชํวยเสริมสร๎างเศรษฐกิจของไทยให๎เติบโต  รวมทั้งการจําหนํายก๏าซปิโตรเลียมเหลวหรือ 
LPG เพ่ือใช๎เป็นเชื้อเพลิงในภาคครัวเรือน อุตสาหกรรมและขนสํง นอกจากนี้หนํวยธุรกิจก๏าซ
ธรรมชาติยังได๎มีการลงทุนคลังรับก๏าซธรรมชาติเหลวผํานบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด (PTT LNG) 
ซ่ึง ปตท.ถือหุ๎นร๎อยละ 100 เพ่ือให๎บริการในการรับเรือ จัดเก็บ LNG และแปลงสภาพ LNG เป็นก๏าซ
ธรรมชาติเพ่ือรองรับการนําเข๎า LNG ของปตท.ธุรกิจการจัดหาและค๎าสํงก๏าซธรรมชาติอยูํภายใต๎
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 โดยมีคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน   
ซึ่งพระมหากษัตริย๑ทรงแตํงตั้งเป็นผู๎กํากับดูแล  โดยธุรกิจจัดหาและค๎าสํงก๏าซธรรมชาติจะกําหนด
โครงสร๎างราคาจําหนํายให๎กับลูกค๎ากลุํมผู๎ผลิตไฟฟูา  รวมทั้งการบริหารการขนสํงก๏าซธรรมชาติ     
ทางทํอจะมีอัตราผลตอบแทนคงที่  และธุรกิจจัดจําหนํายก๏าซธรรมชาติให๎กับลูกค๎าอุตสาหกรรม   
สํวนใหญํจะขึ้นอยูํกับราคาน้ํามันเตาในตลาดโลก  เพ่ือให๎แขํงขันได๎กับราคาขายปลีกน้ํามันเตา       
ในประเทศ  ในสํวนของโรงแยกก๏าซธรรมชาติจะขึ้นอยูํกับราคาผลิตภัณฑ๑จากโรงแยกก๏าซธรรมชาติ    
ทีจ่ําหนํายเป็นวัตถุดิบให๎กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีซึ่งขึ้นอยูํกับราคาผลิตภัณฑ๑ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ๑
ปิโตรเลียมในตลาดโลก  แตํในสํวน LPG ที่จําหนํายเป็นเชื้อเพลิงในประเทศ ภาครัฐได๎มีการกําหนด
นโยบายในการปรับโครงสร๎างราคาจําหนําย LPG ในประเทศให๎สะท๎อนต๎นทุนการจัดหาและผลิต     
ที่แท๎จริง  ซึ่งมีผลตั้งแตํเดือน กุมภาพันธ๑  2558 เป็นต๎นมา  อยํางไรก็ดี ภาครัฐได๎ขอความรํวมมือจาก 
ปตท. ในการชํวยเหลือประชาชนที่ใช๎ LPG ในกลุํมภาคครัวเรือนที่มีรายได๎น๎อย ร๎านค๎าหาบเรํแผงลอย 
เป็นการชั่วคราวให๎สามารถซ้ือ LPG ได๎ในระดับราคาเดิม  เพ่ือเป็นการบรรเทาผลกระทบจากการปรับ
โครงสร๎างราคา LPG ของประเทศดังกลําว ทั้งนี้การจัดหาก๏าซธรรมชาติสํวนใหญํ ร๎อยละ 73 มาจาก
ก๏าซธรรมชาติในประเทศ  สํวนที่เหลือมาจากการนําเข๎าก๏าซธรรมชาติจากสหภาพพมําและก๏าซ
ธรรมชาติเหลว (LNG)  

ธุรกิจปลายน้ํา ได๎แกํ หนํวยธุรกิจน้ํามันดําเนินธุรกิจปิโตรเลียมและธุรกิจตํอเนื่องทั้งใน     
และตํางประเทศ  ครอบคลุมตั้งแตํการจัดหา ผลิต เพ่ิมมูลคํา สํงมอบ และจัดจําหนํายผลิตภัณฑ๑ที่มี
คุณภาพ  โดยแบํงผลิตภัณฑ๑หลักออกเป็น 3 กลุํม ได๎แกํ 

1)  ผลิตภัณฑ๑เชื้อเพลิง หมายถึง น้ํามันเชื้อเพลิงและก๏าซปิโตรเลียมเหลว 
2)  ผลิตภัณฑ๑หลํอลื่น หมายถึง น้ํามันหลํอลื่นและผลิตภัณฑ๑หลํอลื่นอ่ืนๆ 
3)  ผลิตภัณฑ๑ในธุรกิจค๎าปลีก หมายถึง ผลิตภัณฑ๑และบริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ

ค๎าปลีก   
การจําหนํายผลิตภัณฑ๑ในประเทศแบํงตามกลุํมลูกค๎าออกเป็น 3 กลุํม คือ 
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(1) กลุํมขายปลีก(B2C) หมายถึงผู๎บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ๑และบริการผํานสถานี
บริการน้ํามัน  สถานีบริการ LPG ร๎านค๎าก๏าซหุงต๎ม  และร๎านค๎าผลิตภัณฑ๑หลํอลื่นทั่วประเทศ  
ป๓จจุบันมีการพัฒนาเป็นสถานีบริการที่ทันสมัย PTT Life Station สามารถตอบสนอง Lifestyle   
ของผู๎บริโภคยุคใหมํที่ต๎องการการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกอยํางครบครัน (One Stop    
Service) ด๎วยธุรกิจค๎าปลีกในสถานีบริการที่หลากหลาย  ทั้งที่เป็นการลงทุนเอง  การดําเนินธุรกิจ  
แฟรนไชส๑และท่ีเป็นการลงทุนรํวมกับพันธมิตรทางธุรกิจ  ตลอดจนการเพ่ิมมูลคําจากการให๎เชําพ้ืนที่
เพ่ือทําธุรกิจตํางๆในสถานีบริการ อาทิ ร๎านกาแฟ Café Amazon  ศูนย๑บริการยานยนต๑ FIT Auto    
ร๎าน Daddy Dough  ร๎าน Texas Chicken  ร๎านสะดวกซื้อ Jiffy  ร๎านค๎าสะดวกซื้อ7-Eleven    
ร๎าน Chester’s Grill  ร๎าน KFC ร๎าน S&P  และธุรกิจธนาคาร เป็นต๎น 

(2) กลุํมขายพาณิชย๑ (B2B) หมายถึง  ผู๎แทนจําหนํายสถานีบริการน้ํามันและสถานี
บริการ LPG  โรงบรรจุก๏าซ LPG  ร๎านค๎าก๏าซหุงต๎ม  ร๎านค๎าผลิตภัณฑ๑หลํอลื่น  กลุํมอุตสาหกรรม 
หนํวยงานราชการที่เป็นองค๑กรภาครัฐ  และภาคเอกชนที่ซื้อผลิตภัณฑ๑ไปใช๎เองหรือเพ่ือดําเนินธุรกิจ 

(3) กลุํมขาย Supply Sales หมายถึงกลุํมผู๎ค๎าน้ํามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7     
และมาตรา 10 ตามพระราชบัญญัติการค้ําน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2550  
นอกจากนี้หนํวยธุรกิจน้ํามันยังมีการบริหารการลงทุนผํานบริษัทในกลุํม ปตท. ที่ดําเนินธุรกิจ      
และบริการเกี่ยวกับธุรกิจน้ํามันทั้งในประเทศและตํางประเทศ  อาทิ สถานีบริการน้ํามันและธุรกิจ  
ค๎าปลีก  ธุรกิจผสมและบรรจุผลิตภัณฑ๑หลํอลื่นและธุรกิจให๎บริการรับ เก็บ จําย ผลิตภัณฑ๑เชื้อเพลิง
และผลิตภัณฑ๑ปิโตรเคมี เป็นต๎น  ธุรกิจน้ํามันเป็นธุรกิจการค๎าเสรีที่มีการแขํงขันสูงและอยูํภายใต๎
กฎหมายหลายฉบับ เชํน พระราชบัญญัติการค๎าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2550 
และพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 เป็นต๎น  โดย ปตท.เป็นหนึ่งในผู๎ค๎าน้ํามัน
เชื้อเพลิงตามมาตรา 7 ที่จดทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงานจํานวนรวม 40 ราย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558)  นอกจากนี้การดําเนินธุรกิจน้ํามันยังอยูํภายใต๎การติดตามดูแลอยํางใกล๎ชิดจากหนํวยงาน
ราชการ อาทิ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  กรมธุรกิจพลังงาน  กรมการค๎าภายใน          
และสํานักงานคณะกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภค  เป็นต๎น  

4.2.4.2  หนํวยธุรกิจการค๎าระหวํางประเทศ 

ดําเนินธุรกิจการค๎าระหวํางประเทศอยํางครบวงจร  ภายใต๎กรอบยุทธศาสตร๑ในการสร๎าง
ความมั่นคงทางด๎านพลังงานให๎กับประเทศไทยควบคูํไปกับการขยายฐานการค๎าไปยังทุกภูมิภาค    
ทั่วโลก  ครอบคลุมการจัดหา การนําเข๎า การสํงออก และการค๎าระหวํางประเทศของผลิตภัณฑ๑ตํางๆ 
ได๎แกํ น้ํามันดิบ คอนเดนเสท ผลิตภัณฑ๑ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ๑ปิโตรเคมี (ไมํรวมผลิตภัณฑ๑พลาสติก) 
ตัวทําละลายและเคมีภัณฑ๑และสินค๎าโภคภัณฑ๑อ่ืนๆ  อาทิ ผลิตภัณฑ๑จากปาล๑ม (ตัวอยํางเชํน น้ํามัน
ปล๑มดิบ กะลาปาล๑ม) และอลูมิเนียม เป็นต๎น รวมทั้งให๎บริการบริหารความเสี่ย งด๎านราคา          
และการจัดหา  การขนสํงระหวํางประเทศ  เพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจที่มีเปูาหมายหลักในการ
เป็นบริษัทการค๎าสากลข๎ามชาติชั้นนํา  ที่สร๎างความมั่นคงทางพลังงานและสร๎างความมั่งคั่งให๎กับ
ประเทศ ด๎วยธุรกรรมการค๎าระหวํางประเทศเป็นธุรกรรมที่มีมูลคําสูง  ต๎องการการกํากับดูแล        
ที่ครอบคลุมทั่วถึงในทุกรายละเอียด  หนํวยธุรกิจการค๎าระหวํางประเทศจึงวางระบบควบคุม     
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ความเสี่ยงในลักษณะ 3 มิติ ซึ่งเป็นระบบที่ Trading House ชั้นนําในระดับสากลใช๎เป็นแนวปฏิบัติ 
ที่ดี (Best Practice) ประกอบด๎วย 

1)  การควบคุมและกํากับโดยนโยบาย  กลําวคือมีคณะกรรมการกํากับดูแลกําหนด
กรอบการค๎า/นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการให๎สินเชื่อทางการค๎า  ควบคุมและติดตาม   
ความเสี่ยงอยํางตํอเนื่อง 

2)  การควบคุมโดยโครงสร๎างและหน๎าที่  กลําวคือแบํงโครงสร๎างการทํางาน       
และบทบาทหน๎าที่อยํางชัดเจนเป็นแบบ Front-Mid-Back และใช๎การตรวจสอบแบบถํวงดุล (Check 
& Balance) 

3)  การควบคุมโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลําวคือการใช๎ระบบ Trading Control 
System ที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส๑ในการปฏิบัติงาน  เพ่ือให๎สามารถควบคุมและตรวจสอบได๎     
อยํางรวดเร็ว โปรํงใส และมีประสิทธิภาพ 

หนํวยธุรกิจการค๎าระหวํางประเทศได๎จัดตั้งบริษัทและตัวแทนในตํางประเทศเพ่ือขยายตลาด
การค๎า  และมุํงสูํการเป็นผู๎นําธุรกิจการค๎าปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในภูมิภาค ได๎แกํ บริษัท ปตท.   
ค๎าสากล จํากัด(PTT International Trading Pte Ltd: PTTT) ณ ประเทศสิงคโปร๑  บริษัท PTT In-
ternational Trading DMCC ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอําหรับเอมิเรตส๑  สํานักงานตัวแทน    ใน
เมืองเซี่ยงไฮ๎ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (PTT International Trading Shanghai Repre-
sentative Office)  และสํานักงานตัวแทนในเมืองจาการ๑ตา ประเทศอินโดนีเซีย (PTT Internation-
al Trading Jakarta Representative)  สํงผลให๎หนํวยธุรกิจการค๎าระหวํางประเทศ    มีธุรกรรม
การค๎ากับคํูค๎าตํางๆมากกวํา 50 ประเทศครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก  

ธุรกิจโครงสร๎างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน 
กลุํมธุรกิจโครงสร๎างพ้ืนฐานและบริหารความยั่งยืนจัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2557 จากการที่ปตท. 

ได๎มีการจัดกลุํมการดําเนินธุรกิจให๎มีความชัดเจน  โดยในสํวนของกลุํมธุรกิจโครงสร๎างพ้ืนฐาน       
จะมุํงเน๎นการบริหารจัดการผู๎มีสํวนได๎เสียให๎มีความสมดุลและโปรํงใส  มีธรรมาภิบาล  นอกจาก     
จะเป็นการสนองนโยบายของรัฐในการแยกระบบทํอก๏าซฯออกจากธุรกิจก๏าซฯเพ่ือรองรับ           
การตรวจสอบแล๎วยังเป็นการรองรับการขยายตัวของการดําเนินธุรกิจที่เติบโตอยํางรวดเร็วของ ปตท. 
เพ่ือเสริมสร๎างความเชื่อมโยงในการบริหารจัดการกลุํมธุรกิจหลักของ ปตท.  และเสริมสร๎างโอกาส  
ทางธุรกิจใหมํๆตํอเนื่องจากกิจกรรมธุรกิจให๎บริการโครงสร๎างพื้นฐาน เชํน การลงทุนและการกํอสร๎าง
โครงการใหมํๆการบริหารจัดการทรัพย๑สินของ ปตท.ให๎เกิดประโยชน๑เพ่ิมขึ้น  อาทิ ที่ดิน อาคาร     
สิ่ งปลูกสร๎ าง  อีกทั้ งยั ง เป็นการสร๎ า งความพร๎อมในการดํ า เนินธุ รกิ จ โครงสร๎ าง พ้ืนฐาน                 
และสาธารณูปโภคในลักษณะเบ็ดเสร็จ สร๎างความเชี่ยวชาญให๎กับบุคลากรของ ปตท.เพ่ือรองรับ   
การเป็นศูนย๑กลางแหํงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโครงการอยํางมืออาชีพ  รองรับตํอ        
การเติบโตทั้งในและตํางประเทศ  กลุํมธุรกิจโครงสร๎างพ้ืนฐานและบริหารความยั่งยืน  ประกอบด๎วย
สายงาน ดังนี้ 

1)   สายงานบริหารความยั่ งยืน   ประกอบด๎วย งานคุณภาพ  ความมั่นคง         
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล๎อม (QSSHE)  งานบริหารจัดการสูํความยั่งยืนกลุํม ปตท. 
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(PTT Group Sustainability Management ) และงานพัฒนาระบบปฏิบัติการสูํความเป็นเลิศ   
กลุํม ปตท. (PTT Group Excellence Transformation)  

2)   สายงานวิศวกรรมและบริการโครงการ ประกอบด๎วย งานบริหารโครงการ    
ด๎านวิศวกรรมและการกํอสร๎าง  รวมทั้งการจัดการที่ดินและการประเมินโครงการที่เกี่ยวกับ        
ความปลอดภัย  สิ่งแวดล๎อม  สังคมและชุมชน  การจัดทําข๎อกําหนดเพ่ือสนับสนุนโครงการตํางๆ   
ของ ปตท. ให๎ดําเนินการได๎สําเร็จตามวัตถุประสงค๑และเปูาหมายที่กําหนด 

3)   สายงานก๏าซธรรมชาติสําหรับยานยนต๑ประกอบด๎วย  งานกลยุทธ๑และพัฒนา
ธุรกิจก๏าซธรรมชาติสําหรับยานยนต๑ (NGV) งานด๎านตลาด ได๎แกํ งานขายและบริหารสถานีงานตลาด
บริการลูกค๎า  สนับสนุนการขายและงานวิศวกรรม  บํารุงรักษาสถานีและบริหารโครงการ 

4)   สายงานขนสํงก๏าซธรรมชาติทางทํอผํานระบบสํงก๏าซธรรมชาติ ประกอบด๎วย
ระบบสํงก๏าซธรรมชาติในทะเล  ที่เชื่อมตํอกับแหลํงก๏าซธรรมชาติตํางๆในอําวไทยและระบบสํงก๏าซ
ธรรมชาติบนบกฝ๓่งตะวันออกที่รับก๏าซจากอําวไทย  ระบบสํงก๏าซธรรมชาติบนบกฝ๓่งตะวันตกที่รับ
ก๏าซแหลํงยาดานา  เยตากุน  และซอติก๎า  ในสหภาพพมําที่ชายแดนไทย-สหภาพพมํา  เพ่ือจํายก๏าซ
ไปยังผู๎ผลิตไฟฟูา โรงแยกก๏าซธรรมชาติ NGV  และอุตสาหกรรม  นอกจากนี้กลุํมธุรกิจโครงสร๎าง
พ้ืนฐานฯยังมีหนํวยงานอ่ืนๆได๎แกํ  ธุรกิจบริหารสินทรัพย๑ทํอสํงก๏าซธรรมชาติ   ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย๑  ธุรกิจการให๎บริการด๎านอาคารสํานักงาน  และมีการบริหารการลงทุนผํานบริษัท    
ในกลุํม ปตท. ที่ดําเนินธุรกิจและบริการเก่ียวกับโครงสร๎างพ้ืนฐาน  

4.2.4.3  ธุรกิจที่ลงทุนผํานบริษัทในกลุํม  

ธุรกิจต๎นน้ํา ได๎แกํ ธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียม 
ปตท. ดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมผํานบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม 

จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. (PTTEP) โดย PTTEP ดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งใน
และตํางประเทศ  รวมทั้งลงทุนในธุรกิจที่ตํอเนื่องเพ่ือแสวงหาแหลํงปิโตรเลียมทั้งน้ํามันดิบและก๏าซ
ธรรมชาติในราคาที่แขํงขันได๎เพ่ือสร๎างความมั่นคงทางด๎านพลังงานให๎กับประเทศ  โดย PTTEP 
จําหนํายปิโตรเลียมที่ผลิตได๎จากโครงการในประเทศและภูมิภาคใกล๎เคียงซึ่งสํวนใหญํเป็นก๏าซ
ธรรมชาติให๎กับตลาดในประเทศเป็นหลัก  โดยจําหนํายให๎กับ ปตท. นอกจากนี้ PTTEP ได๎มีการขยาย
การลงทุนในธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในภูมิภาคอ่ืน เชํน โครงการผลิตในประเทศออสเตรเลีย  
โครงการสํารวจและผลิตน้ํามันในประเทศแอลจีเรีย  โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร๑ แอเรีย วัน 
ในประเทศโมซัมบิก  โครงการมาเรียนาออยล๑ แซนด๑ ในทวีปอเมริกาเหนือ  โครงการสํารวจ            
ในประเทศบราซิล  ในทวีปอเมริกาใต๎  และโครงการสํารวจตํางๆในประเทศเคนยา เป็นต๎น          
โดยปิโตรเลียมที่ผลิตได๎บางสํวนจะถูกนํากลับมาจําหนํายในประเทศ  และในสํวนที่จําหนําย          
ในตํางประเทศจะสามารถสร๎างรายได๎กลับคืนสูํประเทศไทยอีกทางหนึ่ง  ผลประกอบการของ PTTEP 
สํวนใหญํจะขึ้นอยูํกับราคาน้ํามันในตลาดโลก  ความสําเร็จในการสํารวจและการพัฒนาแหลํง
ปิโตรเลียมและการบริหารต๎นทุนในการสํารวจและผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งโอกาสในการลงทุน
และพัฒนาขีดความสามารถขององค๑กร  ทั้งนี้ ธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมรวมทั้งราคาจําหนําย
ปิโตรเลียมอยูํภายใต๎พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 โดยมีคณะกรรมการปิโตรเลียมกํากับดูแล 
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4.2.4.4  ธุรกิจการลงทุนตํางประเทศ 

ปตท. ดําเนินธุรกิจพลังงานในตํางประเทศเพ่ือแสวงหาแหลํงพลังงานใหมํๆและแหลํง
พลังงานทดแทน  เพื่อสร๎างความม่ันคงในการจัดหาพลังงานให๎กับประเทศ  และเป็นการตํอยอดธุรกิจ
ที่มีอยูํในป๓จจุบันโดยอาศัยความรู๎  ความเชี่ยวชาญ  ประสบการณ๑ของบุคลากร  และความรํวมมือ
ระหวํางบริษัทในกลุํม ปตท. ในการขยายการลงทุนในตํางประเทศ ทั้งนี้ ปตท. ลงทุนผํานบริษัท พีทีที 
เอ็นเนอร๑ยี่รีซอร๑สเซส จํากัด (PTTER)  และ บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร๑ยี่ จํากัด (PTTGE) โดย ปตท.
ถือหุ๎นร๎อย ละ 100 ในทั้ง 2 บริษัท ป๓จจุบัน PTTER มีกําไรลงทุนในธุรกิจถํานหินในประเทศ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได๎ในการลงทุนเพ่ือเตรียมพัฒนาแหลํงถํานหิน
ในประเทศมาดากัสการ๑และการรํวมทุนเพ่ือศึกษาศักยภาพแหลํงถํานหินในประเทศบรูไน           
และสาธารณรัฐแหํงสหภาพเมียนมาร๑  รวมถึงการลงทุนในธุรกิจระบบทํอสํงก๏าซธรรมชาติในประเทศ
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต๑  เพ่ือขนสํงก๏าซฯจากประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต๑ไปยังประเทศ
อิสราเอล  สําหรับ PTTGE ซึ่งในอดีตได๎เริ่มลงทุนในธุรกิจปลูกปาล๑มและผลิตน้ํามันปาล๑มดิบ        
ในประเทศอินโดนีเซียตั้งแตํปีพ.ศ. 2550 ในปีพ.ศ. 2556 ปตท. ได๎พิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ๑    
การลงทุนโดยประเมินโอกาสและศักยภาพการลงทุนตํางประเทศและพบวําธุรกิจปลูกปาล๑มและผลิต
น้ํามันปาล๑มในประเทศอินโดนีเซียมีสภาพแวดล๎อมและศักยภาพในการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป  
ต๎นทุนสูงขึ้นอยํางรวดเร็ว  ราคาน้ํามันปาล๑มลดลง  ป๓จจัยพ้ืนฐานของโครงการที่มิได๎สนับสนุน       
ให๎ PTTGE เป็นผู๎นําในธุรกิจหรือมีข๎อได๎เปรียบที่สามารถแขํงขันในธุรกิจนี้ได๎  กอปรกับแรงกดดันจาก
นโยบายลดสัดสํวนการถือหุ๎นของตํางชาติในธุรกิจปลูกปาล๑ม  จึงดําเนินการปรับกลยุทธ๑การลงทุน
ใหมํโดยทยอยขายหุ๎นของธุรกิจปลูกปาล๑มและผลิตน้ํามันปาล๑ม 

ธุรกิจปลายน้ํา ได๎แกํ ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 
ปตท.ลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นเพ่ือสร๎างความมั่นคงในการจัดหาผลิตภัณฑ๑น้ํามัน

เชื้อเพลิงให๎กับประเทศทดแทนการนําเข๎า  และเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับก๏าซธรรมชาติในประเทศ
และผลิตภัณฑ๑จากโรงกลั่นของกลุํม ปตท. ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทย     
ในการผลิตผลิตภัณฑ๑ปิ โตรเคมี เ พ่ือทดแทนการนําเข๎า  รวมถึงสนับสนุนการขยา ยตัวของ            
ภาคเศรษฐกิจที่สําคัญอ่ืนๆ อาทิ อุตสาหกรรมรถยนต๑  อุตสาหกรรมกํอสร๎าง  และอุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ๑  เป็นต๎น โดย ปตท. ดําเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นน้ํามันแบบครบวงจรผํานการรํวมทุน
บริษัทในกลุํม 11 บริษัท ได๎แกํ  บริษัท ไทยออยล๑ จํากัด (มหาชน) (TOP)  บริษัท ไออาร๑พีซี จํากัด 
(มหาชน) (IRPC)  บริษัท สตาร๑ ปิโตรเลียม รีไฟน๑นิ่ง จํากัด (มหาชน) (SPRC)  บริษัท บางจาก 
ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP)  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC)  บริษัท 
เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส๑ จํากัด (HMC)  บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด (PTTAC)  บริษัท พีทีที    
เอ็มซีซี ไบโอเคม จํากัด (PTTMCC)  บริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จํากัด (PTTPMMA)  บริษัท พีทีที         
โพลีเมอร๑ มาร๑เก็ตติ้ง จํากัด (PTTPM)  และ บริษัท พีทีที โพลีเมอร๑ โลจิสติกส๑ จํากัด (PTTPL)      
ซึ่งครอบคลุมตั้งแตํการผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง  การผลิตและจําหนํายผลิตภัณฑ๑ปิโตรเคมีขั้นต๎น         
ขั้นกลาง  และเม็ดพลาสติกประเภทตํางๆ  การดําเนินธุรกิจด๎านการตลาดเพ่ือจําหนํายเม็ดพลาสติก
ทั้งในและตํางประเทศ  รวมถึงการให๎บริการด๎านโลจิสติกส๑ครบวงจร  โดย ปตท. จัดหาน้ํามันดิบ    
และรับซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรวมถึงผลิตภัณฑ๑ปิโตรเคมีจากบริษัทในกลุํมเพ่ือจําหนํายให๎กับตลาด       
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ในประเทศและสํงออกจําหนํายตํางประเทศ  ทั้งนี้ ผลประกอบการของธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
สํวนใหญํจะขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจ คําการกลั่น ซึ่งเป็นสํวนตํางของราคาเฉลี่ยผลิตภัณฑ๑ปิโตรเลียม    
ที่กลั่นได๎หักด๎วยต๎นทุนน้ํามันดิบเฉลี่ยที่ใช๎กลั่นตามราคาตลาดโลกซึ่งมีความผันผวน ราคาผลิตภัณฑ๑  
ปิโตรเคมีที่มีการปรับขึ้นลงเป็นวัฏจักรตามอุปสงค๑และอุปทานของตลาดโลกและมูลคําสินค๎าคงเหลือ 
ณ สิ้นปีโดยวัตถุดิบหลักที่ใช๎ในการผลิตผลิตภัณฑ๑ปิโตรเคมีมาจากผลิตภัณฑ๑จากโรงแยกก๏าซธรรมชาติ
ของปตท.ได๎แกํ  ก๏าซอีเทน  ก๏าซโพรเพน  ก๏าซปิโตรเลียมเหลว  และก๏าซโซลีนธรรมชาติ  รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ๑จากโรงกลั่นของกลุํม ปตท. เชํน แนฟทา และ รีฟอร๑เมท 

4.2.4.5  ธุรกิจโครงสร๎างพื้นฐาน  

1)  ธุรกิจบริหารสินทรัพย๑  
ธุรกิจบริหารสินทรัพย๑ได๎แกํ บริษัท เอนเนอร๑ยี่ คอมเพล็กซ๑ จํากัด (EnCo) ให๎บริการ

พ้ืนที่สํานักงานให๎บริการบริหารจัดการทรัพยากร  กายภาพ  รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย๑ให๎กับกลุํม ปตท. อยํางครบวงจร  

2)  ธุรกิจให๎บริการด๎านวิศวกรรมและท่ีปรึกษาทางเทคนิค 
ธุรกิจให๎บริการด๎านวิศวกรรมและท่ีปรึกษาทางเทคนิค ได๎แกํ บริษัท พีทีที เอนเนอร๑ยี่ 

โซลูชั่นส๑ จํากัด (PTTES) ให๎บริการเป็นที่ปรึกษาทางเทคนิควิศวกรรมและดําเนินงานด๎านตํางๆ      
และบริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ๑ แอนด๑ เอนจิเนียริง จํากัด (PTTME)  ประกอบธุรกิจด๎านวิศวกรรม 
การออกแบบกํอสร๎างและงานกํอสร๎างโครงการตํางๆ  รวมทั้งให๎บริการงานซํอมบํารุงตํางๆในโรงงาน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท  

3)  ธุรกิจไฟฟูาและสาธารณูปการ 
ธุรกิจไฟฟูาและสาธารณูปการ ได๎แกํ บริษัท โกลบอล เพาเวอร๑ ซินเนอร๑ยี่ จํากัด 

(มหาชน) (GPSC) ดําเนินธุรกิจผลิตสาธารณูปการ (ไฟฟูา ไอน้ํา และน้ําปราศจากแรํธาตุ) ให๎ลูกค๎า  
อุตสากรรมและดําเนินการผลิตไฟฟูาอิสระ ( IPP) กับการไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย(กฟผ.)  
บริษัท ผลิตไฟฟูาและน้ําเย็น จํากัด (DCAP)  ดําเนินการผลิตไฟฟูาและน้ําเย็นเพ่ือจําหนํายให๎กับ    
ทําอากาศยานสุวรรณภูมิและบริษัท ไทยออยล๑ เพาเวอร๑ จํากัด (TP) ดําเนินการผลิตไฟฟูาจําหนําย
ไฟฟูาให๎แกํ กฟผ. และจําหนํายไฟฟูาและไอน้ําให๎ลูกค้ําในกลุํมบริษัท ไทยออยล๑    

 
4.2.5  ความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างรัฐกับบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
กิจการด๎านการปิโตรเลียมเป็นกิจการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศและการตอบสนอง

ความต๎องการของประชาชน  ในแงํของการสํงเสริมสวัสดิการที่เกี่ยวกับการดํารงชีพ  ตลอดจน
คุณภาพชีวิต  และเพ่ืออํานวยความสะดวกสบายให๎แกํประชาชน  ซึ่งรัฐอาจจัดตั้งหนํวยงาน ได๎แกํ  
กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ เป็นต๎น  เพ่ือดําเนินการหรือรัฐอาจมอบหมายให๎ป๓จเจกชนหรือ
องค๑กรอื่นเป็นผู๎จัดทําแทนได๎  ภายใต๎สัญญาที่รัฐจัดทําขึ้น เชํน สัญญาสัมปทาน  สัญญารํวมทุน  หรือ
ภายใต๎การอนุญาตจากรัฐ  หรือบางกรณีรัฐจําเป็นต๎องมีกฎหมายเพ่ือควบคุมกํากับดูแลกิจการ  ทั้งนี้  
เพ่ือให๎การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค๑ที่รัฐกําหนด เป็นต๎น  การที่ปตท.ซึ่งเป็น
รัฐวิสาหกิจในรูปแบบองค๑การของรัฐบาลเป็นผู๎ดําเนินการเองนั้น  รัฐสามารถเข๎ามาควบคุมกํากับดูแล
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การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจได๎ในเกือบทุกด๎านไมํตํางกับระบบบังคับบัญชาในระบบราชการมากนัก  
รัฐวิสาหกิจในรูปแบบองค๑การของรัฐบาลจะมีกฎหมายจัดตั้ง   ซึ่งกําหนดโครงสร๎างการจัดองค๑การ  
วัตถุประสงค๑ อํานาจหน๎าที่ อํานาจพิเศษหรือเอกสิทธิ์ ทุน ทุนสํารอง ที่ตั้ง คณะกรรมการและหัวหน๎า
ผู๎บริหาร ความสัมพันธ๑กับรัฐบาลและหนํวยงานอื่น157เพียงแตํต๎องการความคลํองตัวในการดําเนินงาน
และการเงินสูงกวําระบบราชการ  จึงต๎องมีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยูํภายใต๎ระบบการควบคุม
ตรวจสอบในลักษณะที่เรียกวํา“การกํากับดูแล”จากรัฐ  แตํเมื่อได๎แปรรูปเป็นรูปแบบบริษัทมหาชน
จํากัด  รัฐกําลังลดบทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจจากการเป็นผู๎ดําเนินการ (Operator) และผู๎ผลิต 
(Supplier) มาเป็นเพียงผู๎กํากับดูแล (Regulator) และเป็นกรรมการ(Referee) และดําเนินการ     
ในรูปแบบของธุรกิจธรรมดาภายใต๎ระบบกฎหมายเอกชน 

 
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333                                                                                                                   

 
 
ภาพที่ 4.2  หลักเกณฑ๑การจัดตั้งและการกํากับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ158

  
 
 
 

                                           
157เอกวิทย๑   มณีธร ,  ระบบราชการรั ฐ วิสาหกิจและองค์การมหาชนของไทย 

(กรุงเทพมหานคร: เอ็ม.ที.เพรส, 2554), หน๎า 179. 
158ญาใจ พัฒนสุขวสันต๑, เรื่องเดิม, หน๎า 2-12. 
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ความสัมพันธ๑ทางกฎหมายระหวํางรัฐกับกับบริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน)พิจารณาจาก     
ด๎านตํางๆดังตํอไปนี้ 

4.2.5.1  สถานภาพทางกฎหมาย 

การปิโตรเลียมแหํงประเทศไทยจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแหํงประเทศไทย 
พ.ศ. 2521 มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทองค๑การของรัฐบาล159 ซึ่งรัฐเป็นเจ๎าของแตํผู๎เดียว  แตํเมื่อ
ได๎แปรรูปโดยการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2542 ทําใหบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) มีฐานะเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพํง    
และพาณิชย๑ตางหากจาก ปตท.ตามพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2521      
แตโดยที่พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายที่มุงหมายใช๎บังคับกับการเปลี่ยน
รูปแบบขององคกรของรัฐ  จากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งเฉพาะใหมาอยูในรูปแบบบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัดโดยผลของกฎหมาย  (corporatization)โดยไมํต องไปดําเนินการ           
ตามกระบวนการปกติทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือตามกฎหมายวาดวยบริษัท
มหาชนจํากัด  การแปลงสภาพ ปตท.เปนบริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) จึงเปนแตเพียงการเปลี่ยน   
โครงสรางและรูปแบบการบริหาร  โดยกฎหมายมุ งหมายใหการดําเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น
ดําเนินไปอยางตอเนื่องไมมีการชะงัก(continuity) บรรดาสิทธิและหนาที่ของปตท. ที่มีอยูอยางไร 
และไมวาจะเกิดขึ้นตามกฎหมายใดๆทั้งหมดก็จะโอนมาเปนของบริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน)          
อยางเต็มรูปทั้งหมดเสมือนเปนองคกรเดิมที่จะดําเนินกิจการตางๆตอไป160 ทําให๎บริษัท ปตท.จํากัด
(มหาชน) มีภารกิจตามมาตรา 5 แหํงพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2521  
และต๎องกระทํากิจการต างๆภายในขอบแห งวัตถุประสงค๑ที่กฎหมายกําหนด  และมีสถานะ         
เป็นรัฐวิสาหกิจมาตรา 4 แหํงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2502  จึงมีฐานะเป็นหนํวยงาน
ทางปกครอง161  ซึ่งหากการใช๎อํานาจรัฐของบริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน)  กระทบถึงสิทธิ            
ของประชาชนหรือผู๎ประกอบการอ่ืน  สิทธิของบุคคลยํอมได๎รับความค๎ุมครองโดยศาลปกครอง162  

