
 

ขอมูลประกอบการแตงตั้งกรรมการของรัฐวิสาหกิจ 

 หนวยงานที่เสนอเรื่อง ............................................................................................ 
1. ช่ือและตําแหนงที่เสนอขอแตงตั้ง  
 1.1 ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงของผูซึ่งจะไดรับการแตงตั้ง .............. ............................... 
 ................................. ................................. ................................. ............. 
 1.2 ตําแหนงที่เสนอแตงตั้ง (ประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการผูแทน

หนวยงาน) ..........................ใน
คณะกรรมการ ................. ......................... ..................... 

 1.3 การระบุในการเสนอขอแตงตั้ง 
   แตงตั้งโดยระบุแตเพียงชื่อบุคคล 
   แตงตั้งโดยระบุช่ือและตาํแหนงปจจุบนัทีบุ่คคลนั้นดํารงอยู 

 แตงตั้งโดยระบุช่ือบุคคลและการเปนผูแทนหนวยงาน/ดาน (โปรดระบุ) ......... 
........................................................................................................... 

 แตงตั้งโดยมีคณุวุฒิและมีคณุสมบัติเฉพาะตามที่กฎหมายกําหนด (โปรดระบุ) .. 
........................................................................................................... 

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).............................................................................. 

2. อํานาจในการแตงตั้ง 
 2.1 การแตงตั้งอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ................................................................ 
  ............................ ตามมาตรา/ขอ............................ 
 2.2 ผูมีอํานาจในการแตงตั้ง 
   คณะรัฐมนตร ี
   คณะรัฐมนตร ีโดยคําแนะนาํของรัฐมนตรี 
   รัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี
   อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)........................... 
 

/ 3. ... 

สลค.๐๘

การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการอื่นที่ตองการคุณสมบัติเฉพาะของบุคคล ใหแตงตั้งโดย
ระบุช่ือตัวบุคคล  จะแตงตั้งโดยการระบุช่ือตําแหนงหรือระบุวาเปนผูแทนของสวนราชการแทนการระบุช่ือ
บุคคลไมได แตในการแตงตั้งโดยระบุช่ือบุคคลนั้นจะระบุช่ือตําแหนงที่บุคคลนั้นดํารงอยูกํากับไวดวย
ก็ได ในกรณีที่ระบุทั้งช่ือและตําแหนง หากพนจากตําแหนงนั้นความเปนกรรมการก็ส้ินสุดลงดวย 
(ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา)
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3. เหตุผลในการเสนอแตงตัง้ 
  กรรมการเดิมครบวาระ..................ป เมื่อวันที่ ............................................. 
  กรรมการเดิมพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  ดวยเหต.ุ................................... 
  ......................................................ตามมาตรา/ขอ................................. 
  เหตุผล ................................................................................................. 

(กรณีกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจกําหนดเงื่อนไขในการสั่งใหกรรมการพนจากตําแหนง เชน 
คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่ เปนตน ขอใหช้ีแจงรายละเอียด
หรือระบุเหตุผลในการขอใหกรรมการพนจากตําแหนง ทั้งนี้ โปรดแนบเอกสารอางอิงหรือ
หลักฐานอื่นๆ ประกอบการเสนอเรื่องดวย เชน ใบลาออก ใบมรณบัตร ตามแตกรณี หรือ
ใบรับรองแพทยกรณีหยอนสมรรถภาพ เปนตน) 

  แตงตั้งเพ่ิมเตมิในตาํแหนงที่วาง 
  เปนการแตงตัง้ครั้งแรกตามกฎหมายที่มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ............................ 
  อ่ืน ๆ  โปรดระบุ) ................................................................................ 
4. วันที่ขอใหการแตงตั้งมีผล 
  วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเปนตนไป 
  วันอื่น ๆ  (ระบุพรอมเหตุผล).................................................................. 

5. วาระการดํารงตําแหนง 
 ผูขอรับการแตงตั้งเปนประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมิใชกรรมการโดยตําแหนง 
 5.1 มีวาระการดาํรงตําแหนง  
   ไมเกิน 3 ป (โปรดระบุ) ................................................................ 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ........................................................................ 
5.2 การดาํรงตาํแหนงเกินกวา  2  วาระตดิตอกัน  (นบัรวมวาระทีไ่ดรับแตงตั้งในครั้งนีด้วย) 

   ไมมี   
   มีผูดํารงตําแหนงเกินกวา  2  วาระติดตอกัน (กฎหมายไมหาม โปรดระบุช่ือ)  
   ............................................................................................ 
6. องคประกอบของคณะกรรมการ 
  ประเภทของกรรมการ (ไมนับรวมกรรมการโดยตําแหนง) 

 ผูทรงคุณวุฒิจาํนวนทั้งหมด ........ คน มีอยูแลว ....... คน รวมครั้งนี้ดวยเปน ...... คน 
   กรณีกฎหมายกําหนดใหมีผูทรงคุณวุฒิซึ่งมิใชขาราชการหรือผูปฏิบัติงาน         

ในหนวยงานของรัฐ มีแลว ........... คน 
   ไมมี เพราะ ......................................................................... 

