
บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ. .... 
 

   

 
หลักการ 

 
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ  

  
เหตุผล 

 
โดยที่รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกของรัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุน 

ของประเทศ รวมถึงเป็นผู้ให้บริการสาธารณะแกป่ระชาชน ดังนั้น ภาครัฐจ าเป็นต้องมีการปฏิรูป  
การก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
ใหเ้หมาะสมกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับมาตรการ 
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งครอบคลุมถึงการก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
ของผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ผู้ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจ ให้ชัดเจน     
โดยการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพ่ือก าหนดเป้าหมาย นโยบายและทิศทางในการ
พัฒนารัฐวิสาหกิจในภาพรวมทั้งระบบ ตลอดจนให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนารัฐวิสาหกิจและ
แนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ด ีเพ่ือเป็นช่องทางในการส่งผ่านนโยบายของภาครัฐไปยังรัฐวิสาหกิจ
ให้มีความชัดเจนและโปร่งใส รวมทั้งให้มกีารเปิดเผยข้อมูล การประเมินผลการด าเนินงาน และการ
ก าหนดกระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจกลั่นกรองผู้มีความเหมาะสม
ในการด ารงต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจที่มุ่งเน้นประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่จ าเป็นต่อ
การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ อันน าไปสู่สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดท าบริการสาธารณะที่มี
คุณภาพให้แก่ประชาชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน และสมควรจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติท าหน้าที่ในฐานะผู้ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจที่
เป็นบริษัทแทนกระทรวงการคลัง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้
มีความพร้อมในการแข่งขันเชิงพาณิชย์และสามารถด าเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยคงความ
เป็นรัฐวิสาหกิจไว้ ตลอดจนในการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจจ าเป็นต้องด าเนินการในรูปแบบ
คณะกรรมการในระดับนโยบาย การบริหารจัดการ และการกลั่นกรองผู้มีความเหมาะสมในการ
ด ารงต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การก าหนดทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจเป็นไปโดย
สอดคล้องกันและเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนนิภารกิจของรัฐวิสาหกิจ  จึงจ าเป็นต้อง           
ตราพระราชบัญญัตินี้  

 



ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

การพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ 
 พ.ศ. .... 
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โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหาร

รัฐวิสาหกิจ 
 

 ............................................................................................................................. .......
.......................................... 
 
   มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแล 
และบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....” 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป  
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 

  “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า  รัฐวิสาหกิจในก ากับของกระทรวงเจ้าสังกัด 
และรัฐวิสาหกิจในก ากับของบรรษัท 
  “รัฐวิสาหกิจในก ากับของกระทรวงเจ้าสังกัด” หมายความว่า  

(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล  
กิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ  

(๒) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดทีก่ระทรวงการคลังมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่า 
ร้อยละห้าสิบ 

“รัฐวิสาหกิจในก ากับของบรรษัท” หมายความว่า  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชน
จ ากัดที่บรรษัทมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
  “บรรษัท” หมายความว่า  บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ 

“คณะกรรมการบรรษัท” หมายความว่า  คณะกรรมการบรรษัทวิสาหกิจ
แห่งชาติ 



 

  

๒ 

“ประธานกรรมการบรรษัท” หมายความว่า  ประธานกรรมการบรรษัทวิสาหกิจ
แห่งชาติ 

“กรรมการผู้อ านวยการใหญ่” หมายความว่า  กรรมการผู้อ านวยการใหญ่
บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ  

“ส านักงาน” หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

 
หมวด ๑ 

นโยบายและการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 
   

 
มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการก ากับดูแล 

และบริหารรัฐวิสาหกิจ โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้ 
  (๑) ให้มีคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจท าหน้าที่ก าหนดเป้าหมาย นโยบาย  
และทิศทางในการพัฒนารัฐวิสาหกิจในภาพรวมทั้งระบบให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
พัฒนารัฐวิสาหกิจ  
  (๒) ส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจด าเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับ
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และมีการประเมินผลการด าเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง 

(๓) ให้มีกลไกสนับสนุนให้การคัดเลือกและการปฏิบัติงานของกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓/๑) ให้ส านักงานมีหน้าที่ก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจในเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ       
โดยค านึงถึงทิศทางของเศรษฐกิจของประเทศ แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ กฎหมาย และแนวปฏิบัติ      
ที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจนั้น 

(๔) ให้มีบรรษัทเป็นหน่วยงานก ากับดูแลการบริหารรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจ ากัด 
หรือบริษัทมหาชนจ ากัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจการของรัฐวิสาหกิจดังกล่าว 

 
ส่วนที่ ๑หมวด ๒ 

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
   

 
มาตรา ๖  ให้มีคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรียกโดยย่อว่า “คนร.” 

ประกอบด้วย  
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ  
(๒) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายคนหนึ่ง เป็นรองประธาน

กรรมการ  



 

  

๓ 

(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
รัฐมนตรีอื่นซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนสองคน ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ และประธานกรรมการบรรษัท 
  (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนห้าคน  

ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และข้าราชการในส านักงาน 
ซ่ึงผู้อ านวยการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการจ านวนไม่เกินสองคน 
 

มาตรา ๗  ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการบรรษัท ให้ คนร. ประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่เหลืออยู่ และให้ คนร. ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  
 

มาตรา ๘  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
  ก. คุณสมบัติ 
  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์อันเป็นประโยชน์ต่อการก ากับดูแล
และบริหารรัฐวิสาหกิจ 
  ข. ลักษณะต้องห้าม 

(๑) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
(๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

   (๔) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ไม่ว่าจะมีการรอการลงโทษหรือไม่ก็ตาม 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
  (๕) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
เพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ  

(๖) เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ 
ของพรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

(๗) เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
ของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  

(๘) เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจหรือบรรษัท 
(๙) เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจหรือบรรษัท 

ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละยี่สิบห้าขึ้นไป 
 

มาตรา ๙  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) มีวาระการด ารงต าแหน่ง 
คราวละสี่ปี  
 ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ 
และยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) แทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ถือว่า คนร. 
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าท่ีเหลืออยู่ และให้ คนร. ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 



 

  

๔ 

 เมื่อต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) ว่างลงก่อนครบวาระ  
ให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) ภายในเก้าสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) 
แทนก็ได้ และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ 
ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 
 เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม 
มาตรา ๖ (๔) ขึ้นใหม่ภายในเก้าสิบวัน หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
 

มาตรา ๑๐  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา ๖ (๔) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 

(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกตามข้อเสนอแนะของ คนร. เนื่องจากทุจริตต่อหน้าที่   
หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรง โดยต้องแสดงเหตุผลในการให้ออก
อย่างชัดแจ้ง 
  (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๘ 
 

มาตรา ๑๑  ให้ คนร. มีอ านาจหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้  
(๑) จัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนารัฐวิสาหกิจเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  
(๒) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและแนวทาง 

การก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบรรษัท และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา 
หรือแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจ 

(๓) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการก ากับดูแลให้หน่วยงานของรัฐ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนารัฐวิสาหกิจ 

(๔) ก าหนดสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังหรือบรรษัทในรัฐวิสาหกิจที่เป็น
บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

(๕) ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสร้างแรงจูงใจแก่รัฐวิสาหกิจในก ากับของกระทรวง 
เจ้าสังกัด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

(๖) ให้ความเห็นชอบการโอนหุ้นของรัฐวิสาหกิจในก ากับของกระทรวงเจ้าสังกัด 
ที่เป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดให้แก่บรรษัท 