4.2.5.2  ด๎านการควบคุมกํากับดูแลและตรวจสอบ 

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการอันเป็นสาธารณูปโภคด๎านพลังงานที่มี
ความสําคัญตํอความมั่นคงปลอดภัยของประเทศและความเป็นอยูํของประชาชน  อันเป็นภารกิจของ
รัฐที่จะต๎องจัดหาหรือจัดทําให๎แกํสมาชิกของสังคม  แม๎รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  2550  จะมิได๎กําหนดให๎เป็นหน๎าที่ของรัฐในการจัดทํากิจการด๎านสาธารณูปโภคแล๎ว    
ก็ตาม  เพราะหากปลํอยให๎เอกชนเป็นผู๎ดําเนินงานโดยลําพังแล๎วอาจไมํสามารถตอบสนองตํอภารกิจ

                                           
159มาตรา 4 แหํงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 
160สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 563/2544 บันทึกสํานักงานคณะ 

กรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจัดตั้งบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ         
พ.ศ. 2542 

161มาตรา 3 แหํงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 
162มาตรา  9  แหํงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
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ดังกลําวได๎  ทําให๎ในระบบตลาดมีภาครัฐและภาคเอกชนประกอบกิจการด๎านสาธารณูปโภคเคียงคูํกัน 
ซึ่งอาจมีการขัดกันระหวํางประโยชน๑สาธารณะกับผลประโยชน๑ของภาคเอกชน  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการ
รับรองและเป็นการให๎หลักประกันแกํเสรีภาพในการประกอบการของประชาชน  รัฐต๎องควบคุมกํากับ
ดูแลการประกอบการของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)  โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการกํากับดูแล
กิจการปิโตรเลียมโดยตรง คือ  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ซึ่งกําหนดให๎
คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานมีหน๎าที่กํากับดูแลการประกอบการให๎เป็นไป
ตามวัตถุประสงค๑ของกฎหมาย163  รวมถึงการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน164กําหนดอัตรา
คําบริการของผู๎รับใบอนุญาตและกําหนดคําบริการให๎สะท๎อนต๎นทุนที่แท๎จริง  และคํานึงถึง
ผลตอบแทนที่เหมาะสมของการลงทุน  ความเป็นธรรมตํอผู๎ใช๎พลังงานและผู๎รับใบอนุญาต165 อยํางไร
ก็ตาม พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ไมํได๎ใช๎บังคับกับกิจการภายใต๎
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งเป็นกิจการตลอดหํวงโซํของธุรกิจปิโตรเลียมตั้งแตํ         
การสํารวจและผลิต166 การเก็บรักษาขนสํง167 การจําหนํายและขายปลีก168 โดยมีรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงพลังงานรักษาการตามพระราชบัญญัติ169  ดังนั้น พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ.2550 จึงเป็นการกํากับดูแลเฉพาะในชํวงของการสํงตํอให๎ภาคอุตสาหกรรม           
และโรงไฟฟูาเทํานั้น170 

ดังนั้น กิจการปโตรเลียมได๎แบํงแยกการกํากับดูแล(regulation) ดังตํอไปนี้คือ171 
1)  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานทําหน๎าที่กําหนดนโยบายโครงสร๎างราคาพลังงาน

และกําหนดนโยบายพลังงาน เชํน นโยบายการสํารองน้ํามัน   
           2)  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  ทําหน๎าที่ควบคุมการให๎สัมปทาน การสํารวจ การผลิต การเก็บ
รักษา การขนสํง การขายและการจําหนํายปิโตรเลียม  
           3)  กรมธุรกิจพลังงาน  กําหนดควบคุมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง  กํากับ
ดูแลการค๎าน้ํามันเชื้อเพลิง  ควบคุมการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงและให๎อนุญาตการวางระบบทํอขนสํง
น้ํามัน  
           4)  คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน(กกพ)  กํากับกิจการไฟฟูาและกิจการก๏าซธรรมชาติ
ทางทํอ (ยกเว๎นโรงแยกก๏าซฯและ NGV) ภายใต๎กรอบนโยบายของรัฐ 
 

                                           
163 มาตรา  10  แหํงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 
164 มาตรา  47  แหํงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 
165 มาตรา  65  แหํงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 
166 มาตรา  22  พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514   
167 มาตรา  54  พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514   
168 มาตรา  56  พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514   
169 มาตรา  14  พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514   
170มาตรา  3  แหํงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550  
171กระทรวงพลังงาน, กฎหมาย/พรบ. ด้านพลังงาน, ค๎นวันที่  7  สิงหาคม  2559 จาก  

http://energy.go.th/2015/lawgeneral 
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4.2.5.3  ด๎านการบริหารจัดการ 

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) มีกระทรวงการคลังเป็นผู๎ถือหุ๎นใหญํเกินร๎อยละ  50 ซึ่งภาครัฐ
ได๎สํงผู๎แทนผู๎ทรงคุณวุฒิมาเป็นกรรมการในบริษัท  เพ่ือทําหน๎าที่บริหารจัดการและผลักดันให๎      
การดําเนินงานสอดคล๎องกับนโยบายของรัฐ  ซ่ึงแตํเดิมวัตถุประสงค๑แหํงการดําเนินงานของ ปตท.มิได๎
มุํงแสวงหาผลกําไรเป็นสําคัญแตํมุํ งตอบสนองตํอผลประโยชน๑ สํวนรวมหรือความต๎องการ           
ของประชาชนเป็นหลัก  แตํเมื่อได๎แปรรูปมาอยูํในรูปแบบบริษัทมหาชนจํากัดทําให๎เปูาหมายในการ
ดําเนินงานของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ยํอมเปลี่ยนแปลงไปเป็นการดําเนินงานเพ่ือผลกําไร   
เป็นสําคัญ ทั้งนี้เพ่ือจะได๎นําเอาสํวนของกําไรมาจํายเป็นเงินป๓นผลให๎กับผู๎ถือหุ๎น  อันเป็นการ
ประกอบธุรกิจในลักษณะของการแขํงขันโดยคํานึงถึงผลตอบแทนเป็นสําคัญ  หาใชํมีวัตถุประสงค๑    
ในการดําเนินงานอยํางเชํนในอดีต  ซึ่งการบริหารจัดการบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ได๎มีการจัดตั้ง 
“คณะกรรมการบริหารบริษัท”ขึ้นมาเพ่ือทําหน๎าที่ในการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการ  ทั้งนี้   
ในกระบวนการจัดตั้งตลอดจนการปฏิบัติหน๎าที่ของคณะกรรมการบริหารบริษัทจะต๎องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ๑และเงื่อนไข ที่กําหนดเอาไว๎ในระบบกฎหมายเอกชน  มิได๎มีสภาพที่เป็นพิเศษอยํางเชํน  
ในอดีตที่เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทองค๑การของรัฐบาล  ดังนั้น  การบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ      
ในรูปแบบบริษัทมหาชนจํากัดจะต๎องเป็นไปตามมติแหํงท่ีประชุมใหญํผู๎ถือหุ๎น  เพ่ือรักษาผลประโยชน๑
ของบริษัทและผู๎ถือหุ๎นเป็นสําคัญ  การควบคุมกํากับดูแลการบริหารจัดการจึงกระทําได๎น๎อยมาก   

 
4.2.6  เอกสิทธิ์หรือสิทธิพิเศษ 

เนื่องจากวัตถุประสงค๑ในการจัดทําภารกิจของรัฐทุกประเภทเป็นการกระทําเพ่ือประโยชน๑
สาธารณะ (public interest)  ทําให๎รัฐมีอํานาจพิเศษหรืออํานาจมหาชนเป็นเครื่องมือในการจัดทํา
ภารกิจให๎สําเร็จลุลํวงไปได๎  วิสาหกิจมหาชนจึงสามารถมีอํานาจมหาชนและสิทธิพิเศษตํางๆเพ่ือให๎
การจัดทําบริการสาธารณะเป็นไปอยํางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  เมื่อพระราชบัญญัติ             
การปิโตรเลียมแหํงประเทศไทย พ.ศ. 2521 ซึ่งจัดตั้งการปิโตรเลียมแหํงประเทศไทยขึ้นและให๎อํานาจ
มหาชนแกํการปิโตรเลียมแหํงประเทศไทย ไว๎หลายประการ เชํน  อํานาจใช๎สอยหรือเข๎าครอบครอง
อสังหาริมทรัพย๑เป็นการชั่วคราว 172อํานาจเวนคืนที่ดิน  อํานาจในการประกาศเขตระบบขนสํง
ปิโตรเลียมทางทํอและรอนสิทธิเหนือพ้ืนดินเอกชนหรือข๎ามที่ดินของบุคคลใดๆ รื้อถอนอาคาร  
โรงเรือนหรือทําลายสิ่งอื่นที่สร๎างหรือทําข้ึน173 สิทธิพิเศษในการสํารวจ  พัฒนาและผลิตปิโตรเลียม174  
สิทธิพิเศษในการที่ทรัพย๑สินของปตท.ไมํอยูํในความรับผิดการบังคับคดี175  และสิทธิในการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย๑176 เป็นต๎น  ซึ่ งเป็นอํานาจมหาชนที่ไปกระทบสิทธิในทรัพย๑สินของบุคคล              
ที่รัฐธรรมนูญได๎รับรองไว๎  เมื่อพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ได๎แปรรูปปตท.เป็นบริษัท 
                                           

172มาตรา 29 พระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแหํงประเทศไทย พ.ศ. 2521   
173มาตรา 30 พระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแหํงประเทศไทย พ.ศ. 2521   
174มาตรา 8  พระราชบัญญัติวําด๎วยการปิโตรเลียมแหํงประเทศไทย พ.ศ. 2521 
175มาตรา 11  พระราชบัญญัติวําด๎วยการปิโตรเลียมแหํงประเทศไทย พ.ศ. 2521 
176มาตรา 38   พระราชบัญญัติวําด๎วยการปิโตรเลียมแหํงประเทศไทย พ.ศ. 2521 
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ปตท.จํากัด(มหาชน) โดยให๎ภาครัฐคงสัดสํวนการถือหุ๎นในบริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) ในสัดสํวน     
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 51 นั้น  ทําให๎บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) ยังคงสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจและได๎รับ
เอกสิทธิ์และสิทธิพิเศษจากการเป็นรัฐวิสากิจ  ตามพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแหํงประเทศไทย 
พ.ศ. 2521 เชํนเดิม  แตํอํานาจ สิทธิ หรือประโยชน๑ที่วํานั้นอาจจํากัดหรืองด  โดยให๎บริษัทคงมี
อํานาจ สิทธิ หรือประโยชน๑เพียงเทําที่จําเป็นแกํการดําเนินงานที่จะกํอให๎เกิดประโยชน๑ตํอสํวนรวม 
โดยคํานึงถึงความเป็นธรรมในการแขํงขันทางธุรกิจ  การควบคุมให๎การใช๎อํานาจทางกฎหมายเป็นไป
โดยถูกต๎องและการรักษาประโยชน๑ของรัฐประกอบด๎วย177 อยํางไรก็ตาม บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) 
อาจได๎รับสิทธิพิเศษจากมติคณะรัฐมนตรีหรือจากความเป็นหนํวยงานของรัฐได๎  เชํน สิทธิพิเศษ     
ทางการเงินอันได๎แกํ การกู๎เงินโดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู๎ค้ําประกัน  การได๎รับเงินอุดหนุน       
จากรัฐบาล178ซึ่งโดยหลักการแล๎วสิทธิได๎รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นการจํายจากเงินงบประมาณ
ของแผํนดินซึ่งต๎องมีบทบัญญัติแหํงกฎหมายให๎อํานาจไว๎เป็นการเฉพาะ  แตํในทางปฏิบัติรัฐวิสาหกิจ     
ที่จัดตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีหรือรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย๑ได๎รับ
สิทธิได๎รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลโดยผํานทางเงินงบประมาณของกระทรวงเจ๎าสังกัด  สิทธิพิเศษ   
ตามมติคณะรัฐมนตรี ได๎แกํ การที่รัฐบาลได๎ใช๎อํานาจในทางบริหารกําหนดสิทธิพิเศษบางประการ
ให๎แกํรัฐวิสาหกิจ  ทั้งในเรื่องการจัดซื้อจัดจ๎างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 เชํน กรณีจัดซื้อจัดจ๎างด๎วยวิธีพิเศษไมํต๎องประกวดราคาหรือในกรณีให๎สิทธิพิเศษเป็นการ
เฉพาะกรณีซ่ึงขึ้นอยูํกับนโยบายของรัฐบาลในแตํละสถานการณ๑ เชํน สิทธิพิเศษในการจําหนํายน้ํามัน
เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ๑ปิโตรเลียม จํานวนตั้งแตํ 10,000 ลิตรขึ้นไป ระหวํางบริษัท ปตท.จํากัด 
(มหาชน) กับการไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย(กฟผ.)  อยํางไรก็ตาม บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) 
ยังได๎สิทธิจากการเป็นหนํวยงานของรัฐที่ไมํต๎องอยูํภายใต๎ตามพระราชบัญญัติการแขํงขันทางการค๎า 
พ.ศ. 2542179นอกจากนี้ บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน)  ยังได๎สิทธิประโยชน๑จากการเป็นบริษัทเอกชน
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย คือ ไมํต๎องอยูํภายใต๎กฎระเบียบข๎อบังคับ
กระทรวงการคลัง  และได๎รับการสํงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุนภายใต๎
พระราชบัญญัติสํงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520180เชํนเดียวบริษัทเอกชนทั่วไป  ทั้งนี้ เอกสิทธิ์และสิทธิ
พิเศษของรัฐวิสาหกิจในรูปแบบบริษัทยํอมสิ้นสุดลงได๎  ในกรณีบริษัทสิ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายวําด๎วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 คือ เมือ่รัฐหรือหนํวยงานของรัฐมีสัดสํวนความเป็น
เจ๎าของในบริษัทเหลืออยูํน๎อยกวําร๎อยละ 50   

 
 
 

                                           
177มาตรา  26  พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 
178บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน), รายงานประจ าปี 2558 (รายงานทางการเงิน), 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)), หน๎า  43. 
179มาตรา  4 (2) พระราชบัญญัติการแขํงขันทางการค๎า พ.ศ.2542 
180บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน), เรื่องเดิม, หน๎า 158-161. 
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บทท่ี 5 

 
ปัญหาที่เกิดจากการจัดตั งและประกอบการ 

ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
 

ประเทศไทยจะมีแนวความคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจเป็นแบบเสรีนิยมสมัยใหมํที่การค๎าต๎อง
เป็นไปโดยเสรี  รัฐไมํควรเข๎าไปยุํงเกี่ยวกับการประกอบการทางเศรษฐกิจ  ควรปลํอยให๎เอกชน
ดําเนินการโดยเสรีจึงจะดีที่สุดนั้น  แตํเมื่อการประกอบการด๎านปิโตรเลียมเป็นการสนับสนุนภารกิจ
พ้ืนฐานของรัฐ  ซึ่งเป็นหน๎าที่ของรัฐที่จะต๎องจัดหาหรือประกอบการโดยไมํอาจหลีกเลี่ยงได๎  แม๎จะมี
เอกชนประกอบกิจการอยูํด๎วยแล๎วก็ตาม  การประกอบการปิโตรเลียมของรัฐจึงมีลักษณะเป็นการ
แขํงขันกับเอกชน  ซึ่งในบทนี้จะได๎ศึกษาสภาพป๓ญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งและประกอบการของ 
บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) เพ่ือวิเคราะห๑วํา ภายใต๎ระบบตลาดที่เอกชนมีความสามารถแขํงขันได๎  
รัฐจะสามารถประกอบการได๎แคํไหนและควรทําโดยวิธีใดและควรมีขอบเขตอยํางไร  

 

5.1  ปัญหาจากการจัดตั งบริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน)  
 

การปิโตรเลียมแหํงประเทศไทยจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแหํงประเทศไทย 
พ.ศ. 2521 มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทองค๑การของรัฐบาล181 แตํเมื่อมีการแปรรูปการปิโตรเลียม
แหํงประเทศไทยเป็นบริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542  
และการจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวําด๎วยบริษัทมหาชนจํากัด 182 โดยมี
กระทรวงการคลังคงสัดสํวนการถือหุ๎นไมํน๎อยกวําร๎อยละ 51 ทําให๎บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน)       
มีฐานะเปนนิติบุคคลตางหากจากการปิโตรเลียมแหํงประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการปโตรเลียม
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2521  สํงผลให๎สถานภาพทางกฎหมายเกิดการเปลี่ยนแปลงและกระทบตํอ
การควบคุมกํากับดูแลจากรัฐ  ซึ่งจะได๎ศึกษารายละเอียดดังตํอไปนี้ 

 
5.1.1  ปัญหาสถานภาพทางกฎหมาย 

การปิโตรเลียมแหํงประเทศไทยจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแหํงประเทศไทย 
พ.ศ. 2521 มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทองค๑การของรัฐบาล183 แตํเมื่อมีการแปรรูปการปิโตรเลียม
แหํงประเทศไทยเป็นบริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542  

                                           
181มาตรา 4 (ก) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 
182มาตรา  22 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542   
183มาตรา 4 (ก) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 
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และมีการจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวําด๎วยบริษัทมหาชนจํากัด184            
โดยมีกระทรวงการคลังคงสัดสํวนการถือหุ๎นไมํน๎อยกวําร๎อยละ 51 ทําให๎ ปตท.จํากัด(มหาชน) มีฐานะ     
เปนนิติบุคคลตางหากจาก ปตท. ตามพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2521   
แตโดยที่พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายที่มุงหมายใช๎บังคับกับการเปลี่ยน
รูปแบบขององคกรของรัฐ  จากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งเฉพาะใหมาอยูในรูปแบบบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัดโดยผลของกฎหมาย(corporatization) ซึ่งเปนเพียงการเปลี่ยนโครงสราง
และรูปแบบการบริหาร  โดยกฎหมายมุ งหมายใหการดําเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้นดําเนินไป    
อยางตอเนื่องไมมีการชะงัก(Continuity)  บรรดาสิทธิและหนาที่ของปตท.ที่มีอยูอยางไรและไมวาจะ
เกิดขึ้นตามกฎหมายใดๆทั้งหมดก็จะโอนมาเปนของบริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) อยางเต็มรูปทั้งหมด
เสมือนเปนองคกรเดิมที่จะดําเนินกิจการตางๆตอไปได๎185

