บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. ....

หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการกากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ
เหตุผล
โดยที่รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกของรัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุน
ของประเทศ รวมถึงเป็นผู้ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ดังนั้น ภาครัฐจาเป็นต้องมีการปฏิรูป
การกากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ให้เหมาะสมกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับมาตรการ
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งครอบคลุมถึงการกาหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของผู้กาหนดนโยบาย ผู้กากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ผู้ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจ ให้ชัดเจน
โดยการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพื่อกาหนดเป้าหมาย นโยบายและทิศทางในการ
พัฒนารัฐวิสาหกิจในภาพรวมทั้งระบบ ตลอดจนให้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนารัฐวิสาหกิจและ
แนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นช่องทางในการส่งผ่านนโยบายของภาครัฐไปยังรัฐวิสาหกิจ
ให้มีความชัดเจนและโปร่งใส รวมทั้งให้มกี ารเปิดเผยข้อมูล การประเมินผลการดาเนินงาน และการ
กาหนดกระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจกลั่นกรองผู้มีความเหมาะสม
ในการดารงตาแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจที่มุ่งเน้นประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่จาเป็นต่อ
การดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ อันนาไปสู่สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดทาบริการสาธารณะที่มี
คุณภาพให้แก่ประชาชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน และสมควรจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติทาหน้าที่ในฐานะผู้ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจที่
เป็นบริษัทแทนกระทรวงการคลัง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้
มีความพร้อมในการแข่งขันเชิงพาณิชย์และสามารถดาเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยคงความ
เป็นรัฐวิสาหกิจไว้ ตลอดจนในการกากับดูแลรัฐวิสาหกิจจาเป็นต้องดาเนินการในรูปแบบ
คณะกรรมการในระดับนโยบาย การบริหารจัดการ และการกลั่นกรองผู้มีความเหมาะสมในการ
ดารงตาแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การกาหนดทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจเป็นไปโดย
สอดคล้องกันและเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินภารกิจของรัฐวิสาหกิจ จึงจาเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง
พระราชบัญญัติ
การพัฒนาการกากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. ....
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โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการกากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ
............................................................................................................................. .......
..........................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการพัฒนาการกากับดูแล
และบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจในกากับของกระทรวงเจ้าสังกัด
และรัฐวิสาหกิจในกากับของบรรษัท
“รัฐวิสาหกิจในกากับของกระทรวงเจ้าสังกัด” หมายความว่า
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล
กิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
(๒) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดทีก่ ระทรวงการคลังมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่า
ร้อยละห้าสิบ
“รัฐวิสาหกิจในกากับของบรรษัท” หมายความว่า บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชน
จากัดที่บรรษัทมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ
“บรรษัท” หมายความว่า บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ
“คณะกรรมการบรรษัท” หมายความว่า คณะกรรมการบรรษัทวิสาหกิจ
แห่งชาติ

๒
“ประธานกรรมการบรรษัท” หมายความว่า ประธานกรรมการบรรษัทวิสาหกิจ
แห่งชาติ
“กรรมการผู้อานวยการใหญ่” หมายความว่า กรรมการผู้อานวยการใหญ่
บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
นโยบายและการกากับดูแลรัฐวิสาหกิจ
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการกากับดูแล
และบริหารรัฐวิสาหกิจ โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจทาหน้าที่กาหนดเป้าหมาย นโยบาย
และทิศทางในการพัฒนารัฐวิสาหกิจในภาพรวมทั้งระบบให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
พัฒนารัฐวิสาหกิจ
(๒) ส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจดาเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับ
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และมีการประเมินผลการดาเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง
(๓) ให้มีกลไกสนับสนุนให้การคัดเลือกและการปฏิบัติงานของกรรมการรัฐวิสาหกิจ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓/๑) ให้สานักงานมีหน้าที่กากับดูแลรัฐวิสาหกิจในเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยคานึงถึงทิศทางของเศรษฐกิจของประเทศ แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ กฎหมาย และแนวปฏิบัติ
ที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจนั้น
(๔) ให้มบี รรษัทเป็นหน่วยงานกากับดูแลการบริหารรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจากัด
หรือบริษัทมหาชนจากัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจการของรัฐวิสาหกิจดังกล่าว
ส่วนที่ ๑หมวด ๒
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรียกโดยย่อว่า “คนร.”
ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายคนหนึ่ง เป็นรองประธาน
กรรมการ

๓
(๓) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
รัฐมนตรีอื่นซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจานวนสองคน ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้อานวยการสานัก
งบประมาณ และประธานกรรมการบรรษัท
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจานวนห้าคน
ให้ผู้อานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และข้าราชการในสานักงาน
ซึง่ ผู้อานวยการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการจานวนไม่เกินสองคน
มาตรา ๗ ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการบรรษัท ให้ คนร. ประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่เหลืออยู่ และให้ คนร. ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติ
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์อันเป็นประโยชน์ต่อการกากับดูแล
และบริหารรัฐวิสาหกิจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๔) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ไม่ว่าจะมีการรอการลงโทษหรือไม่ก็ตาม
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
เพราะร่ารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๖) เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งในพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่
ของพรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น
(๗) เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
ของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๘) เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจหรือบรรษัท
(๙) เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจหรือบรรษัท
ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละยี่สิบห้าขึ้นไป
มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) มีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละสี่ปี
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ
และยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) แทนตาแหน่งที่ว่าง ให้ถือว่า คนร.
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่เหลืออยู่ และให้ คนร. ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

๔
เมื่อตาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) ว่างลงก่อนครบวาระ
ให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) ภายในเก้าสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔)
แทนก็ได้ และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๖ (๔) ขึ้นใหม่ภายในเก้าสิบวัน หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ อาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๖ (๔) พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกตามข้อเสนอแนะของ คนร. เนื่องจากทุจริตต่อหน้าที่
หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรง โดยต้องแสดงเหตุผลในการให้ออก
อย่างชัดแจ้ง
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๘
มาตรา ๑๑ ให้ คนร. มีอานาจหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนารัฐวิสาหกิจเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
(๒) เสนอแนะและให้คาปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและแนวทาง
การกากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบรรษัท และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
หรือแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจ
(๓) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการกากับดูแลให้หน่วยงานของรัฐ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนารัฐวิสาหกิจ
(๔) กาหนดสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังหรือบรรษัทในรัฐวิสาหกิจที่เป็น
บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(๕) กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่รัฐวิสาหกิจในกากับของกระทรวง
เจ้าสังกัด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(๖) ให้ความเห็นชอบการโอนหุ้นของรัฐวิสาหกิจในกากับของกระทรวงเจ้าสังกัด
ที่เป็นบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดให้แก่บรรษัท
(๗) ให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินลงทุนประจาปีของรัฐวิสาหกิจในกากับของ
บรรษัทและกาหนดหลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการลงทุน งบลงทุนประจาปี และการรายงานการ
เบิกจ่ายงบลงทุนประจาปีของรัฐวิสาหกิจในกากับของบรรษัท

