
 
พระราชบัญญัติ 

การพัฒนาการก ากับดูแลและบรหิารรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหาร

รัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐวิสาหกิจ”  หมายความว่า   
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล  กิจการของรัฐ 

ตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น  หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ 

้หนา   ๗๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๒) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่กระทรวงการคลังมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ

ห้าสิบ 

“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
นโยบายและการก ากับดแูลรัฐวิสาหกิจ 

 
 

มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ  

โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้มีคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจท าหน้าที่ก าหนดเป้าหมาย  นโยบาย  และทิศทาง

ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจในภาพรวมทั้งระบบให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

(๒) ส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจด าเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  สอดคล้องกับหลักการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี  และมีการประเมินผลการด าเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง 

(๓) ให้มีกลไกสนับสนุนให้การคัดเลือกและการปฏิบัติงานของกรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

(๔) ให้มีการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจในเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงทิศทางของเศรษฐกิจ

ของประเทศ  แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และแนวปฏิบัติที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจนั้น 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 

 
 

มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  เรียกโดยย่อว่า  “คนร.”  ประกอบด้วย  

(๑) นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานกรรมการ  

(๒) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายคนหนึ่ง  เป็นรองประธานกรรมการ 

้หนา   ๘๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง  ได้แก่  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  รัฐมนตรีอื่นซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งจ านวนสองคน  ปลัดกระทรวงการคลัง  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขาธิการสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนห้าคน 
ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานกุาร  และข้าราชการในส านกังานซึ่งผู้อ านวยการแตง่ตัง้

เป็นผู้ช่วยเลขานุการจ านวนไม่เกินสองคน 
มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๖  (๔)  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์อันเป็นประโยชน์ต่อการก ากับดูแลและบริหาร

รัฐวิสาหกิจ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  
 (๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
 (๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (๔) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  ไม่ว่าจะมีการรอการลงโทษหรือไม่ก็ตาม  เว้นแต่

เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๕) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

เพราะร่ ารวยผิดปกติ  หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
 (๖) เป็นข้าราชการการเมือง  ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง  

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 (๗) เป็นข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  ซึ่งมีต าแหนง่หรอืเงนิเดอืนประจ าของราชการ

ส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 (๘) เป็นกรรมการ  ผู้บริหาร  หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ 

 (๙) เป็นกรรมการ  ผู้บริหาร  หรือพนักงานของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ

ยี่สิบห้าขึ้นไป 

้หนา   ๘๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒติามมาตรา  ๖  (๔)  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสีป่ี 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๖  (๔)  พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระและยังมิได้แต่งตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๖  (๔)  แทนต าแหน่งที่ว่าง  ให้ถือว่า  คนร.  ประกอบด้วยกรรมการ

ทั้งหมดเท่าที่เหลืออยู่  และให้  คนร.  ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 

เมื่อต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๖  (๔)  ว่างลงก่อนครบวาระ  ให้แต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๖  (๔)  ภายในเก้าสิบวัน  เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เหลืออยู่ 

ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิตามมาตรา  ๖  (๔)  แทนก็ได้  และให้ผู้ได้รับ

แต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  ให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๖  (๔)   

ขึ้นใหม่ภายในเก้าสิบวัน  หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

ตามมาตรา  ๖  (๔)  ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒติามมาตรา  ๖  (๔)  ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  อาจได้รับแต่งตัง้อกีได้  

แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๖  (๔)  

พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรัฐมนตรีใหอ้อกตามขอ้เสนอแนะของ  คนร.  เนื่องจากทุจริตตอ่หน้าที ่ หรือมีความประพฤติ

เสื่อมเสีย  หรือบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรง  โดยต้องแสดงเหตุผลในการให้ออกอย่างชัดแจ้ง 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๗ 

มาตรา ๑๐ ให้  คนร.  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

(๒) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการก ากับดูแล

และบริหารรัฐวิสาหกิจ  และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจ 

้หนา   ๘๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๓) เสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการก ากับดูแลใหห้น่วยงานของรัฐหรือผู้ที่เกีย่วขอ้ง

ด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

(๔) ก าหนดสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังในรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจ ากัดหรือ

บริษัทมหาชนจ ากัด  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

(๕) ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสร้างแรงจูงใจแก่รัฐวิสาหกิจ  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

(๖) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการและการจัดสรรเงินชดเชยให้แก่

รัฐวิสาหกิจที่ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจตามมาตรา  ๒๘ 

(๗) ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามมาตรา  ๒๙ 

(๘) ก าหนดแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจตามมาตรา  ๓๓ 

(๙) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจตามมาตรา  ๓๔ 

(๑๐) ก ากับดูแลกระทรวงเจ้าสังกัดให้ติดตามรัฐวิสาหกิจในก ากับด าเนินการตามแผนพัฒนา

รัฐวิสาหกิจ 

(๑๑) เสนอแนะให้มีการตราหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย  ระเบียบ  หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ

รัฐวิสาหกิจต่อคณะรัฐมนตรี 

(๑๒) ออกประกาศเพ่ือก าหนดแนวทางหรือหลักเกณฑ์  ตลอดจนวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของ  คนร.  หรือตามที่

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๑๑ การประชุม  คนร.  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุม  คนร.  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองประธาน

กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือ  

ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้เลื่อนการประชุม  

ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่  คนร.  พิจารณา  

ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้ที่ประชุมพิจารณาว่ากรรมการผู้นั้น

สมควรจะอยู่ในที่ประชุมหรือมีมติในการประชุมเรื่องนั้นได้หรือไม่ 

้หนา   ๘๓
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การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๒ คนร.  มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใด

อย่างหนึ่งตามที่  คนร.  มอบหมาย  

การประชุมคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนอนุกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะอนุกรรมการ  ถ้าประธานอนุกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  

ให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก  อนุกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๓ ในกรณีที่ต้องมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๖  (๔)  ให้รัฐมนตรี

แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณาและคดัเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว  ประกอบด้วย 

(๑) บุคคลซึ่งเคยด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงคมนาคม  ปลัดกระทรวง

พลังงาน  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  หรือผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  จ านวนห้าคน 

(๒) บุคคลซึ่งเคยด ารงต าแหน่งประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ประธานสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย  หรือประธานสมาคมธนาคารไทย  จ านวนสองคน 

บุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง  (๑)  

ให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งเคยด ารงต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ  

สังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วย 

กรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นข้าราชการประจ า  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  

และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียที่ขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ในขณะที่ได้รับการแต่งตั้ง

และในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ 

ให้คณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ่งพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่ง  เป็นประธานกรรมการ

คัดเลือก 

้หนา   ๘๔
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ให้ผู้อ านวยการแต่งตั้งข้าราชการของส านักงานคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือก 