  และให๎ดําเนินการออกพระราชกฤษฎีกา  
ให๎บริษัทคงมีอํานาจสิทธิหรือประโยชน๑เพียงเทําที่จําเป็นแกํการดําเนินงานที่จะกํอให๎เกิดประโยชน๑  
ตํอสํวนรวม  โดยคํานึงถึงความเป็นธรรมในการแขํงขันทางธุรกิจ  การควบคุมให๎การใช๎อํานาจ     
ทางกฎหมายเป็นไปโดยถูกต๎องและการรักษาประโยชน๑ของรัฐประกอบด๎วย  แตํโดยลําดับศักดิ์          
แหํงกฎหมายแล๎ว  พระราชกฤษฎีกาไมํอาจจํากัดหรือยกเลิกหรือโอนอํานาจ สิทธิ และประโยชน๑    
ของบริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) ได๎ทําให๎บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) ยังคงมีอํานาจมหาชน         
ตามพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2521  แตํเพ่ือควบคุมการใช๎อํานาจทาง
กฎหมายให๎เป็นไปโดยถูกต๎อง  ศาลปกครองสูงสุดได๎มีคําพิพากษาให๎มีการแยกอํานาจและสิทธิ      
ในสํวนที่เป็นอํานาจมหาชนของรัฐออกจากอํานาจและสิทธิของบริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน)186       
ผลของคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดทําให๎บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) ไมํอาจใช๎อํานาจมหาชน
รวมทั้งไมํอาจถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย๑สินที่ได๎มาจากการใช๎อํานาจมหาชนอันเป็นสาธารณสมบัติ        
ของแผํนดินแทนรัฐได๎อีกตํอไป  อยํางไรก็ตาม แม๎บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) จะดําเนินการ       
ตามกฎหมายเอกชนโดยไมํได๎ใช๎อํานาจมหาชนเลยก็ตาม  ก็ไมํได๎ทําให๎ความเป็นหนํวยงานของรัฐ
เปลี่ยนสภาพเป็นเอกชน187  บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) ยังคงมีความผูกพันในหลักการพ้ืนฐาน    
ทางกฎหมายมหาชนที่ให๎รัฐเข๎าไปดําเนินการอันเป็นการแทรกแซงและกระทบกระเทือนตํอสิทธิ    
และเสรีภาพทางเศรษฐกิจของประชาชน  รัฐจะยกเอาสถานภาพความเป็นนิติบุคคลตามระบบ
กฎหมายเอกชนของ บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) แยกตํางหากจากรัฐมาใช๎เพ่ือให๎พ๎นความรับผิดชอบ
ของรัฐหาได๎ไม ํ 

 
 

                                           
184มาตรา  22 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542   
185สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ,เรื่องเสร็จที่ 563/2544 บันทึกสํานักงานคณะ 

กรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจัดตั้งบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2542 

186คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.35/2550 
187บุญศรี  มีวงศ๑อุโฆษ, เรื่องเดิม, หน๎า 482-487. 
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5.1.2  ปัญหาการก ากับดูแลของหน่วยงานรัฐ 

บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) ประกอบกิจการอันเป็นสาธารณูปโภคด๎านพลังงาน                
ที่มีความสําคัญตํอความมั่นคงปลอดภัยของประเทศและความเป็นอยูํของประชาชน  อันเป็นภารกิจ
ของรัฐที่จะต๎องจัดหาหรือจัดทําให๎แกํสมาชิกของสังคม  แม๎รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  2550 จะมิได๎กําหนดให๎เป็นหน๎าที่ของรัฐในการจัดทํากิจการด๎านสาธารณูปโภค       
แล๎วก็ตาม  แตํหากปลํอยให๎เอกชนเป็นผู๎ประกอบการฝุายเดียวอาจไมํสามารถตอบสนองตํอภารกิจ
ดังกลําวได๎  ทําให๎ในระบบตลาดมีภาครัฐและภาคเอกชนประกอบกิจการด๎านสาธารณูปโภคเคียงคูํกัน
ซึ่งอาจมีการขัดกันระหวํางประโยชน๑สาธารณะกับผลประโยชน๑ของภาคเอกชน  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการ
รบัรองและให๎หลักประกันแกํเสรีภาพในการประกอบการทางธุรกิจของเอกชน  รัฐจึงได๎ออกกฎหมาย
ที่เกี่ยวข๎องกับการกํากับดูแลกิจการปิโตรเลียมโดยตรง คือพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ.2550 ซึ่งกําหนดให๎คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานมีหน๎าที่กํากับ
ดูแลการประกอบการให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค๑ของกฎหมาย188รวมถึงการออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการพลังงาน189กําหนดอัตราคําบริการของผู๎รับใบอนุญาตและกําหนดคําบริการให๎สะท๎อนต๎นทุน  
ที่แท๎จริง  และคํานึงถึงผลตอบแทนที่เหมาะสมของการลงทุน  ความเป็นธรรมตํอผู๎ใช๎พลังงาน      
และผู๎รับใบอนุญาต190แตํพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ให๎อํานาจแกํ
คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานทําหน๎าที่กํากับดูแลเฉพาะกิจการไฟฟูา      
และกิจการทํอสํงก๏าซ  ซึ่งเป็นการกํากับดูแลเฉพาะในชํวงของการสํงตํอให๎ภาคอุตสาหกรรม       
และโรงไฟฟูาเทํานั้น191 เพราะกิจการตลอดหํวงโซํของธุรกิจปิโตรเลียมตั้งแตํการสํารวจและผลิต192 
การเก็บรักษาขนสํง193 การจําหนํายและขายปลีก194 อยูํภายใต๎การกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ.2514  ซึ่งใหอํ๎านาจกระทรวงพลังงานเป็นผู๎ทําหน๎าที่กํากับดูแลโดยตรงทั้งหมด คือให๎
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานทําหน๎าที่กําหนดนโยบายโครงสร๎างราคาพลังงานและกําหนด
นโยบายพลังงาน เชํน นโยบายการสํารองน้ํามัน  ให๎กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติทําหน๎าที่ควบคุมการให๎
สัมปทาน  การสํารวจ  การผลิต  การเก็บรักษา  การขนสํง การขายและการจําหนํายปิโตรเลียม  
และให๎กรมธุรกิจพลังงานกําหนดควบคุมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงกํากับดูแล
การค๎าน้ํามันเชื้อเพลิง  ควบคุมการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง และให๎อนุญาตการวางระบบทํอขนสํงน้ํามัน  
การทีก่ระทรวงพลังงานเป็นผู๎ทําหน๎าที่กํากับดูแลกิจการปิโตรเลียมทั้งระบบโดยตรงมีป๓ญหาที่ตามมา 
คือ  ป๓ญหาจากการที่ผู๎มีหน๎าที่กําหนดนโยบายพลังงานหรือกํากับดูแลกิจการพลังงานและข๎าราชการ
กระทรวงพลังงานมีตําแหนํงหน๎าที่เป็นกรรมการของบริษัทพลังงานที่อยูํภายใต๎การกํากับดูแลเสียเอง  

                                           
188มาตรา  10  แหํงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 
189มาตรา  47  แหํงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 
190มาตรา  65  แหํงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 
191มาตรา  3  แหํงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550  
192มาตรา  22  พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514   
193มาตรา  54  พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514   
194มาตรา  56  พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514   
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การที่ข๎าราชการระดับสูงในกระทรวงพลังงานสามารถเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนซึ่งเป็นบริษัท    
ในเครือของ บริษัท ปตทจํากัด(มหาชน) ได๎  เนื่องจากกฎหมายเปิดชํองไว๎ในพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มีข๎อยกเว๎นคุณสมบัติให๎กับกรรมการ
ในรัฐวิสาหกิจดังนี้   ไมํเป็นผู๎ดํารงตําแหนํงใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู๎ถือหุ๎น เว๎นแตํ
คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นมอบหมายให๎ดํารงตําแหนํงกรรมการหรือดํารงตําแหนํงอ่ืน          
ในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู๎ถือหุ๎น195  ไมํเป็นกรรมการหรือผู๎บริหารหรือผู๎มีอํานาจในการ
จดัการหรือมีสํวนได๎เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู๎รับสัมปทาน  ผู๎รํวมทุน  หรือมีประโยชน๑ได๎เสียเกี่ยวข๎อง
กับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น  เว๎นแตํเป็นประธานกรรมการ  กรรมการ  หรือผู๎บริหารโดยการ
มอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น196  การที่พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ       
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ได๎ยกเว๎นให๎ข๎าราชการระดับสูงจากหนํวยงานซึ่งมีหน๎าที่กําหนด
นโยบายและกํากับดูแลกิจการพลังงานสามารถเข๎าไปเป็นประธานหรือเป็นกรรมการในบริษัท      
และรัฐวิสาหกิจด๎านพลังงานได๎  สํงผลกระทบตํอหลักประกันความเป็นธรรมหรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติราชการของเจ๎าหน๎าที่รัฐ  เพราะการมีสองสถานะในขณะเดียวกัน197คือสถานะเป็นเจ๎าหน๎าที่รัฐ
เป็นผู๎กํากับดูแลและสถานะเป็นคณะกรรมการในบริษัทซึ่งได๎รับผลตอบแทนตํางๆซึ่งสามารถใช๎
ตําแหนํงหน๎าที่ในภาครัฐเอ้ือประโยชน๑ให๎กับบริษัทได๎  และขัดตํอรัฐธรรมนูญมาตรา 84 (1) และ (4) 
เพราะทําให๎รัฐวิสาหกิจได๎เปรียบคูํแขํงในภาคเอกชนกํอให๎เกิดการแขํงขันที่ไมํเสรีและไมํเป็นธรรม 
และเป็นการทําลายระบบตลาด  สะท๎อนป๓ญหาการกํากับดูแลที่ไมํมีกฎเกณฑ๑ที่รัดกุมและการกํากับ
ดูแลที่ไมํเข๎มแข็ง  ผู๎เขียนเห็นวํา ผู๎มีหน๎าที่กําหนดนโยบายพลังงานหรือกํากับดูแลกิจการพลังงาน 
ต๎องไมํเข๎าไปเป็นผู๎มีตําแหนํงหน๎าที่ในบริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) หรือบริษัทที่บริษัท ปตท.จํากัด 
(มหาชน) จัดตั้งขึ้นหรือเข๎ารํวมทุน  เพ่ือปูองกันการขัดกันระหวํางประโยชน๑สํวนบุคคลและประโยชน๑
สํวนรวมหรือการมีผลประโยชน๑ทับซ๎อน(Conflict of interest)   
 

5.1.3  ปัญหาการบริหารจัดการ   

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) มีกระทรวงการคลังคงสัดสํวนการถือหุ๎นไมํน๎อยกวําร๎อยละ 51  
ทําให๎กระทรวงการคลังเป็นผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ  กระทรวงการคลังสามารถสํงผู๎แทนมาเป็นกรรมการ   
ในรัฐวิสาหกิจเพ่ือทําหน๎าที่บริหารจัดการและผลักดันให๎การดําเนินงานสอดคล๎องกับนโยบายของรัฐ   
ทั้งนี้ ในกระบวนการจัดตั้งตลอดจนการปฏิบัติหน๎าที่ของคณะกรรมการบริหารบริษัทจะต๎องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ๑และเงื่อนไขที่กําหนดเอาไว๎ในระบบกฎหมายเอกชน  ดังนั้น การบริหารจัดการ      
ของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) จะต๎องเป็นไปตามมติแหํงที่ประชุมใหญํ  เพ่ือรักษาผลประโยชน๑  
ของบริษัทและผู๎ถือหุ๎นเป็นสําคัญ  ทําให๎การกํากับดูแลการบริหารจัดการเพ่ือประโยชน๑ของรัฐอาจขัด

                                           
195มาตรา 5(9) ของพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 
196มาตรา 5(10) ของพระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2550 
197มาตรา  16  ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
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กับนโยบายการบริหารจัดการเพ่ือกําไรสูงสุดของนักลงทุน  การควบคุมกํากับดูแลจากรัฐจึงกระทําได๎
น๎อยมาก   

 
5.2  ปัญหาที่เกิดจากการประกอบการของบริษัท ปตท.จ ากัด(มหาชน)  
 

ป๓ญหาที่เกิดจากการประกอบการของ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)  ผู๎เขียนได๎ทําการ    
ศึกษา  3  กรณีคือ  5.2.1  ป๓ญหาความไมํสอดคล๎องระหวํางภารกิจในอํานาจหน๎าที่กับหลักการ
แขํงขันเสรี  5.2.2  ป๓ญหาขอบวัตถุประสงค๑การประกอบการ  5.2.3  ป๓ญหาการจัดตั้งบริษัท      
หรือรํวมทุนกับบริษัทอ่ืน   
 

5.2.1  ปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างภารกิจในอ านาจหน้าที่กับหลักการแข่งขันเสรี  

ภายใต๎แนวความคิดทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม การประกอบอุตสาหกรรมและการค๎า        
เป็นกิจการที่สงวนไว๎สําหรับประชาชน  ประชาชนมีเสรีภาพในการประกอบกิจการทางเศรษฐกิจ  
และไมํถูกเอารัดเอาเปรียบในกระบวนการแขํงขัน  รัฐจะไมํประกอบการทางเศรษฐกิจแขํงขันกับ
เอกชนในธุรกิจที่เอกชนสามารถทําได๎เว๎นแตํการประกอบการทางเศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนการจัดทํา
ภารกิจพ้ืนฐานของรัฐซึ่งเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของรัฐและการประกอบการ        
ทางเศรษฐกิจเพ่ือตอบสนองความต๎องการของประชาชน  ในแงํของการสํงเสริมสวัสดิการที่เกี่ยวเนื่อง
กับการดํารงชีพตลอดจนคุณภาพชีวิตและเพ่ืออํานวยความสะดวกสบายให๎แกํประชาชนซึ่งเป็นภารกิจ
รองของรัฐ  ภารกิจของ บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) สืบเนื่องมาจากภารกิจของการปิโตรเลียม    
แหํงประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแหํงประเทศไทย พ.ศ. 2521 ซึ่งเป็นภารกิจ
เกี่ยวกับความมั่นคงหรือความปลอดภัยของรัฐและมีลักษณะเป็นกิจการสาธารณูปโภค  อันเป็น
ภารกิจที่ต๎องกระทําโดยรัฐหรือต๎องอยูํภายใต๎การควบคุมจากรัฐเสมอและอาจจํากัดเสรีภาพ        
หรือกระทําการที่กระทบตํอป๓จเจกชนได๎ในกรณีที่จําเป็นโดยไมํอาจหลีกเลี่ยงได๎ รัฐจึงมอบอํานาจ
มหาชนเป็นเครื่องมือเพ่ือให๎ภารกิจดังกลําวบรรลุผล  แตํบริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) อันอยูํภายใต๎
ระบบกฎหมายเอกชนไมํอาจมีอํานาจมหาชนได๎  เมื่อ บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) ไมํอาจใช๎     
อํานาจมหาชนได๎  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 จึงกําหนดให๎เป็นอํานาจ
หน๎าที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน198 อยํางไรก็ตาม บริษัท ปตท.จํากัด
(มหาชน) ยังคงเป็นผู๎ได๎รับประโยชน๑โดยตรงจากการใช๎อํานาจหน๎าที่ของคณะกรรมการกํากับดูแล 
การประกอบกิจการพลังงานและทรัพย๑สินของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ.2550 อยูํนั่นเอง  เห็นได๎วําในอดีตการจัดทําสาธารณูปโภคด๎านปิโตรเลียม  รัฐได๎ใช๎อํานาจพิเศษ
หรืออํานาจมหาชนเป็นเครื่องมือในการแก๎ไขป๓ญหาที่จะกระทบตํอความมั่นคงของประเทศและความ
เดือดร๎อนของประชาชนมาโดยตลอด  และเมื่อมีการจัดตั้งการปิโตรเลียมแหํงประเทศไทย  
พระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแหํงประเทศไทย พ.ศ. 2521   ไดใ๎ห๎อํานาจมหาชนแกํการปิโตรเลียม 