๕
(๘) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการควบหรือยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ
และการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในหุ้นที่บรรษัทถือครองจนพ้นสภาพความเป็นรัฐวิสาหกิจหรือทาให้
เป็นรัฐวิสาหกิจ
(๙) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกาหนดมาตรการและการจัดสรรเงินชดเชย
หรือเงินอุดหนุนให้แก่รัฐวิสาหกิจที่ดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนา
รัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๒๘
(๑๐) กาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจและบรรษัท
ตามมาตรา ๒๙
(๑๑) กาหนดแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดใี นรัฐวิสาหกิจในกากับของกระทรวง
เจ้าสังกัดตามมาตรา ๓๔ และกาหนดหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดีในบรรษัทตามมาตรา ๔๘
(๑๒) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๓๕
และคณะกรรมการบรรษัทตามมาตรา ๕๒
(๑๓) กากับดูแลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจและบรรษัท และจัดทารายงาน
ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
(๑๔) มอบหมายให้บรรษัทให้คาปรึกษาแก่กระทรวงเจ้าสังกัดในการกากับดูแล
รัฐวิสาหกิจในกากับของกระทรวงเจ้าสังกัดกากับดูแลกระทรวงเจ้าสังกัดให้ติดตามรัฐวิสาหกิจใน
กากับดาเนินการตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ
(๑๕) เสนอแนะให้มีการตราหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจต่อคณะรัฐมนตรี
(๑๖) ออกประกาศเพื่อกาหนดแนวทางหรือหลักเกณฑ์ ตลอดจนวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ ฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่และอานาจของ
คนร. หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๒ การประชุม คนร. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุม คนร. ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เลื่อนการประชุม
ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ คนร.
พิจารณา ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้ที่ประชุมพิจารณาว่า
กรรมการผู้นั้นสมควรจะอยู่ในที่ประชุมหรือมีมติในการประชุมเรื่องนั้นได้หรือไม่
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๓ คนร. มีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ คนร. มอบหมาย
การประชุมคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องมีอนุกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

๖
ในการประชุมคณะอนุกรรมการ ถ้าประธานอนุกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก อนุกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๔ ให้กรรมการใน คนร. และอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๑๓
ได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ต้องมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔)
ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดงั กล่าว ประกอบด้วย
(๑) บุคคลซึ่งเคยดารงตาแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงคมนาคม
ปลัดกระทรวงพลังงาน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อานวยการสานักงบประมาณ หรือผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
จานวนห้าคน
(๒) บุคคลซึ่งเคยดารงตาแหน่งประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือประธานสมาคมธนาคารไทย จานวนสองคน
กรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นข้าราชการประจา ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียที่ขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ในขณะที่ได้รับการแต่งตั้งและในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
ให้คณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ่งพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานกรรมการคัดเลือก
ให้ผู้อานวยการแต่งตั้งข้าราชการของสานักงานคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
คัดเลือก
ให้กรรมการคัดเลือกได้รับค่าตอบแทนตามที่รัฐมนตรีกาหนด และให้ถือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสานักงาน
มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการคัดเลือกออกระเบียบกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง โดยระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องกาหนดให้ผู้เข้ารับ
การคัดเลือกแสดงข้อมูลเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ระเบียบตามวรรคหนึ่ง ให้เปิดเผยต่อสาธารณชน และให้มีผลใช้บังคับต่อไป
แม้คณะกรรมการคัดเลือกที่กาหนดระเบียบดังกล่าวจะพ้นจากตาแหน่งแล้ว
การแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก หรือปรับปรุงระเบียบตามวรรคหนึ่งจะกระทาได้ก็แต่โดย
คณะกรรมการคัดเลือกมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด

๗
มาตรา ๑๗ การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
สองในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ถ้าประธานกรรมการคัดเลือกไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๘ เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) แล้ว ให้เสนอรายชื่อต่อรัฐมนตรีพร้อมเหตุผลการ
คัดเลือก เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ทั้งนี้ ให้เสนอเหตุผลการคัดเลือกของกรรมการคัดเลือก

แต่ละคนเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งด้วย”

มาตรา ๑๙ เมื่อแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) ที่เสนอ
ตามมาตรา ๑๘ แล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลือกทั้งคณะพ้นจากตาแหน่งนับแต่วันถัดจากวันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มาตรา ๒๐ ให้สานักงานมีหน้าที่และอานาจกากับดูแลรัฐวิสาหกิจและรับผิดชอบ
เกี่ยวกับกิจการทั่วไปของ คนร. และให้มีอานาจหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา ตรวจสอบ และวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน สถานะทางการเงิน
และภารกิจของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนติดตามและจัดทาผลการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
รัฐวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจในกากับของกระทรวงเจ้าสังกัด
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายการกาหนดมาตรการและการจัดสรร
เงินชดเชยต้นทุนให้แก่การดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ต้องให้บริการสาธารณะตามนโยบายของ
รัฐบาลซึ่งมีผลต่อสถานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๒๘
(๓) ประเมินผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๓๐
(๔) เสนอแนะแนวทางการกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่รฐั วิสาหกิจ
ในกากับของกระทรวงเจ้าสังกัดต่อ คนร. เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
(๕) ส่งเสริมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการดาเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๖) กาหนดทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะหลักของกรรมการ
รัฐวิสาหกิจในกากับของกระทรวงเจ้าสังกัดตามมาตรา ๓๗ (๒)
(๗) ให้คาปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการเกี่ยวกับการบริหาร
และพัฒนาองค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ
(๗/๑) ส่งเสริมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๘) เสนอแนะต่อ คนร. ให้มีการตรา แก้ไข เพิ่มเติม ยกเลิก หรือปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจให้เหมาะสมและสอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ

๘
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของสานักงาน
หรือตามที่คณะรัฐมนตรี หรือ คนร. มอบหมาย
มาตรา ๒๐/๑ เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ให้มีที่ปรึกษาหรือ
คณะที่ปรึกษาประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหาร
รัฐวิสาหกิจหรือการบริหารธุรกิจ มีหน้าที่ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ คนร. หรือสานักงาน
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาต้องกาหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์
และระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไว้ให้ชัดเจน
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม องค์ประกอบและ
วิธีการปฏิบัติหน้าที่ วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ คนร. กาหนด
มาตรา ๒๐/๒ ให้กรรมการใน คนร. อนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๑๓
และที่ปรึกษาตามมาตรา ๒๐/๑ ได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๒๑ ให้ผู้อานวยการมีอานาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคาหรือ
ให้ส่งคาชี้แจง เอกสาร และข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ส่วนที่ ๒หมวด ๓
แผนยุทธศาสตร์พัฒนารัฐวิสาหกิจ
มาตรา ๒๒ ให้มีแผนยุทธศาสตร์พัฒนารัฐวิสาหกิจซึ่งมีระยะเวลาครั้งละห้าปี เพื่อกาหนด
เป้าหมาย นโยบาย และทิศทางในการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ โดยอย่างน้อยให้คานึงถึงหลักวินัยการเงินการคลังของประเทศ
ภารกิจของรัฐวิสาหกิจในบริบทที่เปลี่ยนแปลง และบทบาทหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจที่มีต่อการพัฒนาประเทศ
มาตรา ๒๓ ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนารัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๒๒ ให้ คนร.
กาหนดแนวทางให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจและบรรษัทเสนอกรอบนโยบายการพัฒนา
และทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในกากับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ คนร. กาหนด
มาตรา ๒๔ ให้ คนร. เสนอแผนยุทธศาสตร์พัฒนารัฐวิสาหกิจที่จัดทาต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
ในกรณีที่สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงหรือมีความจาเป็นอย่างยิ่ง คนร. อาจพิจารณา
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์พัฒนารัฐวิสาหกิจก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๙
เมื่อได้มีการประกาศแผนยุทธศาสตร์พัฒนารัฐวิสาหกิจในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ และบรรษัท ดาเนินการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
รัฐวิสาหกิจนั้น
มาตรา ๒๕ ให้รัฐวิสาหกิจจัดทาแผนวิสาหกิจที่มีกรอบระยะเวลาห้าปี
และแผนปฏิบัติการประจาปี โดยต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนารัฐวิสาหกิจ เสนอต่อ
สานักงานตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด
ให้สานักงานรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจาปีของรัฐวิสาหกิจ
ตามวรรคหนึ่งเสนอต่อ คนร.
มาตรา ๒๖ ให้สานักงานและบรรษัทจัดทาผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนารัฐวิสาหกิจเสนอต่อ คนร. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ คนร. กาหนด
เมื่อครบกาหนดสามปีนับแต่วันประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์พัฒนารัฐวิสาหกิจ ให้ คนร.
จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนารัฐวิสาหกิจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย
มาตรา ๒๗ การกาหนดนโยบายต่อรัฐวิสาหกิจเป็นรายกรณีที่ไม่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์พัฒนารัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนั้นจะดาเนินการมิได้ เว้นแต่จะได้มีการแก้ไขหรือ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์พัฒนารัฐวิสาหกิจแล้ว
มาตรา ๒๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๗ เมื่อรัฐวิสาหกิจได้ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
พัฒนารัฐวิสาหกิจและมีภาระทางการเงินที่รัฐบาลต้องชดเชยหรือให้เงินอุดหนุน ให้รัฐวิสาหกิจนั้น
คานวณวงเงินที่จะขอชดเชยหรืออุดหนุน กลไกวิธีการชดเชยหรืออุดหนุน ตลอดจนจัดทาบัญชีรองรับ
ไว้เฉพาะการดาเนินการดังกล่าวแยกจากบัญชีปกติ
การจัดทาบัญชีและวิธีการคานวณเงินชดเชยหรือเงินอุดหนุน และการเปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณชน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด
การกาหนดมาตรการและการจัดสรรเงินชดเชยหรือเงินอุดหนุนให้แก่รัฐวิสาหกิจ
ให้เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
ส่วนที่ ๓หมวด ๔
การประเมินผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจและบรรษัท

๑๐
มาตรา ๒๙ ให้ คนร. กาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจและบรรษัท
หลักเกณฑ์การประเมินผลรัฐวิสาหกิจตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องคานึงถึง
การดาเนินการตามพันธกิจ แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจาปี หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
กรรมการรัฐวิสาหกิจ สถานะและเสถียรภาพทางการเงินขององค์กร ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การดาเนินงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี หลักธรรมาภิบาล และการ
บริหารความเสี่ยง แนวทางการพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนในระยะยาว ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจ ปัญหาและสภาพ
การแข่งขันในรายสาขาธุรกิจ
หลักเกณฑ์การประเมินผลบรรษัทตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
ผลการดาเนินงานตามแผนงานประจาปีของบรรษัท และผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจใน
กากับของบรรษัท โดยให้คานึงถึงสภาวะทางเศรษฐกิจ ปัญหาและสภาพการแข่งขันในรายสาขา
ธุรกิจ ตลอดจนการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ
มาตรา ๓๐ ให้สานักงานมีหน้าที่ประเมินผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจในกากับ
ของกระทรวงเจ้าสังกัดให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ คนร. กาหนดตามมาตรา ๒๙ ทั้งนี้ สานักงาน
จะต้องกาหนดวิธีการและขั้นตอน โดยอาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายหน่วยงานอื่นใดเพื่อ
ดาเนินการก็ได้
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้
ให้กรรมการและอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรานี้ได้รับค่าตอบแทน
ตามทีก่ ระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๓๐/๑ เมื่อได้มีการประเมินผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจในแต่ละปี
ให้สานักงานรายงานผลการประเมินต่อ คนร. พร้อมทั้งข้อเสนอแนะหรือมาตรการให้รัฐวิสาหกิจต้อง
ปฏิบัติหรือดาเนินการแก้ไข รวมทั้งการจัดทาแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจาปีตาม
มาตรา ๒๕ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๓๐/๒ ให้สานักงานรวบรวมสภาพปัญหาและอุปสรรคในการประเมินผล
การดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และให้สานักงานเสนอแนะวิธีการแก้ไขต่อ คนร. เพื่อประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการประเมินผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจต่อไป
มาตรา ๓๑ ให้บรรษัทมีหน้าที่ประเมินผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจใน
กากับของบรรษัทให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ คนร. กาหนดตามมาตรา ๒๙
มาตรา ๓๒ ให้กระทรวงการคลังมีหน้าทีป่ ระเมินผลการดาเนินงานของบรรษัท
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ คนร. กาหนดตามมาตรา ๒๙ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังอาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อดาเนินการก็ได้
ให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรานี้ได้รับค่าตอบแทนตามที่
กระทรวงการคลังกาหนด

๑๑
มาตรา ๓๓ ให้สานักงาน บรรษัท และกระทรวงการคลังรายงานผลการประเมิน
ตามมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ ต่อ คนร.
ส่วนที่ ๔หมวด ๕
การกากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
มาตรา ๓๔ ให้ คนร. ประกาศกาหนดแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
ในรัฐวิสาหกิจในกากับของกระทรวงเจ้าสังกัดตาม (๑) ของบทนิยามคาว่า “รัฐวิสาหกิจ” ในมาตรา ๓
เพื่อให้รัฐวิสาหกิจดาเนินงานด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง โดย
ประกาศดังกล่าวอย่างน้อยต้องกาหนดให้รัฐวิสาหกิจ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลซึ่งรับผิดชอบ
ในการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ
ซื่อสัตย์สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจนั้น โดย
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) แผนการบริหารและพัฒนากิจการ และการปฏิบัติตามแผนดังกล่าว รวมทั้ง
กาหนดเป้าหมายของกิจการ และการประเมินผลการดาเนินงานของกิจการ เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่า
แก่กิจการได้อย่างยั่งยืน
(๒) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม
(๓) การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส
(๔) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ โดยอย่างน้อยต้องคานึงถึงทักษะ ความรู้
ความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะหลักของกรรมการ กระบวนการสรรหากรรมการที่โปร่งใส และการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
(๕) การกาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
(๖) การกาหนดนโยบายการกากับดูแลบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
ที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้น
(๗) การดาเนินการตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจและภารกิจของรัฐวิสาหกิจ
แนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีตามวรรคหนึ่งต้องกาหนดให้รัฐวิสาหกิจ กรรมการ
ผู้บริหาร และบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรม โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และแนว
ปฏิบัติที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจนั้น