ให้กรรมการคัดเลือกได้รับค่าตอบแทนตามที่รัฐมนตรีก าหนด  และให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายใน  

การด าเนินงานของส านักงาน 

มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการคัดเลือกออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๖  (๔)  โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน

นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  โดยระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกแสดงข้อมูล

เกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  

ระเบียบตามวรรคหนึ่ง  ให้เปิดเผยต่อสาธารณชน  และให้มีผลใช้บังคับต่อไป  แม้คณะกรรมการ

คัดเลือกที่ก าหนดระเบียบดังกล่าวจะพ้นจากต าแหน่งแล้ว 

การแก้ไขเพ่ิมเติม  ยกเลิก  หรือปรับปรุงระเบียบตามวรรคหนึ่งจะกระท าได้ก็แต่โดยคณะกรรมการ

คัดเลือกมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

มาตรา ๑๕ การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสาม

ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก  ถ้าประธานกรรมการคัดเลือกไม่มาประชุมหรือไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๖ เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๖  (๔)  แล้ว  ให้เสนอรายชื่อต่อรัฐมนตรีพร้อมเหตุผลการคัดเลือก  เพ่ือเสนอ

คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  ทั้งนี้  ให้เสนอเหตุผลการคัดเลือกของกรรมการคัดเลือกแต่ละคนเพ่ือประกอบ 

การพิจารณาแต่งตั้งด้วย 

มาตรา ๑๗ เมื่อแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๖  (๔)  ที่เสนอตามมาตรา  ๑๖  แล้ว  

ให้คณะกรรมการคัดเลือกทั้งคณะพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

มาตรา ๑๘ ให้ส านักงานมีหน้าที่และอ านาจก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจและรับผิดชอบเกี่ยวกับ

กิจการทั่วไปของ  คนร.  และให้มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ศึกษา  ตรวจสอบ  และวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  สถานะทางการเงินและภารกิจของ

รัฐวิสาหกิจ  ตลอดจนติดตามและจัดท าผลการด าเนินการตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจ 

(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  และเสนอแนะการก าหนดมาตรการและการจัดสรรเงินชดเชยให้แก่

รัฐวิสาหกิจตามมาตรา  ๒๘ 

(๓) ประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามมาตรา  ๓๐  

(๔) เสนอแนะแนวทางการก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสร้างแรงจูงใจแก่รัฐวิสาหกิจต่อ  คนร.   

เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 

(๕) ก าหนดทักษะ  ความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และสมรรถนะหลักของกรรมการรัฐวิสาหกิจ

ตามมาตรา  ๓๖  (๒)  

(๖) ให้ค าปรึกษา  เสนอแนะ  และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนา

องค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ 

(๗) ส่งเสริมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

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

หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจให้เหมาะสมและสอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ 

(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดใหเ้ป็นหน้าที่และอ านาจของส านักงาน  หรือตามที่

คณะรัฐมนตรี  หรือ  คนร.  มอบหมาย 

มาตรา ๑๙ เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ  ให้มีที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษา

ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารรัฐวิสาหกิจหรือ

การบริหารธุรกิจ  มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่  คนร.  หรือส านักงานในการปฏิบัติหน้าที่

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาต้องก าหนดเป้าหมาย  ผลสัมฤทธิ์  และ

ระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไว้ให้ชัดเจน  

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  องค์ประกอบและวิธีการปฏิบัติ

หน้าที่  วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษา  ให้เป็นไป  

ตามระเบียบที่  คนร.  ก าหนด 

้หนา   ๘๖
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มาตรา ๒๐ ให้กรรมการใน  คนร.  อนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามมาตรา  ๑๒  และ 

ที่ปรึกษาตามมาตรา  ๑๙  ได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา ๒๑ ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งค าชี้แจง  

เอกสาร  และข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๓ 
แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

 
 

มาตรา ๒๒ ให้มีแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจซึ่งมีระยะเวลาครั้งละห้าปี  เพ่ือก าหนดเป้าหมาย  

นโยบาย  และทิศทางในการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ  

แห่งราชอาณาจักรไทย  ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และแผนพัฒนาประเทศ 

ในด้านต่าง ๆ  โดยอย่างน้อยให้ค านึงถึงหลักวินัยการเงินการคลังของประเทศ  ภารกิจของรัฐวิสาหกิจใน

บริบทที่เปลี่ยนแปลง  และบทบาทหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจที่มีต่อการพัฒนาประเทศ 

มาตรา ๒๓ ในการจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจตามมาตรา  ๒๒  ให้  คนร.  ก าหนดแนวทาง

ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจเสนอกรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

ในก ากับ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่  คนร.  ก าหนด 

มาตรา ๒๔ ให้  คนร.  เสนอแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจที่จัดท าต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้

ความเห็นชอบ  และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

ในกรณีที่สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงหรือมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  คนร.  อาจพิจารณาปรับปรุง

แผนพัฒนารัฐวิสาหกจิก็ได ้ ทั้งนี้  เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อได้มีการประกาศแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้หน่วยงานของรัฐและ

รัฐวิสาหกิจด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจนั้น 

มาตรา ๒๕ ให้รัฐวิสาหกิจจัดท าแผนวิสาหกิจที่มีกรอบระยะเวลาห้าปี  และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี  โดยต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ  เสนอต่อส านักงานตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน

ก าหนด  

้หนา   ๘๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ให้ส านักงานรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของรัฐวิสาหกิจตามวรรคหนึ่ง

เสนอต่อ  คนร. 

มาตรา ๒๖ ให้ส านักงานจัดท าผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ

เสนอต่อ  คนร.  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่  คนร.  ก าหนด 

เมื่อครบก าหนดสามปีนับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ  ให้  คนร.  จัดท ารายงานผล

การด าเนินงานตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ  และเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย 

มาตรา ๒๗ การก าหนดนโยบายต่อรัฐวิสาหกิจเป็นรายกรณีที่ไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนา

รัฐวิสาหกจิ  รัฐวิสาหกิจนั้นจะด าเนินการมิได ้ เว้นแตจ่ะได้มกีารแกไ้ขหรอืปรับปรุงแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจแล้ว 

มาตรา ๒๘ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๗  เมื่อรัฐวิสาหกิจได้ด าเนินการตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ

และมีภาระทางการเงินที่รัฐบาลต้องชดเชย  ให้รัฐวิสาหกิจนั้นค านวณวงเงินที่จะขอชดเชย  กลไกวิธีการ

ชดเชย  ตลอดจนจัดท าบัญชีรองรับไว้เฉพาะการด าเนินการดังกล่าวแยกจากบัญชีปกติ  

การจัดท าบัญชีและวิธีการค านวณเงินชดเชย  และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน  ให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด 

การก าหนดมาตรการและการจัดสรรเงินชดเชยให้แก่รัฐวิสาหกิจ  ให้เสนอคณะรัฐมนตรีให้  

ความเห็นชอบ 

หมวด  ๔ 
การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

 
 

