
 
 

ค าอธิบายสรุปสาระส าคัญ 

พระราชบัญญัติคุณสมบตัิมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 



ค าอธิบายสรุปสาระส าคัญ 
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน 

ส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 

๑. ความมุ่งหมายของกฎหมาย 
 กฎหมายว่าด้วยองค์การของรัฐบาลและกฎหมายว่าด้วยกิจการที่เป็นของรัฐได้บัญญัติถึงจ านวน
กรรมการ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการและพนักงานไว้แตกต่างกัน นอกจากนี้ กฎหมาย 
ยังเปิดช่องให้แต่งตั้งบุคคลคนเดียวด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจได้หลายรัฐวิสาหกิจ สภาพการดังกล่าว
เป็นเหตุหนึ่งให้การด าเนินการของรัฐวิสาหกิจไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร สมควรก าหนดให้ระบบกรรมการ  
และพนักงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายฉบับเดียวกัน 
 ๒. สรุปสาระส าคัญของกฎหมาย 
  ๒.๑ ก าหนดบทนิยามรัฐวิสาหกิจที่ อยู่ภายใต้บั งคับกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐาน 
ส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงก าหนดนิยามค าว่า กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน (มาตรา ๔) 
  ๒.๒ ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามกรรมการของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการพ้นจากต าแหน่ง
ของกรรมการของรัฐวิสาหกิจ (มาตรา ๕ และมาตรา ๘) 
  ๒.๓ ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจมีกรรมการได้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน  ๑๑ คน แต่ถ้ารัฐวิสาหกิจใด 
มีข้อก าหนดให้กรรมการมีน้อยกว่า ๑๑ คน ก็ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้นั้น ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องมีกรรมการ
ในรัฐวิสาหกิจเกินกว่าสิบเอ็ดคน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีได้เป็นการเฉพาะราย 
แต่ทั้งนี้จ านวนกรรมการรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินสิบห้าคน (มาตรา ๖)  
  ๒.๔ ผู้ใดจะด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกินกว่า ๓ แห่งมิได้ (มาตรา ๗)  
  ๒.๕ ก าหนดให้ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจไม่มีฐานะเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ (มาตรา ๘ ทวิ )  
และก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหาร รวมถึงการพ้นจากต าแหน่งของผู้บริหารสูงสุด  
(มาตรา ๘ ตรี และมาตรา ๘ เบญจ)  
  ๒.๖ ก าหนดกระบวนการจ้างและแต่งตั้งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ โดยการจ้างผู้บริหารจะมี
ระยะเวลาคราวละไม่เกิน ๔ ปี นับแต่วันที่สัญญาจ้างมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ การก าหนดค่าจ้างหรือผลประโยชน์อ่ืน 
รวมถึงเงื่อนไขการจ้างผู้บริหารให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจก าหนดโดยความเห็นชอบ  
ของกระทรวงการคลัง (มาตรา ๘ จัตวา) 
  ๒.๗ ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของพนักงานของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการพ้น 
จากต าแหน่งพนักงานของรัฐวิสาหกิจ (มาตรา ๙ และมาตรา ๑๑) และคุณสมบัติเพ่ิมเติมส าหรับพนักงาน 
ที่เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการหรือที่ปรึกษารัฐวิสาหกิจหรือบุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจหน้าที่คล้ายคลึงกัน 
(มาตรา ๑๐) 
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  ๒.๘ ก าหนดให้การแต่งตั้งกรรมการอ่ืนที่ไม่ใช่กรรมการโดยต าแหน่งในรัฐวิสาหกิจแห่งใด 
ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดท าขึ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น (มาตรา ๑๒/๑) 
  ๒.๙ ก าหนดบทเฉพาะกาลโดยให้รัฐวิสาหกิจที่มีกรรมการเกินสิบเอ็ดคน ให้ปรับปรุงให้มี
กรรมการไม่เกินจ านวนดังกล่าวภายใน ๒ เดือน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (มาตรา ๑๒) กรณีผู้ใด
ด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกินกว่าที่ก าหนดในมาตรา ๗ ให้ผู้นั้นลาออกจากต าแหน่งกรรมการ 
ในรัฐวิสาหกิจหนึ่งรัฐวิสาหกิจใดภายใน ๑ เดือน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้ามิได้ลาออก ให้ถือว่า
พ้นจากต าแหน่งกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งครั้งหลังสุดตามล าดับในวันที่ครบก าหนด ๑ เดือน (มาตรา ๑๓) 
ก าหนดให้กรรมการหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติ 
ในพระราชบัญญัตินี้ในพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ พ้นจากต าแหน่งเมื่อพ้นก าหนด ๑ เดือน นับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
  ๒.๑๐ ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
(มาตรา ๑๖) 
 ๓. บทบัญญัติที่คุ้มครองประชาชน 
  - ไม่มี - 
 ๔. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  ๔.๑ กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจและข้อบังคับบริษัท 
   การพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
ของรัฐวิสาหกิจจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ) และต้องเป็นไปตามกฎหมายจัดตั้ง 
ของรัฐวิสาหกิจนั้นบัญญัติไว้ หากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นบัญญัติไว้  
ย่อหย่อนกว่า พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ ก็ต้องบังคับตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ แต่หากกฎหมายเฉพาะ 
ที่จัดตั้งรัฐวิสาหกิจก าหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามไว้เช่นเดียวกันหรือเข้มงวดกว่า พ.ร.บ. คุณสมบัติ
มาตรฐานฯ ก็ต้องบังคับตามกฎหมายเฉพาะที่จัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น (เรื่องเสร็จที่ ๔๔๑/๒๕๕๑ เรื่อง ลักษณะ
ต้องห้ามของกรรมการในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคและผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค) 
  ๔.๒ กฎหมายอื่น 
   กรณีรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัท มหาชน จ ากัด นอกจากจะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติ
มาตรฐานฯ แล้ว จะต้องพิจารณาคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘๙/๓ และมาตรา ๘๙/๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกรณีสถาบันการเงินจะต้องพิจารณาคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ (พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงินฯ)  
ทั้งนี้ หากเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจจะต้องพิจารณาประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกส. ๑๓/๒๕๖๒  
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เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยต าแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ 
และที่ปรึกษาของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกส. ๑๔/๒๕๖๒ เรื่อง  
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยต าแหน่ง ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจ 
ในการจัดการ และที่ปรึกษาของสถาบันการเงินเฉพาะกิจโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๒๐/๑ แห่ง พ.ร.บ. 
ธุรกิจสถาบันการเงินฯ ด้วย 
 ๕. ค าพิพากษาศาลฎีกา 
  - รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑ - 
 ๖. ค าพิพากษา/ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด 
  - รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒ - 
 ๗. ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 
  - ไม่มี - 
 ๘. ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  - รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๓ - 
 ๙. การตีความ การตอบข้อหารือ หรือแนวทางปฏิบัติ 
  - รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๔ - 
 ๑๐. เอกสารอ่ืน 
   - ไม่มี - 
 
หมายเหตุ - ค าอธิบายนี้มีขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการเข้าใจสาระส าคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการจะปฏิบัติ
ตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้องนั้น ประชาชนจะต้องศึกษา ท าความเข้าใจ ตรวจสอบและยึดถือตัวบท
กฎหมายเป็นส าคัญ 



รายการค าพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับ 
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

ล าดับ ค าพิพากษาศาลฎีกา รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่น 
มาตรา 3 

1 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 276/2534 การรถไฟแห่งประเทศไทย 
มาตรา 4 

1 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 026/2538 องค์การทอผ้า 
2 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 780/2534 การประปาส่วนภมูิภาค 
3 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 89-๙0/2530 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 

มาตรา 9 
1 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 554/2536 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
2 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1013/2533 กรมต ารวจ 
3 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2600/2529 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

มาตรา 9 และ 11 
1 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 574/2559 บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
2 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1245/2559 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ์

การเกษตร 
3 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6721/2558 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
4 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6/2547 การประปาส่วนภมูิภาค 
5 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2703 - 713/2545 บริษัทธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั 

(มหาชน) 
6 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4415 - 4419/2543 ธนาคารแหลมทอง จ ากัด (มหาชน)  