๑๒
ให้สานักงานดาเนินการแทนกระทรวงการคลังในการใช้สิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อกากับดูแล
ให้รัฐวิสาหกิจตาม (๒) ของบทนิยามคาว่า “รัฐวิสาหกิจ” ในมาตรา ๓ มีแนวทางการกากับดูแล
กิจการที่ดีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง และให้รัฐวิสาหกิจที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคานึงถึงมาตรฐานที่ใช้กับบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการที่มิใช่กรรมการ
โดยตาแหน่งในรัฐวิสาหกิจในกากับของกระทรวงเจ้าสังกัดที่มิใช่กรรมการโดยตาแหน่งตาม (๑)
ของบทนิยามคาว่า “รัฐวิสาหกิจ” ในมาตรา ๓ ให้ คนร. แต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า
“คณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ” ประกอบด้วย
(๑) บุคคลซึ่งเคยดารงตาแหน่งปลัดกระทรวงการคลังหรือรองปลัด
กระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติหรือรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้อานวยการสานักงบประมาณ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือรองผู้ว่าการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือรองเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือบุคคล
ซึง่ เคยดารงตาแหน่งผู้อานวยการ จานวนสามห้าคน เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งตาแหน่งละไม่เกิน
สองคน
(๒) บุคคลซึ่งที่มาจากภาคเอกชน ซึง่ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเป็นที่ประจักษ์ในด้าน
การบริหารจัดการ ด้านธรรมาภิบาล หรือด้านการวางแผนกลยุทธ์ที่มาจากภาคเอกชน จานวนสาม
คน เป็นกรรมการ
ให้ผู้อานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้ คนร. แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
มาตรา ๓๖ กรรมการตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง มีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละสามสองปี
ให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ การดารง
ตาแหน่งและการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระตามมาตรา ๙
การพ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๑๐ การปฏิบัติหน้าที่กรรมการตามมาตรา ๑๒ วรรคสาม และการ
ประชุมของคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับกับคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการ
รัฐวิสาหกิจโดยอนุโลม
กรรมการตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้ง
อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

๑๓
มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจมีอานาจหน้าที่และ
อานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจในกากับของกระทรวงเจ้าสังกัดตาม (๑) ของบทนิยามคาว่า “รัฐวิสาหกิจ”
ในมาตรา ๓ และให้เปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย
(๒) ดาเนินการคัดเลือกบุคคลจากรายชื่อตามมาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๓๙
แล้วแต่กรณี ที่มีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีจริยธรรม และสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของ
กรรมการรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งในกากับของกระทรวงเจ้าสังกัดตาม (๑) ของบทนิยามคาว่า
“รัฐวิสาหกิจ” ในมาตรา ๓ แต่ละแห่งตามทีส่ านักงานกาหนดโดยความเห็นชอบของ คนร. พร้อม
เหตุผลการคัดเลือกเสนอต่อผู้มีอานาจแต่งตั้ง ทั้งนี้ ให้เสนอเหตุผลการคัดเลือกของกรรมการ

กลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจแต่ละคนเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งด้วย
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ต้องมีการแต่งตั้งกรรมการที่มิใช่กรรมการโดยตาแหน่งใน
รัฐวิสาหกิจในกากับของกระทรวงเจ้าสังกัดที่มิใช่กรรมการโดยตาแหน่งตาม (๑) ของบทนิยามคาว่า
“รัฐวิสาหกิจ” ในมาตรา ๓ ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเท่าที่มีอยูด่ าเนินการสรรหาบุคคลที่มีทักษะ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับสมรรถนะหลักของกรรมการรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๓๗ (๒)
เป็นจานวนไม่น้อยกว่าสองเท่าของจานวนตาแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจที่จะต้องแต่งตั้ง เสนอต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ
กรณีมีกรรมการไม่เพียงพอที่จะทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้กระทรวง
เจ้าสังกัดและสานักงานดาเนินการสรรหาบุคคลที่มีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับ
สมรรถนะหลักของกรรมการรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๓๗ (๒) เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง
กรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อดาเนินการคัดเลือกต่อไป โดยให้แต่ละหน่วยงานดาเนินการเสนอชื่อบุคคลไม่
น้อยกว่าจานวนตาแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจที่จะต้องแต่งตั้ง
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจตามวรรคสองต้องดาเนินการ
โดยเร็ว ซึ่งอย่างน้อยต้องจัดให้มีการประกาศรับสมัครเป็นช่องทางหนึ่งในการสรรหา โดยให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่สานักงานกาหนดโดยความเห็นชอบของ คนร.
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในกากับ
ของกระทรวงเจ้าสังกัดทั้งคณะ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นผู้สรรหา
บุคคลเพื่อคัดเลือกตามจานวนที่กาหนดไว้ในมาตรา ๓๘ และดาเนินการต่อไป
มาตรา ๔๐ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณาเสนอรายชื่อ
บุคคลทีส่ มควรจะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในกากับของกระทรวงเจ้าสังกัด
ตาม (๑) ของบทนิยามคาว่า “รัฐวิสาหกิจ” ในมาตรา ๓ จานวนไม่เกินสองเท่าของจานวนตาแหน่ง
กรรมการที่ว่างลงต่อผู้มีอานาจแต่งตั้งเพื่อดาเนินการต่อไป

