
        

 
คํานิยาม 
• กรรมการโดยตําแหนง  หมายถึง กรรมการที่ดํารงตําแหนงของหนวยงานตามท่ีกฎหมายจัดตั้ง ระเบียบ           

หรือขอบังคับของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ กําหนด 
• กรรมการผูแทนกระทรวงการคลัง  หมายถึง  กรรมการซึ่งเปนขาราชการประจําในสังกัดกระทรวงการคลัง 
• กรรมการผูแทนสวนราชการ  หมายถึง  กรรมการซึ่งเปนขาราชการประจําในสังกัดสวนราชการอ่ืน

นอกเหนอืจากกระทรวงการคลัง 
• กรรมการอ่ืนหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  หมายถึง  กรรมการท่ีไมใชกรรมการโดยตาํแหนง หรือ

กรรมการผูแทนกระทรวงการคลัง หรือกรรมการผูแทนสวนราชการ 
• กรรมการอิสระ  หมายถึง  กรรมการจากภายนอกทีไ่มไดมีตําแหนงเปนผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ             

ไมเปนกรรมการบริหารหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามผกูพันรัฐวิสาหกิจ และเปนอิสระจากผูถือหุน           
รายใหญ ผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ โดยสามารถทําหนาท่ีคุมครองผลประโยชนของรัฐหรือผูถือหุน               
ทุกรายอยางเทาเทียมกันและสามารถชวยดูแลไมใหเกิดรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน         
ระหวางรัฐวิสาหกิจกับบุคคลที่เก่ียวของกันตน  

 

ในการแตงตั้งและการคํานวณสัดสวนกรรมการจากบญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจใหถือปฏิบตั ิดังนี ้
 

1. การนับจํานวนกรรมการที่มาจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
1.1 กรรมการโดยตําแหนงตามที่กฎหมายกําหนด  

- ไมถือเปนกรรมการอื่น 
- ไมนบัรวมอยูในสัดสวนกรรมการจากบญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

1.2 กรรมการผูแทนสวนราชการตามที่กฎหมายกําหนด  
- ไมถือเปนกรรมการอื่น 
- ไมนับรวมอยูในสัดสวนกรรมการจากบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ  (แตสามารถแตงตั้งบุคคล

จากบญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจได) 
1.3 กรรมการอ่ืน/ กรรมการผูทรงคณุวุฒิ 

(1) ในกรณีทีก่ฎหมายจดัตัง้ของรัฐวิสาหกิจกําหนดใหมีกรรมการอ่ืน  โดยในสวนของกรรมการ
อ่ืนตองมีกรรมการผูแทนสวนราชการรวมอยูดวย  

- ไมถือเปนกรรมการอื่น 
- ไมนับรวมอยูในสัดสวนกรรมการจากบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ  (แตสามารถแตงตั้ง

บุคคลจากบญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจได) 
 

/(2) กรรมการ... 

หลักเกณฑการแตงตั้งและการคํานวณสัดสวนกรรมการ     
จากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
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(2) กรรมการอ่ืนๆ    

- ตองแตงตั้งจากบญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. สถานะของกรรมการผูแทนกระทรวงการคลัง  แบงออกเปน 
2.1  กรณีท่ีกฎหมายจัดตั้ง ระเบียบ ขอบงัคับของรัฐวิสาหกิจนั้นกําหนดใหมีผูแทนกระทรวง  

การคลังในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
- เปนไปตามขอ 1.1  1.2  และ 1.3 (1) 

2.2  กรณีกฎหมายจัดตั้ง ระเบียบ ขอบังคับของรัฐวิสาหกิจนั้นไมไดกําหนดใหมีผูแทน
กระทรวงการคลัง แตระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 
ขอ 17 กําหนดใหรัฐวิสาหกจิทุกแหงดําเนนิการใหมีผูแทนกระทรวงการคลังซึ่งเปนขาราชการประจําเปน
กรรมการอยูในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

- ไมตองแตงตั้งจากบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ  (โดยอยูในสัดสวน 2 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น) แตถาหากบุคคลท่ีแตงตั้งเปนบุคคลท่ีอยูในบัญชีรายช่ือ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ สามารถนับรวมอยูในสัดสวนกรรมการจากบญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจได 

- กรณีท่ีมีกรรมการผูแทนกระทรวงการคลังอยูแลว หากสวนราชการอ่ืนแตงตั้งขาราชการกระทรวง 
การคลังจากบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจเปนกรรมการอ่ืนอีกคนหนึ่ง  ใหถือวาขาราชการผูนั้นเปนกรรมการ
ผูแทนกระทรวงการคลังดวย  และใหนบัรวมอยูในสัดสวนกรรมการจากบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

 

 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

หมายเหตุ   :   กรณีที่รัฐวิสาหกิจตองการแตงต้ังกรรมการผูแทนกระทรวงการคลังซ่ึงเปนขาราชการประจํา            
เขารวมเปนกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนอกเหนือจากที่มีอยูแลว รัฐวิสาหกิจจะตองแจงกระทรวงการคลัง
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงต้ังกรรมการผูแทนกระทรวงการคลังดวยทุกครั้ง 