หรือธนาคารรัตนสิน จ ากัด (มหาชน) 
7 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1964 - 1965/2536 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
8 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 577/2536 การรถไฟแห่งประเทศไทย 
9 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5711 - 5723/2534 องค์การทอผ้า 

10 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5436/2534 ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
11 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4780/2534 การประปาส่วนภมูิภาค 
12 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 985/2534 องค์การรับส่งสินค้า และพสัดภุัณฑ์ 
13 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 403/2534 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
14 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 276/2534 การรถไฟแห่งประเทศไทย 
15 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 240/2534 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
16 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 224/2534 การเคหะแห่งชาต ิ
17 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 183/2534 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
18 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 78/2534 ธนาคารออมสิน 
19 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 64/2534 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
20 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 521/2533 กรมสรรพสามิต 
21 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 33 - 4/2533 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ล าดับ ค าพิพากษาศาลฎีกา รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่น 
มาตรา ๙ และ ๑๑ 

22 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1663/2532 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

เอกสารแนบ ๑ 
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23 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 875/2530 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
24 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1748/2530 กระทรวงการคลัง 
25 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 611/2530 บริษัทไทยเดินเรือทะเล จ ากดั 
26 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 155/2529 การรถไฟแห่งประเทศไทย 
27 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 928/2528 บริษัทธนาคารเอเซียทรสัต์ จ ากดั 
28 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 549/2527 กระทรวงการคลัง 
29 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 151/2524 ธนาคารออมสิน 
30 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 575/2524 กระทรวงการคลัง 
31 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1318 - 1319/2524 องค์การฟอกหนัง 
32 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 116/2524 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
33 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 899 - 910/2524 กระทรวงการคลัง 
34 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 875 - 878/2524 องค์การฟอกหนัง 
35 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 774 - 780/2524 กระทรวงการคลัง 
36 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 33/2524 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

มาตรา 9 และ ๑๑ และ 14 
1 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 595/2531 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
2 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 990/2529 การไฟฟ้านครหลวง 

มาตรา 9 และ 14 
๑ ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 955/2526 การประปานครหลวง 
2 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 756/2523 องค์การฟอกหนัง 

มาตรา ๑๐ 
๑ ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 554/2536 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

มาตรา ๑๑ 
1 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 194/2534 การรถไฟแห่งประเทศไทย 
2 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 157/2534 การรถไฟแห่งประเทศไทย 

 

หมายเหตุ :  ศึกษาค าพิพากษาศาลฎีกาเพิม่เตมิได้ทีร่ะบบสืบค้นค าพิพากษาศาลฎีกา https://deka.supremecourt.or.th  



 

 

 

รายการค าพิพากษาและค าสั่งศาลปกครองเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการ 

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

หมายเหตุ :  ศึกษาค าสั่งหรือพิพากษาศาลปกครองเพิ่มเติมได้ที่ www.admincourt.or.th 

ล าดับ ค าพิพากษาศาลปกครอง / ค าสั่ง
ศาลปกครอง 

เรื่อง รัฐวิสาหกิจ 

1 ค าสั่งศาลปกครองสูงสดุที ่
395/2549 

คดีพิพาทของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

การกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

2 ค าสั่งศาลปกครองสูงสดุที ่
429/2557 

คดีพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐออกค าสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ค าร้องอุทธรณ์

ค าสั่งไมร่ับฟ้องไว้พิจารณา) 

การท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย 

3 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่
180/2559 

คดีพิพาทเกี่ยวกับสญัญาทางปกครอง สถาบันการบิน 
พลเรือน 

4 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  
อ. 1530/2559 

คดีพิพาทเกี่ยวกับสญัญาทางปกครอง บริษัท ทีโอที 
จ ากัด มหาชน 

5 ค าพิพากษาศาลปกครองกลางท่ี
1220/2561 

คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

การกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

6 ค าพิพากษาศาลปกครองกลางท่ี
1219/2561 

คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

การกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

7 ค าสั่งศาลปกครองสูงสดุที่  
คบ.201/2561 

คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกค าสั่ง 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

การท่าเรือ 
แห่งประเทศไทย 

8 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 
อบ. 152/2562 

คดีพิพาทเกี่ยวกับเจ้าหนา้ที่ของรัฐออกค าสั่งโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย 

การรถไฟ 
แห่งประเทศไทย 

9 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  
อบ.153/2562 

คดีพิพาทของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

บริษัท  
ท่าอากาศยานไทย 

จ ากัด มหาชน 
10 ค าสั่งศาลปกครองสูงสดุที่  

คบ. 235/2563 
คดีพิพาทเกี่ยวกับสญัญาทางปกครอง การทางพิเศษ 

แห่งประเทศไทย 
11 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่

อ.5/2563 
คดีพิพาทเกี่ยวกับสญัญาทางปกครอง องค์การ 

จัดการน  าเสีย 

เอกสารแนบ ๒ 



 

รายการความเห็นทางกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
กรณี “กรรมการรัฐวิสาหกิจ” ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการ 

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ล าดับ เรื่องเสร็จที่ ชื่อเรื่อง 
๑. ๓๔๕/๒๕๑๗ การตีความมาตรา ๑๔ แห่งร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการ 

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
๒. ๑๐/๒๕๑๘ การตีความมาตรา ๕ และมาตรา ๙ แห่งร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัตมิาตรฐานส าหรับกรรมการ

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
 ๓. ๘๑/๒๕๑๘ การด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวสิาหกิจของสมาชิกวุฒิสภา 
๔. ๒๗๖/๒๕๑๘ การแต่งตั้งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 
๕. ๑๘๐/๒๕๑๙ ขอให้วินิจฉัยว่า “ตุลาการรัฐธรรมนูญ” เป็นข้าราชการการเมืองหรือด ารงต าแหน่งในทาง

การเมือง 
๖. ๒๑๗/๒๕๑๙ การด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจของสมาชิกวุฒิสภาหรืสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
๗. ๑๕๓/๒๕๒๒ การแต่งตั้งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 
๘. ๒๓๕/๒๕๒๔ ขอให้ตีความเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการบริหาร อ.ส.ม.ท. (กรณี นายพิชัย วาศนาส่ง) 
๙. ๒๘๒/๒๕๒๖ หารือการแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (พระราชบญัญตัิธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
พ.ศ. ๒๕๐๙) 

๑๐. ๓๘๒/๒๕๒๗ การนับจ านวนกรรมการในคณะกรรมการการสื่อสารแห่งประเทศไทย (ปัญหามาตรา ๒๓ แห่ง
พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๙) 

๑๑. ๔๓๕/๒๕๓๐ การเป็นกรรมการโดยต าแหน่งในรฐัวิสาหกิจของผู้รักษาราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งอธิบดี 
(ตีความข้อ ๔๕ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญตัิคุณสมบัตมิาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘) 

๑๒. ๔๘๑/๒๕๓๕ หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งทางการเมืองของกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
๑๓. ๗๓๔/๒๕๓๕ วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
๑๔. ๘๐/๒๕๓๙ การมอบหมายให้ผูด้ ารงต าแหน่งอื่นเป็นกรรมการโดยต าแหน่งในรัฐวิสาหกิจ 
๑๕. ๑๑๘/๒๕๓๙ วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
๑๖. ๒๖๖/๒๕๔๔ วาระการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของผู้จัดการบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน 

๑๗. ๑๐๖/๒๕๔๗ ปัญหาการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมของกรรมการการประปาส่วนภมูิภาค 
๑๘. ๑๓๙/๒๕๔๗ ฐานะและการด ารงต าแหน่งของผูช่้วยรัฐมนตร ี
๑๙. ๘๗๗/๒๕๔๗ การนับองค์ประชุมคณะกรรมการองค์การจัดการน้ าเสยี 
๒๐. ๒๔๑/๒๕๕๐ ปัญหาการด ารงต าแหน่งกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ 

ของผู้อ านวยการองค์การสวนสัตวแ์ละการแต่งตั้งผูร้ักษาการแทนผู้อ านวยการองค์การสวน
สัตว์ เมื่อสัญญาจ้างผู้อ านวยการองค์การสวนสตัว์สิ้นสุดลง 
 