(๗) ให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินลงทุนประจ าปีของรัฐวิสาหกิจในก ากับของ
บรรษัทและก าหนดหลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการลงทุน งบลงทุนประจ าปี และการรายงานการ
เบิกจ่ายงบลงทุนประจ าปีของรัฐวิสาหกิจในก ากับของบรรษัท 



 

  

๕ 

(๘) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการควบหรือยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ  
และการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในหุ้นที่บรรษัทถือครองจนพ้นสภาพความเป็นรัฐวิสาหกิจหรือท าให้
เป็นรัฐวิสาหกิจ 

(๙) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการและการจัดสรรเงินชดเชย 
หรือเงินอุดหนุนให้แก่รัฐวิสาหกิจที่ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนา
รัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๒๘ 

(๑๐) ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจและบรรษัท
ตามมาตรา ๒๙ 

(๑๑) ก าหนดแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดใีนรัฐวิสาหกิจในก ากับของกระทรวง
เจ้าสังกัดตามมาตรา ๓๔ และก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดีในบรรษัทตามมาตรา ๔๘ 

(๑๒) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๓๕  
และคณะกรรมการบรรษัทตามมาตรา ๕๒  

(๑๓) ก ากับดูแลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจและบรรษัท และจัดท ารายงาน 
ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๔) มอบหมายให้บรรษัทให้ค าปรึกษาแก่กระทรวงเจ้าสังกัดในการก ากับดูแล
รัฐวิสาหกิจในก ากับของกระทรวงเจ้าสังกัดก ากับดูแลกระทรวงเจ้าสังกัดให้ติดตามรัฐวิสาหกิจใน
ก ากับด าเนินการตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

(๑๕) เสนอแนะให้มีการตราหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ 
ที่เก่ียวข้องกับรัฐวิสาหกิจต่อคณะรัฐมนตรี 

(๑๖) ออกประกาศเพื่อก าหนดแนวทางหรือหลักเกณฑ์ ตลอดจนวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามทีก่ฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่และอ านาจของ 
คนร. หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

มาตรา ๑๒  การประชุม คนร. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุม คนร. ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ 
ไมม่าประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได ้ให้เลื่อนการประชุม  

ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที ่คนร. 
พิจารณา ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้ที่ประชุมพิจารณาว่า
กรรมการผู้นั้นสมควรจะอยู่ในที่ประชุมหรือมีมติในการประชุมเรื่องนั้นได้หรือไม่ 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๓  คนร. มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ

อย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ี คนร. มอบหมาย  
การประชุมคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องมอีนุกรรมการมาประชุม 

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 



 

  

๖ 

ในการประชุมคณะอนุกรรมการ ถ้าประธานอนุกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก อนุกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่ง 
เป็นเสียงชี้ขาด 
 

มาตรา ๑๔  ให้กรรมการใน คนร. และอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๑๓  
ได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
 

มาตรา ๑๕  ในกรณีที่ต้องมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔)  
ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับ 
การแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ประกอบด้วย 

(๑) บุคคลซึ่งเคยด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงคมนาคม 
ปลัดกระทรวงพลังงาน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ หรือผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
จ านวนห้าคน 

(๒) บุคคลซึ่งเคยด ารงต าแหน่งประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือประธานสมาคมธนาคารไทย จ านวนสองคน 

กรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นข้าราชการประจ า ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียที่ขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ในขณะที่ได้รับการแต่งตั้งและในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ 
  ให้คณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ่งพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่ง  
เป็นประธานกรรมการคัดเลือก 
  ให้ผู้อ านวยการแต่งตั้งข้าราชการของส านักงานคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
คัดเลือก 
  ให้กรรมการคัดเลือกได้รับค่าตอบแทนตามท่ีรัฐมนตรีก าหนด และให้ถือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของส านักงาน 
 

มาตรา ๑๖  ให้คณะกรรมการคัดเลือกออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง โดยระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้ผู้เข้ารับ 
การคัดเลือกแสดงข้อมูลเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  
  ระเบียบตามวรรคหนึ่ง ให้เปิดเผยต่อสาธารณชน และให้มีผลใช้บังคับต่อไป  
แม้คณะกรรมการคัดเลือกท่ีก าหนดระเบียบดังกล่าวจะพ้นจากต าแหน่งแล้ว 
  การแก้ไขเพ่ิมเติม ยกเลิก หรือปรับปรุงระเบียบตามวรรคหนึ่งจะกระท าได้ก็แต่โดย
คณะกรรมการคัดเลือกมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
 
 



 

  

๗ 

  มาตรา ๑๗  การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ถ้าประธานกรรมการคัดเลือกไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง 
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่ง 
เป็นเสียงชี้ขาด 
 
  มาตรา ๑๘  เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) แล้ว ให้เสนอรายชื่อต่อรัฐมนตรีพร้อมเหตผุลการ
คัดเลือก เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  ทั้งนี ้ให้เสนอเหตุผลการคดัเลือกของกรรมการคดัเลือก
แต่ละคนเพื่อประกอบการพจิารณาแต่งตั้งดว้ย” 
 
 มาตรา ๑๙  เมื่อแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) ที่เสนอ 
ตามมาตรา ๑๘ แล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลือกทั้งคณะพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันถัดจากวันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   

มาตรา ๒๐  ให้ส านักงานมีหน้าที่และอ านาจก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจและรับผิดชอบ
เกี่ยวกับกิจการทั่วไปของ คนร. และให้มีอ านาจหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ศึกษา ตรวจสอบ และวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน สถานะทางการเงิน 
และภารกิจของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนติดตามและจัดท าผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
รัฐวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจในก ากับของกระทรวงเจ้าสังกัด 

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายการก าหนดมาตรการและการจัดสรร
เงินชดเชยต้นทุนให้แก่การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ต้องให้บริการสาธารณะตามนโยบายของ
รัฐบาลซึ่งมีผลต่อสถานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๒๘ 

(๓) ประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๓๐  
(๔) เสนอแนะแนวทางการก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสร้างแรงจูงใจแก่รฐัวิสาหกิจ 

ในก ากับของกระทรวงเจ้าสังกัดต่อ คนร. เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
(๕) ส่งเสริมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของรัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
  (๖) ก าหนดทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะหลักของกรรมการ
รัฐวิสาหกิจในก ากับของกระทรวงเจ้าสังกัดตามมาตรา ๓๗ (๒)  

(๗) ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการเก่ียวกับการบริหาร
และพัฒนาองค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ 

(๗/๑) ส่งเสริมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๘) เสนอแนะต่อ คนร. ให้มีการตรา แก้ไข เพ่ิมเติม ยกเลิก หรือปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจให้เหมาะสมและสอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ 



 

  

๘ 

 (๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน 
หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรี หรือ คนร. มอบหมาย 
 

มาตรา ๒๐/๑  เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ให้มีที่ปรึกษาหรือ     
คณะที่ปรึกษาประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหาร
รัฐวิสาหกิจหรือการบริหารธุรกิจ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ คนร. หรือส านักงาน     
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  
   ในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาต้องก าหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์  
และระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไว้ให้ชัดเจน  

  หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม องค์ประกอบและ
วิธีการปฏิบัติหน้าที่ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ คนร. ก าหนด 

 
มาตรา ๒๐/๒  ให้กรรมการใน คนร. อนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๑๓         

และท่ีปรึกษาตามมาตรา ๒๐/๑ ได้รับค่าตอบแทนตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
 
  มาตรา ๒๑  ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าหรือ 
ให้ส่งค าชี้แจง เอกสาร และข้อมูลประกอบการพิจารณาเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ส่วนที่ ๒หมวด ๓ 

แผนยุทธศาสตร์พัฒนารัฐวิสาหกิจ  
   

 
มาตรา ๒๒  ให้มีแผนยุทธศาสตร์พัฒนารัฐวิสาหกิจซึ่งมีระยะเวลาครั้งละห้าปี เพ่ือก าหนด

เป้าหมาย นโยบาย และทิศทางในการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ       
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
และแผนพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ โดยอย่างน้อยให้ค านึงถึงหลักวินัยการเงินการคลังของประเทศ 
ภารกิจของรัฐวิสาหกิจในบริบทที่เปลี่ยนแปลง และบทบาทหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจที่มีต่อการพัฒนาประเทศ 

 
มาตรา ๒๓  ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนารฐัวิสาหกิจตามมาตรา ๒๒ ให ้คนร. 