มาตรา ๒๙ ให้  คนร.  ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

หลักเกณฑ์การประเมินผลรัฐวิสาหกิจตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องค านึงถึงการด าเนินการ  

ตามพันธกิจ  แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปี  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ  สถานะและเสถียรภาพทางการเงินขององค์กร  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน  

การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  การบริหารความเสี่ยง  แนวทางการพัฒนาองค์กรให้มี  

ความยั่งยืนในระยะยาว  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน  ตลอดจน

สภาวะทางเศรษฐกิจ  ปัญหาและสภาพการแข่งขันในรายสาขาธุรกิจ 

้หนา   ๘๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๓๐ ให้ส านักงานมีหน้าที่ประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับ

หลักเกณฑ์ที่  คนร.  ก าหนดตามมาตรา  ๒๙  ทั้งนี้  ส านักงานจะต้องก าหนดวิธีการและขั้นตอน   

โดยอาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายหน่วยงานอื่นใดเพื่อด าเนินการก็ได้ 

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้  

ให้กรรมการและอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามมาตรานี้ได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลัง

ก าหนด 

มาตรา ๓๑ เมื่อได้มีการประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจในแต่ละปี  ให้ส านักงาน

รายงานผลการประเมินต่อ  คนร.  พร้อมทั้งข้อเสนอแนะหรือมาตรการให้รัฐวิสาหกิจต้องปฏิบัติหรือ

ด าเนินการแก้ไข  รวมทั้งการจัดท าแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามมาตรา  ๒๕  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๓๒ ให้ส านักงานรวบรวมสภาพปัญหาและอุปสรรคในการประเมินผลการด าเนนิงาน

ของรัฐวิสาหกิจ  และให้ส านักงานเสนอแนะวิธีการแก้ไขต่อ  คนร.  เพ่ือประกอบการพิจารณาปรับปรุง

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และขั้นตอนการประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจต่อไป 

หมวด  ๕ 
การก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 

 
 

มาตรา ๓๓ ให้  คนร.  ประกาศก าหนดแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 

ตาม  (๑)  ของบทนิยามค าว่า  “รัฐวิสาหกิจ”  ในมาตรา  ๓  เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจด าเนินงานด้วยความรบัผดิชอบ  

โปร่งใส  และบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง  โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนการบริหารและพัฒนากิจการ  และการปฏิบัติตามแผนดังกล่าว  รวมทั้งก าหนด

เป้าหมายของกิจการ  และการประเมินผลการด าเนินงานของกิจการ  เพ่ือให้สามารถสร้างมูลค่าแก่กิจการ 

ได้อย่างยั่งยืน 

(๒) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

(๓) การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง  ครบถ้วน  และโปร่งใส 

(๔) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ  โดยอย่างน้อยต้องค านึงถึงทักษะ  ความรู้  ความเชี่ยวชาญ  

และสมรรถนะหลักของกรรมการ  กระบวนการสรรหากรรมการที่โปรง่ใส  และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

้หนา   ๘๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๕) การก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

(๖) การก าหนดนโยบายการก ากับดูแลบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้น 

(๗) การด าเนินการตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจและภารกิจของรัฐวิสาหกิจ 

แนวทางการก ากับดแูลกิจการที่ดีตามวรรคหนึง่ตอ้งก าหนดใหร้ัฐวิสาหกจิ  กรรมการ  ผู้บริหาร  และ

บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  ความระมัดระวัง  

ความซื่อสัตย์สุจริต  และมีจริยธรรม  โดยปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  และแนวปฏิบัติที่ใช้บังคับกับ

รัฐวิสาหกิจนั้น  

ให้ส านักงานด าเนินการแทนกระทรวงการคลังในการใช้สิทธิผู้ถือหุ้นเพ่ือก ากับดูแลให้รัฐวิสาหกิจ

ตาม  (๒)  ของบทนิยามค าว่า  “รัฐวิสาหกิจ”  ในมาตรา  ๓  มีแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามวรรคหนึง่

และวรรคสอง  และให้รัฐวิสาหกิจที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค านึงถึง

มาตรฐานที่ใช้กับบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการที่มิใช่กรรมการโดยต าแหนง่ใน

รัฐวิสาหกิจตาม  (๑)  ของบทนิยามค าวา่  “รัฐวิสาหกิจ”  ในมาตรา  ๓  ให้  คนร.  แต่งตั้งคณะกรรมการ

คณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ”  ประกอบด้วย 

(๑) บุคคลซึ่งเคยด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  ผู้ว่าการธนาคาร

แห่งประเทศไทย  เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  หรือบุคคล

ซึ่งเคยด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการ  จ านวนห้าคน  เป็นกรรมการ  ทั้งนี้  ให้แต่งตั้งต าแหน่งละไม่เกินสองคน 

(๒) บุคคลที่มาจากภาคเอกชน  ซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญเป็นที่ประจักษ์ในด้านการบริหาร

จัดการ  ด้านธรรมาภิบาล  หรือด้านการวางแผนกลยุทธ์  จ านวนสามคน  เป็นกรรมการ 

บุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง  (๑)  

ให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งเคยด ารงต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ  

สังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วย 

ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้  คนร.  แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 

้หนา   ๙๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๓๕ กรรมการตามมาตรา  ๓๔  วรรคหนึ่ง  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี  

ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๗  การด ารงต าแหน่ง   

การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  และการพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา  ๘  

และมาตรา  ๙  การปฏิบัติหน้าที่กรรมการตามมาตรา  ๑๑  วรรคสาม  และการประชุมของคณะอนุกรรมการ

ตามมาตรา  ๑๒  มาใช้บังคับกับคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจโดยอนุโลม 

กรรมการตามมาตรา  ๓๔  วรรคหนึ่ง  ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  

แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๓๖ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ

รัฐวิสาหกิจตาม  (๑)  ของบทนิยามค าว่า  “รัฐวิสาหกิจ”  ในมาตรา  ๓  และให้เปิดเผยต่อสาธารณชนดว้ย 

(๒) ด าเนินการคัดเลือกบุคคลจากรายชื่อตามมาตรา  ๓๗  ที่มีจริยธรรม  และมีทักษะ  ความรู้  

ความเชี่ยวชาญ  สอดคล้องกับสมรรถนะหลักของกรรมการรัฐวสิาหกิจแต่ละแห่งตาม  (๑)  ของบทนิยาม

ค าว่า  “รัฐวิสาหกิจ”  ในมาตรา  ๓  ตามที่ส านักงานก าหนดโดยความเหน็ชอบของ  คนร.  พร้อมเหตุผล

การคัดเลือกเสนอต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้ง  ทั้งนี้  ให้เสนอเหตุผลการคัดเลือกของกรรมการกลั่นกรองกรรมการ