 กรรมการอื่นจํานวนทั้งหมด ....... คน มีอยูแลว ....... คน รวมครั้งนี้ดวยเปน ........ คน 
 กรรมการผูแทนของสวนราชการจํานวนทั้งหมด ....... คน มีอยูแลว ....... คน          
รวมครั้งนี้ดวยเปน ....... คน 

วันที่ขอใหการแตงตั้งมีผลตองไมกอนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีไมอาจแตงตั้ง
กรรมการโดยใหมีผลยอนหลังได (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา) 
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/ กรณีที่ ... 
 กรณีที่กฎหมายกําหนดคุณสมบัติเฉพาะดานมีการแตงตั้งแลว (รวมครั้งนี้ดวย)          
ในดาน ........................................................................................................... 

 กรรมการที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง (ไมนบัรวมกรรมการโดยตาํแหนง) ครบถวนตามที่กฎหมาย
กําหนดใหม ี  

 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จาํนวน ........... คน  
 กรรมการอื่น จํานวน .......... คน  
 กรรมการผูแทนของสวนราชการ จํานวน ........... คน 
 กรรมการเฉพาะดาน จํานวน ............ คน 

 การนับรวมกรรมการทั้งชุด โดยนบัรวมกรรมการโดยตาํแหนง 
 กรรมการรวมทั้งหมดไมเกิน 11 คน 
 กรรมการรวมทั้งหมดเกินกวา 11 คน แตไมเกิน 15 คน  
 กฎหมายจัดตัง้รัฐวิสาหกิจกําหนดใหมีกรรมการเกินกวา 11 คน แตไมเกิน 15 คน 
 กฎหมายจัดตัง้รัฐวิสาหกิจกําหนดใหมีกรรมการไมเกิน 11 คน 
 เปนรัฐวิสาหกิจที่ไมอยูในบังคับของพระราชบัญญตัิคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แกไขเพิ่มเตมิ 

 อ่ืนๆ ........................................................................................................... 
  ไมเปนไปตามกฎหมาย  (โปรดระบุ)   ........................................................................ 

7. กรณีการแตงตั้งผูแทนกระทรวงการคลัง 
  มี  

 กระทรวงการคลังเห็นชอบ   
   มีหนังสือกระทรวงการคลัง   
   ไมมีหนังสือกระทรวงการคลัง 

 กระทรวงการคลังยังไมเห็นชอบ 
  ไมมี (ระบุเหตุผล) .................................................................................................. 
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 ขอ 17 
กําหนดใหรัฐวิสาหกิจทุกแหงดําเนินการใหมีผูแทนกระทรวงการคลังซึ่งเปนขาราชการประจํา  
เปนกรรมการอยูในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

การที่รัฐวิสาหกิจใดจะเพิ่มจํานวนกรรมการเกินกวาสิบเอ็ดคนใหมีจํานวนกรรมการไดถึงสิบหาคน
ตามมาตรา 6 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ไดนั้น ยอมตองหมายความวา บทบัญญัติของกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นๆ เอง
จะตองเปดชองใหมีกรรมการไดเกินสิบเอ็ดคนเสียกอน (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา) ทั้งนี้ 
การนับรวมจํานวนกรรมการทั้งส้ินนับรวมกรรมการโดยตําแหนงดวย 
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/ 8. ... 
8. กรณีการแตงตั้งผูแทนสวนราชการ (นอกจากกระทรวงการคลัง) 
  มี (โปรดระบ)ุ ....................................  

 สวนราชการเห็นชอบ   
   มีหนังสือของสวนราชการ            
   ไมมีหนังสือของสวนราชการ 

 สวนราชการยังไมเห็นชอบ 
  ไมมี (ระบุเหตุผล) .................................................................................................. 

9. กรณีเสนอพนักงานอัยการเปนกรรมการ 
  ไดรับอนุมัตจิากคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.)  
   มีหนังสือ ก.อ.   