หมายเหตุ   :   1.  กรณีที่กรรมการอ่ืนในคณะกรรมการรฐัวิสาหกิจที่ไดรับการแตงต้ังกอนมีการจัดทําบัญชี
รายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ หากตอมากรรมการผูน้ันไดรับการคัดสรรใหข้ึนบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ที่กระทรวงการคลังจัดทําข้ึน ยอมถือไดวารัฐวิสาหกิจน้ันมีบคุคลที่อยูในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ         
ที่กระทรวงการคลังจัดทําข้ึนเปนกรรมการอ่ืนในรัฐวิสาหกิจน้ันตามที่กําหนดในมาตรา 12/1 แหง
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาํหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และทีแ่กไขเพิม่เติม 
(แนวคําวินิจฉัยของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  เรื่องเสรจ็ที่ 844/2551) 
                    2. กรณีที่บุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการรัฐวิสาหกิจ          
อยูกอนวันประกาศยกเลิกบัญชีรายช่ือฯ ใหบุคคลดังกลาวยงัคงดํารงตําแหนงกรรมการรัฐวิสาหกิจไดตอไปจนครบ
วาระ แตไมนํามารวมคํานวณสัดสวนของกรรมการอ่ืนจากบัญชีรายช่ือฯ 
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1. แนวปฏิบัติของสวนราชการเกี่ยวกบัการแตงตัง้บุคคลจากบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจเปนกรรมการอ่ืนในรัฐวิสาหกิจ 

ผูมีอํานาจแตงตั้งกรรมการอื่นท่ีมิใชกรรมการโดยตําแหนงในรัฐวิสาหกิจจะตองดําเนินการ
ดังนี ้

1.1 กรณีท่ีกรรมการอื่นในรัฐวิสาหกิจครบวาระการดาํรงตําแหนงหรือพนจากตําแหนง            
กอนครบวาระ จะตองแตงตัง้กรรมการอื่นจากบญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจแทนกรรมการรายดังกลาว
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 

1.2 ตรวจสอบคุณสมบตัิและลักษณะตองหามของบุคคลท่ีจะแตงตัง้ตามท่ีกําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกจิ  กฎหมายจัดตั้งของ
รัฐวิสาหกิจนั้นๆ รวมท้ังกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวของ  

1.3 แตงตั้งบคุคลใดบคุคลหนึ่งใหดาํรงตาํแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจไดไมเกิน 3 แหง  
ท้ังนี้นับรวมการเปนกรรมการโดยตําแหนงและการไดรับมอบหมายใหปฏิบัติราชการแทนในตาํแหนง
กรรมการดวย  แตไมรวมกรณีท่ีกรรมการโดยตาํแหนงไดมอบหมายใหผูอ่ืนปฏิบัตริาชการแทน 

1.4 ใหบุคคลผูซึ่งไดรับการเสนอช่ือรับรองประวัติของตนเองและสําแดงวาตนมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามในการดาํรงตําแหนงกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้นๆ  

1.5 ขออนุญาตจากผูบังคบับัญชาของหนวยงานเปนลายลักษณอักษรโดยมีเอกสารประกอบ
ในกรณีท่ีบุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอื่นมีสถานะเปนขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงาน
อ่ืนของรัฐ 
 
2. แนวปฏิบัติของกระทรวงการคลงั 

2.1 กระทรวงการคลังดําเนนิการจัดใหมีการอบรมโดยจัดตั้งสถาบนัพัฒนาบุคลากรรัฐวิสาหกิจ 
รวมถึงบุคคลจากบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ  เพ่ือสงเสริมความรูแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

2.2 ใหรัฐวิสาหกิจกําหนดโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการชุดใหญและคณะกรรมการ
ชุดยอยใหชัดเจน (Board and Sub board Structure Policy) 

2.3 ดําเนนิการใหมีชองทางการติดตอส่ือสาร (Communication) และจัดทําคูมือแนวทางปฏิบตัิ
สําหรับบุคคลในบญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

2.4 การใหองคความรูท่ัวไปท่ีเก่ียวของ เชน การกํากับดูแล และหลักธรรมาภิบาล (Knowledge 
Enhancement;  Common Platform; Regulatory and Governance) 

 
 

/2.5  การสราง... 