รัฐวิสาหกิจแต่ละคนเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งด้วย 

มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ต้องมีการแต่งตั้งกรรมการที่มิใช่กรรมการโดยต าแหน่งในรัฐวิสาหกิจ

ตาม  (๑)  ของบทนิยามค าว่า  “รัฐวิสาหกิจ”  ในมาตรา  ๓  ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจด าเนินการสรรหา

บุคคลที่มีจริยธรรม  และมีทักษะ  ความรู้  ความเชี่ยวชาญ  สอดคล้องกับสมรรถนะหลักของกรรมการ

รัฐวิสาหกิจตามมาตรา  ๓๖  (๒)  เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าสองเท่าของจ านวนต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ

ที่จะต้องแต่งตั้ง  เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

กรณีมีกรรมการไม่เพียงพอที่จะท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  ให้กระทรวงเจ้าสังกัด

และส านักงานด าเนินการสรรหาบุคคลที่มีจริยธรรม  และมีทักษะ  ความรู้  ความเชี่ยวชาญ  สอดคล้องกับ

สมรรถนะหลักของกรรมการรัฐวิสาหกิจตามมาตรา  ๓๖  (๒)  เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการ

รัฐวิสาหกิจเพ่ือด าเนินการคัดเลือกต่อไป  โดยให้แต่ละหน่วยงานด าเนินการเสนอชื่อบุคคลไม่น้อยกว่า

จ านวนต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจที่จะต้องแต่งตั้ง 
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การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจตามวรรคสองต้องด าเนินการโดยเร็ว   

ซึ่งอย่างน้อยต้องจัดให้มีการประกาศรับสมัครเป็นช่องทางหนึ่งในการสรรหา  โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  เงื่อนไข  และระยะเวลาที่ส านักงานก าหนดโดยความเห็นชอบของ  คนร. 

มาตรา ๓๘ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่

สมควรจะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจตาม  (๑)  ของบทนิยามค าว่า  “รัฐวิสาหกิจ”  

ในมาตรา  ๓  ไม่เกินจ านวนต าแหน่งกรรมการที่จะต้องแต่งตั้งต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งเพ่ือด าเนินการต่อไป 
เมื่อได้รับรายชื่อบุคคลที่สมควรจะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจให้แล้วเสร็จ

ภายในหกสิบวัน 

ในกรณีที่คณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจไม่อาจเสนอรายชื่อบุคคลที่สมควร  

จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจได้ครบตามจ านวนกรรมการที่จะต้องแต่งตั้งหรือ 

ผู้มีอ านาจแต่งตั้งด าเนินการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจไม่ครบตามจ านวน 
ที่จะต้องแต่งตั้ง  ให้ด าเนินการตามมาตรา  ๓๗  ต่อไป 

มาตรา ๓๙ ให้กรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับค่าตอบแทนตามที่  คนร.  ก าหนด 

มาตรา ๔๐ ให้รัฐวิสาหกิจจัดท ารายงานการด าเนินงานประจ าปีตามหลักเกณฑ์ที่  คนร.  

ก าหนด  และน าส่งให้แก่ส านักงาน  พร้อมกับงบการเงินประจ าปีและรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบ

บัญชีภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  

ในการรายงานการด าเนินงานประจ าปีตามวรรคหนึ่ง  ให้รัฐวิสาหกิจเปิดเผยสาระส าคัญของรายงาน
ต่อสาธารณชนด้วย 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๔๑ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ปฏิบัติหน้าที่
เป็น  คนร.  ตามพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมี  คนร.  ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ให้ด าเนินการสรรหา
และแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๖  (๔)  ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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มาตรา ๔๒ ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจที่แต่งตั้งขึ้นโดยค าสั่งของ
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก าหนดนโยบายและก ากับดูแล
รัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ตามพระราชบัญญัตินี้  จะเข้ารับหน้าที่  โดยให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการรัฐวสิาหกิจตามแนวทางที่มีอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีการก าหนดสมรรถนะหลักของกรรมการ

รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใช้บังคับ 

มาตรา ๔๓ การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ที่อยู่ระหว่างด าเนินการในวันก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

มาตรา ๔๔ บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อก าหนด  ค าสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรี  

เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ  แล้วแต่กรณี  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป

เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีระเบียบหรือประกาศในเรื่องนั้น ๆ   ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใช้บังคับ 

การด าเนินการออกระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี

นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถด าเนินการได้  ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจ

ด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

ในกรณีที่ไม่อาจน าบรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และข้อก าหนดใด ๆ  รวมทั้งค าสัง่

หรือมติคณะรัฐมนตรี  เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ  แล้วแต่กรณี  มาใช้บังคับในเรื่องใดได้ตามวรรคหนึ่ง  การด าเนินการ

ของหน่วยงานของรัฐในเรื่องนั้นให้เป็นไปตามที่  คนร. ก าหนด 

มาตรา ๔๕ บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดที่มีอยู่ 

ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ที่อ้างถึงคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามระเบียบ  

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ให้ถือว่ากฎ  

ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น  อ้างถึง  คนร.  ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  

เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๔๖ ให้กระทรวงการคลัง  ส านักงาน  ส านักงาน  ก.พ.ร.  ส านักงาน  ก.พ.  ส านัก

งบประมาณ  และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท าโครงสร้างส านักงาน  กรอบอัตราก าลังข้าราชการและ

พนักงานราชการ  และก าหนดงบประมาณ  รวมทั้งการด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็น  เพ่ือรองรับการด าเนินการ

ตามหน้าที่และอ านาจของส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกของรัฐใน 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ  รวมถึงเป็นผู้ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  ดังนั้น  
ภาครัฐจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ  เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจให้เหมาะสมกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  และสอดคล้องกับมาตรการ 
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งครอบคลุมถึงการก าหนดบทบาท  หน้าที่  และความรับผิดชอบของผู้ก าหนด
นโยบาย  ผู้ก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ  ผู้ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจ  และรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน  โดยการจัดตั้งคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจเพ่ือก าหนดเป้าหมาย  นโยบายและทิศทางในการพัฒนารัฐวิสาหกิจในภาพรวมทั้งระบบ  
ตลอดจนให้มีการจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือเป็นช่องทางใน 
การส่งผ่านนโยบายของภาครัฐไปยังรัฐวิสาหกิจให้มีความชัดเจนและโปร่งใส  รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูล  
การประเมินผลการด าเนินงาน  และการกลั่นกรองผู้มีความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ที่มุ่งเน้นประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  อันน าไปสู่สภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการจัดท าบริการสาธารณะที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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Unofficial Translation* 

DEVELOPMENT OF SUPERVISION AND MANAGEMENT OF STATE ENTERPRISES ACT 

B.E. 2562 (2019) 

_________________ 

HIS MAJESTY KING MAHA VAJIRALONGKORN PHRA VAJIRAKLAOCHAOYUHUA; 

Given on the 19th Day of May B.E. 2562 (2019) 

Being the Fourth Year of the Present Reign 

 

His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua is graciously pleased to proclaim 

that; 

Whereas it is expedient to have the law on the development of supervision and management of state 

enterprises; 

Be it, therefore, enacted by the King, by and with the advice and consent of the National Legislative 

Assembly acting as the National Assembly, as follows: 

Section 1. This Act is called the ‘Development of Supervision and Management of State 

Enterprises Act, B.E. 2562 (2019)’.   