 ไมมีหนังสือ ก.อ. 
  ยังไมไดรับอนมุัติจากคณะกรรมการอัยการ                

10. ประวัติผูไดรับการเสนอแตงตั้ง 
 10.1 คํานาํหนาช่ือ     นาย      นาง      นางสาว      ยศ/อ่ืน ๆ ระบุ.................... 
  ช่ือ.......................................นามสกุล..................................สัญชาติ........................... 

10.2 วัน เดือน ป เกิด.....................................................อายุ................ป  
 ครบ 65 ปบริบูรณในวนัที่ ...........................................  
10.3 อาชีพในปจจบุัน...........................................ตําแหนง................................................. 

  สังกัด...................................................................................................................... 
  โทรศัพท : ที่ทํางาน...................................................บาน.......................................... 
 10.4  ประวัตกิารศึกษาและคุณวุฒิ ...................................................................................... 
             .............................................................................................................................. 
 10.5 ความรู ความชํานาญหรือความจัดเจนที่เหมาะสมกับตาํแหนงกรรมการที่ไดรับแตงตั้งครั้งนี ้
         .............................................................................................................................. 
  10.6 ความเกี่ยวพันทางการเมืองในปจจบุัน ใหกาเครื่องหมาย / ในชองทีต่องการ 
  ไมมีความเกี่ยวพันทางการเมือง    

 มีความเกี่ยวพันทางการเมือง 
/ (1) ... 

รัฐธรรมนูญ มาตรา 255 วรรคหก บัญญัตใิหพนักงานอยัการตองไมเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือ 
กิจการอื่นของรัฐในทํานองเดียวกันเวนแตจะไดรับอนุมตัิจากคณะกรรมการอัยการ (ทั้งนี้ นบัรวมถึง
อัยการอาวุโสดวย)

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 ขอ 17 
กําหนดใหรัฐวิสาหกิจทุกแหงดําเนินการใหมีผูแทนกระทรวงการคลังซึ่งเปนขาราชการประจํา  
เปนกรรมการอยูในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
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  (1)  กรรมการผูชวยรัฐมนตรี    อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................... 

     (2)   กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นๆ มีบทบัญญัติหามกรรมการรัฐวิสาหกิจดํารงตําแหนง    
ทางการเมืองไวหรือไม 

    ไมมี 
      มี (โปรดระบุช่ือกฎหมาย) ........................................................................ 
    ............................................................................................................. 
11. ไดดํารงตําแหนงกรรมการรัฐวิสาหกิจอื่นซึ่งยังไมครบวาระ รวม...............แหง  (ไมนับรวมกรรมการ

รัฐวิสาหกิจที่เสนอขอรับการแตงตั้งในครั้งนี้) ทั้งนี้ ใหนับรวมการเปนกรรมการโดยตําแหนง และการ
ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติราชการแทนในตําแหนงกรรมการดวย แตไมรวมการเปนกรรมการ       
โดยตําแหนงที่ไดมีการมอบหมายใหผูอ่ืนปฏิบัติราชการแทน  คือ 

  (1) .................................................................................สังกัด........................... 
  (2) .................................................................................สังกัด........................... 
  (3) .................................................................................สังกัด............................ 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการผูชวยรัฐมนตรี พ.ศ. 2546 
ขอ 4 (6) กรรมการผูชวยรัฐมนตรีตองไมเปนพนักงานหรือลูกจางหนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ินหรือเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ 
ขอ 11 วรรคหนึ่ง กรรมการผูชวยรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูชวยรัฐมนตรีประจํา

กระทรวงใด ตองไมดํารงตําแหนงกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรืองคกรอื่น
ของรัฐที่อยูในกํากับดูแลของรัฐมนตรี หรือกระทรวงนั้น และตองไมเปนคูสัญญา หรือมีผลประโยชนใด  ๆ
ขัดแยงกับรัฐวิสาหกิจที่อยูในสังกัดหรือในการกํากับดูแลของรัฐมนตรี หรือกระทรวงดังกลาว  
(การเปนกรรมการรัฐวิสาหกิจเปนลักษณะตองหามในการดํารงตําแหนงกรรมการผูชวยรัฐมนตรีตามขอ 
8 (5) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการผูชวยรัฐมนตรี พ.ศ. 2546 และความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ืองฐานะและการดํารงตําแหนงของผูชวยรัฐมนตรี / เร่ืองเสร็จที่ 
139/2547 ซึ่งไดใหความเห็นไววา ผูซึ่งดํารงตําแหนงผูชวยรัฐมนตรีอยูในความหมายของคําวา 
“ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” และเมื่อพิจารณาเจตนารมณของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดวยคณะกรรมการผูชวยรัฐมนตรี พ.ศ. 2546 จะเห็นไดวาประสงคที่จะใหผูชวยรัฐมนตรีเปน   
ผูชวยเหลือในการบริหารราชการของรัฐมนตรี ดังนั้น การแตงตั้งผูชวยรัฐมนตรีใหไปดํารง
ตําแหนงเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือองคกรอื่นของรัฐ  
ไมวารัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรืองคกรอื่นของรัฐนั้นจะอยูในกํากับดูแลของรัฐมนตรีหรือ
กระทรวงที่ผูชวยรัฐมนตรีนั้นไดรับมอบหมายใหไปประจําอยูหรือไมก็ตาม สมควรที่จะไดพิจารณา
โดยคํานึงถึงเจตนารมณของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวดวย) 