ก าหนดแนวทางให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจและบรรษัทเสนอกรอบนโยบายการพัฒนา 
และทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในก ากับ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ คนร. ก าหนด 

 
มาตรา ๒๔  ให้ คนร. เสนอแผนยุทธศาสตร์พัฒนารัฐวิสาหกิจที่จัดท าต่อ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
ในกรณีที่สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงหรือมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง คนร. อาจพิจารณา

ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์พัฒนารัฐวิสาหกิจก็ได้  ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



 

  

๙ 

เมื่อได้มีการประกาศแผนยุทธศาสตร์พัฒนารัฐวิสาหกิจในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
ให้หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ และบรรษัท ด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
รัฐวิสาหกิจนั้น 

 
มาตรา ๒๕  ให้รัฐวิสาหกิจจัดท าแผนวิสาหกิจที่มีกรอบระยะเวลาห้าปี  

และแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนารัฐวิสาหกิจ เสนอต่อ
ส านักงานตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด  

ให้ส านักงานรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของรัฐวิสาหกิจ 
ตามวรรคหนึ่งเสนอต่อ คนร. 
   

มาตรา ๒๖  ให้ส านักงานและบรรษัทจัดท าผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนารัฐวิสาหกิจเสนอต่อ คนร.  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ คนร. ก าหนด 

เมื่อครบก าหนดสามปีนับแต่วันประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์พัฒนารัฐวิสาหกิจ ให้ คนร. 
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนารัฐวิสาหกิจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี      
เพ่ือทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย 
 
  มาตรา ๒๗  การก าหนดนโยบายต่อรัฐวิสาหกิจเป็นรายกรณีที่ไม่สอดคล้องกับ 
แผนยุทธศาสตร์พัฒนารัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนั้นจะด าเนินการมิได้ เว้นแต่จะได้มีการแก้ไขหรือ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์พัฒนารัฐวิสาหกิจแล้ว 
 

มาตรา ๒๘  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๗ เมื่อรฐัวิสาหกิจได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
พัฒนารัฐวิสาหกิจและมีภาระทางการเงินที่รัฐบาลต้องชดเชยหรือให้เงินอุดหนุน ให้รัฐวิสาหกิจนั้น
ค านวณวงเงินที่จะขอชดเชยหรืออุดหนุน กลไกวิธีการชดเชยหรืออุดหนุน ตลอดจนจัดท าบัญชีรองรับ
ไว้เฉพาะการด าเนินการดังกล่าวแยกจากบัญชีปกติ  

การจัดท าบัญชีและวิธีการค านวณเงินชดเชยหรือเงินอุดหนุน และการเปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณชน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่ส านักงานก าหนด 

การก าหนดมาตรการและการจัดสรรเงินชดเชยหรือเงินอุดหนุนให้แก่รัฐวิสาหกิจ  
ใหเ้สนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 

 
ส่วนที่ ๓หมวด ๔ 

การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจและบรรษัท 
   

 
 
 
 
 
 



 

  

๑๐ 

  มาตรา ๒๙  ให้ คนร. ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจและบรรษัท 
  หลักเกณฑ์การประเมินผลรัฐวิสาหกิจตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องค านึงถึง 
การด าเนินการตามพันธกิจ แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปี หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
กรรมการรัฐวิสาหกิจ สถานะและเสถียรภาพทางการเงินขององค์กร ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การด าเนินงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หลักการก ากับดูแลกิจการที่ด ีหลักธรรมาภิบาล และการ
บริหารความเสี่ยง แนวทางการพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนในระยะยาว ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจ ปัญหาและสภาพ 
การแข่งขันในรายสาขาธุรกิจ 

หลักเกณฑ์การประเมินผลบรรษัทตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
ผลการด าเนินงานตามแผนงานประจ าปีของบรรษัท และผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจใน
ก ากับของบรรษัท โดยให้ค านึงถึงสภาวะทางเศรษฐกิจ ปัญหาและสภาพการแข่งขันในรายสาขา
ธุรกิจ ตลอดจนการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 
 
  มาตรา ๓๐  ให้ส านักงานมีหน้าที่ประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจในก ากับ
ของกระทรวงเจ้าสังกัดให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ คนร. ก าหนดตามมาตรา ๒๙  ทั้งนี้ ส านักงาน
จะต้องก าหนดวิธีการและขั้นตอน โดยอาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายหน่วยงานอ่ืนใดเพ่ือ
ด าเนินการก็ได้  
  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้  
  ให้กรรมการและอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรานี้ได้รับค่าตอบแทน 
ตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
 

มาตรา ๓๐/๑  เมื่อได้มีการประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจในแต่ละปี    
ให้ส านักงานรายงานผลการประเมินต่อ คนร. พร้อมทั้งข้อเสนอแนะหรือมาตรการให้รัฐวิสาหกิจต้อง
ปฏิบัติหรือด าเนินการแก้ไข รวมทั้งการจัดท าแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปีตาม      
มาตรา ๒๕ แล้วแต่กรณี 
 

มาตรา ๓๐/๒  ให้ส านักงานรวบรวมสภาพปัญหาและอุปสรรคในการประเมินผล
การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และให้ส านักงานเสนอแนะวิธีการแก้ไขต่อ คนร. เพ่ือประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจต่อไป 
 
  มาตรา ๓๑  ใหบ้รรษัทมีหน้าที่ประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจใน
ก ากับของบรรษัทให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ คนร. ก าหนดตามมาตรา ๒๙ 
   
  มาตรา ๓๒  ให้กระทรวงการคลังมีหน้าทีป่ระเมินผลการด าเนินงานของบรรษัท 
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ คนร. ก าหนดตามมาตรา ๒๙  ทั้งนี้ กระทรวงการคลังอาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อด าเนินการก็ได้  
  ให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรานี้ได้รับค่าตอบแทนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 



 

  

๑๑ 

   
มาตรา ๓๓  ให้ส านักงาน บรรษัท และกระทรวงการคลังรายงานผลการประเมิน 

ตามมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ ต่อ คนร.  
 