                                           
198มาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) 
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แหํงประเทศไทยไว๎หลายประการ เชํน อํานาจใช๎สอยหรือเข๎าครอบครองอสังหาริมทรัพย๑เป็น
การชั่วคราว 199อํานาจเวนคืนที่ดิน อํานาจในการประกาศเขตระบบขนสํงปิโตรเลียมทางทํอและรอน
สิทธิเหนือพ้ืนดินเอกชนหรือข๎ามท่ีดินของบุคคลใดๆ รื้อถอนอาคาร โรงเรือนหรือทําลายสิ่งอื่นที่สร๎าง   
หรือทําข้ึน200 สิทธิพิเศษในการสํารวจ พัฒนาและผลิตปิโตรเลียม201 สิทธิพิเศษในการที่ทรัพย๑สิน  
ของปตท.ไมํอยูํในความรับผิดการบังคับคดี202 และสิทธิในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย๑203 เป็นต๎น     
แตเํมื่อแปรรูปเป็นบริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) ทําให๎ไมํอาจใช๎อํานาจมหาชนได๎โดยตรง  โดยให๎    
เป็นอํานาจหน๎าที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานอีกข้ันตอนหนึ่ง           
จึงเป็นการสร๎างขั้นตอนการดําเนินการขึ้นอีกขั้นตอนหนึ่ง  สํงผลให๎เกิดความลําช๎าในการจัดทําภารกิจ
ของรัฐ  ผู๎เขียนเห็นวํา การใช๎รูปแบบบริษัทมหาชนจํากัดเป็นเครื่องมือของรัฐในการประกอบกิจการ
สาธารณูปโภคด๎านปิโตรเลียมซึ่งเก่ียวข๎องกับความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศยํอมไมํสอดคล๎อง
กับลักษณะภารกิจดังกลําว  ที่จําเป็นต๎องมีอํานาจมหาชนและมีเครื่องมือทางมหาชนและใช๎มาตรการ
ที่เหมาะสมและรวดเร็วเพ่ือจัดทําภารกิจของรัฐให๎สําเร็จลุลํวงไปได๎  โดยเฉพาะสถานการณ๑ที่ประเทศ
ประสบวิกฤตการณ๑ตํางๆดังท่ีเคยเกิดขึ้นในอดีตหลายครั้ง  และหากกิจการปิโตรเลียมตกอยูํในมือ 
ของเอกชนหรือตํางชาติดังเชํนที่ประสบมาในอดีตซึ่งไมํอาจแก๎ไขสถานการณ๑ได๎อยํางทันทํวงที     
และภาคเอกชนอาจไมํเต็มใจที่จะเข๎าไปแก๎ไขป๓ญหาที่เกิดขึ้น  จึงหลีกเลี่ยงไมํได๎ที่จะต๎องอาศัยอํานาจ
มหาชนเป็นเครื่องมือเพ่ือให๎บรรลุภารกิจได๎  หากต๎องแยกอํานาจมหาชนออกจากวิสาหกิจมหาชน
เชํนนี้ยํอมเป็นการสร๎างอุปสรรคตํอการบรรลุภารกิจของรัฐ  ทําให๎เห็นไดว๎ํา การจัดตั้งวิสาหกิจ
มหาชนในรูปแบบที่แตกตํางกันยํอมให๎ผลทั้งทางกฎหมายและการดําเนินการที่แตกตํางกันไป       
การจัดตั้งวิสาหกิจมหาชนจําเป็นต๎องคํานึงถึงลักษณะภารกิจของรัฐและประเภทของภารกิจของรัฐ  
รวมทั้งประโยชน๑ที่ได๎รับจากการเลือกใช๎รูปแบบนั้นเป็นสําคัญ  ซ่ึงจากการศึกษารูปแบบและเครื่องมือ
ในการแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐเห็นวํา การจัดองค๑การตามรูปแบบของกฎหมายเอกชน ได๎แกํ 
บริษัทจํากัด(Private Company)และบริษัทมหาชนจํากัด(Public Company)เป็นรูปแบบที่มี    
ความคลํองตัวสูงเป็นอิสระจากการควบคุมและไมํต๎องรับผิดชอบโดยตรงตํอรัฐหรือรัฐสภา          
เป็นรูปแบบที่เหมาะสมในการประกอบกิจการที่ต๎องแขํงขันกับเอกชนและภารกิจของรัฐที่ไมํต๎องการ
เอกสิทธิ์หรือสิทธิพิเศษใดๆในการประกอบการทางเศรษฐกิจ  แตํการใช๎รูปแบบบริษัทมหาชนจํากัด
(Public Company) เป็นเครื่องมือของรัฐ  ในการประกอบกิจการสาธารณูปโภคด๎านปิโตรเลียม    
ซึ่งเก่ียวข๎องกับความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ  ซึ่งเป็นภารกิจขั้นพ้ืนฐานของรัฐที่จําเป็น     
ต๎องมีอํานาจมหาชนหรือเอกสิทธิ์บางประการและมีเครื่องมือทางมหาชนรวมทั้งการใช๎มาตรการที่
เหมาะสมและรวดเร็ว  โดยเฉพาะสถานการณ๑ท่ีประเทศประสบวิกฤตการณ๑ตํางๆเพ่ือจัดทําภารกิจ
ของรัฐให๎สําเร็จลุลํวงไปได๎  รูปแบบที่เหมาะกับภารกิจดังกลําวนี้ควรเป็นรูปแบบองค๑การของรัฐบาล  

                                           
199มาตรา 29 พระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแหํงประเทศไทย พ.ศ. 2521   
200มาตรา  30  พระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแหํงประเทศไทย พ.ศ. 2521   
201มาตรา  8  พระราชบัญญัติวําด๎วยการปิโตรเลียมแหํงประเทศไทย พ.ศ. 2521 
202มาตรา  11  พระราชบัญญัติวําด๎วยการปิโตรเลียมแหํงประเทศไทย พ.ศ. 2521 
203มาตรา 38 พระราชบัญญัติวําด๎วยการปิโตรเลียมแหํงประเทศไทย พ.ศ. 2521 



88 

ที่ตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติซึ่งกําหนดให๎มีอํานาจหน๎าที่ดําเนินกิจการซึ่งเป็นหน๎าที่โดยเฉพาะ  
องค๑การของรัฐบาลมีลักษณะของการผสมผสานกันระหวํางความอิสระขององค๑การกับการควบคุม
กํากับโดยรัฐ  และการมีอํานาจของฝุายปกครองกับการมีความคิดริเริ่มหรือยืดหยุํนเชํนเดียวกับ
วิสาหกิจเอกชน  และเป็นรูปแบบมหาชนที่พัฒนามาอยํางสมบูรณ๑แบบที่สุดแล๎วในป๓จจุบัน เห็นได๎วํา 
ภารกิจดังกลําวจําเป็นต๎องมีอํานาจพิเศษหรืออํานาจมหาชนเป็นเครื่องมือในการจัดทําภารกิจ        
ให๎สําเร็จลุลํวงไปได๎เสมอ  หากต๎องใช๎หลักความเสมอภาคและการแขํงขันอยํางเทําเทียมกันกับเอกชน
ในทุกกรณียํอมไมํอาจบรรลุเปูาหมายในภารกิจของรัฐได๎  และด๎วยแนวความคิดเสรีนิยมสมัยใหมํ    
ที่เสรีภาพของป๓จเจกชนถูกครอบด๎วยหลักความรับผิดชอบของรัฐที่ต๎องคํานึงถึงประโยชน๑สาธารณะ
เป็นสําคัญ  ดังนั้น ภายใต๎ระบบตลาดรัฐจึงอาจจํากัดเสรีภาพหรือกระทําการที่กระทบตํอป๓จเจกชนได๎  
แตํต๎องเป็นความจําเป็นอยํางไมํอาจหลีกเลี่ยงได๎หรือกระทบตํอป๓จเจกชนให๎น๎อยที่สุด  

 
5.2.2  ปัญหาขอบวัตถุประสงค์การประกอบการ 

ภายใต๎แนวความคิดของระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมคือต๎องการให๎เอกชนดําเนินกิจกรรม      
ทางเศรษฐกิจได๎อยํางเสรีภายใต๎ระบบตลาด  และต๎องการจํากัดอํานาจรัฐในระบบเศรษฐกิจ         
ซึ่งมาตรา 84(1) ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได๎รับรองหลักการนี้ไว๎  
โดยรัฐจะไมํประกอบการแขํงขันกับประชาชน  เว๎นแตํมีความจําเป็นเพ่ือประโยชน๑ในการรักษา   
ความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน๑สํวนรวม หรือการจัดให๎มีสาธารณูปโภค  ทําให๎กฎหมายที่ตรา
ขึ้นโดยฝุายนิติบัญญัติที่ให๎อํานาจฝุายปกครองเข๎าประกอบการทางเศรษฐกิจจะต๎องระบุโดยชัดแจ๎ง         
ถึงประเภทของกิจกรรมตํางๆในลักษณะเฉพาะเรื่องเป็นกรณีไป  และจะต๎องกําหนดวําองค๑กรใด      
มีอํานาจกระทําการ  โดยฝุายปกครองจะต๎องดําเนินการภายในกรอบที่กฎหมายให๎อํานาจไว๎เทํานั้น  
หากไมํมีกฎหมายใดๆอนุญาต  ฝุายปกครองจะสามารถประกอบการทางเศรษฐกิจได๎เฉพาะกรณีที่
การประกอบการทางเศรษฐกิจนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับภารกิจหลักหรือการเสริมหรือสนับสนุน
ภารกิจหลักของวิสาหกิจมหาชนนั้นหรือกรณีที่โดยสภาพหรือสถานการณ๑แล๎วจําเป็นอยํางยิ่งที่รัฐต๎อง
จัดให๎มีบริการสาธารณะในเรื่องนั้นๆขึ้นอยํางไมํอาจหลีกเลี่ยงได๎  ฉะนั้น การที่พระราชบัญญัติ     
การปิโตรเลียมแหํงประเทศไทย พ.ศ. 2521 ได๎กําหนดภารกิจของ ปตท. คือ “...จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ
ขึ้นเพ่ือดําเนินธุรกิจปิโตรเลียม ตั้งแตํการสํารวจหาปิโตรเลียมไปจนถึงการจําหนํายน้ํามันเชื้อเพลิง
และผลิตภัณฑ๑ปิโตรเลียมที่ได๎จากการกลั่นปิโตรเลียม ทั้งนี้เพ่ือประโยชน๑แกํประชาชนและความมั่นคง
ของประเทศ”เป็นกรณีที่ฝุายนิติบัญญัติหรือรัฐสภากําหนดเงื่อนไขสําหรับกิจกรรมนั้นๆแล๎วมอบ
อํานาจให๎ฝุายปกครองไปกําหนดในรายละเอียดภายในกรอบที่กฎหมายให๎อํานาจไว๎  แตํเมื่อได๎จด
ทะเบียนจัดตั้งบริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ทําให 
บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) มีฐานะเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย๑ตางหากจาก 
ปตท. ตามพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2521 แตโดยที่พระราชบัญญัติ     
ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายที่มุงหมายใชบังคับเฉพาะเพ่ือการเปลี่ยนโครงสรางและรูปแบบ
การบริหาร  โดยกฎหมายมุงหมายใหการดําเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้นดําเนินไปอยางตอเนื่องไมมี
การชะงัก(continuity) บรรดาสิทธิและหน าที่ของ ปตท. ที่มีอยู อย างไรและไมํว าจะเกิดขึ้น         
ตามกฎหมายใดๆทั้งหมดก็จะโอนมาเปนของ บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) อยางเต็มรูปทั้งหมด   
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เสมือนเปนองคกรเดิมที่จะดําเนินกิจการตางๆตอไป204  ดังนั้น บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน).ยังคง
สถานะเปนรัฐวิสาหกิจที่มีอํานาจและสิทธิตามมาตรา 5 แหํงพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหง 
ประเทศไทย พ.ศ. 2521 อยูํเชํนเดิมซึ่งเมื่อพิจารณาวัตถุประสงค๑ตามมาตรา 5 แหํงพระราชบัญญัติ
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2521  ประกอบหลักกับการประกอบการทางเศรษฐกิจของ 
ฝุายปกครองกรณีที่ไมํมีกฎหมายมอบอํานาจให๎ประกอบการนั้นโดยตรง  ทําให๎สามารถกําหนด    
ขอบวัตถุประสงค๑ของบริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) ได๎ดังนี้  คือใหบริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน)          
เปนผูประกอบและสงเสริมธุรกิจปโตรเลียมรวมถึงการดําเนินธุรกิจอ่ืนที่ เกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับ   
หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจป โตรเลียม  เพ่ือใหเกิดประโยชนมากที่สุดแกเศรษฐกิจและ      
ความมั่นคงของประเทศโดยคํานึงถึงประโยชนของรัฐและประชาชนเป็นสําคัญ  เมื่อพิจารณาหนังสือ
บริคณห๑สนธิของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ผู๎เขียนพบวําวัตถุประสงค๑บางข๎อมีลักษณะหลากหลาย 
กว๎างขวาง ขาดความชัดเจน  บางข๎อไมํสอดคล๎องกับภารกิจดังกลําว เชํน 

ข๎อที่ 12  ประกอบกิจการค๎าสํงและค๎าปลีกสินค๎าอุปโภคบริโภค  สินค๎าเกษตร  
สินค๎าอุตสาหกรรมทุกชนิดทุกประเภท  ร๎านค๎าสะดวกซื้อ  ร๎านอาหาร  ร๎านจําหนํายและให๎เชําเทป
บันทึกภาพยนตร๑และเสียง  ร๎านจําหนํายอุปกรณ๑รถยนต๑  ยางรถยนต๑  อะไหลํรถยนต๑ที่จําเป็น     
ร๎านจําหนํายหนังสือพิมพ๑และวารสารและธุรกิจบริการทุกชนิดทุกประเภท 

ข๎อที่ 13 ประกอบกิจการออกแบบ  ผลิต  ให๎บริการด๎านโสตทัศนูปกรณ๑ อาทิ  
สไลด๑มัลติวิชั่น  ภาพนิ่ง  เทปบันทึกภาพยนตร๑และเสียง  การล๎างอัดภาพ  การออกแบบผลิตวารสาร
สิ่งพิมพ๑  สื่อสารสนเทศและสื่อทางด๎านการประชาสัมพันธ๑ตําง ๆ 

ข๎อที่ 14 ประกอบกิจการค๎ายานยนต๑ทุกประเภท  อาทิ  รถยนต๑ที่ใช๎น้ํามัน  รถยนต๑
ที่ใช๎ก๏าซธรรมชาติ  รถยนต๑ที่ใช๎ไฟฟูารวมถึงการออกแบบ  ผลิต  ประกอบ  จําหนําย  ดัดแปลง
รถยนต๑และชิ้นสํวนรถยนต๑ที่ใช๎ก๏าซธรรมชาติไฟฟูาและท่ีใช๎เชื้อเพลิงรํวม 

ข๎อที่ 22 ประกอบกิจการรับ เป็นที่ปรึกษาและให๎คําแนะนําทางวิศวกรรม 
สถาป๓ตยกรรม กฎหมาย บัญชี การเงิน การตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ๑ธุรกิจใดๆ        
และป๓ญหาด๎านการบริหารงานอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม รวมทั้งป๓ญหาการผลิต การตลาด       
และเทคนิคเกี่ยวกับอุตสาหกรรมตํางๆ จัดทําการศึกษาความเป็นไปได๎ การออกแบบ การออก
ใบรับรองมาตรฐานทุกด๎าน อาทิ คุณสมบัติน้ํามันเชื้อเพลิง (Specification of fuel and lube) 
สิ่งแวดล๎อม ชีวอนามัย ให๎บริการงานวิจัย วิเคราะห๑ จัดเก็บ รวบรวม จัดทํา จัดพิมพ๑ และเผยแพรํ 
สถิติข๎อมูลในทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห๑และประเมินผล   
ในการดําเนินธุรกิจ 

ข๎อที่ 23 ประกอบกิจการในบริการ การปรึกษา การฝึกอบรม การสัมมนา         
การให๎บริการ ที่พัก ธุรกิจบริการโรงแรม การจัดการ และการดําเนินการเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียม 
และ/หรือ กิจการ ปิโตรเคมี อาทิ การปฏิบัติการ (operation) การบํารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ๑ 

                                           
204สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, เรื่องเสร็จที่ 563/2544 บันทึกสํานักงานคณะ 

กรรมการกฤษฎีกาเรื่อง การจัดตั้งบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2542 
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โรงไฟฟูา และระบบไฟฟูา โรงงาน คลังปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ระบบทํอก๏าซฯและทํอผลิตภัณฑ๑ 
ตํางๆรวมทั้งระบบสื่อสาร คอมพิวเตอร๑ และสารสนเทศ 

ข๎อที่ 30 ประกอบกิจการปุาไม๎ อาทิ การทําไม๎ ปลูกสวนปุา และกิจการเกี่ยวกับ
ผลประโยชน๑ที่ได๎จากกิจการปุาไม๎ 

ข๎อที่ 34 เป็นนายหน๎า ตัวแทน ตัวแทนค๎าตํางในกิจการและธุรกิจทุกประเภทเว๎นแตํ
ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให๎สมาคม และการค๎าหลักทรัพย๑ 

ข๎อที่ 36 ประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งมีไว๎และสั่งเข๎า
มาจําหนํายในประเทศและสํงออกไปจําหนํายยังตํางประเทศ และจัดจําหนํายซึ่งเครื่องมือที่เกี่ยวกับ
การสื่อสารโทรคมนาคม ดาวเทียม เครื่องมืออิเลคโทรนิคส๑ รวมทั้งอุปกรณ๑ สํวนประกอบและอะไหลํ
ที่เก่ียวกับการสื่อสารโทรคมนาคม 

ข๎อที่ 37 ประกอบธุรกิจรับเป็นผู๎จัดการและดูแลผลประโยชน๑ เก็บผลประโยชน๑  
และจัดการทรัพย๑สินให๎บุคคลอื่น 

ข๎อที่ 38 ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข๎      
และผู๎ปุวยเจ็บ รับทําการฝึกสอนและอบรมทางด๎านวิชาการเก่ียวกับการแพทย๑และอนามัย 

ข๎อที่ 39 ประกอบกิจการค๎ายา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ๑ เคมีภัณฑ๑ เครื่องมือแพทย๑ 
เครื่องมือเครื่องใช๎ทางวิทยาศาสตร๑ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบํารุงพืชและสัตว๑ทุกชนิด 

ข๎อที่ 40 ประกอบกิจการพาณิชย๑อิเลคทรอนิคส๑ (Electronic Business) สําหรับ
ธุรกิจทุกชนิดทุกประเภท ให๎บริการค๎นคว๎าข๎อมูลทางอินเตอร๑เน็ต ให๎บริการเป็นที่ปรึกษา           
และคําแนะนําแกํผู๎ประกอบการธุกิจทั่วไปในการวางระบบพาณิชย๑อีเลคทรอนิค ให๎บริการพัฒนา
ระบบพาณิชย๑อีเลค ทรอนิค วางระบบและจัดทําการบริหาร การจัดจําหนําย การตลาด ระบ บ     
การชําระเงิน การขนสํงสินค๎าและการซื้อขายให๎กับผู๎ประกอบธุรกิจทั่วไปประกอบกิจการเป็นผู๎นําเข๎า 
สํงออก จัดจําหนําย  สํารวจ วิจัย พัฒนา ผลิต จัดหา กลั่น สกัด แปรสภาพ ผสม บรรจุ สะสม สํารอง 
เก็บรักษา ขนสํง ทําเรือ คลัง ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ก๏าซธรรมชาติ พลังานทดแทนประเภทตํางๆ 
ผลิตภัณฑ๑ที่ได๎จากปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ไฟฟูา น้ํา ไอน้ํารวมถึงกิจการอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับหรือตํอเนื่อง
กับหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจปิโตรเลียมอ่ืนๆ และสินค๎าทุกชนิดทุกประเภทผํานระบบพาณิชย๑
อีเลคทรอนิคส๑ 

