
 

 

หลักเกณฑ์และวธิีการจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

ส่วนที่ ๑ 
คณะกรรมการจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการในรัฐวิสาหกิจที่มิใช่กรรมการโดยต าแหน่งจากบัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดท าขึ้นเกิดความโปร่งใส และได้มาซึ่งกรรมการรัฐวิสาหกิจที่มีความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจและการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ   

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
ส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ   (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรีจึงก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ค านิยาม 

๑.๑ “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามความในพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๑.๒ “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ    

 

ข้อ ๒๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ  
ปลัดกระทรวงที่มีรัฐวิสาหกิจอยู่ใต้สังกัดซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกิน ๔ คน ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
โดยค าแนะน าของกระทรวงการคลังไม่เกิน ๖ คน  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้แทนส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ข้อ ๓ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ 
 

                                                        
๑
 ข้อ ๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๖               

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 



 

 

-๒- 
 

(๓) มีประสบการณ์การเป็นกรรมการหรือผู้บริหารองค์กรของภาครัฐหรือภาคเอกชน 

(๔) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

เพราะร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
(๘) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมืองหรือ

เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

(๙) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
 

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

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน ๒ วาระไม่ได้ 
(๒) นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

 (๒.๑) ตาย 

 (๒.๒) ลาออก 

 (๒.๓) ขาดคุณสมบตัิหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ 
 

ข้อ ๕ ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรี
โดยค าแนะน าของกระทรวงการคลังแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระ
อยู่ในต าแหน่ง  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งด ารงต าแหน่งแทนหรือเป็นกรรมการเพ่ิมขึ้น  โดยให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระ 
ที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

๒ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ 

 

 
 

                                                        
๒ ข้อ ๕ วรรคสอง เพิ่มโดยหลักเกณฑ์และวิธกีารจัดท าบัญชีรายชือ่กรรมการรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๖           

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 



 

 

-๓- 
 

ข้อ ๖ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

 

ข้อ ๗ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
(๑)๓ พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม

กับภารกิจและความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดสรร
และสาขาความเชี่ยวชาญของบุคคลเพ่ือขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ  

(๒) คัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

(๓)๔ พิจารณาทบทวนบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้คงสถานะหรือพ้นสภาพ
การเป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณารายละเอียดในเรื่องต่างๆ หรือปฏิบัติงานใดๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย   

(๔/๑)๕ ให้คณะกรรมการมีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

(๕) ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ 
 

ข้อ ๘ ให้น าความในข้อ ๖ มาใช้บังคับกับคณะอนุกรรมการด้วยโดยอนุโลม 
 

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเป็นเงินสมนาคุณ
เหมาจ่ายเป็นรายเดือน  โดยขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

ข้อ ๑๐ ให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการ 

                                                        
๓

 ข้อ ๗ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยหลักเกณฑแ์ละวิธกีารจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖        

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
๔

 ข้อ ๗ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยหลักเกณฑแ์ละวิธกีารจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒       

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ 
๕

 ข้อ ๗ (๔/๑) เพิ่มโดยหลักเกณฑ์และวิธกีารจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒              

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยหลักเกณฑ์และวิธกีารจัดท าบัญชีรายชือ่กรรมการรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 



 

 

-๔- 
 

ส่วนที่ ๒ 
การจัดท าบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

 
ข้อ ๑๑  บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวสิาหกิจ ต้องประกอบด้วยบคุคลที่มีความเชี่ยวชาญในดา้นต่างๆ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจและการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
 

ข้อ ๑๒  กระบวนการจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ มีดังนี้ 
 (๑)๖ การได้มาซึ่งชื่อบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจมี ๓ วิธี ดังนี้  

 (๑.๑)๗ ประกาศรับสมัครเป็นการทั่วไปตามสื่อต่างๆ ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน  
 (๑.๒)  คณะกรรมการแจ้งบุคคลหรือหน่วยงานให้เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า    

มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการคัดสรร 

 (๑.๓)  คณะกรรมการมีความเห็นโดยเฉพาะเป็นเอกฉันท์ของกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงให้เสนอชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้ารับการคัดสรร 

 (๒)  ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
เบื้องต้นของบุคคลผู้เข้ารับการคัดสรรเพื่อน าเสนอคณะกรรมการพิจารณา 

 (๓)๘ คณะกรรมการด าเนินการคัดสรรบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ และมี
ความเหมาะสม ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๓ (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) ๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) โดยต้องมีอายุ
ไม่เกิน ๖๔ ปีบริบูรณ์ ณ วันปิดรับสมัคร ให้เข้ามาอยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ  โดยในการคัดสรร
ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเพ่ือมีมติ โดยมติของที่ประชุมต้องไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
ที่มีอยู่และมีสิทธิออกเสียง 