ส่วนที่ ๔หมวด ๕ 
การก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 

   
 

มาตรา ๓๔  ให้ คนร. ประกาศก าหนดแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ในรัฐวิสาหกิจในก ากับของกระทรวงเจ้าสังกัดตาม (๑) ของบทนิยามค าว่า “รัฐวิสาหกิจ” ในมาตรา ๓ 
เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง โดย
ประกาศดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้รัฐวิสาหกิจ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลซึ่งรับผิดชอบ
ในการด าเนนิงานของรัฐวิสาหกิจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ
ซื่อสัตย์สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจนั้น โดย
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนการบริหารและพัฒนากิจการ และการปฏิบัติตามแผนดังกล่าว รวมทั้ง
ก าหนดเป้าหมายของกิจการ และการประเมินผลการด าเนินงานของกิจการ เพ่ือให้สามารถสร้างมูลค่า
แก่กิจการได้อย่างยั่งยืน 

 (๒) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
(๓) การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส 
(๔) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ โดยอย่างน้อยต้องค านึงถึงทักษะ ความรู้  

ความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะหลักของกรรมการ กระบวนการสรรหากรรมการที่โปร่งใส และการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

(๕) การก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
(๖) การก าหนดนโยบายการก ากับดูแลบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด          

ที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้น 
(๗) การด าเนินการตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจและภารกิจของรัฐวิสาหกิจ 
แนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามวรรคหนึ่งต้องก าหนดให้รัฐวิสาหกิจ กรรมการ 

ผู้บริหาร และบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรม โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และแนว
ปฏิบัติที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจนั้น  

 
 
 



 

  

๑๒ 

ให้ส านักงานด าเนินการแทนกระทรวงการคลังในการใช้สิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อก ากับดูแล
ให้รัฐวิสาหกิจตาม (๒) ของบทนิยามค าว่า “รัฐวิสาหกิจ” ในมาตรา ๓ มีแนวทางการก ากับดูแล
กิจการที่ดีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง และให้รัฐวิสาหกิจที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค านึงถึงมาตรฐานที่ใช้กับบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
  มาตรา ๓๕  เพ่ือประโยชน์ในการคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการที่มิใช่กรรมการ      
โดยต าแหน่งในรัฐวิสาหกิจในก ากับของกระทรวงเจ้าสังกัดที่มิใช่กรรมการโดยต าแหน่งตาม (๑)    
ของบทนิยามค าว่า “รัฐวิสาหกิจ” ในมาตรา ๓ ให้ คนร. แต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า 
“คณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ” ประกอบด้วย  
  (๑) บุคคลซึ่งเคยด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงการคลังหรือรองปลัด
กระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติหรือรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือรองผู้ว่าการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือรองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือบุคคล 
ซ่ึงเคยด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ จ านวนสามห้าคน เป็นกรรมการ  ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งต าแหน่งละไม่เกิน
สองคน  
  (๒) บุคคลซึ่งที่มาจากภาคเอกชน ซ่ึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเป็นที่ประจักษ์ในด้าน
การบริหารจัดการ ด้านธรรมาภิบาล หรือด้านการวางแผนกลยุทธ์ที่มาจากภาคเอกชน จ านวนสาม
คน เป็นกรรมการ 
  ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
  ให้ คนร. แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 
 
  มาตรา ๓๖  กรรมการตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง มีวาระการด ารงต าแหน่ง 
คราวละสามสองปี  
  ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ การด ารง
ต าแหน่งและการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระตามมาตรา ๙  
การพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๐ การปฏิบัติหน้าที่กรรมการตามมาตรา ๑๒ วรรคสาม และการ
ประชุมของคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับกับคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการ
รัฐวิสาหกิจโดยอนุโลม 
  กรรมการตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้ง 
อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
 
 
 
 



 

  

๑๓ 

  มาตรา ๓๗  ให้คณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจมีอ านาจหน้าที่และ
อ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจในก ากับของกระทรวงเจ้าสังกัดตาม (๑) ของบทนิยามค าว่า “รัฐวิสาหกิจ” 
ในมาตรา ๓ และให้เปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย 

(๒) ด าเนินการคัดเลือกบุคคลจากรายชื่อตามมาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๓๙  
แล้วแต่กรณี ที่มีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีจริยธรรม และสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของ
กรรมการรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งในก ากับของกระทรวงเจ้าสังกัดตาม (๑) ของบทนิยามค าว่า 
“รัฐวิสาหกิจ” ในมาตรา ๓ แต่ละแห่งตามทีส่ านักงานก าหนดโดยความเห็นชอบของ คนร. พร้อม
เหตุผลการคัดเลือกเสนอต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้ง  ทั้งนี้ ให้เสนอเหตุผลการคดัเลือกของกรรมการ
กลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจแต่ละคนเพื่อประกอบการพิจารณาแตง่ตั้งดว้ย 
 

มาตรา ๓๘  ในกรณีที่ต้องมีการแต่งตั้งกรรมการที่มิใช่กรรมการโดยต าแหน่งใน
รัฐวิสาหกิจในก ากับของกระทรวงเจ้าสังกัดที่มิใช่กรรมการโดยต าแหน่งตาม (๑) ของบทนิยามค าว่า 
“รัฐวิสาหกิจ” ในมาตรา ๓ ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเท่าที่มีอยูด่ าเนินการสรรหาบุคคลที่มีทักษะ 
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับสมรรถนะหลักของกรรมการรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๓๗ (๒) 
เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าสองเท่าของจ านวนต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจที่จะต้องแต่งตั้ง เสนอต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

กรณีมีกรรมการไม่เพียงพอที่จะท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้กระทรวง
เจ้าสังกัดและส านักงานด าเนินการสรรหาบุคคลที่มีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับ
สมรรถนะหลักของกรรมการรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๓๗ (๒) เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง
กรรมการรัฐวิสาหกิจเพ่ือด าเนินการคัดเลือกต่อไป โดยให้แต่ละหน่วยงานด าเนินการเสนอชื่อบุคคลไม่
น้อยกว่าจ านวนต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจที่จะต้องแต่งตั้ง 

การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจตามวรรคสองต้องด าเนินการ
โดยเร็ว ซึ่งอย่างน้อยต้องจัดให้มีการประกาศรับสมัครเป็นช่องทางหนึ่งในการสรรหา โดยให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่ส านักงานก าหนดโดยความเห็นชอบของ คนร. 

 
มาตรา ๓๙  ในกรณีที่ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในก ากับ 

ของกระทรวงเจ้าสังกัดทั้งคณะ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นผู้สรรหา
บุคคลเพื่อคัดเลือกตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๓๘ และด าเนินการต่อไป 
 

มาตรา ๔๐  ให้คณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณาเสนอรายชื่อ
บุคคลทีส่มควรจะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการรฐัวิสาหกิจในก ากับของกระทรวงเจ้าสังกัด
ตาม (๑) ของบทนิยามค าว่า “รัฐวิสาหกิจ” ในมาตรา ๓ จ านวนไม่เกินสองเท่าของจ านวนต าแหน่ง
กรรมการที่ว่างลงต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งเพ่ือด าเนินการต่อไป 



 

  

๑๔ 

เมื่อได้รับรายชื่อบุคคลที่สมควรจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็น
กรรมการรัฐวิสาหกิจให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน 

ในกรณีที่คณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจไม่อาจเสนอรายชื่อบุคคล   
ที่สมควรจะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจได้ครบตามจ านวนกรรมการที่
จะต้องแต่งตั้งหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งด าเนินการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ไม่ครบตามจ านวนที่ว่าง ให้ด าเนินการตามมาตรา ๓๘ ต่อไป  

 

   มาตรา ๔๑  ให้กรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับค่าตอบแทน 
ตามท่ี คนร. ก าหนด 
 