๒๑. ๔๔๑/๒๕๕๑ ลักษณะต้องห้ามของกรรมการในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคและผู้ว่าการ 
การประปาส่วนภมูิภาค 

เอกสารแนบ ๓ 
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ล าดับ เรื่องเสร็จที่ ชื่อเรื่อง 
๒๒. ๕๐๖/๒๕๕๑ ลักษณะต้องห้ามของกรรมการบรษิัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 
๒๓. ๘๔๔/๒๕๕๑ การแต่งตั้งกรรมการอื่นในบญัชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
๒๔. ๑๑๘/๒๕๕๒ การด ารงต าแหน่งประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 
๒๕. ๘๕๐/๒๕๕๒ การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
๒๖. ๙๙๔/๒๕๕๔ องค์ประกอบของคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
๒๗. ๗๑๕/๒๕๕๖ ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง หารือวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอื่นใน

คณะกรรมการสงเคราะห์การท าสวนยาง 
๒๘. ๓๐๙/๒๕๕๗ องค์การคลังสินค้า หารือแนวทางปฏิบัติกรณีไมม่ีผู้แทนกระทรวงการคลังเข้าเป็นกรรมการใน

คณะกรรมการองค์การคลังสินค้า 
๒๙. ๖๙/๒๕๕๘ องค์การคลังสินค้า หารือแนวทางปฏิบัติกรณีช่วงระยะเวลาการลาออกของผู้แทนกระทรวง

พาณิชย์ในคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า 
๓๐. ๑๖๑๙/๒๕๕๘ การกีฬาแห่งประเทศไทย หารือการแต่งตั้งรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย และการด ารงต าแหน่ง

ของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 
๓๑. ๑๖๗๗/๒๕๕๘ การกีฬาแห่งประเทศไทย หารือการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย 
๓๒. ๕๙๐/๒๕๕๙ สถาบันการบินพลเรือน ขอหารือประเด็นองค์ประกอบของคณะกรรมการสถาบัน 

การบินพลเรือน 
๓๓. ๑๓๔๔/๒๕๖๑ การพ้นจากต าแหน่งกรรมการกรณีกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด  

ซึ่งเป็นข้าราชการเกษียณอาย ุ
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รายการความเห็นทางกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
กรณี “ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ” ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการ 

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ล าดับ เรื่องเสร็จที่ ชื่อเรื่อง 
๑. ๑๖/๒๕๑๙ การตีความพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  

พ.ศ. ๒๕๑๘ (กรณีการแต่งตั้งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย) 
๒. ๓๖๔/๒๕๒๓ การแต่งตั้งผูร้ักษาการแทนในต าแหน่งผู้อ านวยการองค์การตลาดเพือ่เกษตรกร 
๓. ๑๗๓/๒๕๒๕ ก าหนดระยะเวลาในการแต่งตั้งผู้รกัษาการแทนผู้อ านวยการองค์การแก้ว 
๔. ๑๖๒/๒๕๓๖ ฐานะและสิทธิได้รับเบีย้ประชุมกรรมการของผูร้ักษาการแทนรองผู้อ านวยการองค์การ

อุตสาหกรรมห้องเย็นในคณะกรรมการบรหิารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น 
๕. ๕๒๖/๒๕๔๔ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อ านวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 
๖. ๑๕/๒๕๔๕ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๘ ตรี (๑๒)  

แห่งพระราชบัญญัติคณุสมบัตมิาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณุสมบัตมิาตรฐานส าหรับกรรมการ 
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๗. ๙๓/๒๕๔๕ การแต่งตั้งบุคคลในต าแหน่งผู้อ านวยการท่าเรือแหลมฉบัง 
๘. ๘๕๘/๒๕๔๖ การต่อสัญญาจ้างผู้บริหารรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการ 

และพนกังานรัฐวสิาหกิจ (กรณกีรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคาร กรุงไทย จ ากัด(มหาชน)) 
๙. ๑๗๑/๒๕๔๗ ขอหารือเกี่ยวกบัคณุสมบัติและลกัษณะต้องหา้มของผู้บรหิารรัฐวสิาหกิจตามพระราชบัญญัติ

คุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘  
(กรณีการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)) 

๑๐. ๕๓๖/๒๕๔๗ หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดท าสัญญาจ้างแรงงานผู้บริหารระดบัต่ ากว่ากรรมการผู้จัดการ
ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

๑๑. ๒๙๓/๒๕๔๘ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติคณุสมบัติมาตรฐาน
ส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ (กรณีการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 

๑๒. ๗๐๖/๒๕๔๘ การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการองค์การสวนยางภายหลังจากที่พ้นวาระการด ารงต าแหน่งแล้ว 
๑๓. ๗๘๓/๒๕๔๘ การด ารงและการพ้นต าแหน่งของผู้อ านวยการองค์การสวนยาง 
๑๔. ๙๗/๒๕๔๙ อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การตลาดในการแต่งตั้งผู้อ านวยการองค์การตลาด 
๑๕. ๔๖๕/๒๕๔๙ ลักษณะต้องห้ามของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการ 
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๑๖. ๓๖๖/๒๕๕๑ การด าเนินการสรรหาผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบตัิ
มาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๗. ๖๒๔/๒๕๕๒ การสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้อ านวยการใหญ่บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
๑๘. ๕๘๕/๒๕๕๒ การแต่งตั้งผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
๑๙. ๑๖๓-๑๖๔/

๒๕๕๕ 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอหารือแนวทางปฏิบัตติามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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รายการความเห็นทางกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
กรณี “พนักงานรัฐวิสาหกิจ” ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการ 

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ล าดับ เรื่องเสร็จที่ ชื่อเรื่อง 
๑. ๓๔๕/๒๕๑๗ การตีความมาตรา ๑๔ แห่งร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการ 

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 

๒. ๘๐/๒๕๑๘ การตีความค าวา่ “พนกังาน” ตามพระราชบญัญัติคณุสมบัตมิาตรฐานส าหรบักรรมการ 
และพนักงานรัฐวสิาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ (กรณีพนักงานขององค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย) 

๓. ๘๘/๒๕๑๘ คุณสมบตัิและลักษณะต้องห้ามของผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 
ตามพระราชบญัญตัิคณุสมบัตมิาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรฐัวิสาหกจิ  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๔. ๑๗๕/๒๕๑๘ การแต่งตั้งกรรมการส ารองของบรษิัท การบินไทย จ ากัด 
๕. ๒๕๐/๒๕๑๘ การจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 
๖. ๒๐๕/๒๕๑๙ การจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลกูจ้างที่ถูกสั่งให้ออกจากงานฐานขาดคณุสมบัตติามพระราชบญัญัติ

คุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๗. ๒๑๔/๒๕๒๒ หารือการแต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา 
๘. ๒๕๘/๒๕๒๒ การตีความพระราชบัญญตัิคุณสมบัติมาตรฐาน 
๙. ๔๑๐/๒๕๒๒ การจ่ายเงินค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 

๑๐. ๔๑๑/๒๕๒๓ การตีความมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ (กรณีทีป่รึกษากฎหมายของบริษัทขนส่ง จ ากัด) 

๑๑. ๑๔/๒๕๒๕ ความหมายของค าว่า “ผู้บริหารท้องถิ่น” ตามพระราชบัญญัติคณุสมบัติมาตรฐานส าหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ (กรณีพนักงานขององค์การสวนยางได้รับแต่งตั้ง
เป็นผู้ใหญ่บา้น) 

๑๒. ๓๗๗/๒๕๒๖ การเกษียณอายุของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
๑๓. ๔๗/๒๕๒๘ ความหมายของบทบัญญัติมาตรา ๙ (๓) แห่งพระราชบัญญตัิคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับ

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกจิ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งบัญญัติว่า “สามารถท างานให้แก่
รัฐวิสาหกิจนั้นไดเ้ต็มเวลา” (กรณนีายสมจติต์ ทองมีสิทธ์ิ พนักงานองค์การโทรศัพท์ 
แห่งประเทศไทย ไปเป็นพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วย) 