แนวปฏิบัติสําหรับสวนราชการและ                   
บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ               
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2.5  การสรางเครือขายกรรมการ โดยจัดทําทําเนียบบุคคลในบญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ  

(Networking) และสนับสนุนใหกรรมการจากบัญชีรายช่ือฯ มีการแลกเปล่ียนความคดิเห็นหรือประชุมหารือ
รวมกันอยางสมํ่าเสมอ (Collegiate Spirit ; Regulatory and Internal meeting) 

2.6 การเผยแพรหลักเกณฑและคูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ (Good Corporate 
Governance) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)   การควบคุมภายใน (Internal Control) และการเปน
กรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ (Audit Committee)  

 
3. แนวปฏิบัติของบุคคลในบัญชีรายชือ่กรรมการรฐัวิสาหกิจ   

3.1  เขารับการอบรม / รวมการสัมมนา/ ดูงานอยางตอเนื่อง ซึ่งกระทรวงการคลังจะแจง
หลักสูตรใหบคุคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจเขารับการอบรมตามที่กําหนด   

3.2  กรณีท่ีบุคคลในบญัชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกจิมีความประสงคจะปรับปรุงขอมูลสวนบุคคล                 
ใหเปนปจจุบนัหรือมีการเปล่ียนแปลงคุณสมบัตหิรือขอมูลสวนบุคคล  ใหบุคคลดังกลาวมีหนังสือแจงมายัง
สํานกังานเลขานุการคณะกรรมการจัดทําบญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ  (สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ)  ทราบเพ่ือดาํเนนิการตอไป 

3.3  กรณีท่ีบุคคลในบญัชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจขาดคณุสมบัติและมีลักษณะตองหาม           
ในภายหลังใหบุคคลดังกลาวมีหนังสือแจงสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการจัดทําบญัชีรายช่ือกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ  (สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) ทราบภายในสามสิบวันทําการนับจากวันท่ีรูถึง
เหตุท่ีทําใหขาดคุณสมบัติหรือมีความชัดเจนหรือเปนท่ียุติวาตนขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม 

3.4 บุคคลท่ีไดรับการแตงตัง้ใหเปนกรรมการอื่นในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจะตองปฏิบัตติาม
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ เชน  การแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินตอ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ

3.5 บุคคลท่ีไดรับการแตงตัง้ใหเปนกรรมการอื่นในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจะตองเขารับการ
อบรมหรือรวมกิจกรรมพัฒนากรรมการตามหลักสูตรและระยะเวลาท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
 

 
------------------------------------------------------------------------- 
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1. สถานะของกรรมการรัฐวิสาหกิจที่แตงตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 

1.1 กรรมการที่แตงตั้งจากบญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจอยางนอย 1 คนตองเปนกรรมการอิสระ 
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit  Committee) ในรัฐวิสาหกิจอยางนอย 1 คนควรตองแตงตั้ง

จากกรรมการอิสระจากบญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
1.3 กรรมการท่ีแตงตั้งจากบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจควรดํารงตําแหนงกรรมการรัฐวิสาหกิจ

จนครบวาระการดํารงตาํแหนง  กรณีท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงหรือใหออกกอนครบวาระ จะตองขอความ
เห็นชอบจากกระทรวงการคลังกอน 

 

2. หนาที่ของกรรมการรฐัวิสาหกิจที่แตงตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
2.1 หนาที่ตอกระทรวงการคลัง 

(1)  การรายงานรายไตรมาส โดยแบบฟอรมการรายงานจะประกอบไปดวย ฐานะการเงิน 
ผลการดาํเนินงาน การดําเนนิงานตามนโยบายภาครัฐ ปญหาในการดําเนินงาน การเบิกจายงบลงทุน ฯลฯ 

(2)  เขารับการอบรมตามทีก่ระทรวงการคลัง โดยสาํนกังานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจกําหนด (Knowledge Specialization)   โดยใหรัฐวิสาหกิจเปนผูสนบัสนนุคาใชจายในการ
ดําเนนิการ/อบรม         

2.2 หนาที่ตอกระทรวงเจาสังกัด 
(1)  การรายงานรายไตรมาส  โดยแบบฟอรมการรายงานจะประกอบไปดวย ฐานะการเงิน 

ผลการดาํเนินงาน การดําเนนิงานตามนโยบายภาครัฐ ปญหาในการดําเนินงาน การเบิกจายงบลงทุน ฯลฯ 
 

3. หนาที่ของกระทรวงการคลังตอกรรมการรัฐวิสาหกิจที่แตงตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ 

3.1 กระทรวงการคลังจะนาํผลการประเมินผลการดําเนนิงานประจําปของรัฐวิสาหกิจในสวนของ
การประเมินบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมาพิจารณาปรับปรุงบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ดวย 

3.2 การอํานวยประโยชนใหแกกรรมการท่ีแตงตั้งจากบญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Facilitate 
Directors’ Pool)  ผานชองทาง MOF Board Center เพ่ือการติดตอส่ือสารและการรายงาน รวมท้ัง                
ใหคําปรึกษาและรับขอเสนอแนะตางๆ  

 
------------------------------------------------------------------------- 

สถานะและหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการรัฐวิสาหกิจ      
ที่แตงตั้งจากบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ       
รวมทั้งหนาที่ของกระทรวงการคลังตอบุคคลดังกลาว 

D:\Phai_Reserve Files\Phai_สกม\Director's Pool\หารอืรว่ม ผอ.สคร เรือ่ง DP\ขอความเหน็ชอบหลกัเกณฑฯ์ (เสนอใหม)่_พ.ค.52 