มาตรา ๔๒  ให้รัฐวิสาหกิจในก ากับของกระทรวงเจ้าสังกัดจัดท ารายงานการ
ด าเนินงานประจ าปีตามหลักเกณฑ์ที่ คนร. ก าหนด และน าส่งให้แก่ส านักงาน พร้อมกับงบการเงิน
ประจ าปีและรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  
  ในการรายงานการด าเนินงานประจ าปีตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐวิสาหกิจในก ากับ 
ของกระทรวงเจ้าสังกัดเปิดเผยสาระส าคัญของรายงานต่อสาธารณชนด้วย 

 
มาตรา ๔๓  บรรษัทในฐานะผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ก ากับดูแลให้รัฐวิสาหกิจในก ากับ 

ของบรรษัทมีแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
แนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามวรรคหนึ่งต้องค านึงถึงมาตรฐานที่ใช้กับ

บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแนวทางการก ากับดูแล
กิจการที่ดีที่ คนร. ก าหนดตามมาตรา ๓๔ โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเรื่องดังต่อไปนี้ 
  (๑) แผนการบริหารและพัฒนากิจการ และการปฏิบัติตามแผนดังกล่าว รวมทั้ง
ก าหนดเป้าหมายของกิจการ และการประเมินผลการด าเนินงานของกิจการ เพื่อให้สามารถสร้าง
มูลค่าแก่กิจการได้อย่างยั่งยืน 

(๒) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
(๓) การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส 
(๔) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ โดยอย่างน้อยต้องค านึงถึงทักษะ ความรู้  

ความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะหลักของกรรมการ กระบวนการสรรหากรรมการที่โปร่งใส  
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

(๕) การก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
(๖) การก าหนดนโยบายการก ากับดูแลบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 

ที่รัฐวิสาหกิจในก ากับของบรรษัทแต่ละแห่งถือหุ้น 
  (๗) การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจและภารกิจของรัฐวิสาหกิจ 
ในก ากับของบรรษัทแต่ละแห่ง 
 
 
 



 

  

๑๕ 

        หมวด ๒ 
บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ 

   
  
ส่วนที่ ๑ 

การจัดตั้งบรรษัท 
   

 
มาตรา ๔๔  ให้จัดตั้ง “บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ” ขึ้นเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์  

เพื่อถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจในก ากับของบรรษัทและก ากับดูแลการประกอบกิจการของรัฐวิสาหกิจใน
ฐานะผู้ถือหุ้น ให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง
ลงทุนและบริหารทรัพย์สินของบรรษัท  

 
มาตรา ๔๕  ให้บรรษัทเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน  
 
มาตรา ๔๖  ให้บรรษัทมีอ านาจกระท ากิจการภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ 

ตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๔๔ อ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 
 (๑) ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและหลักทรัพย์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิ
ต่าง ๆ  
 (๒) ก่อตั้งสิทธิหรือกระท านิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
 (๓) ค้ าประกันหรือรับรอง รับอาวัล หรือสอดเข้าแก้หน้าในตั๋วเงิน  
 (๔) กู้หรือยืมเงินในหรือนอกราชอาณาจักรเพื่อกิจการของบรรษัท 
 การด าเนินการตาม (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่ คนร. ก าหนด 
 

 มาตรา ๔๗  ให้บรรษัทมีทุนหนึ่งพันล้านบาท แบ่งเป็นหนึ่งร้อยล้านหุ้น  
มีมูลค่าหุน้ละสิบบาท  
 บรรษัทอาจเพิ่มทุนหรือลดทุนได้โดยเสนอกระทรวงการคลังเพื่อเสนอต่อ คนร. 
ให้ความเห็นชอบ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบรรษัท  

หุ้นทุกหุ้นของบรรษัทต้องใช้เงินครั้งเดียวเต็มมูลค่าและโอนเปลี่ยนมือมิได้ 
  มาตรา ๔๘  ให้บรรษัทประกาศก าหนดแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ในบรรษัท เพื่อให้บรรษัทด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และบรรลุวัตถุประสงค์ 
ในการจัดตั้งบรรษัทตามหลักเกณฑ์ที่ คนร. ก าหนด 

 
 
 
 



 

  

๑๖ 

ส่วนที่ ๒ 
การโอนหุ้นของรัฐวิสาหกิจให้แก่บรรษัท 

     
 

  มาตรา ๔๙  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ให้ คนร. พิจารณาสั่งการให้กระทรวงการคลังโอนหุ้นที่กระทรวงการคลังถืออยู่ในรัฐวิสาหกิจ 
ตามบัญชีรายชื่อท้ายพระราชบัญญัตินี้ใหแ้ก่บรรษัท 
  การโอนหุ้นของรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
ที่กระทรวงการคลังมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ ให้แก่บรรษัทนอกจากที่ก าหนดไว้ใน 
วรรคหนึ่ง ให้กระท าได้โดยความเห็นชอบของ คนร.  
 

มาตรา ๕๐  ในการรับโอนหุ้นของรัฐวิสาหกิจจากกระทรวงการคลังตาม   
มาตรา ๔๙ ให้บรรษัทออกหุ้นของบรรษัทในราคาตามมูลค่าหุ้นให้แก่กระทรวงการคลังเท่ากับ
มูลค่าหุ้นทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจที่รับโอนมา 

การค านวณมูลค่าหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าหรับรัฐวิสาหกิจที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

ให้ใช้ราคาเฉลี่ยประจ าวันของหุ้นที่ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์เฉลี่ยย้อนหลังหกสิบวันท าการ 
ก่อนวันที่จะท าการโอน 

(๒) ส าหรับรัฐวิสาหกิจนอกจาก (๑) ให้ใช้ราคาตามมูลค่าทางบัญชีตามงบ
การเงินประจ างวดปีบัญชีที่สิ้นสุดก่อนวันที่จะท าการโอนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 

มูลค่าหุ้นทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจที่ค านวณไดต้ามมาตรานี้ ถา้มีเศษของสิบบาท     
ให้ปัดทิ้ง 

 
  มาตรา ๕๑  ให้รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังได้โอนหุ้นให้แก่บรรษัทตาม
พระราชบัญญัตินี้เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และให้น า
กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับพนักงานรัฐวิสาหกิจมาใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจนั้น ตราบเท่าที่บรรษัทยังคงถือหุ้นเกินกว่า
ร้อยละห้าสิบของจ านวนหุ้นทั้งหมดในรัฐวิสาหกิจนั้น 

 
ส่วนที่ ๓ 

คณะกรรมการบรรษัท 
   

 
มาตรา ๕๒  ให้ คนร. แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ที่ได้จากการสรรหาจ านวนเก้าคนเป็นกรรมการ และกรรมการผู้อ านวยการใหญ่เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ เพื่อท าหน้าที่ด าเนินกิจการของบรรษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์  
และข้อบังคับของบรรษัท ตลอดจนมติของ คนร. ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบรรษัท 



 

  

๑๗ 

ให้ คนร. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการบรรษัท 
และรองประธานกรรมการบรรษัท 
  ในกรณีที่ประธานกรรมการบรรษัทไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือต าแหน่งประธาน
กรรมการบรรษัทว่างลงและยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการบรรษัท ให้รองประธาน
กรรมการบรรษัทปฏิบัติหน้าที่แทน และในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการบรรษัท ให้ประธาน 
คนร. แต่งตั้งกรรมการบรรษัทคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการบรรษัท 
  ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการบรรษัทมีอ านาจหน้าที่อย่างเดียวกับประธาน
กรรมการบรรษัท  
 
 

มาตรา ๕๓  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕๒ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  

(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
(๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) เคยต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก ไม่ว่าจะมีการรอการลงโทษหรือไม่ก็