๑๔. ๑๐๕/๒๕๒๘ ปัญหาการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการองค์การโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทย (พระราชบัญญตัิคุณสมบัตมิาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. ๒๕๑๘) 

๑๕. ๔๖๓/๒๕๓๒ ขอหารือเกี่ยวกับบัตรประจ าตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ (พนักงานของบริษัทจ ากัดที่เป็น
รัฐวิสาหกิจจะขอมีบัตรประจ าตัวตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวข้าราชการ พนักงาน
เทศบาล พนักงานสุขาภิบาล และพนักงานองค์การของรัฐ พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้หรือไม่ เพียงใด 

๑๖. ๓๒๐/๒๕๓๘ การจ่ายค่าชดเชยและการนับอายกุารท างานของพนักงานรัฐวิสาหกจิ 
๑๘. ๔๗๘/๒๕๓๙ หลักเกณฑ์การค านวณนับระยะเวลาเกษียณอายุของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
๑๙. ๖๑๖/๒๕๔๓ ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการลาออกของพนักงานองค์การรับส่งสนิค้าและพสัดุภณัฑ์ 
๒๐. ๒๓๘/๒๕๔๖ การแต่งตั้งท่ีปรึกษาคณะกรรมการหรือที่ปรึกษารัฐวิสาหกจิของบรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่
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ล าดับ เรื่องเสร็จที่ ชื่อเรื่อง 
อาศัย 

๒๑. ๑๓๙/๒๕๔๗ ฐานะและการด ารงต าแหน่งของผูช่้วยรัฐมนตรี 
๒๒. ๑๗๕/๒๕๔๗ ต าแหน่งท่ีปรึกษากิตตมิศักดิ์ของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
๒๓. ๕๘๕/๒๕๔๘ การค านวณเงินบ าเหน็จของลูกจา้งบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
๒๔. ๓๑๐/๒๕๕๑ หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับสถานภาพของรองผู้อ านวยการองคก์ารสวนยาง 
๒๕. ๔๔๖/๒๕๕๒ การใช้บังคับบทบัญญัติที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมของพระราชบัญญัติคณุสมบัตมิาตรฐานส าหรับ

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกจิ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๒๖. ๑๑๒/๒๕๕๖ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ขอหารือประเด็นว่าด้วยสถานะของคณะที่ปรึกษาของธนาคาร

อิสลามแห่งประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติคณุสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 
 
 



รายการมติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนและแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

มติคณะรัฐมนตรี  / หนังสือเวียน สาระส าคัญ 
หนังสือกระทรวงการคลัง  
ที่ กค ๐๕๑๑/ว.๑๑๙   
ลงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๓๓  
เรื่อง แนวทางปฏิบัติของผู้แทน
กระทรวงการคลังในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจและในกิจการที่รัฐถือหุน้
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐  
 

กระทรวงการคลังแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติของผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจและในกิจการที่รัฐถือหุน้ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐ ดังนี ้
๑. หากได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนกระทรวงการคลัง ในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจใหม่  

ที่มีทุนเรือนหุ้นสามารถถือหรือซื้อขายโดยบุคคลซึ่งไม่ได้เป็นส่วนราชการได้  
หรือในโครงการหรือบริษัทจ่ากดัทีส่่วนราชการจะถือหุ้นข้างน้อย ผู้ได้รับมอบหมาย 
ไม่ควรร่วมซื้อหุ้นในนามของตนเองหรือครอบครัว หรือผู้อื่นใดก็ตาม 

๒. หากได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนกระทรวงการคลังในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจใหม่ 
ที่มีทุนเรือนหุ้นสามารถถือหรือซื้อขายโดยบุคคลซึ่งไม่ได้เป็นส่วนราชการได้  
หรือในโครงการ หรือบริษัทจ่ากดัที่ส่วนราชการจะถือหุ้นข้างน้อย ผูท้ี่ได้รับมอบหมาย 
ไม่ควรรับหุ้นให้เปล่าในฐานะผู้จัดตั้งหรือฐานะอื่น 

๓. ในระหว่างที่ด่ารงต่าแหน่งกรรมการ หรือเมื่อพ้นวาระแล้วไม่เกิน ๑ ปี ไม่ควรซื้อหุ้น 
ของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน ไมว่่าจะเป็นหุ้นเกา่หรือเพิ่มทุน 

๔. ในกรณมีีการใหส้ิทธิกรรมการซื้อหุ้นหรือให้หุ้น โดยไมค่ิดมลูค่าแก่กรรมการ ควรโอนสิทธิ
ให้กระทรวงการคลัง แต่เบี้ยประชุมและเงินโบนัสประจ่าปี กรรมการควรรับไว้เอง 
เป็นสิ่งตอบแทนการท่างานเป็นกรรมการได ้

๕. ในกรณมีีความจ่าเป็นจัดตั้งหนว่ย หรือบริษัทย่อย เพื่อด่าเนินการเกี่ยวกับกิจการที่จ่าเป็น 
ไม่ควรใช้ช่ือของตนเอง หรือบุคคลในครอบครัว หรือญาติพี่น้องเข้าด่าเนินการเพื่อประโยชน์
ของทางราชการ 

๖. การเป็นกรรมการหรือประธานกรรมการในคณะกรรมการจดัซื้อจดัจ้าง คณะกรรมการ
สอบสวน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เป็นเรื่องงานปกติท่ีควรให้รัฐวิสาหกจิ
ด่าเนินการเอง  

หนังสือส่านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ที่ นร ๐๒๐๑/ว. ๖๖  
ลงวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๓๗  
เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการ
พ้นจากต่าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
และบทก่ากับข้าราชการที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกจิ  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๗ เห็นชอบหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการ
พ้นจากต่าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจและบทก่ากับข้าราชการที่ได้รบัแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ตามที่คณะกรรมการตดิตามการด่าเนินงานตามนโยบายการบริหารงาน
รัฐวิสาหกิจเสนอ และให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทุกแห่งรวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่คณะรัฐมนตรี
ได้อนุมัติใหผ้่อนคลายกฎระเบยีบปฏิบัติในการด่าเนินงานของรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติต่อไป  

หนังสือส่านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ด่วนมาก ที่ นร ๐๒๐๕/ ว (ล) ๑๐๑๘๙ 
ลงวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐ 
เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการคลัง 
ในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ 

ส่านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งเวียนความเห็นของกระทรวงการคลัง เพื่อถือปฏิบัติ 
ในกรณีการเสนอขออนมุัติคณะรัฐมนตรใีห้แตง่ตั้งกรรมการในคณะกรรมการของรฐัวสิาหกจิ ดงันี ้
๑. ให้มีผู้แทนกระทรวงการคลังร่วมเป็นกรรมการอยูด่้วยอย่างน้อย ๑ คน ตามระเบยีบ 

ว่าด้วยการบญัชีและการเงินของรฐัวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
๒. ในการเสนอแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ 

ให้มีหนังสือจากกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ 
ในการแต่งตั้งกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังด้วยทุกครั้ง 

 

เอกสารแนบ ๔ 
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มติคณะรัฐมนตรี  / หนังสือเวียน สาระส าคัญ 
หนังสือส่านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ด่วนท่ีสุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๔๐  
ลงวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ 
เรื่อง จรรยาบรรณของกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ เห็นชอบให้ก่าหนดจรรยาบรรณ 
ของกรรมการรัฐวิสาหกิจตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้  
๑. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับขององค์กร 

ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
๒. กรรมการต้องบริหารงานเพื่อผลประโยชน์ของรัฐ องค์กร และพนักงานท้ังในปัจจุบัน 

และอนาคต ตลอดจนรักษาภาพลกัษณ์ขององค์กร 
๓. กรรมการต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่ฝักใฝ่การเมือง และจะวางตัว 

เป็นกลางอย่างเคร่งครัด เพื่อผลประโยชน์ต่อรัฐ องค์กร และพนักงาน ทั้งในปัจจุบัน 
และอนาคต  

๔. กรรมการต้องไม่มสี่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระท่ากับรัฐวสิาหกจิที่ตนเป็นกรรมการ 
หรือในกิจการที่มลีักษณะเป็นการแข่งขันกับรัฐวิสาหกิจที่ตนเป็นกรรมการอยู่ ท้ังนี้  
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