 

ข้อ ๑๓๙ บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

 (๑) มีสัญชาติไทย 

                                                        
๖

 ข้อ ๕ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยหลักเกณฑแ์ละวิธกีารจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖                 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
๗

 ข้อ ๕ (๑.๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าบญัชีรายชือ่กรรมการรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖                 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
๘

 ข้อ ๕ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยหลักเกณฑแ์ละวิธกีารจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖                 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
๙

 ข้อ ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยหลักเกณฑ์และวิธกีารจัดท าบัญชีรายชือ่กรรมการรัฐวิสาหกจิ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖                 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 



 

 

-๕- 
 

 (๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
 (๓) มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 

 (๔) มีประสบการณ์การเป็นกรรมการหรือผู้บริหารองค์กรของภาครัฐหรือภาคเอกชน 

 (๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

 (๖) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (๗) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

 (๘) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
เพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

 (๙) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น   
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

 (๑๐) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการด ารงต าแหน่งกรรมการ   
ตามบทบัญญัตแิห่งกฎหมาย 

 (๑๑) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 

 (๑๒) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
 (๑๓) ไม่เป็นกรรมการจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ  เว้นแต่กรรมการ

โดยต าแหน่งและข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการ 
 

ข้อ ๑๔  บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจจะพ้นจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
เมื่อ 

 (๑)  ตาย 

 (๒)  ลาออก 

 (๓)๑๐ ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๓  
 (๔)๑๑ อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจครบระยะเวลา ๕ ปีนับจากวันที่ประกาศ

บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจของบุคคลนั้นๆ มีผลบังคับใช้  เว้นแต่เมื่อครบระยะเวลา ๕ ปีแล้ว
บุคคลนั้นยังอยู่ระหว่างด ารงต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้พ้นจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ          
เมื่อพ้นจากต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้น 

                                                        
๑๐

 ข้อ ๑๔ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยหลักเกณฑ์และวิธกีารจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๖                 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
๑๑

 ข้อ ๑๔ (๔) เพิ่มโดยหลักเกณฑ์และวิธกีารจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖                    

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 



 

 

-๖- 
 
  ๑๒ ผู้ที่พ้นจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจตาม ข้อ ๑๔ (๒) (๓) (๔) สามารถสมัคร 

เข้ารับการคัดสรรเพ่ือขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจใหมไ่ด้ 
 

ข้อ ๑๕   ให้คณะกรรมการจัดให้มีการฝึกอบรมหรือร่วมกิจกรรมพัฒนากรรมการส าหรับผู้ที่ได้รับ
การคัดสรรเข้าสู่บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

 

ส่วนที่ ๓ 
การประกาศบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

 
ข้อ ๑๖๑๓ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๒ (๓) ได้แล้ว 

ให้ด าเนินการจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจเพ่ือผู้มีอ านาจแต่งตั้งตามกฎหมายพิจารณาคัดสรรบุคคล
จากบัญชีรายชื่อเพ่ือด าเนินการแต่งตั้งตามขั้นตอนต่อไป 

การจัดท าบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่ง และการพ้นจากบัญชีรายชื่อตามข้อ ๑๔ 
ให้จัดท าเป็นประกาศกระทรวงการคลัง  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้มีอ านาจลงนามในประกาศ
ดังกล่าว 

 

ส่วนที่ ๔ 
การปรับปรุงบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

 
ข้อ ๑๗   ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และเพ่ิมเติมบัญชีรายชื่อกรรมการ

รัฐวิสาหกิจอย่างน้อยปีละครั้ง 
 
 
 
 
 
 

                                                        
๑๒

 ข้อ ๑๔ วรรคสอง เพิ่มโดยหลกัเกณฑ์และวิธกีารจัดท าบัญชีรายชือ่กรรมการรัฐวิสาหกจิ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖                    

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
๑๓

 ข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖                 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 



 

 

บทเฉพาะกาล 
ตามหลักเกณฑ์และวธิกีารจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ข้อ ๑๓ ความในข้อ ๑๔ (๔) ของหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ   
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยหลักเกณฑ์นี้ มิให้ใช้บังคับกับบุคคลซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับ โดยให้บุคคลนั้นอยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจต่อไปจนกว่าจะครบ
ระยะเวลา ๕ ปีนับจากวันที่หลักเกณฑน์ี้ใช้บังคับ เว้นแต่เมื่อครบระยะเวลา ๕ ปีแล้วบุคคลนั้นยังอยู่ระหว่าง
ด ารงต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ  ให้พ้นจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจเมื่อพ้นจากต าแหน่งกรรมการ
รัฐวิสาหกิจนั้น 

 