Section 2. This Act comes into force on the day following the date of its publication in the 

Government Gazette. 

Section 3. In this Act: 

“state enterprises” means: 

(1) a government organisation under the law on the establishment of government organisations, a 

state-owned undertaking under the law on the establishment of such an undertaking or a government-owned 

business organisation; 

(2) a private limited company or a public limited company in which the Ministry of Finance holds 

more than 50 per cent of capital. 

“Office” means the State Enterprise Policy Office. 

“Director-General” means the Director-General of the State Enterprise Policy Office. 

“Minister” means the Minister in charge of the execution of this Act. 
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Section 4. The Minister of Finance is in charge of the execution of this Act. 

CHAPTER I 

POLICY AND SUPERVISION OF STATE ENTERPRISES 

___________________ 

Section 5. The purpose of this Act is to develop the supervision and management of state 

enterprises in the following directions: 

(1) there is to be a State Enterprise Policy Committee to perform the duty of determining goals, 

policies and directions for the overall development of the state enterprise system to correspond with the state 

enterprise development plan; 

(2) state enterprises are encouraged to operate with efficiency and transparency under the principle 

of good corporate governance and with a continuous performance assessment; 

(3) a mechanism is put in place to ensure efficiency in the selection and performance of the state 

enterprise directors; 

(4) the supervision of state enterprises is proactive and efficient, considering the country’s 

economic direction, the state enterprise development plan, relevant laws and practices applicable to such state 

enterprises.   

CHAPTER II 

THE STATE ENTERPRISE POLICY COMMITTEE 

_______________ 

Section 6. There is to be a State Enterprise Policy Committee, called the ‘SEPC’ for short, to 

consist of the following members: 

(1) the Prime Minister as the Chairperson of the committee; 

(2) one Deputy Prime Minister assigned by the Prime Minister as the Vice-Chairperson of the 

committee; 

(3) ex officio members to include the Minister of Finance and two other ministers appointed by the 

Cabinet, the Permanent Secretary of the Ministry of Finance, the Secretary-General of the Council of State, the 

Secretary-General of the National Economic and Social Development Council and the Director of the Budget 

Bureau; and 

(4) five qualified members of the committee appointed by the Cabinet. 

The Director-General serves as the committee’s member and secretary. The Director-General appoints 

no more than two government officials in the Office as assistant secretaries. 
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Section 7. The qualified members under section 6 (4) must have the following qualifications and 

must not possess the following prohibited characteristics: 

A. Qualifications: 

(1)    having Thai nationality; and 

(2) demonstrating proven knowledge and experience which is beneficial to the supervision 

and management of state enterprises  

B. Prohibited Characteristics: 

(1)     having an unsound mind or mental infirmity; 

(2)     being incompetent or quasi-incompetent; 

(3)     being bankrupt or having been dishonestly bankrupt; 

(4) having been sentenced by a final judgement to imprisonment regardless of whether 

there is a suspension of the sentence except for an offence committed through negligence or a petty offence; 

(5) having been subject to a final judgement or a final court order requiring to vest the 

person’s assets in the State on the grounds of unusual wealth or unusual accumulation of assets; 

(6) being a political official, holding an office in a political party, being an officer of a 

political party, being a member of the House of Representatives, being a member of the Senate, being a member 

of a local assembly or a local administrator; 

(7) being a government official, a staff member or employees holding a position or 

receiving a salary of the central, provincial or local government organisations or such other government agencies; 

(8)     being a director, executive or employee of a state enterprise; 

(9) being a director, executive or employee of a juristic person in which a state enterprise 

holds at least 25 per cent of shares.  

Section 8. The term of office of the qualified members under section 6 (4) is four years. 

If the qualified members under section 6 (4) vacate the office before the expiry of the term and no 

qualified members under section 6 (4) are appointed to fill the vacancy, the SEPC is deemed only to comprise 

the remaining members, and the SEPC may carry on with its functions.   

 If the office of the qualified members under section 6 (4) becomes vacant before the expiry of the term, 

the qualified members under section 6 (4) must be appointed within 90 days. The qualified members under 

section 6 (4) may not be appointed to fill the vacancy if the remaining term of office of the qualified members is 

less than 180 days. The qualified members who are appointed to fill the vacancy may only remain in office for 

the remaining term of the appointed committee members. 
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 Upon the expiry of the term of office under paragraph one, the new qualified members under section 6 

(4) must be appointed within 90 days. While the new qualified members are not yet appointed, the qualified 

members under section 6 (4) whose term of office expires must remain in office to continue the discharge of 

duties until the replacement qualified members are appointed. 

 The qualified members under section 6 (4) whose term of office expires may be reappointed for no more 

than two consecutive terms.  

Section 9. In addition to the vacation of the office upon the expiry of the term, the qualified 

members under section 6 (4) vacate the office upon: 

(1) death; 

(2) resignation; 

(3)  removal by resolution of the Cabinet with a recommendation from the SEPC on the grounds 

of corruption, misconduct or serious default in the discharge of duties in which case a clear justification for the 

removal must be provided;       

(4) lack of qualifications or possession of prohibited characteristics under section 7. 

Section 10. The SEPC has the following duties and powers: 

(1) to prepare a state enterprise development plan to propose to the Cabinet; 

(2)   to give recommendations and advice to the Cabinet on policies and directions of supervising 

and managing state enterprises and to express an opinion about the development of or solutions to the problem 

of state enterprises; 

(3)  to give recommendations to the Cabinet on policies of supervising State agencies or relevant 

persons to ensure compliance with the state enterprise development plans; 

(4)  to determine the shareholding percentage of the Ministry of Finance in state enterprises that 

are private limited companies or public limited companies with approval from the Cabinet; 

(5)  to determine incentives criteria for state enterprises with approval from the Cabinet; 

(6)  to propose to the Cabinet the opinion on measures and allocation of compensations to state 

enterprises that have complied with the government policies under the state enterprise development plan under 

section 28; 

(7)  to determine criteria for the performance assessment of state enterprises under section 29; 

(8)  to determine guidelines on good corporate governance for state enterprises under section 33; 

(9)  to appoint a Screening Committee for State Enterprise Directors under section 34; 

(10)  to monitor responsible ministries to ensure that they follow up on state enterprises under their 

supervisions to require compliance with the state enterprise development plans; 
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(11) to give recommendations to the Cabinet on the enactment of or amendment to laws, rules or 

criteria relating to state enterprises; 

(12)  to issue notifications to provide guidelines or criteria and to make decisions on problems 

relating to the implementation of this Act; 

(13)  to perform any other tasks as are determined under the law to be the duties and powers of the 

SEPC or as may be assigned by the Cabinet. 