ตาม เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงท่ีสุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของ

แผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ  
(๖) เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ของ 

พรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

(๗) เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
ของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

(๘) เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการจัดการ ในนิติบุคคลทีบ่รรษัท 
ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละยี่สิบห้าขึ้นไปหรือมีอ านาจควบคุมกิจการ เว้นแต่คณะกรรมการบรรษัท
มอบหมายให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือด าเนินกิจการใดในนิติบุคคลดังกล่าว 

 
   มาตรา ๕๔  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕๒ มีวาระการด ารงต าแหน่ง 
คราวละหกปี 
  ในวาระเริ่มแรก เมื่อครบก าหนดสองปี ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕๒  
พ้นจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท้ังหมดโดยวิธีจับสลาก  
และเม่ือครบก าหนดสี่ปี ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในจ านวนที่เหลือจากการจับสลากเม่ือครบ
ก าหนดสองปีพ้นจากต าแหน่ง เป็นจ านวนหนึ่งในสองของจ านวนดังกล่าวโดยวิธีจับสลาก และให้
ถือว่าการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยวิธีจับสลากเป็นการพ้นจากต าแหน่ง  
ตามวาระ  
 
 



 

  

๑๘ 

  เม่ือครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม     
มาตรา ๕๓ ขึน้ใหม่ภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๕๓ ขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕๓ ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่
ในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานตอ่ไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕๓ ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับ 
แต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

 
มาตรา ๕๕  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕๒ พ้นจากต าแหน่ง 

ก่อนครบวาระและยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม่ ให้คณะกรรมการบรรษัทเท่าที่
เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ 
 เม่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕๒ พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม่ภายในเก้าสิบวัน 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงได้รับแต่งตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง ให้มีวาระ 
การด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

 
  มาตรา ๕๖  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา ๕๒ พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) อายุครบเจ็ดสิบปี 

 (๔) คนร. ให้ออก เนื่องจากทุจริตต่อหน้าที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
หรือบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรง หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นกรรมการ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องแสดงเหตุผลในการให้ออกอย่างชัดแจ้ง 
 (๕) มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๕๓ 
  
  มาตรา ๕๗  ให้คณะกรรมการบรรษัทก ากับดูแลการบริหารงานของบรรษัท 
โดยค านึงถึงประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับ มุ่งเน้นผลงานและประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๔๔ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบรรษัท 
(๒) อนุมัติกรอบการลงทุน งบประมาณ ประมาณการทางการเงินของบรรษัท  

และงบประมาณประจ าปีของบรรษัท 
(๓) อนุมัติกรอบการโอน รับโอน ซื้อ หรือจ าหน่ายหุ้นของรัฐวิสาหกิจในก ากับ 

ของบรรษัทหรือบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดอื่น  
(๔) ก ากับดูแลให้บรรษัทใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจในก ากับ 

ของบรรษัทหรือบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดอื่น ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
(๕) ก าหนดสมรรถนะหลักและคุณลักษณะของกรรมการบรรษัท 
(๖) ให้ค าปรึกษาแก่กระทรวงเจ้าสังกัดในการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจในก ากับ 

ของกระทรวงเจ้าสังกัดตามที่ได้รับมอบหมายจาก คนร. 
(๗) จ้างและแต่งตั้ง และเลิกสัญญาจ้างกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 



 

  

๑๙ 

(๘) ก าหนดเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของพนักงานและลูกจ้าง  
ตลอดจนก าหนดและปรับปรุงขอบเขตสภาพการจ้าง  

(๙) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัด
จ้าง การบริหารจัดการทรัพย์สิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบกิจการภายในของบรรษัท  
หรือเรื่องอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับการด าเนินกิจการของบรรษัท  

(๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบรรษัทหรือตามท่ี คนร. มอบหมาย 

 
มาตรา ๕๘  ให้กรรมการบรรษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความ

ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เช่นเดียวกับกรรมการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 
มาตรา ๕๙  การประชุมคณะกรรมการบรรษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัท ถ้าประธานกรรมการบรรษัทไม่มาประชุม

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการบรรษัทเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธาน
กรรมการบรรษัทและรองประธานกรรมการบรรษัทไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบรรษัทคนหนึ่ง 
ให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด  
 

มาตรา ๖๐  ให้คณะกรรมการบรรษัทมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
เพื่อด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการบรรษัทมอบหมาย 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการ 
ที่แต่งตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม  
 
 มาตรา ๖๑  ให้กรรมการบรรษัทได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 
ตามที่ คนร. ก าหนด 
 ให้อนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๖๐ ได้รับค่าตอบแทนตามที่
คณะกรรมการบรรษัทก าหนด 
 ให้บรรษัทเปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืนของกรรมการ
บรรษัทและผู้บริหารระดับสูงของบรรษัทต่อสาธารณชน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คนร. 
ก าหนด 
 

มาตรา ๖๒  ให้กรรมการบรรษัทเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 



 

  

๒๐ 

 มาตรา ๖๓  ในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕๒ ให้มีคณะกรรมการ    
สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเจ็ดคน ซึ่งประธาน คนร. แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งเคยด ารงต าแหนง่            
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลดักระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงพลังงาน เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ผู้อ านวยการเป็นเลขานุการ  

กรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นข้าราชการประจ า  
ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียที่ขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ในขณะที่ได้รับการแต่งตั้งและในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ 

ให้คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งพิจารณาเลือกกรรมการคน
หนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา 

 
มาตรา ๖๔  ในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕๒ ให้คณะกรรมการสรรหา

ผู้ทรงคุณวุฒิมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็น

กรรมการบรรษัทให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่ใช้กับบริษัทที่มีหลักทรัพย์ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

(๒) ด าเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีสมรรถนะหลักและคุณลักษณะของ
กรรมการบรรษัทให้สอดคล้องกับมาตรา ๕๗ (๕) รวมทั้งความจ าเป็นและความเหมาะสมต่อการ
ด าเนินภารกิจของบรรษัท  

(๓) จัดให้มีกระบวนการสรรหากรรมการที่โปร่งใส เปิดกว้าง และค านึงถึง 
หลักธรรมาภิบาลที่ดี 

(๔) เปิดเผยหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิต่อ
สาธารณชน 
   
  มาตรา ๖๕  ให้คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและคัดเลือกบุคคล 
ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕๒ จ านวนสองเท่าของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะแต่งตั้ง เพื่อเสนอ คนร. พิจารณา  
 
  มาตรา ๖๖  ให้คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิทัง้คณะพ้นจากต าแหน่ง 
เมื่อได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕๒ เสร็จสิ้นตามที่ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อด าเนินการสรรหาในครั้งนั้น 
 
 
 
 
 
 



 

  

๒๑ 

มาตรา ๖๗  การประชุมของคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีกรรมการ 
มาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ถ้าประธานกรรมการไม่มา
ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง 
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง    
ชี้ขาด 

 
 มาตรา ๖๘  ให้กรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒไิด้รับค่าตอบแทนตามที่ประธาน 

คนร. ก าหนด และให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของบรรษัท 
 

ส่วนที่ ๔ 
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 

   
 
 
มาตรา ๖๙  กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ดังต่อไปนี้ 
   ก. คุณสมบัติ 

(๑) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของบรรษัท 
(๒) สามารถท างานให้แก่บรรษัทได้เต็มเวลา 