ตัวอยํางการประกอบการทีน่อกเหนือขอบวัตถุประสงค๑  

1)  การประกอบธุรกิจค๎าปลีกและร๎านสะดวกซื้อ 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ได๎ถือหุ๎นร๎อยละ 100 ของ บริษัท ปตท. บริการธุรกิจค๎าปลีก จํากัด  
(PTTRS) และบริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค๎าปลีก จํากัด (PTTRM)  ซึ่งประกอบธุรกิจธุรกิจค๎าปลีก 
และร๎านสะดวกซื้อ 

ปตท.ดําเนินธุรกิจค๎าปลีกในตลาดแขํงขันเสรีและข๎ามสายพันธุ๑อยํางเข๎มข๎น 
เริ่มต๎นจากการซื้อเครือขํายสถานีบริการน้ํามัน Jiffy ของ Conoco Phillips  แหํง
สหรัฐอเมริกา  ซึ่งเข๎ามาดําเนินธุรกิจสถานีบริการน้ํามันในเมืองไทยตั้งแตํ           
ปี พ.ศ. 2536  ด๎วยการเปิดสถานีบริการน้ํามันโดยมีร๎านสะดวกซื้อ (Convenience 
Store) ถือเป็นโมเดลสถานีบริการน้ํามันทันสมัยและกลายเป็นผู๎กําหนดทิศทางใหมํ
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ของสถานีบริการน้ํามันในประเทศไทย ตามมาด๎วยการปรับโฉมตามอยํางของสถานี
บริการน้ํามัน ปตท.205 

กลุํมค๎าปลีก ปตท.ก็ล๎วนสยายปีกไมํยอมหยุดในทุกธุรกิจที่เป็นโอกาส    
ด๎วยแบรนด๑ที่พัฒนาขึ้นมาเอง อาทิ ร๎านกาแฟอะเมซอน ร๎านชาเพิร๑ลลี่ ที  ร๎าน
สะดวกซื้อจิฟฟ่ี  และลําสุดร๎านก๐วยเตี๋ยวเรือใจดี  หรือแบรนด๑ที่ซื้อแฟรนไชส๑จาก 
ในประเทศและตํางประเทศเพ่ือเปิดให๎บริการผํานทุกรูปแบบทั้งในและนอกป๓๊ม  
อาทิ ไกํทอดเท็กซัสชิกเก๎น ร๎านโดนัทแด๏ดดี้โด รวมถึงร๎านสะดวกซื้อเซเวํน อีเลฟ
เวํน ที่ถือมาสเตอร๑แฟรนไชส๑ในป๓๊ม ปตท.กวํา 1,000 สาขา206 

 

2)  การประกอบธุรกิจโรงแรม 

นายอรรถพล ฤกษ๑พิบูลย๑ รองกรรมการผู๎จัดการใหญํหนํวยธุรกิจน้ํามัน 
PTT กลําววํา บริษัทฯกําลังเจรจากับเครือโรงแรม 3-4 แหํงเพ่ือหาพันธมิตรรํวม   
ในการพัฒนาธุรกิจโรงแรมราคาประหยัดในสถานีบริการน้ํามัน ซึ่งถือเป็นการ     
ตํอยอดจากธุรกิจค๎าปลีกของบริษัท  โดยคาดวําจะเห็นความชัดเจนการรํวมทุน    
ในปีนี้และจะสามารถดําเนินการได๎ในปีหน๎า ป๓จจุบันปตท.มีสถานีบริการน้ํามัน
ประมาณ 1,400 แหํงทั่วประเทศ ซึ่งผู๎บริหารคาดวําจะมีสถานีบริการน้ํามันที่มี
ศักยภาพที่จะตั้งโรงแรมราคาประหยัดได๎ ประมาณ 50 แหํง โดยจะเป็นลักษณะ
การทยอยลงทุนภายใน 5 ปี207 

3)   การประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย๑เพื่อให๎เชําของ บริษัท เอนเนอร๑ยี่ คอมเพล็กซ๑ 
จํากัด(EnCo) ซึ่งบริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) ถือหุ๎นร๎อยละ 50 (กลุํมบริษัทถือหุ๎นในสัดสํวน         
ร๎อยละ 100) 208 

4)   โรงเรียนอาชีวะของบริษัท เทคโนโลยี ไออาร๑พีซี จํากัด(TECHIRPC) ซึ่งบริษัท 
ปตท.จํากัด(มหาชน) ถือหุ๎นร๎อยละ  99.99209 

                                           
205วิ รั ตน๑  แ ส งทองคํ า ,  ปตท . ในวงล้ อม .  ค๎ น วั นที่  1 1  สิ งห าคม   2559  จ าก 

https://viratts.wordpress.com/2010/10/29/ptt-2       
206ประชาชาติธุรกิจ , ไมํหยุด.. .กว๎านแบรนด๑ ค๎าปลีก "ปตท." สยายปีกไทย -เทศ.           

(17-20 ธันวาคม 2558).  ค๎นวันที่ 11  เมษายน  2559 จาก  www.prachachat.net/news_ de-
tail.php?newsid=1450297122 

  

207เดลินิวส์, ปตท.จํอสร๎างโรงแรมในป๓้มน้ํามัน 50 แหํงใน 5 ปี . (22 มิถุนายน 2559).      
ค๎นวันที่  29  กรกฎาคม  2559 จาก www.dailynews.co.th/economic/504236 

  

208บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน), แบบ 56-1 ของบริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2558.  
ค๎นวันที่ 19 เมษายน 2559. จากhttp://ptt.listedcompany.com/misc/form561/20160401- 
ptt-form 561-2015-th.pdf 

  

http://www.prachachat.net/news_
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSia2a44bPAhUKM48KHRa4AeMQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dailynews.co.th%2Feconomic%2F504236&usg=AFQjCNGF6y3uonVKDm5thoLRZVPfC47rMA&sig2=V9CCHv6jGh2OEU-WyH3R9Q&bvm=bv.132479545,d.c2I
http://ptt.listedcompany.com/misc/form561/20160401-%20ptt-form%20561-2015-th.pdf
http://ptt.listedcompany.com/misc/form561/20160401-%20ptt-form%20561-2015-th.pdf
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5)   บริหารสโมสรฟุตบอลของบริษัท สปอร๑ต เซอร๑วิสเซส อัลไลแอนซ๑ จํากัด (SSA) 
ซ่ึงบริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) ถือหุ๎นร๎อยละ 100 

การที่บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) ในฐานะองค๑กรของรัฐ  กําหนดวัตถุประสงค๑ในการ
เข๎าไปประกอบการทางเศรษฐกิจในลักษณะกว๎างขวางทั่วไป  ยํอมเป็นการยากที่จะควบคุม         
การประกอบการขององค๑กรไมํให๎ขัดแย๎งกับหลักเสรีภาพในการประกอบการของประชาชน         
และหลักการจัดทําภารกิจของรัฐ  แม๎บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) สามารถกําหนดวัตถุประสงค๑          
ในหนังสือบริคณฑ๑สนธิได๎ตามรูปแบบของระบบกฎหมายเอกชนและประกอบการทางธุรกิจซึ่งไมํได๎ 
ใช๎อํานาจมหาชนก็ตาม  แตํหนํวยงานรัฐแม๎จะดําเนินการตามระบบกฎหมายเอกชนก็ไมํได๎        
กลายสภาพไปเป็นเอกชน  ยังต๎องผูกพันตํอหลักการใช๎อํานาจรัฐทางเศรษฐกิจและตํอสิทธิขั้นพ้ืนฐาน    
ของประชาชนเสมอ   

   
5.2.3  ปัญหาการจัดตั งบริษัทหรือร่วมทุนกับบริษัทอ่ืน   
การจัดตั้งปตท. ตามพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ.2521 โดยมีภารกิจ

คือเปนผูประกอบและสงเสริมธุรกิจปโตรเลียม  รวมถึงการดําเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับ
หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจป โตรเลียม  เ พ่ือให เกิดประโยชน มากที่สุดแก เศรษฐกิจ             
และความมั่นคงของประเทศ  โดยคํานึงถึงประโยชนของรัฐและประชาชน  และสามารถจัดตั้งบริษัท
หรือบริษัทมหาชนจํากัดเพ่ือประกอบธุรกิจป โตรเลียม  หรืออาจจะเขารวมกิจการกับบุคคลอ่ืน    
หรือถือหุนในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดเพ่ือประโยชนแกกิจการของ ปตท.หรืออาจจะ      
วาจางบุคคลอ่ืนประกอบธุรกิจปโตรเลียมก็ได๎210 ดังนั้น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะนี้             
มีบทบัญญัติในกฎหมายจัดตั้งรองรับให๎จัดตั้งบริษัทขึ้นใหมํหรือรํวมทุนกับบริษัทเพ่ือประกอบธุรกิจ
หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่อง แตํบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยหรือตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดไมํมีข๎อจํากัดในการจัดตั้ง
บริษัทลูกหรือรํวมทุนกับบริษัทในเครือ211  ซึ่งการจัดตั้งบริษัทขึ้นใหมํหรือเขารวมกิจการกับบุคคลอ่ืน
หรือถือหุนในบริษัทอ่ืนเป็นอํานาจของมติที่ประชุมผู๎ถือหุ๎น  ซึ่งจากรายงานทางการเงินประจําปี 2558  
ของบริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) พบวําบริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) ถือหุ๎นในบริษัทอ่ืนรวมทั้งหมด  
256 บริษัท212  จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยจํานวน 98 บริษัท  เป็นบริษัทที่มีการถือหุ๎นเกินกวํา  
ร๎อยละ 50  จํานวน 59 บริษัท  ทําให๎บริษัททั้ง 59 บริษัทได๎รับสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 4  
แหํงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502  แตํรัฐวิสาหกิจบางแหํงแม๎ประกอบการ         
                                           

209บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน),  รายงานประจ าปี 2558 (รายงานทางการเงิน) 
(กรุงเทพมหานคร: บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)).    

 
210มาตรา 7 (11) และ (12) แหํงพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2521 
211ข๎อที่ 1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
212บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน). เรื่องเดิม, หน๎า 5. 
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ตามวัตถุประสงค๑หรือสนับสนุนวัตถุประสงค๑ที่จดแจ๎งไว๎ในหนังสือบริคณสนธิฑ๑ของบริษัท ปตท.จํากัด 
(มหาชน)  แตํเป็นวัตถุประสงค๑ที่นอกเหนือการจัดทําภารกิจของรัฐ  การประกอบการของรัฐวิสาหกิจ
ดังกลําวจึงขัดตํอหลักการคุ๎มครองประโยชน๑สาธารณะที่เรียกร๎องให๎การกระทําทั้งหลายทั้งปวง     
ของหนํวยงานรัฐจะต๎องเป็นไปเพ่ือประโยชน๑สาธารณะ เชํน บริษัท ปตท.บริการธุรกิจค๎าปลีก จํากัด    
ซึ่งปตท ถือหุ๎นร๎อยละ 100(PTTRS) และ บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค๎าปลีก จํากัด(PTTRM) ซึ่งปตท 
ถือหุ๎นร๎อยละ 100 ดําเนินธุรกิจค๎าปลีกในตลาดแขํงขันเสรีและร๎านสะดวกซื้อ (Convenience 
Store) บริษัท เทคโนโลยี ไออาร๑พีซี จํากัด(TECHIRPC) ซึ่งปตท.ถือหุ๎นร๎อยละ 99.99 ประกอบ
กิจการโรงเรียนอาชีวะ  บริษัท สปอร๑ต เซอร๑วิสเซส อัลไลแอนซ๑ จํากัด(SSA) ซึ่งปตท ถือหุ๎นร๎อยละ  
100 บริหารสโมสรฟุตบอล  และทําให๎บริษัทซึ่งมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจได๎รับสิทธิไมํต๎องอยูํภายใต๎
ตามพระราชบัญญัติการแขํงขันทางการค๎า พ.ศ. 2542  เมื่อบริษัทเหลํานี้ได๎จัดตั้งขึ้นโดยมติที่ประชุม 
ผู๎ถือหุ๎นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดยํอมมี
ที่มาตํางจากการจัดตั้งบริษัทขึ้นใหมํหรือการรํวมทุนกับบริษัทโดยอํานาจคณะกรรมการหรือมติ
คณะรัฐมนตรีซึ่งมีบทบัญญัติในกฎหมายรองรับให๎จัดตั้งบริษัทขึ้นใหมํหรือรํวมทุนเพ่ือประกอบธุรกิจ
หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่อง  และมีบทบัญญัติให๎ต๎องดําเนินการตามกรอบภารกิจของรัฐวิสาหกิจแมํ     
จึงไมํสอดคล๎องกับหลักการใช๎อํานาจรัฐที่จะต๎องมีพ้ืนฐานของอํานาจมาจากประชาชนและเชื่อมโ ยง  
ไปถึงประชาชนได๎  ดังนั้น เมื่อบริษัทในเครือของ บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) ประกอบการทางธุรกิจ
แขํงขันกับเอกชน  สิทธิในความเสมอภาคซึ่งเป็นสิทธิ เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานจึงต๎องนํามาพิจารณา      
เพ่ือชี้ให๎เห็นวํา รัฐวิสาหกิจดังกลําวไมํอาจหลุดพ๎นความผูกพันตามหลักความเสมอภาคไปได๎  ป๓ญหา
กรณีนี้คือ  กรอบกติกาที่ใช๎ในการแขํงขันซึ่งรัฐจะปฏิบัติตํอสิ่งที่มีสาระเหมือนกันให๎แตกตํางกัน    
โดยอําเภอใจไมํได๎หรือจะปฏิบัติตํอสิ่งที่มีสาระสําคัญแตกตํางกันให๎เหมือนกันตามอําเภอใจไมํได๎
เชํนกัน  ดังนั้น การที่รัฐวิสาหกิจในเครือจํานวน 59 แหํงได๎รับยกเว๎นไมํถูกตรวจสอบจาก
พระราชบัญญัติการแขํงขันทางการค๎า พ.ศ.2542  ทําให๎บริษัทในเครือของบริษัท ปตท.จํากัด
(มหาชน) สามารถใช๎กลยุทธ๑ทางการค๎าอยํางใดๆก็ได๎เพ่ือกีดกันหรือสร๎างความได๎เปรียบในการ  
แขํงขัน  สํงผลกระทบอยํางมีนัยสําคัญตํอหลักการแขํงขันเสรีและเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไมํเป็นธรรม  
ขัดตํอหลักความเสมอภาค  อันเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชนซึ่งรับรองไว๎ในรัฐธรรมนูญ       
การที่รัฐธรรมนูญรับรองหรือสํงเสริมเสรีภาพในการประกอบการมิได๎มีเปูาหมายเฉพาะแตํในการ
ปูองกันการผูกขาดของเอกชนเทํานั้น  หากมีความมุํงหมายเพ่ือที่จะปูองกันมิให๎เกิดการผูกขาด     
โดยรัฐด๎วย   

