สรุปเหตุผลประกอบการคัดค้าน “การยางแห่งประเทศไทย”ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ
ของ สร.กสย. เพื่อให้ ฝ่ายบริหาร พนักงาน สกย. สมาชิก สร.กสย. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างฯทบทวน
*********************************************************

เป็นผลสืบเนื่องจากรายงานการสรุปผลการพิจารณาของอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการ
จัดตั้งการยางแห่งประเทศไทยในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ..... สภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารับรองร่างฯดังกล่ าว โดยที่ได้เปลี่ยนแปลง
ข้อความในร่าง พ.ร.บ.การยางไปจากเดิมในหลายประเด็น ทั้งที่ร่างฯเดิมได้มีการกาหนดพนักงานได้มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจและได้รับการยอมรับจากพนักงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับร่างฯดังกล่าว
เพื่ อ เป็ น การน าเสนอข้ อ มู ล ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด แก่ พ นั ก งาน สกย. สมาชิ ก สร.กสย. พนั ก งาน
หน่วยงานที่เกี่ย วข้อง อาทิ องค์การสวนยาง สถาบันวิจัยยาง และเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อที่จะร่วมกัน
คัดค้านร่าง พ.ร.บ.การยาง ฉบับองค์การมหาชน ตามที่ได้ผ่านการพิจารณารับร่างของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
โดยหนึ่งในกรรมาธิการที่ทาหน้าที่เป็นทั้ง ผอ.สกย.และคณะกรรมาธิการ จึงขอเสนอรายละเอียดเหตุผล
ประกอบดังนี้
การจ าแนกหน่ วยงานของรัฐ ออกเป็นประเภทต่างๆ เพื่อการสร้างรูปแบบองค์การในภาคราชการ
ประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับการดาเนินบทบาทภารกิจของภาครัฐที่มีความแตกต่างหลากหลายตามภารกิจ
แต่ละประเภท และให้สามารถกาหนดกระบวนการบริหารงานภายในให้สอดคล้องกับประเภทภารกิจเพื่อ
ให้เกิดการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัวในการบริหารมากกว่า รูปแบบองค์การที่เป็นหน่วย
ราชการโดยสามารถจัดได้ดังนี้
การจัดทาบริการสาธารณะ ถือเป็นภารกิจพื้นฐานที่รัฐมีหน้าที่ความรับผิ ดชอบดาเนินการ เพราะ
ภารกิจ พื้น ฐานของรั ฐ เป็ น เหตุผ ลส าคัญ ในการเกิ ดขึ้ นของรั ฐ และการที่ จะต้ องมีรั ฐ บาลขึ้ นมากากับ ดูแ ล
รับผิดชอบจัดทาภารกิจเหล่านี้ เพื่อสนองความต้องการของประชาชนโดยตามหลักการในการจาแนกประเภท
บริการสาธารณะออกเป็น ๓ ประเภท คือ
๑) บริการสาธารณะทางปกครอง
เป็นกิจกรรมที่เอกชนทาไม่ได้ ไม่ทา หรือรัฐปล่อยให้เอกชนทาไม่ได้ เพราะกระทบต่อความสงบ
เรียบร้อย เป็นการใช้อานาจทางปกครองรูปแบบการจัดโครงสร้างของหน่วยงานที่รับผิดชอบบริการสาธารณะ
ประเภทนี้ จึงควรมีฐานะเป็น “ส่วนราชการ” หมายรวมถึงราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิ ภาค และส่วน
ท้องถิ่น คดีระหว่างส่วนราชการกับเอกชนต้องขึ้นศาลปกครอง เนื่องจากส่วนราชการใช้อานาจรัฐฝ่ายเดียว
เป็นหลัก
๒) บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชกรรม
กิจกรรมที่รัฐดาเนินการซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับเอกชน การจัดการโครงสร้างองค์การจึงมีลักษณะ
ผสมผสาน เรี ย กว่า “รัฐวิสาหกิจ ” เนื่ องจากมีลั กษณะเป็นการผลิ ต /หรือจาหน่ายสิ นค้าหรือบริการเพื่อ
แสวงหารายได้ แต่รัฐเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ ๕๐ หรือทั้งหมด

๒
๓) บริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม
กิจกรรมที่รัฐดาเนินการมากขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ กิจกรรมดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็น