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 
และท่ีแกไขเพิ่มเติม มาตรา 7 ผูใดจะดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกินกวาสามแหงมิได 
ทั้งนี้ ใหนับรวมเปนกรรมการโดยตําแหนง และการไดรับมอบหมายใหปฏิบัติราชการแทน  
ในตําแหนงกรรมการดวย  

การนับจํานวนการดํารงตําแหนงกรรมการตามวรรคหนึ่ง ไมรวมการเปนกรรมการ  
โดยตําแหนงที่ไดมีการมอบหมายใหผูอ่ืนปฏิบัติราชการแทน
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/ 12.... 
12. ขอรับรองวาผูขอรับการแตงตั้งมีคุณสมบัติและไมมี ลักษณะตองหามตามมาตรา  5 แหง

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และ     
ที่แกไขเพิ่มเติม ดังนี้ 

 12.8.1 มีสัญชาติไทย 
 12.8.2 มีอายุไมเกิน 65 ปบริบูรณ 
 12.8.3 มีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 

12.8.4 ไมเปนบุคคลลมละลายหรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
12.8.5 ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
12.8.6 ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
12.8.7 ไม เคยตองคําพิพากษาหรือคํา ส่ังของศาลใหทรัพย สินตกเปนของแผนดิน         

เพราะรํ่ารวยผิดปกติ หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
12.8.8 ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร

ทองถ่ิน 
12.8.9 ไมเปนขาราชการการเมือง เวนแตเปนการดํารงตําแหนงกรรมการตามบทบัญญัติ

แหงกฎหมาย 
12.8.10 ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง 
12.8.11 ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน เพราะทุจริตตอหนาที่ 
12.8.12 ไมเปนผูถือหุนของรัฐวิสาหกิจนั้นหรือผูถือหุนของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุนอยู 
12.8.13 ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในนิติบุคคลที่ รัฐวิสาหกิจนั้นเปนผู ถือหุน เวนแต

คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นมอบหมายใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือดํารง
ตําแหนงอ่ืนในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเปนผูถือหุน 

12.8.14 ไมเปนกรรมการ หรือผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการจัดการ หรือมีสวนไดเสีย       
ในนิติบุคคลซึ่งเปนผูรับสัมปทาน ผูรวมทุน หรือมีประโยชนไดเสียเกี่ยวของกับ
กิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เวนแตเปนประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูบริหาร   
โดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น 

13. การพิจารณา สรรหา กล่ันกรอง หรือแตงตั้งบุคคลใด เขาสูตําแหนงที่มีสวนเกี่ยวของในการใช
อํานาจรัฐ รวมทั้งการโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคลนั้น จะตอง
เปนไปตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกลาวดวย (รัฐธรรมนูญ
มาตรา 279 วรรคสี่)  

 
 

 ........................................................                    ........................................................ 
 (                                                )                   (                                                ) 
ตําแหนง............................................                          ตาํแหนง............................................ 
                ผูขอรับการแตงตั้ง         ผูรับรอง 

กรรมการรัฐวิสาหกิจนอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กลาวถึงขางตนแลว
จะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจที่จะแตงตั้งดวย 
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/หมายเหตุ ... 

หมายเหตุ  1. ผูรับรองตองเปนรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงเจาสังกัด  หรือผูรักษาราชการแทนเทานั้น 
2. ขอควรระวังสําหรับการดํารงตําแหนงกรรมการรัฐวิสาหกิจ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  
3. ความในขอ 10.8.1 มิใหใชบังคับแกกรรมการชาวตางประเทศที่รัฐวิสาหกิจจําเปนตอง

แตงตั้งตามขอผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการ 
 4. ความในขอ 10.8.12 ไมใชบังคับแกกรรมการที่ไมเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง  