การที่บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  จัดตั้งบริษัทใหมํหรือถือหุ๎นในบริษัทอ่ืนเกินกวําร๎อยละ 50  
บริษัทนั้นจะได๎รับสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 4  แหํงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502  
เป็นการแสดงถึงบทบาทของรัฐที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจรวมทั้งมีความสลับซับซ๎อนมากขึ้น    
และเป็นการจัดตั้งองค๑กรของรัฐที่ไมํสอดดคล๎องกับทฤษฎีพ้ืนฐานของรัฐประชาธิปไตย  ในแงํของ  
การมอบอํานาจให๎องค๑กรของรัฐกระทํากิจการตํางๆ  ซึ่งองค๑กรของรัฐจะต๎องจัดตั้งภายในกรอบ      
ที่กฎหมายให๎อํานาจไว๎เทํานั้นมิใชํกระทําการได๎ตามอําเภอใจ  การขยายตัวขององค๑กรของรัฐเชํนนี้
ยํอมไมํเกื้อหนุนตํอการทําหน๎าที่ของฝุายนิติบัญญัติ  ทําให๎กลไกการควบคุมตรวจสอบจากฝุาย    
นิติบัญญัตติเอ้ือมไปไมํถึง  โดยหลักแล๎วองค๑กรที่ได๎รับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือการนํานโยบาย
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ของรัฐมาปฏิบัติจะต๎องเป็นองค๑กรแบบรูปนัย(Formal Organization) ซึ่งมีหลักเกณฑ๑ในการจัดตั้ง
ชัดเจน  ตามทฤษฎีการมอบอํานาจและการทําการแทน(Principal-Agent Theory หรือ Agency 
Theory) แตํกรณีนี้ชี้ให๎เห็นวํา ประชาชนมักจะตามไมํทันกับวิธีการทํางานตํางๆขององค๑กร(Agent) 
ในฐานะที่เป็นตัวแทนหรือรับมอบอํานาจจากประชาชน  การขยายตัวขององค๑กรมักจะดําเนินไป  
อยํางไมํมีที่สิ้นสุด  ทั้งนี้  เพราะผู๎ที่มีอํานาจให๎การเห็นชอบการขยายตัวขององค๑กรก็คือองค๑กร
(Agent)ด๎วยกันเอง  กระทั่งองค๑กรกลายเป็นผู๎สามารถแสวงหาประโยชน๑ใสํตนโดยสังคมเป็นผู๎ลงทุน  
กลายเป็นผู๎แสวงหาคําเชํา(Rent-Seeker) หรือสํานักแหํงการขยายงบประมาณ(Budget-Maximizing 
Bureau)  ซึ่งการขยายตัวนี้นําไปสูํการใช๎ทรัพยากรอยํางไมํมีที่สิ้นสุด   213ทฤษฎีการมอบอํานาจ   
และการทําการแทน(Principal-Agent Theory) แสดงให๎เห็นถึงป๓ญหาการแบํงแยกความเป็นเจ๎าของ
และการควบคุมออกจากกัน(Separation of Ownership and Control) ทําให๎ตัวแทนมักใช๎    
ความได๎เปรียบในแงํความรู๎ความสามารถความชํานาญฉกฉวยและใช๎โอกาสเพ่ือแสวงหาประโยชน๑
สํวนตัวและเอาเปรียบตัวการเสมอ214และขัดกับหลักนิติรัฐที่เรียกร๎องให๎รัฐต๎องผูกมัดตนเองอยูํกับ
กฎหมาย  และแม๎จะมีกฎหมายอนุญาตให๎ทําได๎   องค๑กรของรัฐจะต๎องกระทําโดยพอเหมาะ
พอประมาณกับสภาพข๎อเท็จจริง  เมื่อพิจารณาเครื่องมือที่รัฐเลือกใช๎กับวัตถุประสงค๑เพ่ือการนั้น   
ต๎องพอสมควรแกํเหตุ  จากการศึกษาประวัติศาสตร๑ความเป็นมาของการปิโตรเลียมแหํงประเทศไทย  
บทบาทของ ปตท.จํากัดอยูํแตํเฉพาะการรักษาความั่นคงทางพลังงานหรือการจัดทําสาธารณูปโภค
มิได๎ก๎าวลํวงไปถึงธุรกิจอ่ืนเลย  แตํการที่ บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน)ได๎จัดตั้งบริษัทเครือขํายขึ้น  
หลายแหํงประกอบการในธุรกิจตํางๆซึ่งบางลักษณะไมํเกี่ยวข๎องกับการจัดทําภารกิจของรัฐ  ซึ่งหาก
บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) สามารถจัดตั้งบริษัทหรือรํวมทุนกับบริษัทอ่ืนได๎โดยไมํมีขอบเขตเสียเชํนนี้
แล๎ว  ยํอมขัดกับหลักนิติรัฐที่กําหนดให๎รัฐต๎องกระทําการโดยพอสมควรแกํเหตุและมีหลักเกณฑ๑      
ที่แนํนอนเพื่อให๎ประชาชนสามารถคาดหมายได๎  ดังนั้น ผู๎เขียนเห็นวําควรพิจารณาวําการดําเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจในเครือเหลํานั้นเป็นไปเพ่ือให๎บรรลุภารกิจของรัฐหรือไมํ  หรือเป็นเพียงรัฐวิสาหกิจ    
ที่ดําเนินการเพ่ือแสวงหารายได๎เทํานั้น  เพราะหลักการสําคัญอยํางยิ่งที่รัฐวิสาหกิจต๎องคํานึงถึงเสมอ
คือ“หลักการคุ๎มครองประโยชน๑สาธารณะ”ซึ่งเรียกร๎องให๎การกระทําทั้งหลายทั้งปวงของรัฐวิสาหกิจ
จะต๎องเป็นไปเพ่ือประชาชนทั้งปวง  หาใชํเพียงเพ่ือเป็นเครื่องมือของเอกชนกลุํมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  
หากการดําเนินงานไมํมีเหตุผลเพียงพอเพ่ือที่จะบรรลุภารกิจของรัฐได๎ก็จะเป็นการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ
เพ่ือประกอบการแขํงขันกับเอกชนทีไ่มํถูกต๎องตามกฎหมาย  หรือนอกเหนือขอบวัตถุประสงค๑ของการ
จัดตั้งหนํวยงานรัฐนั้นได ๎    

 

   

                                           
213หควณ  ชูเพ็ญ, บทเรียนและความรู้การปกครองการปกครองท้องถิ่นไทย – ต่างประเทศ  

ท้องถิ่นอภิวัฒน์ (กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิถีทรรศน๑, 2551), หน๎า 3-6. 
214Berle, Adolph and Means, C. Gardner,Jr., The Modern Corporation and 

Private Property. (New York: Macmillan, 1932). 
 

 



95 

 
บทท่ี 6 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
แนวความคิดเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐเกิดขึ้นมาจากป๓ญหา       

ความไมํพอดีกัน  ระหวํางความต๎องการของประชาชนกับสิ่งที่จะมาตอบสนองตํอความต๎องการ     
ทําให๎เกิดป๓ญหาทางเศรษฐกิจและนําไปสูํการเกิดป๓ญหาตํางๆตามมาในสังคม เชํน ป๓ญหาความอดยาก
และไร๎ที่ทํากิน  ป๓ญหาอาชญากรรมตํางๆ  ทําให๎เกิดคําถามถึงบทบาทของรัฐและบทบาทของเอกชน
ในทางเศรษฐกิจและสังคม  ป๓ญหาสําคัญคือควรจะให๎เอกชนดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยํางเสรี
โดยไมํมีการควบคุมหรือควรจะให๎รัฐเข๎ามาควบคุมและจัดระเบียบทางเศรษฐกิจมากขึ้น   เพ่ือเป็น
หลักประกันในด๎านสวัสดิการสังคมและเปูาหมายตํางๆ  จนทําให๎เกิดแนวความคิดเกี่ยวกับการค๎า  
แบบเสรี (Laissez Faire) หรือวิสาหกิจเสรี(Free Enterprise) หมายถึงการปลํอยให๎เอกชน        
เป็นเจ๎าของกิจการตํางๆเองโดยรัฐเป็นเพียงผู๎กํากับดูแลเทํานั้น  บางฝุายเห็นวําการปลํอยให๎มีการค๎า
แบบเสรีอยํางเต็มที่จะกํอให๎เกิดความไมํยุติธรรมขึ้น  จึงเรียกร๎องให๎รัฐเข๎ามาคุ๎มครองดูแล          
การดําเนินการค๎า  ทําให๎เกิดระบบวิสาหกิจเสรีแบบผสม (Mixed Free Enterprise System) และมี
บางประเทศพัฒนาจากระบบเศรษฐกิจแบบควบคุมเป็นรูปแบบใหมํ  คือการวางแผนการดําเนินงาน
โดยโอนทรัพย๑สินของประชาชนมาเป็นของรัฐ  ระบบเศรษฐกิจแบบควบคุมอยํางเต็มที่ได๎กลายเป็น
ลัทธิคอมมิวนิสต๑(Communism) ที่ผํอนคลายลงมาคือ ลัทธิสังคมนิยม(Socialism)  แตํในป๓จจุบัน
ประเทศตํางๆได๎นําเอาแนวความคิดทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจแตํละระบบมาผสมผสานกันจน
มีลักษณะเฉพาะเป็นของตน  ระบบเศรษฐกิจทุกระบบในป๓จจุบันจึงมีระบบตลาดและการแทรกแซง
ของรัฐทํางานผสมผสานกันแล๎วแตํน้ําหนักอันไหนจะมากกวํากัน  ทําให๎ภารกิจทางเศรษฐกิจของรัฐ   
มีมากน๎อยแตกตํางกันไปตามระบบเศรษฐกิจของรัฐ  ซึ่งไมํวํารัฐจะมีระบบเศรษฐกิจเป็นแบบใดก็ตาม
เปูาหมายภารกิจของรัฐก็เพ่ือตอบสนองประโยชน๑ของสังคมสํวนรวมและขจัดป๓ญหาที่เกิดขึ้น     
ในทางสังคมเสมอ  ทําให๎การพิจารณาขอบเขตการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐ  ต๎องพิจารณา
ทั้งด๎านเสรีภาพของประชาชนและความชอบธรรมของรัฐในการเข๎าประกอบการทางเศรษฐกิจ  
ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมสมัยใหมํที่มีการผสมผสานจุดเดํนของระบบเศรษฐกิจหลัก
เข๎าด๎วยกัน  โดยมีหลักท่ัวไปวํากิจการหรือการประกอบการที่มีลักษณะในเชิงอุตสาหกรรมและการค๎า
จะต๎องเป็นกิจการที่สงวนไว๎สําหรับประชาชน  ประชาชนมีอิสระในการประกอบการทางธุรกิจภายใต๎
ระบบของการแขํงขันเสรี  รัฐจะไมํประกอบการทางเศรษฐกิจแขํงขันกับเอกชนในธุรกิจที่เอกชน
สามารถทําได๎  เว๎นแตํการประกอบการทางเศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนการจัดทําภารกิจพ้ืนฐานของรัฐ  
ซึ่งเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของรัฐและประชาชน  และการจัดทําภารกิจรองของรัฐ  
เพ่ือตอบสนองความต๎องการของประชาชน  ในแงํของการสํงเสริมสวัสดิการที่เกี่ยวเนื่องกับ         
การดํารงชีพตลอดจนคุณภาพชีวิตและเพ่ืออํานวยความสะดวกสบายให๎แกํประชาชน ได๎แกํ การรักษา 
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ผลประโยชน๑สํวนรวมหรือการจัดให๎มีสาธารณูปโภค  กิจการทางเศรษฐกิจของรัฐอาจเรียกวํา  
วิสาหกิจมหาชนและรวมไปถึงวิสาหกิจแบบผสมคือวิสาหกิจของรัฐที่มีเอกชนเข๎ามามีสํวนรํวมด๎วย   
วิสาหกิจมหาชนอาจจัดองค๑กรตามรูปแบบกฎหมายมหาชนหรือตามกฎหมายของเอกชนก็ได๎  ทั้งนี้ 
การจัดตั้งวิสาหกิจมหาชนจําเป็นต๎องคํานึงถึงลักษณะภารกิจของรัฐและประเภทของภารกิจของรัฐ   
รวมทั้งประโยชน๑ที่ได๎รับจากการเลือกใช๎รูปแบบนั้นเป็นสําคัญ  เพราะการจัดตั้งวิสาหกิจมหาชน     
ในรูปแบบที่แตกตํางกันยํอมให๎ผลทั้งทางกฎหมายและการดําเนินการที่แตกตํางกันไป  กรณีที่รัฐ
ประกอบกิจการอุตสาหกรรมและการค๎าโดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือให๎กิจการนั้นชํวยสํงเสริมสนับสนุน
ภารกิจพ้ืนฐานของรัฐควรใช๎วิสาหกิจมหาชนตามรูปแบบกฎหมายมหาชน(Public Enterprise) ได๎แกํ 
องค๑การของรัฐบาล (Public Corporation) ซึ่งมีลักษณะของการผสมผสานกันระหวํางความอิสระ
ขององค๑การกับการควบคุมกํากับดูแลโดยรัฐและจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย  กฎหมายที่จัดตั้งจะบัญญัติ
ขอบเขตอํานาจหน๎าที่ เอกสิทธิ์ ลักษณะการจัดองค๑การและการกําหนดความสัมพันธ๑กับรัฐมนตรี    
เจ๎าสังกัดไว๎  แตํภารกิจของรัฐที่ไมํได๎เกี่ยวข๎องกับภารกิจพ้ืนฐานของรัฐ  ซึ่งเป็นภารกิจที่ไมํต๎องการใช๎
อํานาจมหาชนหรือไมํต๎องการเอกสิทธิ์หรือสิทธิพิเศษใดๆในการประกอบการทางเศรษฐกิจ         
การจัดองค๑การตามรูปแบบของกฎหมายเอกชน ได๎แกํ บริษัทจํากัด(Private Company) และบริษัท
มหาชนจํากัด(Public Company)จะมีความคลํองตัวสูงเป็นอิสระจากการควบคุมและไมํต๎อง
รับผิดชอบโดยตรงตํอรัฐหรือรัฐสภาเป็นรูปแบบที่เหมาะสมในการประกอบกิจการที่ต๎องแขํงขั น     
กับเอกชน 

เมื่อนําเอาแนวความคิดเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐ          
ตามที่ได๎ศึกษามาทําการเปรียบเทียบกับข๎อเท็จจริงจากการประกอบของบริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน)  
ทําให๎สามารถกําหนดขอบเขตของวิสาหกิจมหาชนกรณีที่ต๎องแขํงขันกับเอกชนได๎ 2  ประการคือ     
1. ขอบเขตการประกอบการของวิสาหกิจมหาชน  2. ขอบเขตการจัดตั้งวิสาหกิจมหาชน   

1.  ขอบเขตการประกอบการของวิสาหกิจมหาชนแยกพิจารณาได๎ 2 กรณ ี

กรณีท่ี 1  การประกอบการของวิสาหกิจมหาชนเพ่ือการจัดทําภารกิจพ้ืนฐานของรัฐ 
การประกอบการของวิสาหกิจมหาชนเพ่ือการจัดทําภารกิจพ้ืนฐานของรัฐหมายถึง

ภารกิจเกี่ยวกับความมั่นคงหรือความปลอดภัยของรัฐและมีผลตํอการมีชีวิตอยูํรอดปลอดภัยอันเป็น
สิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน  เป็นภารกิจที่ต๎องกระทําโดยรัฐหรือต๎องอยูํภายใต๎การควบคุม       
จากรัฐเสมอและอาจจํากัดเสรีภาพหรือกระทําการที่กระทบตํอป๓จเจกชนได๎  หากมีความจําเป็น  
อยํางไมํอาจหลีกเลี่ยงได๎  

กรณีท่ี 2  การประกอบการของวิสาหกิจมหาชนเพ่ือการจัดทําภารกิจรองของรัฐ 

ภารกิจรองของรัฐ คือภารกิจที่ตอบสนองความต๎องการของประชาชนในแงํของการ
สํงเสริมสวัสดิการที่เกี่ยวเนื่องกับการดํารงชีพ  ตลอดจนคุณภาพชีวิตและเพ่ืออํานวยความสะดวก 
สบายให๎แกํประชาชน ได๎แกํ กิจการด๎านสาธารณูปโภคตํางๆ  รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  
นับตั้งแตํฉบับพุทธศักราช 2492 มีบทบัญญัติทั้งโดยชัดแจ๎งและโดยนัยวํา การจัดทําบริการ
สาธารณูปโภคเป็นหน๎าที่ของรัฐ  กระทั่งรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  
นับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มิได๎กําหนดแนวนโยบายแหํงรัฐวํารัฐบาลมีหน๎าที่จัดทํา กิจการ
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สาธารณูปโภค  เจตนารมณ๑ของรัฐธรรมนูญคือไมํต๎องการให๎รัฐประกอบการทางเศรษฐกิจแขํงขัน   
กับเอกชนในธุรกิจที่เอกชนสามารถทําได๎  รัฐทําหน๎าที่เป็นผู๎ประกอบการหรือลงทุนในธุรกิจที่เอกชน
ไมํสามารถทําได๎หรือไมํต๎องการรับภาระรวมทั้งกิจการที่เป็นไปเพ่ือรักษาประโยชน๑สาธารณะ  ดังนั้น 
ภารกิจรองของรัฐ  รัฐอาจเป็นผู๎ประกอบการเองหรือเอกชนเป็นผู๎ประกอบการก็ได๎  แตํหากกิจการใด
ที่เอกชนสามารถประกอบการได๎และมีแขํงขันเสรีในตลาดก็ควรปลํอยให๎เอกชนเป็นผู๎ประกอบการ  
นอกเสียจากการจัดทํากิจการด๎านสาธารณูปโภคนั้นมีลักษณะเป็นกิจการที่เกี่ยวข๎องกับความมั่นคง
หรือความปลอดภัยของรัฐ   และมีผลตํอการมีชีวิตอยูํรอดปลอดภัยอันเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐาน           
ของประชาชนด๎วยแล๎ว  แม๎เอกชนประกอบการอยูํแล๎วหรือสามารถประกอบการได๎และมีการแขํงขัน
เสรีในตลาด  รัฐก็ไมํควรปลํอยให๎เอกชนประกอบการแตํฝุายเดียวเพราะอาจไมํสามารถตอบสนอง       
ตํอภารกิจดังกลําวได๎  เป็นภารกิจที่ต๎องรัฐต๎องเป็นผู๎ประกอบการเองหรือต๎องอยูํภายใต๎การควบคุม
จากรัฐเสมอ  และรัฐอาจจํากัดเสรีภาพหรือกระทําการท่ีกระทบตํอป๓จเจกชนได๎บ๎าง  แตํต๎องเป็นกรณี
จําเป็นอยํางไมํอาจหลีกเลี่ยงได๎เทํานั้น  

2.  ขอบเขตการจัดตั้งวิสาหกิจมหาชน 

การจัดตั้งวิสาหกิจมหาชนเพ่ือประกอบการทางเศรษฐกิจของรัฐจะต๎องมีพ้ืนฐานของอํานาจ
มาจากประชาชนและดํารงอยูํในลักษณะที่เชื่อมโยงไปถึงประชาชนได๎  องค๑กรฝุายนิติบัญญัติ        
หรือรัฐสภาเป็นองค๑กรที่มีอํานาจโดยตรงในการจัดตั้งวิสาหกิจมหาชนของรัฐเพ่ือประกอบการ                 
ทางเศรษฐกิจ  กฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝุายนิติบัญญัติที่ ให๎อํานาจวิสาหกิจมหาชนเข๎าประกอบการ      
ทางเศรษฐกิจจะต๎องระบุโดยชัดแจ๎งถึงประเภทของกิจกรรมตํางๆในลักษณะเฉพาะเรื่องเป็นกรณีๆไป  
อยํางไรก็ตาม หากไมํมีกฎหมายใดๆอนุญาตให๎ประกอบการทางเศรษฐกิจ  ฝุายปกครองก็อาจจัดตั้ง
วิสาหกิจมหาชนเพ่ือประกอบการทางเศรษฐกิจได๎  หากกระทําเพ่ือตอบสนองตํอประโยชน๑สาธารณะ
ซึ่งกระทําได๎เฉพาะกรณีที่การประกอบการทางเศรษฐกิจนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับภารกิจหลักหรือ
การเสริมหรือสนับสนุนภารกิจหลักหรือกรณีที่โดยสภาพหรือสถานการณ๑แล๎วจําเป็นอยํางยิ่งที่รัฐต๎อง
จัดให๎มีบริการสาธารณะในเรื่องนั้นๆขึ้นอยํางไมํอาจหลีกเลี่ยงได๎ 

เมื่อทราบถึงขอบเขตการประกอบการและการจัดตั้งวิสาหกิจมหาชนเพ่ือประกอบการ     
ทางเศรษฐกิจของรัฐแล๎ว  ผู๎ เขียนขอเสนอแนะแนวทางที่ เหมาะสมในการประกอบการของ       
บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) ดังตํอไปนี้ 

