
 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัท าบญัชีรายช่ือกรรมการรฐัวิสาหกิจ  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
ส่วนที ่๑ 

คณะกรรมการจดัท าบญัชีรายชื่อกรรมการรฐัวิสาหกิจ 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธกีารว่าด้วยการจัดท าบัญชีรายช่ือกรรมการ

รัฐวิสาหกจิ เพ่ือให้การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการในรัฐวิสาหกจิที่มิใช่กรรมการโดยต าแหน่งจากบัญชีรายช่ือ

กรรมการรัฐวิสาหกจิที่กระทรวงการคลังจัดท าข้ึนเกดิความโปร่งใส และได้มาซ่ึงกรรมการรัฐวิสาหกจิที่มี

ความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกบัลักษณะของธุรกจิและการด าเนินงานของ

รัฐวิสาหกจิ   
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับ

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกจิ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตคุิณสมบัติมาตรฐาน

ส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกจิ  (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรีจึงก าหนดหลักเกณฑแ์ละ
วิธกีารจัดท าบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกจิ ดังต่อไปนี้  

 
ข้อ ๑ ค านิยาม 

๑.๑ “รัฐวิสาหกจิ” หมายความว่า รัฐวิสาหกจิตามความในพระราชบัญญัติ                     
คุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกจิ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๑.๒ “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการจัดท าบัญชีรายช่ือกรรมการ
รัฐวิสาหกจิ    

 
ข้อ ๒ คณะกรรมการจัดท าบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกจิ 

ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน

กรรมการ  ปลัดกระทรวงที่มีรัฐวิสาหกจิอยู่ใต้สังกดัซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังไม่เกนิ ๔ คน ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึง

คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของกระทรวงการคลังไม่เกนิ ๖ คน  ผู้อ านวยการส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้แทนส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกจิเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ข้อ ๓ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

(๑) มีสญัชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต ่ากว่าสี่สบิปีบริบูรณ ์
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(๓) มีประสบการณ์การเป็นกรรมการหรือผู้บริหารองค์กรของภาครัฐหรือภาคเอกชน 
(๔) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ            

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ

ร ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 
(๘) ไม่เป็นข้าราชการการเมอืง ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมืองหรือ

เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  

(๙) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
 

ข้อ ๔ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(๑) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี  โดยกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัเกนิ          

๒ วาระไม่ได้ 
(๒) นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก    

ต าแหน่งเมื่อ 
(๒.๑) ตาย 
(๒.๒) ลาออก 
(๒.๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ 

 
ข้อ ๕ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรี

โดยค าแนะน าของกระทรวงการคลังแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมข้ึนในระหว่างที่กรรมการซ่ึงแต่งต้ังไว้แล้วยังมีวาระ 

อยู่ในต าแหน่ง  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งด ารงต าแหน่งแทนหรือเป็นกรรมการเพ่ิมข้ึน  โดยให้อยู่ในต าแหน่งเทา่กบั

วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงได้แต่งต้ังไว้แล้ว 

 
ข้อ ๖ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวน

กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏบัิติ

หน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึง                             

ในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพ่ิมข้ึนอกีหน่ึงเสยีงเป็นเสียงช้ีขาด 
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ข้อ ๗ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(๑) พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม  

กบัภารกจิและความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการรัฐวิสาหกจิ โดยจ าแนกตามความเช่ียวชาญตาม

หลักเกณฑข้์อ ๑๒ ที่ก  าหนดเพ่ือขึ้นบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกจิ 
(๒) คัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือข้ึนบัญชีรายช่ือกรรมการ            

รัฐวิสาหกจิ 
(๓) พิจารณาทบทวนบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกจิ เพ่ือให้คงสถานะการเป็น

กรรมการในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกจิ 
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณารายละเอยีดในเร่ืองต่างๆ หรือ ปฏบัิติงาน

ใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
(๕) ด าเนินการอื่นใดเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑน้ี์ 

 
ข้อ ๘ ให้น าความในข้อ ๖ มาใช้บังคับกบัคณะอนุกรรมการด้วยโดยอนุโลม 

 
ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้รับค่าตอบแทนการปฏบัิติงานเป็น           