ที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําตําแหนงของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค 
ราชการสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ และกรรมการนั้นถือหุนไมเกินรอยละ  
ศูนยจุดหาของทุนชําระแลวของรัฐวิสาหกิจที่เปนกรรมการ หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจซึ่ง
เปนกรรมการถือหุนอยู 

  
 
 
 
 
 6. กรณีเปนรัฐวิสาหกิจที่ไมอยูในบังคับของพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แกไขเพิ่มเติม ไมตองกรอกขอความ
ในขอ 11 และ 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03/14/51/1630

5. เมื่อกระทรวงการคลังจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 เสร็จแลว 
การแตงตั้งกรรมการอื่น (มิใชกรรมการโดยตําแหนง) ตองแตงตั้งบุคคลจากบัญชี
ดังกลาวไมนอยกวาหนึ่งในสาม
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เอกสารแนบ 
 
การดํารงตําแหนงกรรมการรัฐวิสาหกิจซึ่งถือเปนลักษณะตองหามของตําแหนงอ่ืนๆ 

1. ลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดังน้ี 
1.1 เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  

 1.2 เปนสมาชิกวุฒิสภา  

 1.3 เปนรัฐมนตรี  

1.4 เปนประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  

 1.5 เปนกรรมการการเลือกตั้ง  

 1.6 เปนผูตรวจการแผนดิน  

1.7 เปนกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น การเปนกรรมการ
รัฐวิสาหกิจทําใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงตามมาตรา 106 (6) และมาตรา 265 
(1) เวนแตกรรมการที่ไดรับแตงตั้งในการบริหารราชการแผนดิน 

รัฐมนตรีตองไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในรัฐวิสาหกิจตามมาตร 267 ดังนั้น การเปนกรรมการ
รัฐวิสาหกิจทําใหความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา 182 (7) เวนแตเปนการดํารงตําแหนง
กรรมการที่ไดรับแตงตั้งในการบริหารราชการแผนดินตามมาตรา 265 วรรคสาม หรือการดํารง
ตําแหนงตามบทบัญญัติของกฎหมายตามมาตรา 267  

กรรมการรัฐวิสาหกิจตองหามมิใหเปนประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ   ตามมาตรา 
207 (2) และการเปนกรรมการรัฐวิสาหกิจทําใหประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพน
จากตําแหนงตามมาตรา 209 (5) 

กรรมการรัฐวิสาหกิจตองหามมิใหเปนกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา 230 วรรคสอง และมาตรา 
232 วรรคสาม ประกอบมาตรา 207 (2) 

กรรมการรัฐวิสาหกิจตองหามมิใหเปนผูตรวจการแผนดินตามมาตรา 243

กรรมการรัฐวิสาหกิจตองหามมิใหเปนกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ   ตาม
มาตรา 246 วรรคสาม และมาตรา 247 วรรคสาม ประกอบมาตรา 207 (2) และมาตรา 209 

สมาชิกวุฒิสภาตองไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น การเปนกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ทําใหสมาชิกภาพของสมาชิกของสมาชิกวุฒิสภาส้ินสุดลงตามมาตรา 119 (5) และมาตรา 265 (1) 
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/ 1.8 ... 
 
 

1.8 เปนกรรมการตรวจเงินแผนดิน  

1.9 เปนกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  

 
2. ลักษณะตองหามตามกฎหมายอื่น ดังน้ี 

2.1 เปนตุลาการศาลยุติธรรม  
กรรมการรัฐวิสาหกิจตองหามมิใหเปนตุลาการศาลยุติธรรมตามมาตรา 59 (1) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการฝายตุลาการ พ.ศ. 2543 
 2.2 เปนกรรมการตุลาการศาลปกครองผูทรงคุณวุฒิ   

 2.3 เปนตุลาการศาลปกครอง  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

03/05/08/1450 
 

กรรมการรัฐวิสาหกิจตองหามมิใหดํารงตําแหนงกรรมการตุลาการศาลปกครองผูทรงคุณวุฒิ    ซึ่งไดรับ
เลือกจากคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 14 (4) และมาตรา 35 (2) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

กรรมการรัฐวิสาหกิจตองหามมิใหเปนกรรมการตรวจเงินแผนดินตามมาตรา 252 วรรคหก ประกอบ
มาตรา 9 (2) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542 

กรรมการรัฐวิสาหกิจตองหามมิใหเปนกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตามมาตรา 256 วรรคสาม
ประกอบมาตรา 7 (2) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542

กรรมการรัฐวิสาหกิจตองหามมิใหดํารงตําแหนงตุลาการศาลปกครองตามมาตรา 14 (4) และมาตรา 
18 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง    พ.ศ. 2542  