Section 11. At a meeting of the SEPC, attendance of at least one half the total number of committee 

members is required to constitute a quorum.       

 If the Chairperson of the SEPC is not present at the meeting of the SEPC or is unable to perform the 

duties, the Vice-Chairperson must preside over the meeting. If both the Chairperson and the Vice-Chairperson 

are not present at the meeting or are unable to perform the duties, the meeting must be adjourned.    

 In performing the duties, if a committee member has direct or indirect interests in the matters in the 

SEPC’s consideration, the Chairperson or such committee member must inform the meeting of the interests, and 

the meeting must consider if the committee member should remain in the meeting or have a vote on the matter 

being considered.   

 Any final decisions of the meeting must be made by a majority vote. One committee member has one 

vote. In the event of a tie, the person chairing the meeting is to have a second casting vote.  

Section 12. The SEPC has the power to appoint a sub-committee to consider or to take any action 

assigned by the SEPC. 

 At a meeting of the sub-committee under paragraph one, attendance of at least one half the total number 

of sub-committee members is required to constitute a quorum.        

 If the Chairperson of the sub-committee is not present at the meeting of the sub-committee or is unable 

to perform the duties, members of the sub-committee present at the meeting must select one among them to 

preside over the meeting.    

 Any final decisions of the meeting must be made by a majority vote. One sub-committee member has 

one vote. In the event of a tie, the person chairing the meeting is to have a second casting vote.  

Section 13. If a qualified member needs to be appointed under section 6 (4), the Minister must 

appoint one selection committee to consider and select eligible persons to be appointed as a qualified member. 

This selection committee comprises: 

(1) Five persons who have previously held the following positions: the Permanent Secretary of the 

Ministry of Finance, the Permanent Secretary of the Ministry of Transport, the Permanent Secretary of the 

Ministry of Energy, the Secretary-General of the Council of State, the Secretary-General of the National 

Economic and Social Development Council, the Director of the Budget Bureau or the Governor of the Bank of 

Thailand; 
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(2) Two persons who have previously held the following positions: Chairperson of the Board of 

Trade of Thailand, Chairperson of the Federation of Thai Industries or Chairperson of the Thai Bankers 

Association. 

The person who has previously held the position of the Secretary-General of the National Economic 

and Social Development Council under paragraph one (1) also includes a person who has previously held the 

position of the Secretary-General of the National Economic and Social Development Board under the law on 

the national economic and social development. 

The selection committee under paragraph one must not be a civil servant, hold a political position or 

have personal benefits or interests that conflict with the discharge of the duties under this Act both at the time of 

the appointment and during the discharge of the duties. 

The selection committee under paragraph one must select one member of the committee to be the 

Chairperson of the committee. 

The Director-General appoints one government official of the Office as the secretary of the selection 

committee. 

Members of the selection committee are entitled to receive remunerations to be determined by the 

Minister. The remunerations are the operational expenses of the Office. 

Section 14. Within 30 days from the date of its appointment, the selection committee must issue a 

regulation to prescribe consideration criteria for the selection of the qualified members under section 6 (4) with 

approval from the Minister. The regulation must at least require persons applying for the selection to provide 

information on their knowledge and experience, which could contribute to the performance of duties. 

 The regulation under paragraph one must be disclosed to the public and must continue in force even 

after the selection committee issuing such regulations has vacated the office. 

 The regulation under paragraph one may be amended, repealed or revised only by a resolution of the 

selection committee with a vote of no less than two-thirds of the total number of the committee members. 

Section 15. At a meeting of the selection committee, attendance of at least two-thirds of the total 

number of the selection committee members is required to constitute a quorum.        

 If the Chairperson of the selection committee is not present at the meeting of the selection committee or 

is unable to perform the duties, members of the selection committee must select one among them to preside over 

the meeting.    

 Any final decisions of the meeting must be made by a majority vote. One committee member has one 

vote. In the event of a tie, the person chairing the meeting is to have a second casting vote.  

Section 16. If the selection committee has selected eligible persons who should be appointed as 

the qualified member under section 6 (4), a name list of the persons along with the justifications of the selection 

must be proposed to the Minister to process the name list to the Cabinet for the appointment. Selection 

justifications used by each member of the selection committee must also be provided to assist with the 

appointment. 
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Section 17. Upon appointment of the qualified members under section 6 (4) as proposed under 

section 16, the entire selection committee must vacate the office as from the day following the date on which the 

Cabinet has resolved to appoint the qualified members. 

Section 18. The Office has the duty and power to supervise state enterprises and be responsible for 

the general administrative matters of SEPC, and has the following duties and powers: 

(1) To study, investigate and analyse operating results, financial positions and missions of state 

enterprises and to follow up on and prepare a report on operating results under the state enterprise development 

plan of the state enterprises; 

(2) To study, analyse and make recommendations on measures and allocation of compensation to 

the state enterprises under section 28; 

(3) To assess performance of state enterprises under section 30; 

(4) To propose to the SEPC guidelines on the incentives for state enterprises which must be 

proposed for the Cabinet’s approval; 

(5) To determine skills, knowledge, expertise and core competency of state enterprise directors 

under section 36 (2); 

(6) To advise, give recommendation on and provide academic support to state enterprises 

regarding organisational administration and development; 

(7) To promote human resources management and development of state enterprises or relevant 

agencies to enhance their potentials and efficiencies in the implementation of this Act; 

(8) To propose to the SEPC to enact, amend, add, repeal or revise laws, regulations or criteria 

relating to state enterprises to ensure that they are suitable for and correspond to the national development; 

(9) To perform any other tasks that are the duties and powers of the Office under the laws or as 

required by the Cabinet or the SEPC. 

Section 19. For the purpose of supervising state enterprises, there is to be an adviser or an advisory 

board comprising persons with knowledge, expertise about or experience in the administration of state 

enterprises or business administration to have the duties of advising and making recommendations to the SEPC 

or the Office in performing the duties under this Act. 

 Clear goals, achievements and period of the performance of duties must be provided for the adviser or 

the advisory board. 

 Criteria and methods of the appointment, qualifications and prohibited characteristics, composition and 

methods of performance of duties, the term of office and removal from the office of the adviser or the advisory 

board must comply with the regulations of the SEPC. 

Section 20. Members of the SEPC, members of the sub-committee appointed under section 12 and 

the advisers under section 19 are entitled to remunerations to be determined by the Cabinet. 
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Section 21. For the purpose of complying with this Act, the Director-General has the power to 

require relevant persons to give statements or submit clarifications, documents and information. 