การผลิตหรือการจาหน่ายสินค้า หรือบริการ แต่เป็นการผลิตสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมและสังคม และให้บริการแก่
สั ง คมและไม่ มี ลั ก ษณะเป็ น การหารายได้ เ หมื อ นรั ฐ วิ ส าหกิ จ ส าหรั บ ประเทศไทยจะมี ห น่ ว ยงานรองรั บ
คือ “องค์การมหาชน”
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเป็นหน่วยงานของรัฐ การจัดทาบริการสาธารณะ รัฐมีทางเลือกใน
การให้บริการใน ๒ รูปแบบหลัก คือ การจัดทาบริการสาธารณะโดยรัฐและการจัดทาบริการสาธารณะของ
เอกชน ซึ่งการจัดทาบริการสาธารณะโดยรัฐส่วนใหญ่นั้น จะจัดทาโดยใช้องค์กรภายในกากับของฝ่ายบริหาร
ในการจัดทาประเด็นที่เป็นปัญหาข้อถกเถียงถึงสถานะองค์กรต่างๆ ว่าเป็น “หน่วยงานของรัฐ” หรือไม่
การจาแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๐ โดยได้
จาแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกากับของฝ่ายบริหารไว้ดังนี้
๑. ส่วนราชการ
๒. รัฐวิสาหกิจ
๓. องค์การมหาชน
๔. หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่
- องค์การของรัฐที่เป็นอิสระ
- กองทุนที่เป็นนิติบุคคล (เครื่องมือทางเศรษฐกิจของรัฐ)
- นิติบุคคลเฉพาะกิจ
 ส่วนราชการ
- ให้บริการสาธารณะทางปกครอง เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันประเทศ
การออกกฎระเบียบ
- ให้บริการเป็นการทั่วไปไม่มุ่งแสวงหากาไร
- รัฐจัดตั้ง รัฐปกครองบังคับบัญชา ใช้งบประมาณแผ่นดิน ใช้อานาจฝ่ายเดียวของรัฐเป็นหลัก
ในการดาเนินกิจกรรม บุคลากรมีสถานะเป็น “ข้าราชการ” รัฐต้องรับผิดชอบแต่ผู้เดียวในการกระทาของ
หน่วยงาน
 รัฐวิสาหกิจ
- หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบบริก ารสาธารณะทางอุ ต สาหกรรมและพาณิ ช ยกรรม ผลิ ตและ
จาหน่ายสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะเป็นการให้บริการสาธารณะ งานสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ งานบางด้าน
ของรั ฐ ที่มีความส าคัญต่อความมั่น คงและการพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศ การดาเนินกิจกรรมที่มีผ ลต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนที่รัฐต้องควบคุมและดาเนินการแต่ผู้เดียว หรือเป็นงานที่ภาคเอกชนยังไม่พร้อมที่
จะลงทุ น กิ จ การที่ รั ฐ จ าเป็ น ต้ อ งแทรกแซงตลาดเพื่ อ ให้ เ กิ ด การแข่ ง ขั น ที่ เ ป็ น ธรรมหรื อ ให้ บ ริ ก ารแก่
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

๓
- มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหารายได้ สามารถเลี้ยงตนเองจากการดาเนินงานเชิงพาณิชย์ได้ แต่
ต้องไม่มีวัตถุประสงค์มุ่งกาไรสูงสุดเช่นที่เอกชนกระทากันโดยทั่วไป และรัฐควรจัดสรรงบประมาณให้ในรูปของ
เงินอุดหนุน
- เป็นนิติบุคคล
- รัฐจัดตั้ง ทุนเกินครึ่งเป็นของรัฐ รัฐมีอานาจบริหารจัดการ (ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงและการให้นโยบาย)
- การลงทุนต้องขอความเห็นชอบจากรัฐและรายได้ต้องส่งคืนรัฐ
- บุคลากรมีสถานะเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- วิธีการดาเนินการไม่ใช้อานาจฝ่ายเดียวเป็นหลัก แต่ใช้สัญญา ไม่ใช้กฎระเบียบของทาง
ราชการในการบริหารการเงิน การบริหารและการบริหารบุคคล ยกเว้นรัฐวิสาหกิจที่ต้องใช้อานาจพิเศษของรัฐ
เช่น เวนคืน ปักเสาพาดสาย ต้องจัดตั้งโดยมีพระราชบัญญัติรองรับ
- การดาเนินงานที่มีลักษณะผสมผสานระหว่างกิจการเอกชนและหน่วยงานของรัฐบาลแบบ
มหาชนมีเป้าหมาย คือ ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก
- การจัดประเภทรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายจัดตั้ง
๑) พระราชบัญญัติ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน สกย.