๑๔
เมื่อได้รับรายชื่อบุคคลที่สมควรจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้ผู้มีอานาจแต่งตั้งพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็น
กรรมการรัฐวิสาหกิจให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
ในกรณีที่คณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจไม่อาจเสนอรายชื่อบุคคล
ที่สมควรจะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจได้ครบตามจานวนกรรมการที่
จะต้องแต่งตั้งหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งดาเนินการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ไม่ครบตามจานวนที่ว่าง ให้ดาเนินการตามมาตรา ๓๘ ต่อไป
มาตรา ๔๑ ให้กรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับค่าตอบแทน
ตามที่ คนร. กาหนด
มาตรา ๔๒ ให้รัฐวิสาหกิจในกากับของกระทรวงเจ้าสังกัดจัดทารายงานการ
ดาเนินงานประจาปีตามหลักเกณฑ์ที่ คนร. กาหนด และนาส่งให้แก่สานักงาน พร้อมกับงบการเงิน
ประจาปีและรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ในการรายงานการดาเนินงานประจาปีตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐวิสาหกิจในกากับ
ของกระทรวงเจ้าสังกัดเปิดเผยสาระสาคัญของรายงานต่อสาธารณชนด้วย
มาตรา ๔๓ บรรษัทในฐานะผู้ถือหุ้นมีหน้าที่กากับดูแลให้รัฐวิสาหกิจในกากับ
ของบรรษัทมีแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
แนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีตามวรรคหนึ่งต้องคานึงถึงมาตรฐานที่ใช้กับ
บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแนวทางการกากับดูแล
กิจการที่ดีที่ คนร. กาหนดตามมาตรา ๓๔ โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) แผนการบริหารและพัฒนากิจการ และการปฏิบัติตามแผนดังกล่าว รวมทั้ง
กาหนดเป้าหมายของกิจการ และการประเมินผลการดาเนินงานของกิจการ เพื่อให้สามารถสร้าง
มูลค่าแก่กิจการได้อย่างยั่งยืน
(๒) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม
(๓) การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส
(๔) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ โดยอย่างน้อยต้องคานึงถึงทักษะ ความรู้
ความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะหลักของกรรมการ กระบวนการสรรหากรรมการที่โปร่งใส
และการมีส่วนร่วมของผู้มสี ่วนได้เสีย
(๕) การกาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
(๖) การกาหนดนโยบายการกากับดูแลบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
ที่รัฐวิสาหกิจในกากับของบรรษัทแต่ละแห่งถือหุ้น
(๗) การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจและภารกิจของรัฐวิสาหกิจ
ในกากับของบรรษัทแต่ละแห่ง

๑๕
หมวด ๒
บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ
ส่วนที่ ๑
การจัดตั้งบรรษัท
มาตรา ๔๔ ให้จัดตั้ง “บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ” ขึ้นเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์
เพื่อถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจในกากับของบรรษัทและกากับดูแลการประกอบกิจการของรัฐวิสาหกิจใน
ฐานะผู้ถือหุ้น ให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง
ลงทุนและบริหารทรัพย์สินของบรรษัท
มาตรา ๔๕ ให้บรรษัทเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น
มาตรา ๔๖ ให้บรรษัทมีอานาจกระทากิจการภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์
ตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๔๔ อานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและหลักทรัพย์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิ
ต่าง ๆ
(๒) ก่อตั้งสิทธิหรือกระทานิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
(๓) ค้าประกันหรือรับรอง รับอาวัล หรือสอดเข้าแก้หน้าในตั๋วเงิน
(๔) กู้หรือยืมเงินในหรือนอกราชอาณาจักรเพื่อกิจการของบรรษัท
การดาเนินการตาม (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ คนร. กาหนด
มาตรา ๔๗ ให้บรรษัทมีทุนหนึ่งพันล้านบาท แบ่งเป็นหนึ่งร้อยล้านหุ้น
มีมูลค่าหุน้ ละสิบบาท
บรรษัทอาจเพิ่มทุนหรือลดทุนได้โดยเสนอกระทรวงการคลังเพื่อเสนอต่อ คนร.
ให้ความเห็นชอบ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบรรษัท
หุ้นทุกหุ้นของบรรษัทต้องใช้เงินครั้งเดียวเต็มมูลค่าและโอนเปลี่ยนมือมิได้
มาตรา ๔๘ ให้บรรษัทประกาศกาหนดแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
ในบรรษัท เพื่อให้บรรษัทดาเนินงานด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และบรรลุวัตถุประสงค์
ในการจัดตั้งบรรษัทตามหลักเกณฑ์ที่ คนร. กาหนด

๑๖
ส่วนที่ ๒
การโอนหุ้นของรัฐวิสาหกิจให้แก่บรรษัท
มาตรา ๔๙ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ คนร. พิจารณาสั่งการให้กระทรวงการคลังโอนหุ้นที่กระทรวงการคลังถืออยู่ในรัฐวิสาหกิจ
ตามบัญชีรายชื่อท้ายพระราชบัญญัตินี้ให้แก่บรรษัท
การโอนหุ้นของรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
ที่กระทรวงการคลังมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ ให้แก่บรรษัทนอกจากที่กาหนดไว้ใน
วรรคหนึ่ง ให้กระทาได้โดยความเห็นชอบของ คนร.
มาตรา ๕๐ ในการรับโอนหุ้นของรัฐวิสาหกิจจากกระทรวงการคลังตาม
มาตรา ๔๙ ให้บรรษัทออกหุ้นของบรรษัทในราคาตามมูลค่าหุ้นให้แก่กระทรวงการคลังเท่ากับ
มูลค่าหุ้นทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจที่รับโอนมา
การคานวณมูลค่าหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) สาหรับรัฐวิสาหกิจที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ให้ใช้ราคาเฉลี่ยประจาวันของหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เฉลี่ยย้อนหลังหกสิบวันทาการ
ก่อนวันที่จะทาการโอน
(๒) สาหรับรัฐวิสาหกิจนอกจาก (๑) ให้ใช้ราคาตามมูลค่าทางบัญชีตามงบ
การเงินประจางวดปีบัญชีที่สิ้นสุดก่อนวันที่จะทาการโอนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
มูลค่าหุ้นทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจที่คานวณได้ตามมาตรานี้ ถ้ามีเศษของสิบบาท
ให้ปัดทิ้ง
มาตรา ๕๑ ให้รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังได้โอนหุ้นให้แก่บรรษัทตาม
พระราชบัญญัตินี้เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และให้นา
กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับพนักงานรัฐวิสาหกิจมาใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจนั้น ตราบเท่าที่บรรษัทยังคงถือหุ้นเกินกว่า
ร้อยละห้าสิบของจานวนหุ้นทั้งหมดในรัฐวิสาหกิจนั้น
ส่วนที่ ๓
คณะกรรมการบรรษัท
มาตรา ๕๒ ให้ คนร. แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ได้จากการสรรหาจานวนเก้าคนเป็นกรรมการ และกรรมการผู้อานวยการใหญ่เป็นกรรมการ
และเลขานุการ เพื่อทาหน้าที่ดาเนินกิจการของบรรษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบรรษัท ตลอดจนมติของ คนร. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบรรษัท

๑๗
ให้ คนร. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการบรรษัท
และรองประธานกรรมการบรรษัท
ในกรณีที่ประธานกรรมการบรรษัทไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือตาแหน่งประธาน
กรรมการบรรษัทว่างลงและยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการบรรษัท ให้รองประธาน
กรรมการบรรษัทปฏิบัติหน้าที่แทน และในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการบรรษัท ให้ประธาน
คนร. แต่งตั้งกรรมการบรรษัทคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการบรรษัท
ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการบรรษัทมีอานาจหน้าที่อย่างเดียวกับประธาน
กรรมการบรรษัท
มาตรา ๕๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕๒ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๔) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ไม่ว่าจะมีการรอการลงโทษหรือไม่ก็
ตาม เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของ
แผ่นดินเพราะร่ารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๖) เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งในพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ของ
พรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น
(๗) เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
ของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๘) เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจในการจัดการ ในนิติบุคคลทีบ่ รรษัท
ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละยี่สิบห้าขึ้นไปหรือมีอานาจควบคุมกิจการ เว้นแต่คณะกรรมการบรรษัท
มอบหมายให้ดารงตาแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือดาเนินกิจการใดในนิติบุคคลดังกล่าว
มาตรา ๕๔ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕๒ มีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละหกปี
ในวาระเริ่มแรก เมื่อครบกาหนดสองปี ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕๒
พ้นจากตาแหน่งเป็นจานวนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก
และเมื่อครบกาหนดสี่ปี ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในจานวนที่เหลือจากการจับสลากเมื่อครบ
กาหนดสองปีพ้นจากตาแหน่ง เป็นจานวนหนึ่งในสองของจานวนดังกล่าวโดยวิธีจับสลาก และให้
ถือว่าการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยวิธีจับสลากเป็นการพ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระ

๑๘
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๕๓ ขึน้ ใหม่ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๕๓ ขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕๓ ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่
ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕๓ ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ อาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๕๕ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕๒ พ้นจากตาแหน่ง
ก่อนครบวาระและยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้คณะกรรมการบรรษัทเท่าที่
เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่
เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕๒ พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดาเนินการ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ภายในเก้าสิบวัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ง ให้มีวาระ
การดารงตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
มาตรา ๕๖ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๕๒ พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) อายุครบเจ็ดสิบปี
(๔) คนร. ให้ออก เนื่องจากทุจริตต่อหน้าที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรง หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นกรรมการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องแสดงเหตุผลในการให้ออกอย่างชัดแจ้ง
(๕) มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๕๓
มาตรา ๕๗ ให้คณะกรรมการบรรษัทกากับดูแลการบริหารงานของบรรษัท
โดยคานึงถึงประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับ มุ่งเน้นผลงานและประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๔๔ โดยให้มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบรรษัท
(๒) อนุมัติกรอบการลงทุน งบประมาณ ประมาณการทางการเงินของบรรษัท
และงบประมาณประจาปีของบรรษัท
(๓) อนุมัติกรอบการโอน รับโอน ซื้อ หรือจาหน่ายหุ้นของรัฐวิสาหกิจในกากับ
ของบรรษัทหรือบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดอื่น
(๔) กากับดูแลให้บรรษัทใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจในกากับ
ของบรรษัทหรือบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดอื่น ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
(๕) กาหนดสมรรถนะหลักและคุณลักษณะของกรรมการบรรษัท
(๖) ให้คาปรึกษาแก่กระทรวงเจ้าสังกัดในการกากับดูแลรัฐวิสาหกิจในกากับ
ของกระทรวงเจ้าสังกัดตามที่ได้รับมอบหมายจาก คนร.
(๗) จ้างและแต่งตั้ง และเลิกสัญญาจ้างกรรมการผู้อานวยการใหญ่

๑๙
(๘) กาหนดเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงานและลูกจ้าง
ตลอดจนกาหนดและปรับปรุงขอบเขตสภาพการจ้าง
(๙) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัด
จ้าง การบริหารจัดการทรัพย์สิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบกิจการภายในของบรรษัท
หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับการดาเนินกิจการของบรรษัท
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบรรษัทหรือตามที่ คนร. มอบหมาย
มาตรา ๕๘ ให้กรรมการบรรษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความ
ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เช่นเดียวกับกรรมการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาตรา ๕๙ การประชุมคณะกรรมการบรรษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัท ถ้าประธานกรรมการบรรษัทไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการบรรษัทเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธาน
กรรมการบรรษัทและรองประธานกรรมการบรรษัทไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบรรษัทคนหนึ่ง
ให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๖๐ ให้คณะกรรมการบรรษัทมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการบรรษัทมอบหมาย
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการ
ที่แต่งตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
มาตรา ๖๑ ให้กรรมการบรรษัทได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
ตามที่ คนร. กาหนด
ให้อนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๖๐ ได้รับค่าตอบแทนตามที่
คณะกรรมการบรรษัทกาหนด
ให้บรรษัทเปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการ
บรรษัทและผู้บริหารระดับสูงของบรรษัทต่อสาธารณชน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คนร.
กาหนด
มาตรา ๖๒ ให้กรรมการบรรษัทเป็นผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๒๐
มาตรา ๖๓ ในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕๒ ให้มีคณะกรรมการ
สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิจานวนเจ็ดคน ซึ่งประธาน คนร. แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งเคยดารงตาแหน่ง
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงพลังงาน เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อานวยการสานัก
งบประมาณ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ผู้อานวยการเป็นเลขานุการ
กรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นข้าราชการประจา
ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียที่ขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ในขณะที่ได้รับการแต่งตั้งและในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
ให้คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งพิจารณาเลือกกรรมการคน
หนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา
มาตรา ๖๔ ในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕๒ ให้คณะกรรมการสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการบรรษัทให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีที่ใช้กับบริษัทที่มีหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(๒) ดาเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีสมรรถนะหลักและคุณลักษณะของ
กรรมการบรรษัทให้สอดคล้องกับมาตรา ๕๗ (๕) รวมทั้งความจาเป็นและความเหมาะสมต่อการ
ดาเนินภารกิจของบรรษัท
(๓) จัดให้มีกระบวนการสรรหากรรมการที่โปร่งใส เปิดกว้าง และคานึงถึง
หลักธรรมาภิบาลที่ดี
(๔) เปิดเผยหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิต่อ
สาธารณชน
มาตรา ๖๕ ให้คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและคัดเลือกบุคคล
ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕๒ จานวนสองเท่าของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะแต่งตั้ง เพื่อเสนอ คนร. พิจารณา
มาตรา ๖๖ ให้คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิทงั้ คณะพ้นจากตาแหน่ง
เมื่อได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕๒ เสร็จสิ้นตามที่ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒเิ พื่อดาเนินการสรรหาในครั้งนั้น

๒๑
มาตรา ๖๗ การประชุมของคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ถ้าประธานกรรมการไม่มา
ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ ระชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง
ชี้ขาด
มาตรา ๖๘ ให้กรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒไิ ด้รับค่าตอบแทนตามที่ประธาน
คนร. กาหนด และให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของบรรษัท
ส่วนที่ ๔
กรรมการผู้อานวยการใหญ่

มาตรา ๖๙ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติ
(๑) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของบรรษัท
(๒) สามารถทางานให้แก่บรรษัทได้เต็มเวลา
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๔) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ไม่ว่าจะมีการรอการลงโทษหรือไม่ก็ตาม
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของ
แผ่นดินเพราะร่ารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๖) เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งในพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่
ของพรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น
(๗) เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
ของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๘) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
(๙) เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจในการจัดการในนิติบุคคลอื่น
เว้นแต่คณะกรรมการบรรษัทมอบหมายหรือเห็นชอบให้เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล
ที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้น หรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ร่วมลงทุนกับบรรษัท หรือเป็นการดารงตาแหน่ง
กรรมการซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบรรษัทกาหนด

๒๒
(๑๐) เป็นผู้ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจในกากับของบรรษัท นิติบุคคลที่บรรษัท
หรือรัฐวิสาหกิจในกากับของบรรษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าหรือมีอานาจควบคุมกิจการ
นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ร่วมลงทุนกับบรรษัท หรือนิติบุคคลซึ่งโดยสภาพของประโยชน์ของธุรกิจ
ของนิติบุคคลนั้นอาจขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของบรรษัท เว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพื่อ
ประโยชน์ในการลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบรรษัทกาหนด
มาตรา ๗๐ ในการจ้างและแต่งตั้งกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ให้คณะกรรมการ
บรรษัทมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีอายุไม่เกินหกสิบสามปีในวันยื่นใบ
สมัคร โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์และกระบวนการได้มาซึ่งกรรมการผู้อานวยการใหญ่ต่อสาธารณชน
การจ้างกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ให้มีระยะเวลาคราวละไม่เกินสี่ปีนับแต่วันที่
สัญญาจ้างมีผลใช้บังคับ
ในการทาสัญญาจ้าง ให้ประธานกรรมการบรรษัทหรือกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบรรษัทเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง และให้การจ้างตามสัญญา
ดังกล่าวไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
สัญญาจ้างตามวรรคสาม อย่างน้อยต้องมีข้อกาหนดเกี่ยวกับการดารงตาแหน่ง
เงื่อนไขการทางาน การพ้นจากตาแหน่ง เงื่อนไขการเลิกสัญญาจ้าง การประเมินผลการทางาน
และค่าจ้างหรือผลประโยชน์อื่นของกรรมการผู้อานวยการใหญ่
การกาหนดค่าจ้างหรือผลประโยชน์อื่นใดที่กรรมการผู้อานวยการใหญ่จะได้รับ
รวมทั้งเงื่อนไขการจ้างกรรมการผู้อานวยการใหญ่ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบรรษัทกาหนด
ในกรณีที่คณะกรรมการบรรษัทเห็นสมควรจ้างกรรมการผู้อานวยการใหญ่คนเดิม
ต่อหลังจากครบกาหนดเวลาตามสัญญาจ้างเพราะเห็นว่ากรรมการผู้อานวยการใหญ่คนเดิมมีผล
การทางานดีมีประสิทธิภาพและการจ้างกรรมการผู้อานวยการใหญ่คนเดิมจะก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างยิ่งแก่บรรษัท ให้คณะกรรมการบรรษัทดาเนินการต่อไปได้ โดยไม่ต้องดาเนินกระบวนการ
สรรหาตามวรรคหนึ่ง แต่จะจ้างเกินสองคราวติดต่อกันไม่ได้
มาตรา ๗๑ กรรมการผู้อานวยการใหญ่พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) อายุครบหกสิบห้าปี
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๖๙
(๔) สัญญาจ้างสิ้นสุดลงหรือมีการเลิกสัญญาจ้าง
มาตรา ๗๒ กรรมการผู้อานวยการใหญ่มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการดาเนินกิจการของบรรษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ของบรรษัท
ตลอดจนบริหารงานตามนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบรรษัท ระเบียบหรือข้อบังคับ
ที่คณะกรรมการบรรษัทกาหนด
ให้กรรมการผู้อานวยการใหญ่เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของบรรษัท
และมีอานาจบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนเงินเดือน และลงโทษทางวินัยแก่พนักงานและลูกจ้าง
ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการบรรษัทกาหนด

๒๓
ในกิจการของบรรษัทที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้กรรมการผู้อานวยการใหญ่
เป็นผู้แทนของบรรษัท และเพื่อการนี้ กรรมการผู้อานวยการใหญ่จะมอบอานาจให้บุคคลอื่น
เป็นการทั่วไปหรือเฉพาะอย่างเพื่อกระทากิจการอย่างหนึ่งอย่างใดของบรรษัทแทนก็ได้
ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการบรรษัทกาหนด
มาตรา ๗๓ ให้กรรมการผู้อานวยการใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เช่นเดียวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาตรา ๗๔ ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการผู้อานวยการใหญ่ว่างลง ให้ประธาน
กรรมการบรรษัทแต่งตั้งกรรมการบรรษัทหรือพนักงานบรรษัทคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการกรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่ ทั้งนี้ ให้ผู้รักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่มีอานาจหน้าที่อย่างเดียวกับ
กรรมการผู้อานวยการใหญ่
มาตรา ๗๕ ให้กรรมการผู้อานวยการใหญ่เป็นผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ส่วนที่ ๕
ประมาณการรายจ่ายและเงินสารองของบรรษัท
มาตรา ๗๖ ให้บรรษัทจัดทางบประมาณประจาปีของบรรษัทสาหรับปีถัดไป
เป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กระทรวงการคลังทราบ
ให้คณะกรรมการบรรษัทอนุมัติประมาณการรายจ่ายประจาปีของบรรษัทได้
ในวงเงินไม่เกินร้อยละศูนย์จุดศูนย์แปดของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบรรษัท ณ วันสิ้นไตรมาส
ก่อนการจัดเตรียมประมาณการรายจ่าย แต่ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท
กรณีที่บรรษัทมีความจาเป็นต้องตั้งประมาณการรายจ่ายในปีใดเกินกว่าวงเงิน
ที่กาหนดตามวรรคสอง ให้บรรษัทขอความเห็นชอบต่อ คนร. ก่อน
การจัดทางบประมาณประจาปีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการบรรษัทกาหนด
มาตรา ๗๗ ให้คณะกรรมการบรรษัทจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี โดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลังเป็นเงินปันผลและเงินสารอง ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสารองเพื่อเสถียรภาพด้านการเงินของบรรษัท
(๒) เงินสารองเพื่อการลงทุน
(๓) เงินสารองประเภทอื่นตามที่คณะกรรมการบรรษัทกาหนด
ในระหว่างปี เมื่อมีกาไรพอสมควรจากการดาเนินการ คณะกรรมการบรรษัท
อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือกระทรวงการคลังอาจเรียกให้บรรษัท
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลก็ได้
คณะกรรมการบรรษัทอาจพิจารณาอนุมัติให้มีการโอนเงินสารองตาม (๑) (๒)
และ (๓) ระหว่างกันได้ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