1)   บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ในฐานะหนํวยงานของรัฐต๎องกําหนดวัตถุประสงค๑
ในหนังสือบริคณฑ๑สนธิให๎ชัดเจน  สอดคล๎องกับภารกิจของรัฐที่ ได๎รับมอบหมายให๎จัดทําเพราะ       
แม๎บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) สามารถกําหนดวัตถุประสงค๑ในหนังสือบริคณฑ๑สนธิได๎ตามรูปแบบ
ของระบบกฎหมายเอกชนและการประกอบการไมํได๎ใช๎อํานาจมหาชนเลยก็ตาม  แตํหนํวยงานรัฐ    
แม๎จะดําเนินการตามระบบกฎหมายเอกชนก็ไมํได๎กลายสภาพไปเป็นเอกชนยังต๎องผูกพันตํอหลักการ
พ้ืนฐานทางกฎหมายมหาชนและสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนเสมอ   

2)   การที่บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน)  มีรูปแบบตามระบบกฎหมายเอกชน          
ทําให๎ไมํมีข๎อจํากัดในการจัดตั้งบริษัทลูกหรือรํวมทุนกับบริษัทอ่ืน  แตํการจัดตั้งบริษัทลูกหรือรํวมทุน      
กับบริษัทอ่ืนต๎องอยูํภายใต๎เงื่อนไขดังตํอไปนี้ 
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(1) กิจการที่จัดตั้งหรือรํวมทุนต๎องไมํมีลักษณะแขํงขันกับกิจการที่เป็นภารกิจ
หลักของบริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน)  เว๎นแตํกิจการที่เกี่ยวข๎องกับภารกิจพ้ืนฐานของรัฐในด๎าน    
การรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาประโยชน๑สํวนรวมหรือการจัดให๎มีสาธารณูปโภคที่เอกชน         
ไมํสามารถจัดทําได ๎

(2) กิจการที่จัดตั้งหรือรํวมทุนต๎องเป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับภารกิจ
หลักของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 

(3) กิจการที่จัดตั้งหรือรํวมทุนต๎องไมํมีลักษณะเป็นการแขํงขันกับเอกชนเว๎นแตํ
กิจการที่เกี่ยวข๎องกับภารกิจพ้ืนฐานของรัฐในด๎านการรักษาความมั่นคงของรัฐ  รักษาประโยชน๑
สํวนรวม หรือการจัดให๎มีสาธารณูปโภคท่ีเอกชนไมํสามารถจัดทําได๎ 

(4) กิจการที่จัดตั้งหรือรํวมทุนต๎องไมํได๎รับเอกสิทธิ์หรือสิทธิพิเศษใดๆจากรัฐ
และต๎องอยูํภายใต๎หลักการแขํงขันเสรีเชํนเดียวกับเอกชนทุกประการ  

3)  เจ๎าหน๎าที่ระดับสูงของหนํวยงานด๎านนโยบายและหนํวยงานกํากับดูแลกิจการ
พลังงานต๎องไมํเข๎าไปเป็นผู๎มีตําแหนํงหน๎าที่ในบริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) หรือบริษัทลูกของบริษัท 
ปตท.จํากัด(มหาชน)  เพ่ือเป็นการรับรองและให๎หลักประกันวําประชาชนจะมีเสรีภาพในการ
ประกอบการและมีการแขํงขันเสรีอยํางเป็นธรรม  และเพ่ือปูองกันการขัดกันระหวํางประโยชน๑    
สํวนบุคคลและประโยชน๑สํวนรวมหรือการมีผลประโยชน๑ทับซ๎อน   

4)  บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) ยังคงเป็นหนํวยงานของรัฐ   แม๎จะดําเนินการ    
ตามกฎหมายเอกชนโดยไมํได๎ใช๎อํานาจมหาชนเลยก็ตาม  บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน)ยังคง            
มีความผูกพันในหลักการพ้ืนฐานทางกฎหมายมหาชนที่ให๎รัฐเข๎าไปประกอบการทางเศรษฐกิจ      
โดยจะยกเอาสถานภาพความเป็นนิติบุคคลในกฎหมายเอกชนแยกตํางหากจากรัฐมาใช๎เพ่ือให๎        
พ๎นความรับผิดชอบของรัฐหาได๎ไมํ  การประกอบการทางเศรษฐกิจของรัฐจึงกระทําได๎เฉพาะเพ่ือให๎
บรรลุถึงภารกิจตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว๎เทํานั้น  และต๎องกระทําเทําที่จําเป็นและจะกระทบ       
ตํอแกํนของเสรีภาพในการประกอบการที่รัฐธรรมนูญรับรองไว๎ไมํได๎  ดังนั้น ควรพิจารณาวํา         
การประกอบการทางเศรษฐกิจของบริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน)  และบริษัทในเครือเหลํานั้น      
เป็นไปเพ่ือให๎บรรลุภารกิจของรัฐหรือไมํหรือเป็นเพียงบริษัทที่ดําเนินการเพ่ือแสวงหารายได๎เทํานั้น  
เพราะหลักการสําคัญอยํางยิ่งที่รัฐวิสาหกิจต๎องคํานึงถึงเสมอคือ“หลักการคุ๎มครองประโยชน๑
สาธารณะ”ซึ่งเรียกร๎องให๎การกระทําทั้งหลายทั้งปวงของรัฐวิสาหกิจจะต๎องเป็นไปเพ่ือประชาชน    
ทั้งปวงหาใชํเพียงเพ่ือเป็นเครื่องมือของเอกชนกลุํมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หากการดําเนินงานไมํมี
เหตุผลเพียงพอเพ่ือที่จะบรรลุภารกิจของรัฐได๎ก็จะเป็นการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเพ่ือประกอบการแขํงขัน
กับเอกชนที่ไมํถูกต๎องตามกฎหมายหรือนอกเหนือขอบวัตถุประสงค๑ของการจัดตั้งหนํวยงานรัฐ      
และเป็นขัดตํอรัฐธรรมนูญ  และหากเอกชนได๎รับความเสียหายมีสิ ทธิขอให๎ศาลพิพากษาวํา         
การกระทํานั้นมีผลกระทบตํอสิทธิเสรีภาพหรือประโยชน๑อันชอบธรรมของตนได๎   และหรือขอให๎
บังคับให๎ฝุายปกครองชดใช๎คําสินไหมทดแทนให๎แกํตนแล๎วแตํกรณี  

 
 



 
บรรณานุกรม 

 
กนกวรรณ  จงเจริญยิ่งยง.  มนุษย์  ชุมชน  กับ  เศรษฐกิจ.  เชียงใหม่: สุเทพการพิมพ์, 2549.                    
กระทรวงพาณิชย์, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. หนังสือรับรองการจดทะเบียน บริษัท ปตท.จ ากัด    

(มหาชน)  พ.ศ. 2557. (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่). 
กฤช  เพ่ิมทันจิตต์.  อิทธิพลขององค์การระหว่างประเทศและรัฐบาลต่างประเทศที่มีต่อนโยบาย   

เศรษฐกิจไทยในทฤษฎีการพึ่งพากับสังคมเศรษฐกิจไทย.  กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528.  

ความรู้เกี่ยวกับองค์การเชื้อเพลิง ใน เอกสารโฆษณาและประชาสัมพันธ์ขององค์การเชื้อเพลิง.    
(ม.ป.ท., ม.ป.ป.) หน้า 9. อ้างถึงใน ผาณิต รวมศิลป์. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสมัย
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ตั้งแต่ พ.ศ. 2481 ถึง พ.ศ. 2487.  วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521. 

จิรจิตร  ช่วยศรียัง.  บริษัทจ ากัดที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์, 2548.  

ฉัตรทิพย์  นาถสุภา.  ลัทธิเศรษฐกิจการเมือง.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์        
มหาวิทยาลัย, 2549.  

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา  และสมภพ  มานะรังสรรค์.  ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยจนถึง พ.ศ.2484.    
กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527.  

ชาญชัย  แสวงศักดิ์.  กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ           
กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2552.  

ชาติ  ชัยเดชสุริยะ และมานิตย์  จุมปา.  รัฐธรรมนูญของเรา.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 
2541. 

ชูศักดิ์  จรูญสวัสดิ์.  ระบบเศรษฐกิจและพัฒนาการเศรษฐกิจไทย.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์    
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.  

ชัยวัฒน์  วงศ์วัฒนศานต์.  ส่วนราชการท าการค้าได้หรือไม่.  วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์.        
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 4 (กันยายน-ธันวาคม 2521): 40. 

ชัยอนันต์  สมุทวณิช.  ประชาธิปไตย  สังคมนิยม  คอมมิวนิสต์กับการเมืองไทย.  กรุงเทพมหานคร:      
โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2520.  

ญาใจ พัฒนสุขวสันต์.  หลักเกณฑ์การจัดตั้ง และการก ากับดูแล บริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ.  ใน
เอกสารการประชุมการจัดตั้งและการก ากับดูแลบริษัทลูกและบริษัทในเครือของ
รัฐวิสาหกิจไทย. วันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ ห้องคริสตัล II-IV โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค, 
หน้า 2-12. 

ณรงค์  โพธิ์พฤกษานันท์.  สังคมกับเศรษฐกิจ Society and Economy.  ปทุมธานี: พูลสวัสดิ์ พับ                   
ลิชชิ่ง, 2555.  
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เดลินิวส.์  ปตท. จ่อสร้างโรงแรมในปั้มน้ ามัน 50 แห่งใน 5 ปี. (22 มิถุนายน 2559).  ค้นวันที่  29  
กรกฎาคม  2559 จาก www.dailynews.co.th/economic/504236 

เดือน  บุนนาค.  ท่านปรีดี-รัฐบุรุษอาวุโส.  พระนคร: เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2500.  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.  ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์.  ค้นวันที่ 19 กรกฎาคม 2558    

จาก  http://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=PTT 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด.  บริษัทแบงก์สยามกัมมาจลทุนจ ากัดเปลี่ยนเป็นธนาคารไทยพาณิชย์   

จ ากัด  (ม.ป.ท., อนุสรณ์  50  ปี  2499).  อ้างถึงใน  ฉัตรทิพย์ นาถสุภา  และสมภพ  
มานะรังสรรค์.  ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยจนถึง พ.ศ.2484.  กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527.  

นภาพร  อติวานิชยพงศ์.  ประวัติศาสตร์ความคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองไทย.  กรุงเทพมหานคร:    
ส านักพิมพ์สร้างสรรค์, 2552.  

บรรเจิด  สิงคะเนติ.  หลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์.  
กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2557. 

บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน).  แบบ 56-1 ของบริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2558.  ค้นวันที่ 
19 เมษายน 2559. จาก http://ptt.listedcompany.com/misc/form561/ 
20160401- ptt-form 561-2015-th.pdf 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน).  รายงานประจ าปี 2558 (รายงานทางการเงิน). กรุงเทพมหานคร: 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน).       

บวรศักดิ์  อุวรรณโณ.  กฎหมายมหาชน.  กรุงเทพมหานคร:  ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2550. 

บุญชัย  ใบชุน.  จากสามทหารสู่ปตท. พ.ศ. 2557.  ค้นวันที่ 17 กรกฎาคม 2557  จาก     
http://www.samtahantoptt.blogspot.com 

บุญศรี  มีวงศ์อุโฆษ.  กฎหมายรัฐธรรมนูญ.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.  
ประชาชาติธุรกิจ.  ไม่หยุด...กว้านแบรนด์ ค้าปลีก "ปตท." สยายปีกไทย-เทศ. (17-20 ธันวาคม 

2558).  ค้นวันที่ 11  เมษายน  2559 จาก  www.prachachat.net/ 
news_detail.php?newsid=1450297122 

ผาณิต รวมศิลป์.  นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ตั้งแต่ พ.ศ. 2481 
ถึง พ.ศ. 2487.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521.               

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การเชื้อเพลิง พ.ศ. 2503.  ราชกิจจานุเบกษา.  77, 7 ก. ฉบับพิเศษ   
(27 มกราคม 2503).  

พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542.  ราชกิจจานุเบกษา. 116, 22 ก (31 มีนาคม 
2542).   

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542. ราชกิจจานเุบกษา. 116, 
94 ก ( 10 ตุลาคม 2542).   

พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542. ราชกิจจานุเบกษา. 116, 128 ก (16 ธันวาคม 2542).   
พระราชบัญญัติน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2481. ราชกิจจานุเบกษา. 56, ก (17 เมษายน 2482).   

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSia2a44bPAhUKM48KHRa4AeMQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dailynews.co.th%2Feconomic%2F504236&usg=AFQjCNGF6y3uonVKDm5thoLRZVPfC47rMA&sig2=V9CCHv6jGh2OEU-WyH3R9Q&bvm=bv.132479545,d.c2I
http://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=PTT
http://ptt.listedcompany.com/misc/form561/%2020160401-%20ptt-form%20561-2015-th.pdf
http://ptt.listedcompany.com/misc/form561/%2020160401-%20ptt-form%20561-2015-th.pdf
http://www.samtahantoptt.blogspot.com/
http://www.prachachat.net/
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พระราชบัญญัติว่าด้วยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521.  ราชกิจจานุเบกษา. 56, ก      
(17 เมษายน 2482).   

พละ  สุขเวช.  รวมบทบรรยายและเอกสารประกอบการอบรมสื่อมวลชน  ครั้งที่ 1  ความรู้เรื่อง 
ปิโตรเลียม. วันที่  26-28  กรกฎาคม  2528 ณ ศูนย์ประชุมและกอบรมคลังปิโตรเลียม 
ศรีราชา. 

พันธุ์ทิพย์  กาญจนะ และจิตรา สายสุนทร.  แนวคิดพ้ืนฐานเพื่อปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การแข่งขันอย่างยุติธรรม.ใน  การส่งเสริมการแข่งขันกันอย่างยุติธรรมระหว่างธุรกิจ
ของไทยด้วยกันเองและระหว่างธุรกิจของคนไทยกับธุรกิจข้ามชาติ.   ค้นวันที่ 6 
ธันวาคม พ.ศ. 2558 จาก http://www.archanwell.org/autopage/show_ 
page.php?t=1&s_id=268&d_id=267 

เฟาท์ ซีมอน  และคณะ.  เศรษฐศาสตร์กับสังคมประชาธิปไตย.  กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิฟรีดริค 
เอ แบรท์, 2558.   

มหาวิทยาลัยรามค าแหง. จังหวัดสุโขทัย ในสารนิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง ค้นวันที่ 22 
มิถุนายน 2559 จาก http://www.info.ru.ac.th/province/Sukhotai/history.htm 

มาลี  ทองภูสวรรค์.  บริการสาธารณะ ใน เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายมหาชน.  นนทบุรี:   
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2526.  

ยุทธพร  อิสรชัย.  บทบาทของรัฐกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองไทย ใน  เอกสารการสอนชุด   
วิชาเศรษฐกิจการเมืองไทย.  หน่วยที่ 8. นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหา วิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช, 2526.  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2489). ราชกิจจานุเบกษา.  30,63 (30 พฤษภาคม 
2489). 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2492). ราชกิจจานุเบกษา.  66, 23ก (5 เมษายน 
2492). 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2511).  ราชกิจจานุเบกษา.  85 ตอนพิเศษ (20 
มิถุนายน 2511). 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2517).  ราชกิจจานุเบกษา.  91, 169 (7 ตุลาคม 
2517). 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2521).  ราชกิจจานุเบกษา.  95, 146 (22 ธันวาคม 
2527). 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2534).  ราชกิจจานุเบกษา. 108, 216 (9 ธันวาคม 
2534). 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช  2540).  ราชกิจจานุเบกษา.  114, 55ก (11 
ตุลาคม 2540). 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550).  ราชกิจจานุเบกษา.  124, 47ก (5 เมษายน 
2492). 

http://www.info.ru.ac.th/province/Sukhotai/history.htm
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เลื่อน  กฤษณกรี.  เอกสารและบันทึกการสัมมนาทางวิชาการปัญหาน้ ามันและก๊าซของไทย.    
วันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2529 ณ ห้องเพลินจิต โรงแรมอิมพีเรียล. กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2531.  

วรเจตน์  ภาคีรัตน์.  กฎหมายปกครองภาคทั่วไป.  กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์นิติราษฎร์, 2554.  
วรพจน์  วิศรุตพิชญ์.  ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานในกฎหมายมหาชน.  กรุงเทพมหานคร:  

ส านักพิมพ์นิติธรรม, 2540.  
วรพจน์  วิศรุตพิชญ์.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง.  กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิญญูชน,   

กรุงเทพมหานคร, 2544.  
วสันต์  ภูวภัทรพร.  ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ.  ค้นวันที่ 3 มิถุนายน 2556 จาก http://                   

www.eco.ru.ac.th/PDF/eco2104.pdf w  
วิภาวี  พิจิตบันดาล.  เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจเปรียบเทียบ.  ใน เอกสารการสอนชุดวิชา

เศรษฐกิจ   ไทยและเศรษฐกิจเปรียบเทียบ.  นนทบุรี: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540.  

วิรัตน์ แสงทองค า.  ปตท.ในวงล้อม.  ค้นวันที่  11  สิงหาคม  2559 จาก 
https://viratts.wordpress.com/2010/10/29/ptt-2      

สมคิด  เลิศไพฑูรย์.  กฎหมายปกครองท้องถิ่น.  กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราช    
กิจจานุเบกษา, 2547.  

สมบูรณ์  ศิริประชัย.  นโยบายปิโตรเลียมและนโยบายราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศไทย   
นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน.  กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529. 

สมยศ  เชื้อไทย.  กฎหมายมหาชนเบื้องต้น.  กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2549.  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. เรื่องเสร็จที่ 250/2544 พฤษภาคม 2544 .  บันทึกส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับแนวทางการแปรรูปการปโตรเลียมแห
งประเทศไทย. 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. เรื่องเสร็จที่ 563/2544 กันยายน 2544.  บันทึกส านักงาน
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