๕. กรรมการพึงบริหารงานโดยหลกีเลี่ยงความขดัแย้งผลประโยชน์สว่นตนต่อผลประโยชน ์
ขององค์กร เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเตม็ที่และมีประสิทธิภาพ   

๖. กรรมการต้องบริหารงานด้วยความระมดัระวัง และไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้ง 
กับหน้าท่ีของตนในภายหลัง 

๗. กรรมการตอ้งไมแ่สวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการท่างานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
๘. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าท่ีของตนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อใหเ้กิด 

ประโยชนส์ูงสุดต่อองค์กร  
๙. กรรมการต้องไม่เป็นผู้ประกอบการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นส่าคญั หรือมีบุคคลในครอบครัว 

เป็นกรรมการหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกจิการหรือธุรกิจการค้าใด อันมีสภาพอย่างเดียวกัน 
และเป็นการแข่งขัน หรือท่าธุรกิจกับรัฐวิสาหกิจทีต่นเองเป็นกรรมการอยู ่

๑๐. กรรมการต้องไม่กระท่าการใด อันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ใน
รัฐวิสาหกิจในลักษณะทีม่ีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจท่ีตนเป็นกรรมการ 
อยู่หรือเอื้ออ่านวยประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะท่าเพื่อประโยชน์ 
ของตนเองหรือของผู้อื่น 

หนังสือส่านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ที่ นร ๐๒๐๒/ว (ล) ๓๒๑๔  
ลงวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๑  
เรื่อง สรุปผลการประชุมช้ีแจง
มาตรการป้องกันการแสวงหา
ประโยชน์จากการเป็นกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 
 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๑ เห็นชอบให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกจิ
ต่างๆ ถือปฏิบัติและดา่เนินการตามมาตรการป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากการเป็น
กรรมการรัฐวสิาหกิจ ดังนี้   
๑. ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการรัฐวสิาหกิจ ให้ส่วนราชการ

ต้นสังกัดและรัฐวสิาหกิจตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วน โดยจะต้องไม่ขัดกับกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ และให้การรับรองความครบถ้วน ถูกต้อง ตามแบบฟอร์มประวตั ิ
ที่ส่านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่าหนด   

๒. ให้กรรมการรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอ และคณะรัฐมนตรไีด้มมีติเหน็ชอบให้ถือเป็นแนวปฏิบัติแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ อย่างเคร่งครัด  

๓. ให้กระทรวงการคลังรับเป็นเจ้าของเรื่องจัดให้ประธานกรรมการ กรรมการและผู้บริหาร
รัฐวิสาหกิจ ได้ร่วมประชุมกันเป็นระยะๆ โดยสม่า่เสมอ  

๔. ให้ผู้บริหารรัฐวิสาหกจิแตล่ะแห่งส่ารวจตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีทุกๆ สัปดาห์ เพื่อแจ้ง
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มติคณะรัฐมนตรี  / หนังสือเวียน สาระส าคัญ 
ที่ประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกจิทราบ และใช้ประกอบการตดัสินใจหรือลงมติในเรื่อง
ต่างๆ ของคณะกรรมการรัฐวสิาหกิจ  

๕. ให้ส่านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งรดัด่าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓๐ 
ธันวาคม ๒๕๔๐ เรื่อง การแกไ้ขเพิ่มเติมหรือยกร่างกฎหมายทีม่ีบทบัญญตัิในทางป้องกัน
เกี่ยวกับการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
และน่าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยด่วน 

หนังสือส่านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว (ล) ๗๖๘๐  
ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๓  
เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการ 
ในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ 

ส่านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งเวียนเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ 
ในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ โดยมสีาระส่าคัญประกอบด้วย การแต่งตั้งผู้แทน
กระทรวงการคลังเป็นกรรมการ การแต่งตั้งข้าราชการอัยการเป็นกรรมการ การแต่งตั้ง
ข้าราชการตลุาการหรือผู้พิพากษาเป็นกรรมการ การแต่งตั้งผู้ดา่รงตา่แหน่งทางการเมือง
หรือบุคคลประเภทต่างๆ เป็นกรรมการ ข้อสังเกตเกี่ยวกับคณุสมบัตแิละลักษณะต้องห้าม 
และแนวทางการเสนอเรื่องและการตรวจสอบ 

หนังสือส่านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ด่วนท่ีสุด ที่ นร ๐๕๐๖/๖๗๗๗  
ลงวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑  
เรื่อง ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดท่าบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวสิาหกิจ และการแต่งตั้งกรรมการ
จัดท่าบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวสิาหกิจ 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๑ เห็นชอบร่างหลกัเกณฑ์และวิธีการจัดท่า
บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกจิและการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการจัดท่าบญัชี
รายชื่อกรรมการรัฐวสิาหกิจ รวม ๑๐ คน ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอร่างหลักเกณฑ์
และวิธีการจดัท่าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวสิาหกิจ และแต่งตั้งกรรมการจัดท่าบญัชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวสิาหกิจ 

หนังสือกระทรวงการคลัง  
ที่ กค ๐๘๐๓.๒/ว.๔  
ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒  
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ มาตรา ๕ 
(๘) (๙) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญตัิ
คุณสมบัติมาตรฐานส่าหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 

กระทรวงการคลังได้แจ้งเวียนซักซอ้มความเข้าใจเกีย่วกับบทบัญญตัมิาตรา ๕ (๘) (๙)  
และ (๑๐) แห่งพระราชบญัญัตคิณุสมบัติมาตรฐานส่าหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากรัฐวสิาหกิจหลายแห่งได้หารือ
เกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของกรรมการรัฐวสิาหกิจตามมาตรา ๕ (๘) (๙) และ (๑๐)  
ที่ได้ก่าหนดเพิ่มเติมขึ้นตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส่าหรบักรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี ๕) และ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อให้ทุกรัฐวสิาหกิจเกดิความเข้าใจ
และมมีาตรฐานการปฏิบัติเดียวกัน 

หนังสือส่านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ด่วนท่ีสุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๗๒๙๒ 
ลงวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๒  
เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ ์
และวิธีการจดัท่าบัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวสิาหกิจ 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้แกไ้ขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการจดัท่าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวสิาหกิจ  

ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เฉพาะในเรื่องการเพิ่มเติมอ่านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการจดัท่าบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกจิ โดยให้คณะกรรมการจัดท่า
บัญชีรายชื่อฯ สามารถพิจารณาทบทวนการคงสถานะหรือการพ้นสภาพการเป็นบคุคล
ในบัญชีรายชื่อฯ (แกไ้ขเพิ่มเติมข้อ ๗ (๓)) และมีอ่านาจตีความวินิจฉยัปัญหาเกีย่วกับ
การปฏิบัตติามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท่าบญัชีรายชื่อฯ ได้ (เพิ่มเตมิเป็น (๔/๑)  
ของข้อ ๗) 

๒. ให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาด่าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๒ ที่ให้ทบทวนการก่าหนดสัดส่วนกรรมการรัฐวิสาหกิจจากบุคคล 
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มติคณะรัฐมนตรี  / หนังสือเวียน สาระส าคัญ 
ในบัญชีรายชื่อฯ ให้มากกว่า ๑ ใน ๓ ซึ่งจะท่าให้การสรรหาเกิดความโปร่งใส  
และได้ผูม้ีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีคณุธรรม จริยธรรม 
เข้าสู่การบริหารองค์กรรัฐวสิาหกจิได้มากข้ึน ตามความเห็นของส่านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 

หนังสือกระทรวงการคลัง  
ที่ กค ๐๘๐๖/ว ๑๐๐  
ลงวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒  
เรื่อง การบริหารจัดการบัญชรีายชือ่
กรรมการรัฐวสิาหกิจ 

กระทรวงการคลังได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการ
รัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน โดยได้ก่าหนดหลักเกณฑ ์
และแนวปฏิบัติ รวมถึงสถานะและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี ้
๑. หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการค่านวณสดัส่วนกรรมการจากบญัชีรายชื่อกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ 

๒. แนวปฏิบัตสิ่าหรับส่วนราชการและบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