 

 

CHAPTER III 

STATE ENTERPRISE DEVELOPMENT PLAN 

_______________________ 

Section 22. There is to be a 5-year state enterprise development plan to determine goals, policies 

and directions of state enterprise development in line with the directive principles of State policies under the 

Constitution of the Kingdom of Thailand, the national strategies, the national economic and social development 

plan and other national development plans in various aspects, and to take into consideration, at a minimum, the 

principle of the fiscal discipline of the nation, missions of state enterprises in the changing context and roles and 

responsibilities of state enterprises towards national development. 

Section 23. In making the state enterprise development plan under section 22, the SEPC must set 

out directions for the responsible ministries of state enterprises to comply with in proposing a development 

framework and investment directions for the state enterprises under their supervision in accordance with the 

criteria of the SEPC. 

Section 24. The SEPC must propose the state enterprise development plan to the Cabinet for 

consideration and approval before publishing the plan in the Government Gazette. 

 The SEPC may revise the state enterprise development plan under changing circumstances or in case 

of utmost necessity. The revisions approved by the Cabinet must be published in the Government Gazette. 

 State agencies and state enterprises must comply with the state enterprise development plan that is 

published in the Government Gazette. 

Section 25. State enterprises must prepare a 5-year state enterprise plan and an annual action plan 

to correspond with the state enterprise development plan for proposal to the Office in accordance with the criteria 

determined by the Office. 

 The Office must report to the SEPC on its implementation of the annual action plan of state enterprises 

under paragraph one. 

Section 26. The Office must prepare a report on operating results of state enterprises under the 

state enterprise development plan to propose to the SEPC in accordance with the criteria determined by the 

SEPC. 

 Upon expiry of three years from the date on which the implementation of the state enterprise 

development plan has been published, the SEPC must prepare a report on the implementation of the state 

enterprise development plan to be proposed to the Cabinet for acknowledgement and public disclosure. 
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Section 27. Any individual policy determined for a state enterprise that is not in line with the state 

enterprise development plan must not be implemented by such state enterprise unless the state enterprise 

development plan is amended or revised. 

Section 28. Subject to section 27, after having implemented the state enterprise development plan 

and incurred financial burden to be compensated by the government a state enterprise must calculate the limits 

of compensation, determine compensation methods and set aside from its usual account a separate account for 

such arrangement.  

 Preparation of the accounts and calculation method for the compensation and public disclosure of 

information must comply with the requirements determined by the Office. 

 Determination of compensation measures and allocation of compensation to state enterprises must be 

proposed to the Cabinet for approval. 

CHAPTER IV 

ASSESSMENT OF STATE ENTERPRISES’ PERFORMANCE 

_____________________ 

Section 29. The SEPC must determine criteria for the assessment of state enterprises’ 

performance. 

 The criteria for the assessment of state enterprises’ performance under paragraph one must at a 

minimum take into consideration actions carried out to achieve the mission, the state enterprise plan and annual 

action plan, criteria and methods for the assessment of state enterprise directors, financial positions and stability 

of the organisation, efficiency and effectiveness of operations, compliance with the principle of good corporate 

governance, risk management, sustainable development of the organisation, satisfaction of service users and 

public disclosure of information including economic conditions, problems and competition in each individual  

business industry. 

Section 30. The Office must assess the performance of state enterprises in accordance with the 

criteria determined by the SEPC under section 29. The Office must determine methods and procedures of the 

assessment. A committee may be appointed, or any other agency may be assigned to assess the performance of 

state enterprises. 

 The committee may appoint a sub-committee to perform the assigned duties. 

 The committee members and the sub-committee members appointed under this section are entitled to 

remunerations to be determined by the Ministry of Finance. 

Section 31. The Office must report to the SEPC on the annual assessment of state enterprises’ 

performance in each year along with recommendations or measures with which the state enterprises must comply 

or resolve, including the preparation of the state enterprise plan and the annual action plan under section 25, as 

the case may be. 
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Section 32. The Office must compile problems and obstacles encountered in appraising state 

enterprises’ performance and must propose solutions to the SEPC for its consideration to further improve criteria, 

methods and procedures of the assessment of state enterprises’ performance. 

 

CHAPTER V 

GOOD CORPORATE GOVERNANCE OF STATE ENTERPRISES 

________________________ 

Section 33. The SEPC must announce its guideline on the good corporate governance of state 

enterprises that are defined as ‘State Enterprises’ under section 3 (1) to ensure that the state enterprises operate 

with responsibility, transparency and that they achieve the objectives for which the state enterprises have been 

established. The guideline must at least include the following matters: 

(1) Business management and development plan and implementation of such plan, including goal 

setting for the business and assessment of operating results to sustainably create value for the business; 

(2) Sufficient and appropriate risk management and internal control; 

(3) Accurate, complete and transparent disclosure of information; 

(4)  Nomination and appointment of directors based on consideration of skills, knowledge, 

expertise and core competency of directors, transparent nomination process and participation of stakeholders; 

(5) Criteria for directors’ remunerations; 

(6) Governance policy for private limited companies or public limited companies in which state 

enterprises hold shares; 

(7) Implementation of the state enterprise development plan and missions of state enterprises. 

The guideline on good corporate governance under paragraph one must require the state enterprises, 

directors, executives and personnel responsible for the operations of the state enterprises to perform their duties 

with responsibility, prudence, honesty and ethics in accordance with the laws, regulations and practices 

applicable to the relevant state enterprises. 

The Office must act on behalf of the Ministry of Finance in exercising shareholders’ rights in monitoring 

the good governance of state enterprises that are defined as ‘State Enterprises’ under section 3 (2) to ensure that 

the guideline on good corporate governance is adopted under paragraph one and two. State enterprises that are 

listed on the Stock Exchange of Thailand must have regard to standards applicable to companies whose shares 

are listed on the Stock Exchange of Thailand. 

Section 34. The SEPC must appoint a committee to be called the ‘Screening Committee for State 

Enterprise Directors’ to select eligible persons to be appointed as directors who are not ex officio members of 

the Board of Directors of state enterprises that are defined as ‘State Enterprises’ under section 3 (1). The 

committee comprises: 



11 
 

 

(1) Five members from those who have previously held the following positions: the Permanent 

Secretary of the Ministry of Finance, the Secretary-General of the Council of State, the Secretary-General of the 

National Economic and Social Development Council,  the Director of the Budget Bureau, the Governor of the 

Bank of Thailand, the Secretary-General of the Office of the Securities and Exchange Commission or the 

Director-General. No more than two persons of each of these positions may be appointed. 

(2) Three members from private sectors who have demonstrated proven knowledge and expertise 

in administration, corporate governance or strategic planning. 