   ข. ลักษณะต้องห้าม 
(๑) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) เคยต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก ไม่ว่าจะมีการรอการลงโทษหรือไม่ก็ตาม 

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงท่ีสุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของ

แผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ  
(๖) เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ 

ของพรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

(๗) เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
ของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

(๘) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
  (๙) เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการจัดการในนิติบุคคลอ่ืน  
เว้นแต่คณะกรรมการบรรษัทมอบหมายหรือเห็นชอบให้เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล 
ที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้น หรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ร่วมลงทุนกับบรรษัท หรือเป็นการด ารงต าแหน่ง
กรรมการซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบรรษัทก าหนด 



 

  

๒๒ 

(๑๐) เป็นผู้ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจในก ากับของบรรษัท นิติบุคคลที่บรรษัท 
หรือรัฐวิสาหกิจในก ากับของบรรษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าหรือมีอ านาจควบคุมกิจการ  
นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ร่วมลงทุนกับบรรษัท หรือนิติบุคคลซึ่งโดยสภาพของประโยชน์ของธุรกิจ 
ของนิติบุคคลนั้นอาจขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของบรรษัท เว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพื่อ
ประโยชน์ในการลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบรรษัทก าหนด 

 
มาตรา ๗๐  ในการจ้างและแต่งตั้งกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ให้คณะกรรมการ

บรรษัทมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีอายุไม่เกินหกสิบสามปีในวันยื่นใบ
สมัคร โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์และกระบวนการได้มาซึ่งกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ต่อสาธารณชน 
   การจ้างกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ให้มีระยะเวลาคราวละไม่เกินสี่ปีนับแต่วันที่
สัญญาจ้างมีผลใช้บังคับ 
   ในการท าสัญญาจ้าง ให้ประธานกรรมการบรรษัทหรือกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบรรษัทเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง และให้การจ้างตามสัญญา
ดังกล่าวไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ 
กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 
   สัญญาจ้างตามวรรคสาม อย่างน้อยต้องมีข้อก าหนดเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่ง 
เงื่อนไขการท างาน การพ้นจากต าแหน่ง เงื่อนไขการเลิกสัญญาจ้าง การประเมินผลการท างาน  
และค่าจ้างหรือผลประโยชน์อ่ืนของกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 

การก าหนดค่าจ้างหรือผลประโยชน์อื่นใดที่กรรมการผู้อ านวยการใหญ่จะได้รับ 
รวมทั้งเงื่อนไขการจ้างกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบรรษัทก าหนด  

ในกรณีที่คณะกรรมการบรรษัทเห็นสมควรจ้างกรรมการผู้อ านวยการใหญ่คนเดิม
ต่อหลังจากครบก าหนดเวลาตามสัญญาจ้างเพราะเห็นว่ากรรมการผู้อ านวยการใหญ่คนเดิมมีผล
การท างานดีมีประสิทธิภาพและการจ้างกรรมการผู้อ านวยการใหญ่คนเดิมจะก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างยิ่งแก่บรรษัท ให้คณะกรรมการบรรษัทด าเนินการต่อไปได้ โดยไม่ต้องด าเนินกระบวนการ
สรรหาตามวรรคหนึ่ง แต่จะจ้างเกินสองคราวติดต่อกันไม่ได้ 

 
  มาตรา ๗๑  กรรมการผู้อ านวยการใหญ่พ้นจากต าแหน่งเมื่อ  

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) อายคุรบหกสิบห้าปี 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๖๙ 
(๔) สัญญาจ้างสิ้นสุดลงหรือมีการเลิกสัญญาจ้าง  
 
มาตรา ๗๒  กรรมการผู้อ านวยการใหญ่มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ในการด าเนนิกิจการของบรรษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ของบรรษัท  
ตลอดจนบริหารงานตามนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบรรษัท ระเบียบหรือข้อบังคับ 
ที่คณะกรรมการบรรษัทก าหนด  

ให้กรรมการผู้อ านวยการใหญ่เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของบรรษัท 
และมีอ านาจบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนเงินเดือน และลงโทษทางวินัยแก่พนักงานและลูกจ้าง  
ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการบรรษัทก าหนด 



 

  

๒๓ 

ในกิจการของบรรษัทท่ีเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
เป็นผู้แทนของบรรษัท และเพื่อการนี้ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่จะมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืน 
เป็นการทั่วไปหรือเฉพาะอย่างเพื่อกระท ากิจการอย่างหนึ่งอย่างใดของบรรษัทแทนก็ได้   
ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการบรรษัทก าหนด 
 
   มาตรา ๗๓  ให้กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  
ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เช่นเดียวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

 
มาตรา ๗๔  ในกรณีที่ต าแหนง่กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ว่างลง ให้ประธาน

กรรมการบรรษัทแต่งตั้งกรรมการบรรษัทหรือพนักงานบรรษัทคนหนึ่งเปน็ผู้รักษาการกรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ ่ ทั้งนี้ ให้ผู้รักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่มีอ านาจหน้าที่อย่างเดียวกับ
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  

 
มาตรา ๗๕  ใหก้รรมการผู้อ านวยการใหญ่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตาม

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 

ส่วนที่ ๕ 
   ประมาณการรายจ่ายและเงินส ารองของบรรษัท 
        
 

มาตรา ๗๖  ให้บรรษัทจัดท างบประมาณประจ าปีของบรรษัทส าหรับปีถัดไป 
เป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กระทรวงการคลังทราบ 

ให้คณะกรรมการบรรษัทอนุมัติประมาณการรายจ่ายประจ าปีของบรรษัทได้  
ในวงเงินไม่เกินร้อยละศูนย์จุดศูนย์แปดของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบรรษัท ณ วันสิ้นไตรมาส 
ก่อนการจัดเตรียมประมาณการรายจ่าย แต่ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท 
  กรณีที่บรรษัทมีความจ าเป็นต้องตั้งประมาณการรายจ่ายในปีใดเกินกว่าวงเงิน 
ที่ก าหนดตามวรรคสอง ให้บรรษัทขอความเห็นชอบต่อ คนร. ก่อน 
  การจัดท างบประมาณประจ าปตีามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการบรรษัทก าหนด 

 
มาตรา ๗๗  ใหค้ณะกรรมการบรรษัทจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี โดยความ

เห็นชอบของกระทรวงการคลังเป็นเงินปันผลและเงินส ารอง ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินส ารองเพื่อเสถียรภาพด้านการเงินของบรรษัท  

  (๒) เงินส ารองเพื่อการลงทุน 
(๓) เงินส ารองประเภทอ่ืนตามที่คณะกรรมการบรรษัทก าหนด 
ในระหว่างปี เม่ือมีก าไรพอสมควรจากการด าเนินการ คณะกรรมการบรรษัท 

อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือกระทรวงการคลังอาจเรียกให้บรรษัท
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลก็ได้ 

คณะกรรมการบรรษัทอาจพิจารณาอนุมัติให้มีการโอนเงินส ารองตาม (๑) (๒)  
และ (๓) ระหว่างกันได้ โดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลัง 



 

  

๒๔ 

ส่วนที่ ๖ 
                                             การบัญชีและการรายงาน 

    
 
  มาตรา ๗๘  ให้บรรษัทจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมและจัดท าบัญชีตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุม
ภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน ที่เพียงพอและเหมาะสมกับกิจการของบรรษัท 

ให้รอบระยะเวลาบัญชีของบรรษัทมีก าหนดหนึ่งปีตามปีปฏิทิน 
 

  มาตรา ๗๙  ให้กระทรวงการคลังแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบรรษัท  
 