๓. สถานะและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการรัฐวิสาหกิจที่แต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายช่ือ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งหน้าที่ของกระทรวงการคลังต่อบุคคลดังกล่าว 

หนังสือส่านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ที่ นร ๐๕๐๖/๒๐๘๕  
ลงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔  
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง
หรือบุคคลด่ารงตา่แหน่งกรรมการ
ในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ ลงมติเห็นชอบเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน
การทุจริตของรัฐวสิาหกิจ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลด่ารงต่าแหน่ง
กรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ตามข้อเสนอ 

ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดังนี้ 
๑. มาตรการระยะสั้น 

๑.๑ ห้ามแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ผู้ใดเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจและหรือ 
นิติบุคคลทีร่ัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า ๓ แห่ง  

๑.๒ ให้ก่าหนดหลักการในการเบกิค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตัิราชการ  
๑.๓ ให้กระทรวงการคลังศึกษาทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ วิธีการสรรหาคัดเลือก 

และจัดท่าบญัชีรายชื่อผู้ทรงคุณวฒุิ หรือกรรมการรัฐวสิาหกิจให้มคีวามสมบรูณ์ 
รัดกุม โปร่งใส และใหเ้หมาะสม เพื่อให้ได้บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการ
รัฐวิสาหกิจตรงตามความเช่ียวชาญอย่างแท้จริง 

๑.๔ มาตรการป้องกันการทุจรติของรัฐวิสาหกิจฯ ในข้ออ่ืนๆ  
๒. มาตรการระยะยาว 

มอบหมายกระทรวงการคลังให้พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและน่าเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป ในส่วนของการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สดุ 
ที่ กค ๐๘๐๓.๑/ว.๘  
ลงวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจรติ
ของรัฐวิสาหกิจ เรื่อง การแต่งตั้ง
ข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลด่ารง
ต่าแหน่งกรรมการในรัฐวสิาหกิจ
หลายแห่ง 
 

กระทรวงการคลังได้แจ้งเวียนรัฐวิสาหกิจเพื่อทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ 
ที่เกี่ยวข้องกับการด่ารงต่าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจและการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการของรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง  
การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลด่ารงต่าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ดังนี ้
๑. ให้กรรมการรัฐวิสาหกิจตรวจสอบตนเองว่าด่ารงต่าแหน่งในรัฐวิสาหกิจและหรือ 

นิติบุคคลที่ รั ฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า ๓ แห่งหรือไม่  หากเกินกว่า  
๓ แห่ง ให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ 

๒. ให้รัฐวิสาหกิจที่มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะกรรมการให้เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก 
หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่คู่สมรสหรือผู้ติดตามที่มิได้มีหน้าที่ร่วมเดินทางไปกับผู้ปฏิบัติงาน
ด่าเนินการยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะกรรมการ ให้เป็นไป
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มติคณะรัฐมนตรี  / หนังสือเวียน สาระส าคัญ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี ภายในวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

หนังสือส่านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ด่วนท่ีสุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๒๔๙๓ 
ลงวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดท่าบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ดังนี ้
๑. เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท่าบญัชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... มีสาระส่าคัญคือ แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท่าบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการได้มาซึ่งบุคคลในบัญชีรายช่ือฯ ท่ีเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับการด่าเนนิงานของรัฐวิสาหกิจ
ตามเจตนารมณ์ในบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคณุสมบัตมิาตรฐานส่าหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 

๒. เพื่อมิให้เกิดปัญหาความขาดแคลนบุคคลที่มาจากบญัชีรายชื่อกรรมการรัฐวสิาหกิจ  
ในการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวสิาหกิจ ในช่วงระยะเวลา ๑ ปี ก่อนที่
บุคคลจะพ้นจากบัญชีรายชื่อเมื่อครบก่าหนดระยะเวลา ๕ ปี ให้กระทรวงการคลัง
สอบถามความประสงค์ในการสมัครเข้ารับการคัดสรรขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจใหม่ไปยังบุคคลในบัญชีรายชื่อฯ เพื่อกระทรวงการคลังจะได้ด่าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและเตรียมการคดัสรรขึ้นบัญชีรายชื่อฯ  
ตามขั้นตอนของหลักเกณฑ์และวิธกีารจัดท่าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ล่วงหน้าต่อไป 

หนังสือส่านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ที ่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๐  
ลงวันท่ี ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  
เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดังนี ้
๑. รับทราบแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวสิาหกิจตามที่คณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกจิเสนอ 

โดยให้นา่ Skill Matrix และแนวทางอื่นๆ มาใช้ในการพิจารณาสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ  

๒. ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวสิาหกิจ รัฐวิสาหกจิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
ตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครดั เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและได้รบัความไว้เนื้อเชื่อใจ
จากประชาชนต่อไป 

๓. ให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจได้รับการยกเว้นการปฏิบตัติามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) 

หนังสือส่านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวสิาหกิจ ด่วนท่ีสุด  
ที่ กค ๐๘๐๖.๑/ว ๔๑๔  
ลงวันท่ี ๒๕ ตลุาคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 

ส่านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจในฐานะส่านักเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิแจ้งเวียนรายละเอียดขั้นตอนการด่าเนินการ 

ตามมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจตอ่ไป 
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รายการของมติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนและแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ 
ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

มติคณะรัฐมนตรี  / หนังสือเวียน สาระส าคัญ 
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก 
ที่ กค ๐๒๐๙.๑/ว. ๑๐๘  
ลงวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๔๔  
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและแนวทางการสรรหา
ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  
ตามพระราชบัญญัติคณุสมบัติ
มาตรฐานส่าหรับกรรมการ 
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

กระทรวงการคลังซักซ้อมความเขา้ใจเกี่ยวกับขั้นตอนและแนวทางการสรรหาผู้บรหิารสูงสุด
ของรัฐวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติคณุสมบัติมาตรฐานส่าหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๓ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนผู้บริหารสูงสดุตามสัญญาจ้าง ดังนี้ 
๑. แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  

๑.๑ การปฏิบตัิหน้าที่และการนดัหมายวันประชุม 
๑.๒ ให้ประธานกรรมการรัฐวสิาหกิจแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา  

และคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน โดยอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
จะต้องมีผู้แทนกระทรวงการคลัง 

๑.๓ การสรรหาผู้บรหิารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจให้ใช้วิธีประกาศรับสมคัรอย่างเปิดเผย 
๑.๔ ให้คณะกรรมการสรรหาเสนอช่ือผู้ได้รับการสรรหาต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกจิ 
๑.๕ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนก่าหนดผลตอบแทนและเจรจาต่อรอง

ผลตอบแทนกับบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ และเสนอกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ 
๑.๖ การแต่งตั้งผู้บริหารสูงสดุและท่าสัญญาจ้าง 

๒. ค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้ง ๓ คณะ เป็นดังนี ้
๒.๑ คณะกรรมการที่จัดตั้งตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายจะได้รับเบีย้ประชุมเป็นรายครั้ง 

ตามพระราชกฤษฎีกาเบีย้ประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
๒.๒ คณะกรรมการสรรหาและคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ให้ได้รับเบี้ยประชุม

เป็นรายครั้ง 
หนังสือกระทรวงการคลัง  
ที่ กค ๐๘๐๓.๒/ว. ๙๐  
ลงวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๑  
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและแนวทางการสรรหา
ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  
ตามพระราชบัญญัติคณุสมบัติ
มาตรฐานส่าหรับกรรมการ 
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

กระทรวงการคลังได้กา่หนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ันตอนและแนวทางการสรรหาผูบ้ริหาร
สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติคณุสมบัติมาตรฐานส่าหรบักรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี ้
๑. กระบวนการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 

๑.๑ ใหค้ณะกรรมการรัฐวสิาหกิจแตง่ตั้งคณะกรรมการสรรหา และคณะอนุกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนต้องมผีู้แทนส่านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิร่วมเป็นอนุกรรมการด้วย 

๑.๒ ให้คณะกรรมการสรรหาด่าเนินการสรรหาผู้บริหารสุงสุดของรฐัวิสาหกิจและเสนอ
ช่ือต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณา 