๒) จัดตั้งโดยพระราชกาหนด เช่น บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
๓) จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้ง
องค์การของรัฐบาล พ.ศ.๒๔๙๖ เช่น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อสย.
๔) จัดตั้งโดยประกาศคณะปฏิวัติ เช่น การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
๕) จัดตั้งโดยระเบียบหรือข้อบังคับ เช่น โรงงานยาสูบ กรมสรรพสามิต
๖) จัดตั้งโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์และกฎหมายว่าด้ว ยบริษัทมหาชน
จากัด เช่น บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด บริษัท การบินไทย จากัด(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย
จากัด(มหาชน)
**สรุปหลักการพิจารณาจัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ เนื่องจาก**
- กิจการบางอย่างเป็นกิจการสาธารณูปโภค หากให้เอกชนดาเนินการเองอาจให้บริการไม่ทั่วถึง
- เป็นกิจการที่ใช้เงินลงทุนสูง แต่ผลตอบแทนต่า
- กิจการบางประเภท อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศได้
- เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของชาติ
- เพื่อควบคุมการผลิตสินค้าบางประเภท
- เพื่อเป็นแหล่งรายได้ของรัฐ
- เพื่อให้ความช่วยเหลือเอกชนเฉพาะด้าน

๔
 องค์การมหาชน
- เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบบริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น การศึกษา การ
วิจัย การฝึกอบรม การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา การพัฒนาและถ่ายท อด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การบริการทางสาธารณสุขและ
การแพทย์ การสังคมสงเคราะห์ นันทนาการ สวนสัตว์ การอานวยการบริการแก่ประชาชน หรือการดาเนินการ
อันเป็นสาธารณะประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะที่จะใช้วิธีการของราชการในการบริหาร การบริการสาธารณะของ
องค์การมหาชนต้องไม่เป็ น กิจ การที่มีลั ก ษณะเป็นการแข่งขัน กับภาคเอกชนซึ่งเป็ นลั กษณะต้องห้ ามตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- ไม่มีวัตถุประสงค์แสวงหากาไร
- เป็นนิติบุคคล
- รัฐ จั ดตั้ง ได้รั บเงิน อุดหนุนจากรัฐ หรือสามารถเลี้ ยงตนเองได้ (ยกเว้นมหาวิทยาลัยต้อง
ดาเนินการตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง) รัฐมีอานาจบริหารจัดการ (ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงและการให้นโยบาย) ปัจจุบันมีเพียงโรงพยาบาลบ้านแพ้วที่สมาเลี้ยงตัวเองได้
- การลงทุนต้องขอความเห็นจากรัฐ
- รายได้ไม่ต้องส่งคืนรัฐ
- บุคลากรมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- วิธีการดาเนินการไม่ใช้อานาจฝ่ายเดียวเป็นหลัก แต่ใช้สัญญา ไม่ใช้กฎระเบียบของทาง
ราชการ ยกเว้นกิจกรรมที่ต้องใช้อานาจฝ่ายเดียวต้องออกพระราชบัญญัติรวมทั้งกรณีจัดตั้งมหาวิทยาลัย)
-การจัดประเภทขององค์การมหาชนตามกฎหมายจัดตั้ง
๑) องค์การมหาชนที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีจานวน ๒๙ แห่ง (ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒)
๒) องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (หน่ว ยงานในกากับ) เช่น
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข เป็นต้น
 หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่
๑. องค์การของรัฐที่เป็นอิสระ
- ทาหน้าที่ควบคุมกากับดูแลกิจกรรมของรัฐตามนโยบายสาคัญที่ต้องการความเป็นกลาง
อย่างเคร่งครัด ปราศจากการแทรกแซงจากอานาจทางการเมืองเพื่อให้กลไกตลาดสามารถทางานได้อย่าง
แท้จริงโดยไม่บิดเบือน ใช้ในการกากับตลาดเงินและตลาดทุน
- เป็นนิติบุคคล
- ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
- มีผู้ บริ ห ารสู งสุ ดทาหน้าที่บริห ารภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการ รายงานต่อ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา คณะกรรมการมีอานาจในการกาหนดระเบียบข้อบังคับการบริการ ในเรื่องการแบ่ง
ส่วนงานภายในองค์กร การเงิน การบัญชี การพัสดุ

๕
- บุคคลฯผู้ปฏิบัติงานมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงาน
- ได้ แ ก่ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ สานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๑. กองทุนที่เป็นนิติบุคคล (เครื่องมือทางเศรษฐกิจของรัฐ)
- จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ เนื่องจากต้องการอานาจรัฐในการบังคับฝ่ายเดียวต่อภาคเอกชน
หรือประชาชนในการสมทบเงินเข้ากองทุน
๒. นิติบุคคลเฉพาะกิจ