The person who has previously held the position of the Secretary-General of the National Economic 

and Social Development Council under paragraph one (1) also includes a person who has previously held the 

position of the Secretary-General of the National Economic and Social Development Board under the law on 

the national economic and social development. 

The Director-General serves as the member and secretary of the committee. 

The SEPC must appoint one member of the committee as the Chairperson. 

Section 35. Members of the committee under paragraph one of section 34 have a term of office of 

two years. 

 The provisions regarding qualifications and prohibited characteristics under section 7, term of office, 

appointment of members to replace those retiring before the term expiry and removal from office under section 

8 and section 9, the performance of duties under paragraph three of section 11 and meetings of sub-committee 

under section 12 apply mutatis mutandis to the Screening Committee for State Enterprise Directors  

 Members of the committee under paragraph one of section 34 who retire by rotation may be reappointed 

but may not hold the office for more than two consecutive terms.  

Section 36. The Screening Committee for State Enterprise Directors has the following duties and 

powers: 

(1) To determine criteria and method for the selection of persons to be appointed as state enterprise 

directors for state enterprises that are defined as ‘State Enterprises’ under section 3 (1). The selection criterion 

and method must be disclosed to the public. 

(2) To select from the name list under section 37 persons who demonstrate ethics, skills, 

knowledge and expertise that are in line with the core competency of state enterprise directors of each state 

enterprise defined as ‘State Enterprises’ under section 3 (1) in accordance with the requirements of the Office 

with approval from the SEPC. The justifications of the selection must be proposed to the persons having the 

power to carry out the appointment. Selection justifications used by each member of the Screening Committee 

for State Enterprise Directors must also be provided to assist with the appointment. 

Section 37. In appointing state enterprise directors who are not ex officio for state enterprises that 

are defined as ‘State Enterprises’ under section 3 (1), the Board of Directors of state enterprises must recruit and 

propose to the Screening Committee for State Enterprise Directors persons with ethics, skills, knowledge and 

expertise that are in line with the core competency of state enterprise directors under section 36 (2) at least two 

times the number of state enterprise directors to be appointed.      
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 If the Board of Directors of state enterprises does not have the directors in number sufficient for the 

performance of duties of the Board of Directors, the responsible ministry and the Office must recruit persons 

with ethics, skills, knowledge and expertise that are in line with the core competency of state enterprise directors 

under section 36 (2) and propose them to the Screening Committee for State Enterprise Directors for selection. 

Each relevant agency must propose persons in a number that is not less than the number of state enterprise 

directors to be appointed. 

 The recruitment of persons to be appointed as the state enterprise directors under paragraph two must 

be carried out promptly. Announcement of the recruitment must at least be one of the recruitment channels and 

must be in accordance with the criteria, methods, conditions and timing determined by the Office with approval 

from the SEPC. 

Section 38. The Screening Committee for State Enterprise Directors must consider and propose 

the name list of qualified candidates to be the state enterprise directors for state enterprises that are defined as 

‘State Enterprises’ under section 3 (1) in the number that does not exceed the number of directors to be appointed.  

 Upon receipt of the name list of candidates eligible for the appointment as the state enterprise directors, 

relevant agencies must propose the name list to the persons authorised to carry out the appointment within 60 

days.  

 If the Screening Committee for State Enterprise Directors cannot propose the name list of eligible 

candidates for the appointment of state enterprise directors in the required number or if the persons having the 

power to carry out the appointment do not appoint state enterprise directors in the required number, section 37 

must be complied with. 

Section 39. Members of the Screening Committee for State Enterprise Directors are entitled to 

remunerations to be determined by the SEPC. 

Section 40. State enterprises must prepare an annual report on operations in accordance with the 

regulation of the SEPC and submit the report to the Office along with annual financial statements and auditor’s 

report within 150 days after the end of the financial year. 

 State enterprises must also disclose to the public the material information of the annual report under 

paragraph one.   

TRANSITORY PROVISIONS 

______________ 

Section 41. In the initial period, the State Enterprise Policy Committee established under the Office 

of the Prime Minister’s Regulation on Determination of Policies and Supervision of State Enterprises, B.E. 2557 

(2014) must perform the duties of the SEPC under this Act until the SEPC comes into existence under this Act. 

The recruitment and appointment of the qualified members under section 6 (4) must complete within 180 days 

from the date on which this Act comes into force. 

Section 42. The Sub-Committee for the Screening Committee for State Enterprise Committee 

appointed by order of the State Enterprise Policy Committee established under the Office of the Prime Minister’s 

Regulation on Determination of Policies and Supervision of State Enterprises, B.E. 2557 (2014) must carry on 
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with the duties until the Screening Committee for State Enterprise Directors under this Act has taken over such 

duties. In this connection, state enterprise directors must be appointed in accordance with applicable guidelines 

existing before the date on which this Act comes into force. 

 The Cabinet resolutions on state enterprise director’s appointment guidelines that were in force before 

the date on which this Act comes into force must continue in force until the core competency of state enterprise 

directors is determined under this Act. 

Section 43. The assessment of state enterprises’ performance under the Office of the Prime 

Minister’s Regulation on the Assessment of State Enterprises’ Performance, B.E. 2548 (2005) that has been in 

progress before the date on which this Act comes into force must continue until it is completed. 

Section 44. All rules, regulations, directives, notifications, requirements, orders or resolutions of 

the Cabinet relating to state enterprises in force before the date on which this Act comes into force must, as the 

case may be, continue in force to the extent that they are not contradictory to or inconsistent with this Act until 

such time when regulations or notifications are issued under this Act to regulate such matters. 

 Issuance of regulations or notifications under paragraph one must complete within one year from the 

date on which this Act comes into force, failing which the Minister must report to the Cabinet for 

acknowledgement the reasons of why the regulations or notifications could not be issued within the required 

period. 

 If rules, regulations, directives, notifications and requirements including orders or resolutions of the 

Cabinet relating to state enterprises, as the case may be, could not apply to any matters described under paragraph 

one, government agencies must proceed with such matter as determined by the SEPC. 

Section 45. References under rules, regulations, directives,  orders or resolutions of the Cabinet in 

force before the date on which this Act comes into force that are made to the State Enterprise Policy Committee 

established under the Office of the Prime Minister’s Regulation on Determination of Policies and Supervision 

of State Enterprises, B.E. 2557 (2014) are references to the SEPC under this Act, to the extent that it is not 

contradictory to or inconsistent with the provisions under this Act.      

Section 46. Within 180 days from the date on which this Act comes into force, the Ministry of 

Finance, the Office, the Office of the Public Sector Development Commission, the Office of the Civil Service 

Commission, the Budget Bureau and other relevant agencies must jointly prepare the Office’s structure, 
manpower framework for government officials, government employees and budgets including such other 

matters that are necessary for the performance of duties and the exercise of powers of the Office under this Act. 

 

Countersigned by 

General Prayuth Chan-o-Cha 

Prime Minister 

 