๒๔
ส่วนที่ ๖
การบัญชีและการรายงาน
มาตรา ๗๘ ให้บรรษัทจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมและจัดทาบัญชีตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุม
ภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน ที่เพียงพอและเหมาะสมกับกิจการของบรรษัท
ให้รอบระยะเวลาบัญชีของบรรษัทมีกาหนดหนึ่งปีตามปีปฏิทิน
มาตรา ๗๙ ให้กระทรวงการคลังแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบรรษัท
มาตรา ๘๐ ให้บรรษัทจัดทารายงานการดาเนินงานประจาปี ตามหลักเกณฑ์
ที่ คนร. กาหนด และนาส่งพร้อมกับงบการเงินประจาปีและรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
ให้กระทรวงการคลัง และ คนร. ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ให้บรรษัทเปิดเผยสาระสาคัญของรายงานการดาเนินงานประจาปีตามวรรคหนึ่ง
ต่อสาธารณชนด้วย
หมวด ๓
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๘๑ ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลหรือกิจการของบรรษัท หรือรัฐวิสาหกิจเนื่องจาก
การปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ช่วยเหลือผู้ที่ปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ อันเป็นข้อมูลหรือกิจการที่
ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ถ้าผู้นั้นนาไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การเปิดเผยในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การเปิดเผยตามอานาจหน้าที่
(๒) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
(๓) การเปิดเผยเกี่ยวกับการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) การเปิดเผยข้อมูลหรือกิจการของบรรษัทหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งบรรษัท
หรือรัฐวิสาหกิจดังกล่าวให้ความยินยอมแล้ว
(๕) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
หากการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลหรือกิจการตามวรรคหนึ่งเป็นไปเพื่อแสวงหา
ประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองเท่าของ
ประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงจะได้รับจากการกระทาดังกล่าว แต่ทั้งนี้ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ากว่าห้า
แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

๒๕
มาตรา ๘๒ กรรมการบรรษัทหรือกรรมการผู้อานวยการใหญ่ผู้ใดไม่ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริตตามมาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๗๓
จนเป็นเหตุให้บรรษัทได้รับความเสียหาย หรือทาให้ตนเอง หรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการไม่
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินจานวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้น หรือประโยชน์ที่ได้รับ
แต่ทั้งนี้ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ากว่าห้าแสนบาท
ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทาโดยทุจริต ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ
แต่ทั้งนี้ค่าปรับดังกล่าว ต้องไม่ต่ากว่าหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๘๓ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้น
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกาหนดนโยบายและกากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๗
ปฏิบัติหน้าที่เป็น คนร. ตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมี คนร. ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการ
สรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับ
แต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ คนร. ตามวรรคหนึ่ง แต่งตั้งกรรมการ คนร. จานวนสี่คน ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการบรรษัท โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จาเป็นไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบรรษัทชุดแรก
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕๒ ชุดแรกปฏิบัติหน้าที่สรรหากรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่คนแรก
ในระหว่างที่ยังไม่มีกรรมการผู้อานวยการใหญ่คนแรก ให้ผู้อานวยการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการผู้อานวยการใหญ่ โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จาเป็นไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งกรรมการผู้อานวยการใหญ่ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้ได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๘๓/๑ ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจที่แต่งตั้งขึ้น
โดยคาสั่งของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกาหนด
นโยบายและกากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๗ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการ
กลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัตินี้ จะเข้ารับหน้าที่ โดยให้ดาเนินการแต่งตั้ง
กรรมการรัฐวิสาหกิจตามแนวทางที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิ สาหกิจที่มีอยู่ในวัน
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมี การกาหนดสมรรถนะหลักของ
กรรมการรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใช้บังคับ

๒๖
มาตรา ๘๔ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕๒ ชุดแรกมีวาระการดารง
ตาแหน่งหกปี โดยมิให้นาความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๕๔ มาใช้บังคับ
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ
การดารงตาแหน่งหกปี และยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้คณะกรรมการบรรษัท
เท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างตามวรรคสอง
ให้มีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ให้ถือว่าการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจาก
ตาแหน่งเมื่อครบระยะเวลาหกปีตามวรรคหนึ่ง เป็นการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๕๔
มาตรา ๘๕ ในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕๒ ชุดแรก
ให้คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิทาหน้าทีก่ าหนดสมรรถนะหลักและคุณลักษณะของ
คณะกรรมการบรรษัท
ให้สมรรถนะหลักและคุณลักษณะของกรรมการบรรษัทยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
จนกว่าคณะกรรมการบรรษัทจะกาหนดตามมาตรา ๕๗ (๕)
มาตรา ๘๖ ในวาระเริ่มแรก ให้รัฐมนตรีมีอานาจสั่งให้ข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนักงานราชการสังกัดสานักงาน ไปปฏิบัติงานของบรรษัทเป็นการชั่วคราวไม่เกินหนึ่งปี
มาตรา ๘๗ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการสังกัดสานักงาน
ตามมาตรา ๘๖ ผู้ใดประสงค์จะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบรรษัท ให้แสดงความจานงเป็น
หนังสือต่อผู้บังคับบัญชาก่อนครบกาหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานตามมาตรา ๘๖ ไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน และเมื่อได้ผ่านการคัดเลือกหรือการประเมินจากบรรษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการบรรษัทกาหนด และได้รับการบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบรรษัทแล้ว ให้เป็น
อันออกจากราชการ
ผู้ที่ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการ
เพราะเลิกหรือยุบตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วย
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือในกรณีเป็นลูกจ้างให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากงาน
เพราะทางราชการยุบตาแหน่งหรือทางราชการเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด และให้ได้รับบาเหน็จ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้าง
มาตรา ๘๘ การประเมินผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ดาเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ

๒๗
มาตรา ๘๙ เมื่อกระทรวงการคลังได้โอนหุ้นในรัฐวิสาหกิจให้แก่บรรษัทแล้ว
ให้มติคณะรัฐมนตรีทกี่ าหนดสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังในรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัท
จากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดใดใช้บังคับกับบรรษัทในการถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจนั้นด้วย จนกว่าจะ
มีมติเป็นอย่างอื่น
มาตรา ๘๙/๑ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อกาหนด คาสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การดาเนินการออกระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการให้ แล้ ว เสร็จ
ภายในหนึ่ งปี นั บ แต่วัน ที่ พระราชบั ญญัตินี้ ใช้บัง คับ หากไม่ส ามารถดาเนิ นการได้ ให้รัฐมนตรี
รายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ในกรณีที่ไม่อาจนาบรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และข้อกาหนดใด ๆ
รวมทั้งคาสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับในเรื่องใดได้ตามวรรค
หนึ่ง การดาเนินการของหน่วยงานของรัฐในเรื่องนั้นให้เป็นไปตามที่ คนร. กาหนด
มาตรา ๙๐ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด
ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ที่อ้างถึงคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกาหนดนโยบายและกากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๗
ให้ถือว่ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น อ้างถึง คนร. ตามพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๙๑ ให้กระทรวงการคลัง สานักงาน สานักงาน ก.พ.ร. สานักงาน ก.พ.
สานักงบประมาณ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทาโครงสร้างสานักงาน กรอบอัตรากาลัง
ข้าราชการและพนักงานราชการ และกาหนดงบประมาณ รวมทั้งการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็น
เพื่อรองรับการดาเนินการตามหน้าที่และอานาจของสานักงานตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
...........................................
...........................................

๒๘
บัญชีรายชื่อรัฐวิสาหกิจ
๑. บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
๒. บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
๓. บริษัท ขนส่ง จากัด
๔. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
๕. บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
๖. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด
๗. บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
๘. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
๙. บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จากัด
๑๐. บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)
๑๑. บริษัท อู่กรุงเทพ จากัด