๑.๓ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนด่าเนินการก่าหนดผลตอบแทนและเจรจา
ต่อรองผลตอบแทนกับบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอช่ือ และเสนอผลการพจิารณา 
พร้อมร่างสญัญาจา้งต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ แล้วเสนอกระทรวงการคลัง 
ให้ความเห็นชอบ 

๑.๔ หลังจากกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ ให้รัฐวิสาหกิจด่าเนินการแต่งตั้ง
ผู้บริหารสูงสุด 
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มติคณะรัฐมนตรี  / หนังสือเวียน สาระส าคัญ 
๑.๕ กรณีจ้างผู้บริหารสูงสุดเดิมตอ่หลังจากครบก่าหนดเวลาตามสญัญาจ้าง ให้น่าเสนอ

ผู้มีอ่านาจแต่งตั้ง แต่จะจ้างเกิน ๒ คราว ติดต่อกันไมไ่ด ้
๑.๖ การจ้างและแต่งตั้งผู้บริหารสดุต้องด่าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายใน ๑ ปี นับแต่วันท่ี

ผู้บริหารเดมิพ้นต่าแหน่ง 
๑.๗ รัฐวิสาหกิจที่อยูร่ะหว่างสรรหาผู้บรหิารสูงสุดตามพระราชบัญญัติคณุสมบัติ

มาตรฐานฯ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้ด่าเนินการต่อไป โดยระหว่างการสรรหา 
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ท่ี กค ๐๒๐๙.๑/ว. ๑๐๘  
ลงวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ 

๒. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรเีกี่ยวกับอัตราเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

๓. การรายงานผลการสรรหาผู้บรหิารสูงสุด เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้บริหารสูงสุด
รวมทั้งเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ ใหร้ายงานให้กระทรวงการคลังทราบโดยเร็ว 

หนังสือส่านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ ท่ี กค ๐๘๐๗/ว. ๕๐  
ลงวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑  
เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้บริหาร
สูงสุดตามพระราชบัญญัติคณุสมบตัิ
มาตรฐานส่าหรับกรรมการ 
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(เวียนแจ้งความเห็นของส่านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา) 
 

คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีความเห็นทางกฎหมาย กลา่วคือ รัฐวิสาหกิจใดที่ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาแล้ว แมต้่อมาคณะกรรมการสรรหาคนหนึ่งหรือทั้งหมดลาออกก็ถือว่า
ได้เริ่มกระบวนการสรรหา ตามพระราชบัญญัติคณุสมบัติมาตรฐานฯ (ฉบับท่ี ๔)  
พ.ศ. ๒๔๔๓ ไปแล้ว จึงต้องด่าเนกิารต่อไปตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติคณุสมบัติ
มาตรฐานฯ  (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ก่าหนดให้การดา่เนินการจ้างหรือแต่งตั้งผู้บรหิาร
ของรัฐวิสาหกิจใดท่ีได้กระท่าไปแล้วตามมาตรา ๘ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติคณุสมบัติ
มาตรฐานฯ พ.ศ. ๒๕๑๘ ก่อนแก้ไขเพิ่มเติม ใหด้่าเนินการต่อไปตามบทบัญญัตดิังกล่าว
จนกว่าจะเสร็จสิ้น 

หนังสือส่านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ที่ นร ๐๒๐๕/๗๔๔๙  
ลงวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๓  
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทาง 
การจ่ายผลตอบแทนของผู้บริหาร
สูงสุดตามสัญญาจ้าง 

๑. คณะรัฐมนตรีไดม้ีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๓ เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทาง 
การจ่ายผลตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและอนุมตัิใหด้่าเนินการต่อไปได้ 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
๑.๑ การจ่ายผลตอบแทนของผู้บรหิารสูงสุดตามสญัญาจ้างให้ค่านึงถึงสภาพของธุรกิจ 

และความสามารถในการจา่ยผลตอบแทนขององค์กร  
โดยค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นของผู้บริหารสูงสุดประกอบด้วย ค่าตอบแทนคงที่ 
ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ ๗๐ ของอัตราผลตอบแทนรวม และค่าตอบแทน
ผันแปรก่าหนดอัตราร้อยละ ๓๐ ของอัตราผลตอบแทนรวม โดยรัฐวิสาหกิจท่ีไดร้ับ
ยกเว้นไมต่้องปฏิบัตติามกฎระเบียบข้อบังคับ รัฐวิสาหกิจที่ใช้เกณฑเ์ฉลี่ยของธุรกิจ 
รวมทั้งรัฐวิสาหกจิที่ดี ให้เป็นอ่านาจของคณะกรรมการในการพิจารณาก่าหนด 

๑.๒ ในกรณีที่ผู้บริหารสูงสดุซึ่งคณะรัฐมนตรีไดม้ีมติแต่งตั้งและขอให้ลาออกจาก 
การเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากร่างพระราชบัญญตัิคณุสมบตัมิาตรฐาน
ส่าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกิจ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ยังไมม่ีผลใช้บังคับ
เห็นควรให้น่าหลักเกณฑ์และแนวทางข้างต้นมาใช้บังคับเมื่อร่างพระราชบัญญตัิ
ดังกล่าวมผีลใช้บังคับแล้ว 

๑.๓ บญัชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนพนักงานตั้งแต่ระดับรองลงมาจากผู้บริหารสูงสุด 
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มติคณะรัฐมนตรี  / หนังสือเวียน สาระส าคัญ 
ให้เป็นไปตามบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนท่ีใช้อยู่ปัจจุบัน 

๒. คณะรัฐมนตรีมีข้อสังเกตว่า ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจจะได้รับโบนัส ๒ ทาง คือ ได้รับ
ในฐานะเป็นกรรมการและในฐานะเป็นพนักงาน ซึ่งโดยหลักการแลว้ควรไดร้ับโบนสั 
เพียงฐานะเดยีวตามผลงานท่ีตนเองปฏิบัติ 

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก 
ที่ กค ๐๒๐๙.๑/ว. ๙๙  
ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๔๓  
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทาง 
การจ่ายผลตอบแทนของผู้บริหาร
สูงสุดตามสัญญาจ้าง 

กระทรวงการคลังซักซ้อมความเขา้ใจหลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทน 
ของผู้บริหารสูงสุดตามสัญญาจ้าง สรุปได้ดังนี ้
๑. ค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นของผู้บรหิารสูงสุด (อัตราร้อยละ ๑๐๐) ประกอบด้วยค่าตอบแทน

คงที่ (อัตราร้อยละ ๗๐) โดยแต่ละปีปรับเพิ่มไดไ้มเ่กินร้อยละ ๑๐ ตามระดับผลงาน 
และค่าตอบแทนผันแปร (อัตราร้อยละ ๓๐) จ่ายภายหลังการประเมนิผลงานตอนสิ้นป ี

๒. ให้คณะกรรมการของรัฐวสิาหกิจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
โดยมผีู้แทนกระทรวงการคลังร่วมเป็นอนุกรรมการด้วย ท้ังนี้ ผู้บริหารสูงสดุจะไม่มสีิทธิ
ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดในฐานะพนักงานอีก นอกเหนือจากที่ก่าหนด 
ตามหลักเกณฑ์นี้แล้ว 

๓. สาระส่าคัญของสญัญาจา้ง 
๔. รัฐวิสาหกิจที่ได้รับยกเว้นไมต่้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ รัฐวิสาหกิจที่ใช้เกณฑ์

เฉลี่ยของธุรกิจ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่ดีเป็นอ่านาจของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่จะพิจารณา
ก่าหนด 

หนังสือส่านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ด่วนมาก ท่ี นร ๐๕๐๔/๙๓๕๘  
ลงวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗  
เรื่อง การผ่อนคลายหลักเกณฑ ์
และแนวทางการจ่ายผลตอบแทน
ของผู้บริหารสูงสุดตามสัญญาจ้าง 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๗ เห็นชอบหลักการการผ่อนคลายหลักเกณฑ์
และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดตามสัญญาจ้างตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอและมีข้อสังเกต ดังนี ้
๑. ให้คณะกรรมการของรัฐวสิาหกิจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการก่าหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร

สูงสุด ศึกษาและพิจารณาก่าหนดอัตราค่าตอบแทนจากค่างาน และความสามารถ 
ในการจ่ายขององค์กร โดยก่าหนดเกณฑ์อัตราค่าตอบแทน ขั้นต่่า - ขั้นสูง ประกอบด้วย
ค่าตอบแทนคงที่และค่าตอบแทนผันแปร และส่งให้กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ 

๒. ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกจิเปน็ผู้พิจารณาก่าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสดุ 
แต่ละราย รวมถึงพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนแตล่ะปไีดเ้อง โดยให้อยู่ภายใต้กรอบ
อัตราค่าตอบแทน ขั้นต่่า – ขั้นสูง ท่ีกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบไว ้

๓. ในสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสดุควรก่าหนดตัวช้ีวัดทีส่ะท้อนถึงผลลัพธ์ในการบริหารงาน 
๔. ควรพิจารณาก่าหนดเพดานเงินตอบแทนต่่าสดุและสูงสดุ โดยคา่นึงถึงภาพรวมของอัตรา

เงินเดือนและเงินตอบแทนในปัจจบุันท่ีจ่ายให้กับผู้บรหิารสูงสุด 
ของทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยให้แยกประเภทรัฐวสิาหกิจออกเป็นกลุ่มๆ 

๕. การคดัเลือกและสรรหาบุคคลที่จะด่ารงตา่แหน่งผู้บรหิารสูงสุดควรเปิดให้ใช้วิธีการได้
หลากหลาย 

๖. เพื่อให้ได้บคุคลผู้ด่ารงต่าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจท่ีมคีวามรู้ความสามารถ 
คณะกรรมการของรัฐวิสาหกจิจะต้องก่าหนดระดับความส่าเร็จ (benchmark)  
ของเปา้หมายหรือพันธกจิของรัฐวสิาหกิจทีต่้องการให้ผูบ้รหิารสูงสดุรับผิดชอบ รวมทั้ง
ตัวช้ีวัด (KPI) อย่างชัดเจน 

หนังสือส่านักงานคณะกรรมการนโยบาย 
รัฐวิสาหกิจ ท่ี กค ๐๘๑๓/ว. ๘๕ 

ส่านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจเวียนแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ 
มิถุนายน ๒๕๔๗ และแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายผลตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด
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มติคณะรัฐมนตรี  / หนังสือเวียน สาระส าคัญ 
ลงวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗  
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทาง 
การจ่ายผลตอบแทน 
ของผู้บริหารสูงสุดตามสัญญาจ้าง 

ของรัฐวิสาหกิจ ดังนี ้
๑. หลักเกณฑ์และแนวทางการจา่ยผลตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดตามสัญญาจ้างของรัฐวสิาหกจิ

ตามที่คณะรัฐมนตรมีีมตเิมื่อวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๓ ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ต่อไป 
อย่างไรก็ตามหากมเีหตุใหต้้องปรบัเปลี่ยนหลักเกณฑ์ก็สามารถด่าเนนิการได้โดยให้
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการก่าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุด  
และเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกจิก่อนส่งให้กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบต่อไป 

๒. การก่าหนดกรอบค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุดตามสญัญาจ้าง ให้รฐัวิสาหกิจพิจารณา
ก่าหนดกรอบจากการประเมินคา่งานของผู้บริหารสูงสดุ โดยคา่นึงถึงลักษณะของกิจการ 
ความซับซ้อนในการบริหาร และความสามารถในการจ่ายขององค์กร 

๓. ให้คณะกรรมการของรัฐวสิาหกิจค่านึงถึงข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีประกอบการ
ก่าหนดค่าตอบแทน ได้แก่ ความรูค้วามสามารถ เป้าหมายและตัวช้ีวัด รวมถึงเป้าหมาย
และความส่าเร็จที่ต้องการให้ผู้บริหารสูงสุดรับผิดชอบ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่ได้รับการผ่อนคลาย
ตามมติคณะรัฐมนตรไีมผู่กพันกับโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานรัฐวิสาหกิจนั้น 

หนังสือส่านักงานคณะกรรมการนโยบาย 
รัฐวิสาหกิจ ที่ กค ๐๘๐๓.๒/ว. ๐๒๒ 
ลงวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
เรื่อง การแต่งตั้งและก่าหนด
ค่าตอบแทนผู้รักษาการแทน
ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 

ส่านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจเวียนแจ้งแนวทางการแต่งตั้งและก่าหนด
ค่าตอบแทนผู้รักษาการแทนผู้บรหิารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ดังนี ้
๑. เมื่อผู้บริหารสิ้นสุดภาระหน้าทีต่ามเงื่อนไขสัญญาจ้างแล้ว ย่อมตอ้งพ้นจากต่าแหน่งทันที

และถือเป็นบุคคลภายนอก จึงไมส่ามารถท่าหน้าท่ีรักษาการในต่าแหน่งผู้บริหารสูงสดุได้ 
และให้ถือว่าพ้นจากต่าแหน่งกรรมการด้วย 

๒. ในกรณีที่กฎหมายจัดตั้งรัฐวสิาหกิจก่าหนดคณุสมบัตผิู้รักษาการแทนผู้บริหารสูงสดุไว้ให้
ปฏิบัติตามที่ก่าหนด แตห่ากกฎหมายไม่ก่าหนดไว้ หรือกฎหมายก่าหนดให้
คณะกรรมการรัฐวสิาหกิจแต่งตั้งบุคคลใดให้รักษาการแทนได้ ให้พิจารณาแต่งตั้ง
รักษาการจากบุคคลดังต่อไปนี ้
๒.๑ พนักงานในระดับรองผู้บริหารสูงสดุของรัฐวิสาหกิจ 
๒.๒ กรรมการของรัฐวิสาหกจิ 

๓. ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการ เบี้ยประชุมกรรมการ และโบนัสกรรมการ
ของผู้รักษาการแทน 
๓.๑ กรณีพนักงานรักษาการแทน 

ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานท่ีรกัษาการแทนไม่ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเตมิจาก
ที่ตนเคยได้รบั ในส่วนคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการ หากกฎหมายจัดตัง้ของรัฐวิสาหกิจ
ก่าหนดให้ผูร้ักษาการแทนไม่มีอ่านาจหน้าท่ีในฐานะกรรมการ ผู้รักษาการแทนไมม่ี
สิทธิไดร้ับค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการ เบีย้ประชุมกรรมการและโบนัสกรรมการ 
แต่หากกฎหมายจดัตั้งของรฐัวสิาหกิจก่าหนดใหผู้้รักษาการแทนมีอ่านาจหน้าที่
เช่นเดียวกับผู้บริหารสูงสดุซึ่งรวมถึงการเป็นกรรมการ ผู้รักษาการแทนย่อมมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการ เบี้ยประชุมกรรมการ และโบนัสกรรมการ 

๓.๒ กรณีกรรมการรักษาการแทน 
กรรมการรัฐวสิาหกิจมีบทบาทและอ่านาจหน้าท่ีแตกต่างจากพนักงาน ในกรณีที่มี
ความจ่าเป็นต้องให้กรรมการรักษาการแทนผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ก่าหนดได้เฉพาะค่าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมและไม่สูงกว่าอัตราเงนิเดือนขั้นต่่า 
ที่ผู้บริหารสูงสดุเดมิเคยไดร้ับ และไม่รวมถึงสิทธิประโยชน์อ่ืน ในส่วนค่าตอบแทน
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มติคณะรัฐมนตรี  / หนังสือเวียน สาระส าคัญ 
รายเดือนกรรมการ เบี้ยประชุมกรรมการ และโบนสักรรมการ กรรมการรักษาการ
จะมีสิทธิได้รบัในทางใดทางหนึ่งเท่านั้น 

 

ส่านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดท่าหนังสือเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน 
ส่าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถศึกษา 
การตีความ มติคณะรัฐมนตรี  หนังสือเวียน รวมถึงแนวทางปฏิบัติ  ได้ ในระ บบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. ที่
http://www.sepo.go.th/tinymce/plugins/filemanager/thumbs/eBook021061.pdf 
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