  มาตรา ๘๐  ให้บรรษัทจัดท ารายงานการด าเนินงานประจ าปี ตามหลักเกณฑ์ 
ที่ คนร. ก าหนด และน าส่งพร้อมกับงบการเงินประจ าปีและรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี  
ใหก้ระทรวงการคลัง และ คนร. ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  
  ให้บรรษัทเปิดเผยสาระส าคัญของรายงานการด าเนินงานประจ าปีตามวรรคหนึ่ง 
ต่อสาธารณชนด้วย 
 
        หมวด ๓ 

บทก าหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๘๑  ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลหรือกิจการของบรรษัท หรือรัฐวิสาหกิจเนื่องจาก

การปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ช่วยเหลือผู้ที่ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ท่ีก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ อันเป็นข้อมูลหรือกิจการที่
ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ถ้าผู้นั้นน าไปเปิดเผยแก่บุคคลอ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การเปิดเผยในกรณี ดังต่อไปนี้ 
  (๑) การเปิดเผยตามอ านาจหน้าที่ 
  (๒) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 
  (๓) การเปิดเผยเกี่ยวกับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) การเปิดเผยข้อมูลหรือกิจการของบรรษัทหรือรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงบรรษัท 
หรือรัฐวิสาหกิจดังกล่าวให้ความยินยอมแล้ว 

(๕) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 
  หากการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลหรือกิจการตามวรรคหนึ่งเป็นไปเพื่อแสวงหา
ประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองเท่าของ
ประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงจะได้รับจากการกระท าดังกล่าว แต่ทั้งนี้ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ ากว่าห้า
แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
 



 

  

๒๕ 

  มาตรา ๘๒  กรรมการบรรษัทหรือกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ผู้ใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ 
ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริตตามมาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๗๓ 
จนเป็นเหตุให้บรรษัทได้รับความเสียหาย หรือท าให้ตนเอง หรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์จากการไม่
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินจ านวนค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้น หรือประโยชน์ที่ได้รับ 
แต่ทั้งนี้ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต ่ากว่าห้าแสนบาท  
   ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระท าโดยทุจริต ต้องระวางโทษ 
จ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ  
แต่ทั้งนี้ค่าปรับดังกล่าว ต้องไม่ต ่ากว่าหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๘๓  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งข้ึน 

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ปฏิบัติหน้าที่เป็น คนร. ตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมี คนร. ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ให้ด าเนินการ   
สรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับ
แตว่ันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ให้ คนร. ตามวรรคหนึ่ง แต่งตั้งกรรมการ คนร. จ านวนสี่คน ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการบรรษัท โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จ าเป็นไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบรรษัทชุดแรก  

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕๒ ชุดแรกปฏิบัติหน้าที่สรรหากรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ่คนแรก 

ในระหว่างที่ยังไม่มีกรรมการผู้อ านวยการใหญ่คนแรก ให้ผู้อ านวยการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จ าเป็นไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้ได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
 

มาตรา ๘๓/๑  ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจที่แต่งตั้งขึ้น  
โดยค าสั่งของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก าหนด
นโยบายและก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๗  ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการ
กลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัตินี้ จะเข้ารับหน้าที่ โดยให้ด าเนินการแต่งตั้ง
กรรมการรัฐวิสาหกิจตามแนวทางที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจที่มีอยู่ในวัน
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีการก าหนดสมรรถนะหลักของ
กรรมการรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใช้บังคับ 

 
 



 

  

๒๖ 

มาตรา ๘๔  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕๒ ชุดแรกมีวาระการด ารง
ต าแหน่งหกปี โดยมิให้น าความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๕๔ มาใช้บังคับ 
  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ 
การด ารงต าแหน่งหกปี และยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม่ ให้คณะกรรมการบรรษัท
เท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างตามวรรคสอง  
ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน 

ให้ถือว่าการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อครบระยะเวลาหกปีตามวรรคหนึ่ง เป็นการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ตามมาตรา ๕๔ 
 
  มาตรา ๘๕  ในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕๒ ชุดแรก 
ให้คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าทีก่ าหนดสมรรถนะหลักและคุณลักษณะของ
คณะกรรมการบรรษัท 
  ให้สมรรถนะหลักและคุณลักษณะของกรรมการบรรษัทยังคงใช้บังคับได้ต่อไป 
จนกว่าคณะกรรมการบรรษัทจะก าหนดตามมาตรา ๕๗ (๕) 

 
มาตรา ๘๖  ในวาระเริ่มแรก ให้รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้ข้าราชการ ลูกจ้าง  

และพนักงานราชการสังกัดส านักงาน ไปปฏิบัติงานของบรรษัทเป็นการชั่วคราวไม่เกินหนึ่งปี 
 
มาตรา ๘๗  ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการสังกัดส านักงาน 

ตามมาตรา ๘๖ ผู้ใดประสงค์จะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบรรษัท ให้แสดงความจ านงเป็น
หนังสือต่อผู้บังคับบัญชาก่อนครบก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานตามมาตรา ๘๖ ไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน และเม่ือได้ผ่านการคัดเลือกหรือการประเมินจากบรรษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการบรรษัทก าหนด และได้รับการบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบรรษัทแล้ว ให้เป็น
อันออกจากราชการ 

ผู้ที่ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการ 
เพราะเลิกหรือยุบต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วย
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือในกรณีเป็นลูกจ้างให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากงาน 
เพราะทางราชการยุบต าแหน่งหรือทางราชการเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด และให้ได้รับบ าเหน็จ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง 

 

มาตรา ๘๘  การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ด าเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 
 
 
 



 

  

๒๗ 

มาตรา ๘๙  เม่ือกระทรวงการคลังได้โอนหุ้นในรัฐวิสาหกิจให้แก่บรรษัทแล้ว  
ใหม้ติคณะรัฐมนตรีทีก่ าหนดสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังในรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัท
จ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดใดใช้บังคับกับบรรษัทในการถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจนั้นด้วย จนกว่าจะ
มีมติเป็นอย่างอ่ืน 
 

 มาตรา ๘๙/๑  บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อก าหนด ค าสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การด าเนินการออกระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้  ให้รัฐมนตรี
รายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

ในกรณีที่ไม่อาจน าบรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และข้อก าหนดใด ๆ 
รวมทั้งค าสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับในเรื่องใดไดต้ามวรรค
หนึ่ง การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐในเรื่องนั้นให้เป็นไปตามที่ คนร. ก าหนด 
 
  มาตรา ๙๐  บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด 
ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ที่อ้างถึงคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ให้ถือว่ากฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น อ้างถึง คนร. ตามพระราชบัญญัตินี้  
ทั้งนี้ เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๙๑  ให้กระทรวงการคลงั ส านักงาน ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงาน ก.พ.   
ส านักงบประมาณ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท าโครงสร้างส านักงาน กรอบอัตราก าลัง
ข้าราชการและพนักงานราชการ และก าหนดงบประมาณ รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนใดอันจ าเป็น   
เพ่ือรองรับการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 
........................................... 
         ........................................... 



 

  

๒๘ 

บัญชีรายช่ือรัฐวิสาหกิจ 
 

  ๑. บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
  ๒. บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
  ๓. บริษัท ขนส่ง จ ากัด 

๔. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
  ๕. บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
   ๖. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

๗. บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
   ๘. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  
  ๙. บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จ ากัด  
   ๑๐. บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 

๑๑. บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด 
    
 
 
 