- เป็ นเครื่องมือพิเศษที่รัฐ บาลไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากภาคเอกชนส าหรับโครงการ
สาคัญของรัฐ โดยไม่ต้องการให้เป็นหนี้สาธารณะ กิจกรรมเป็นการซื่อขายบริการเช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน แต่ไม่ต้องการให้เป็นหนี้สาธารณะจึงจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเพื่อระดมทุนจากภาคเอกชน เช่น
บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จากัด มีวัตถุประสงค์ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้ภายใต้ โครงการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของโครงการศูนย์ราชการเท่านั้น
การยางแห่งประเทศไทย ระหว่างหน่วยงานของรัฐประเภทรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
๑. การจัดตั้ง
๑.๑ การจัดตั้ง การยางแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานประเภทรัฐวิสาหกิจ
- การจัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
- บัญญัติไว้ในมาตรา ๑ ตามร่าง พ.ร.บ.การยาง (ฉบับเดิม)
๑.๒ การจัดตั้ง การยางแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานประเภทองค์การมหาชน
- การจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ
- บัญญัติไว้ในมาตรา ๑ ตามร่าง พ.ร.บ.การยาง
๒. วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
๒.๑ วัตถุประสงค์การจัดตั้ง การยางแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานประเภทรัฐวิสาหกิจ
- บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
- แสวงหารายได้ สามารถเลี้ยงตนเองได้
- นิติบุคคล
๒.๒ วัตถุประสงค์การจัดตั้ง การยางแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานประเภทองค์การมหาชน
- บริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม
- ไม่แสวงหากาไร
- นิติบุคคล
๓. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๓.๑ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยางแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานประเภทรัฐวิสาหกิจ
- พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๒๑

๖
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒
- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๑๘
- พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๓
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.๒๕๓๕
๓.๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยางแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานประเภทองค์การมหาชน
- พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.๒๕๔๒
- พระราชบัญญัติเฉพาะ
๔. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับรัฐ
๔.๑ ความสัมพันธ์กับรัฐ การยางแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานประเภทรัฐวิสาหกิจ
- รัฐจัดตั้ง
- ทุนเกินครึ่งเป็นของรัฐ
- รัฐมีอานาจกากับดูแลตามที่กฎหมายกาหนด
- การลงทุนต้องขอความเห็นชอบจากรัฐ
- วิธีการดาเนินการไม่ใช่อานาจฝ่ายเดียวเป็นหลัก แต่ใช้สัญญาไม่ใช้กฎระเบียบทางราชการในการ
บริหารการเงิน การบริงาน และการบริหารบุคคล
๔.๒ ความสัมพันธ์กับรัฐ การยางแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานประเภทองค์การมหาชน
- รัฐจัดตั้ง
- ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ หรือสามารถเลี้ยงตัวเองได้
- การลงทุนต้องขอความเห็นชอบจากรัฐ
- วิธีการดาเนินการไม่ใช่อานาจฝ่ายเดียวเป็นหลัก แต่ใช้สัญญาไม่ใช้กฎระเบียบทางราชการ
๕. บุคลากร
๕.๑ บุคลากร การยางแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานประเภทรัฐวิสาหกิจ
- กาหนดไว้ในพระราชบั ญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐ วิส าหกิจ
พ.ศ.๒๕๑๘
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ได้ รั บ การคุ้ ม ครองภายใต้ บั ง คั บ แห่ ง กฎหมายพระราชบั ญ ญั ติ แ รงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ม พั น ธ์
พ.ศ.๒๕๔๓
๕.๒ บุคลากร การยางแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานประเภทองค์การมหาชน
- พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๗
- ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
กฎหมายว่าด้วยประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
๖. ประธานกรรมการและกรรมการ
๖.๑ ประธานกรรมการและกรรมการ การยางแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานประเภทรัฐวิสาหกิจ
- จานวน ๑๑ คน
- กาหนดไว้ในพระราชบั ญญั ติ คุ ณสมบั ติมาตรฐานส าหรั บกรรมการและพนั กงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ
พ.ศ.๒๕๑๘
๖.๒ ประธานกรรมการและกรรมการ การยางแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานประเภทองค์การมหาชน
- จานวน ๑๑ คน
- ตามกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติเฉพาะ
- ตามกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.๒๕๔๒
๗. ผู้ว่าการ
๗.๑ ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานประเภทรัฐวิสาหกิจ
- กาหนดไว้ในพระราชบั ญญั ติคุ ณสมบั ติมาตรฐานส าหรั บกรรมการและพนั กงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ
พ.ศ.๒๕๑๘
๗.๒ ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานประเภทองค์การมหาชน
- กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
- ตามกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.๒๕๔๒

๘
ข้อดีของ “การยางแห่งประเทศไทย”ในฐานะหน่วยงานของรัฐประเภทรัฐวิสาหกิจ
๑. เป็นเครื่องมือและประโยชน์ ของรัฐบาลเพราะยางเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ หากให้
เอกชนดาเนิ นงานอาจทาให้ ขาดคุณภาพและผลิ ตในปริมาณที่ไม่มีขอบเขตคุมไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อสภาพ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
๒. การที่ กยท.เป็นรัฐวิสาหกิจ ที่รับผิดชอบบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมที่มี
วัตถุประสงค์แสวงหารายได้แต่ไม่มุ่งกาไรสูงสุดจะทาให้เศรษฐกิจของประเทศชาติดีขึ้นเพราะรายได้ส่วนหนึ่ง
จะต้องส่งให้รัฐเป็นการหารายได้เข้ารัฐสามารถนาไปพัฒนาประเทศได้
๓. การที่ กยท.เป็ น รั ฐ วิส าหกิจ ที่รับผิ ดชอบบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิช ยกรรม
เกี่ยวกับยางซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสาคัญโดยเป็นกิจการของรัฐที่จาเป็นต้องใช้เพื่อการแทรกแซงตลาดให้เกิดการ
แข่งขันที่เป็นธรรมจนสามารถควบคุมระดับราคายางให้มีเสถียรภาพได้
๔. ยางเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญทาให้ การที่ กยท.เป็นรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่รับผิดชอบผลิตและ
จาหน่ายสินค้าและบริการต้องมีขนาดใหญ่เนื่องจากจะช่วยลดปัญหาอัตราการว่างงานของประเทศ
๕. การที่ กยท.เป็นรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม จะทา
ให้การบริการแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อให้ได้รับบริการที่ได้มาตรฐานทั้งใน
เรื่องคุณภาพ ปริมาณ ค่าใช้จ่ายและอื่นๆ
๖. การที่ กยท.เป็นรัฐวิสาหกิจจะต้องอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับแรงงาน พนักงาน
ผู้ป ฏิบั ติงานจะได้รั บ การยกระดับ มาตรฐานคุณภาพสวัส ดิการและสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการทางานให้ มี
มาตรฐานสากลโดยได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง
๗. การที่ กยท.เป็นรัฐวิสาหกิจประกอบด้วยรัฐจัดตั้ง จะทาให้การบริหารกองทุนได้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ตรงเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและลดปัญหาของความไม่โปร่งใสในการ
บริหารกองทุนเนื่องจากได้มีกระทรวงการคลังให้การดูแลการเงินการบัญชีและการกู้เงิน
๘. การที่ กยท.เป็นรัฐวิสาหกิจประกอบด้วยรัฐจัดตั้ง จะเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องผลประโยชน์
ให้กับประเทศโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับยางในประเทศอันเกิดจากการเคลื่อนย้ายทุน แรงงานและอื่นๆ โดยเสรี
ภายใต้กฎบัตรความร่วมที่ต้องเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘
อนึ่ง ก.พ.ร. เคยนาเสนอให้รัฐวิสาหกิจจานวน ๑๐ แห่ง ปรับเปลี่ยนเป็นองค์การมหาชน ซึ่ ง สกย.เป็น
๑ ใน ๑๐ รัฐวิสาหกิจนั้น แต่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ ให้คงสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ
เช่นเดิม เนื่องจากรัฐวิสาหกิจเหล่านี้มีกฎหมายจัดตั้งเป็นการเฉพาะตามสถานการณ์ดาเนินงานที่แตกต่างกัน
และปัจ จุบั นมีระบบกากับดูแลที่ชัดเจนโดยเฉพาะระบบประเมินผลการดาเนินงานรัฐ วิส าหกิจซึ่งจะมีการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นประจาทุกปี หากปรับสถานะเป็นองค์การมหาชนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

๙
การดาเนินงานในหลายด้าน ตลอดจนสภาพการจ้างงานของบุคลากรในองค์กร และการดาเนินงานขององค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายต่างๆ จึงเห็นควรคงสถานะภาพหน่วยงานดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจเช่นเดิม