เงินสมนาคุณเหมาจ่ายเป็นรายเดือน  โดยขอท าความตกลงกบักระทรวงการคลัง 

 
ข้อ ๑๐ ให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ ท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการ  

ของคณะกรรมการ 

 
ส่วนที ่๒ 

การจดัท าบญัชีรายชื่อกรรมการรฐัวิสาหกิจ 
 

ข้อ ๑๑ บัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกจิ ต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความเช่ียวชาญ                 

ในด้านต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกบัลักษณะของธุรกจิและการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
 
ข้อ ๑๒ กระบวนการจัดท าบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกจิ มีดังน้ี 

(๑) การได้มาซ่ึงช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดสรรเป็นกรรมการรัฐวิสาหกจิ           

ในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกจิมี ๓ วิธ ีดังน้ี 
(๑.๑) ประกาศรับสมัครเป็นการทั่วไป  โดยการประกาศรับสมัครบุคคล             

ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๓ ตามสื่อต่างๆ ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกนั  
(๑.๒) คณะกรรมการแจ้งบุคคลหรือหน่วยงานให้เสนอช่ือบุคคลที่เหน็ว่า      

มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการคัดสรร 
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(๑.๓) คณะกรรมการมีความเหน็โดยเฉพาะเป็นเอกฉันทข์องกรรมการ          

ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธอิอกเสยีงให้เสนอช่ือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเข้ารับการคัดสรร 
(๒) ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ

เบ้ืองต้นของบุคคลผู้เข้ารับการคัดสรรเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
(๓) คณะกรรมการด าเนินการคัดสรรบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ และ              

มีความเหมาะสมให้เข้ามาอยู่ในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกจิ โดยในการคัดสรรให้ใช้วิธกีารลงคะแนนเสียง
เพ่ือมีมติ  โดยมติของที่ประชุมต้องไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่และมีสิทธิออกเสียง 

 
ข้อ ๑๓ บุคคลที่จะเข้ารับการคัดสรรเป็นกรรมการรัฐวิสาหกจิในบัญชีรายช่ือกรรมการ

รัฐวิสาหกจิจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้  
(๑) มีสญัชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่เกนิหกสบิห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกบักจิการของรัฐวิสาหกจิน้ันๆ 
(๔) มีประสบการณ์การเป็นกรรมการหรือผู้บริหารองค์กรของภาครัฐหรือภาคเอกชน 
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดย ค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(๘) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ

ร ่ารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สนิเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 
(๙) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น 
(๑๐) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการด ารงต าแหน่งกรรมการตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
(๑๑) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
(๑๒) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
(๑๓) ไม่เป็นกรรมการจัดท าบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกจิ  เว้นแต่กรรมการ   

โดยต าแหน่งและข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการ 
 

ข้อ ๑๔ บุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกจิจะพ้นจากบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกจิ 

เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๓ ในภายหลัง 
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ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการฝึกอบรมหรือร่วมกิจกรรมพัฒนากรรมการส าหรับ          

ผู้ที่ได้รับการคัดสรรเข้าสู่บัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกจิ 

 
ส่วนที ่๓ 

การประกาศบญัชีรายชื่อกรรมการรฐัวิสาหกิจ 
 

ข้อ ๑๖ เม่ือคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๓ ได้แล้ว            

ให้ด าเนินการจัดท าบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกจิเพ่ือผู้มีอ านาจแต่งตั้งตามกฎหมายพิจารณาคัดสรร 

บุคคลจากบัญชีรายช่ือเพ่ือด าเนินการแต่งตั้งตามขั้นตอนต่อไป 
การจัดท าบัญชีรายช่ือตามวรรคหน่ึง และการพ้นจากบัญชีรายช่ือตามข้อ ๑๔              

ให้จัดท าเป็นประกาศกระทรวงการคลัง  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้มีอ านาจลงนามใน           

ประกาศดังกล่าว 
 

ส่วนที ่๔ 
การปรบัปรุงบญัชีรายชื่อกรรมการรฐัวิสาหกิจ 

 

ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และเพ่ิมเติมบัญชีรายช่ือกรรมการ

รัฐวิสาหกจิอย่างน้อยปีละคร้ัง 

 
 

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

 
 
  

      


