
 

 

หลักเกณฑ์และวธิีการจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (ฉบบัที่ ๓ ) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับ

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
ส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรีจึงก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ ของหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ขอ้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๒ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ  

ปลัดกระทรวงที่มีรัฐวิสาหกิจอยู่ใต้สังกัดซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกิน ๔ คน ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
โดยค าแนะน าของกระทรวงการคลังไม่เกิน ๖ คน  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้แทนส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ” 

 
ข้อ ๒ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าบัญชีรายชื่อ

กรรมการรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
“ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใหม”่ 

 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ (๑) ของหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
“(๑) พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับภารกิจ

และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดสรรและสาขา
ความเชี่ยวชาญของบุคคลเพ่ือขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ”  

 
 
 
 



 

 

-๒- 
 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ (๔/๑) ของหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“(๔/๑) ให้คณะกรรมการมีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ” 

 
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒ (๑) ของหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
“(๑) การได้มาซึ่งชื่อบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจมี ๓ วิธี ดังนี้”  
 
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒ (๑.๑) ของหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
“(๑.๑) ประกาศรับสมัครเป็นการทั่วไปตามสื่อต่างๆ ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน” 
 
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒ (๓) ของหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
“(๓) คณะกรรมการด าเนินการคัดสรรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเหมาะสม 

ซึ่งมคีุณสมบัติตามข้อ ๑๓ (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) ๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) โดยต้องมีอายุไม่เกิน ๖๔ ปีบริบูรณ ์
ณ วันปิดรับสมัคร ให้เข้ามาอยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยในการคัดสรรให้ใช้วิธีการลงคะแนนเสียง
เพ่ือมีมติ โดยมติของที่ประชุมต้องไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่และมีสิทธิออกเสียง” 

 
ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓ ของหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๑๓ บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 
(๔) มีประสบการณ์การเป็นกรรมการหรือผู้บริหารองค์กรของภาครัฐหรือภาคเอกชน 
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(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๘) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

เพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
(๙) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น 
(๑๐) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการด ารงต าแหน่งกรรมการตาม

บทบัญญัตแิห่งกฎหมาย 
(๑๑) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
(๑๒) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
(๑๓) ไม่เป็นกรรมการจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ  เว้นแต่กรรมการ

โดยต าแหน่งและข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการ” 
 
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๔ (๓) ของหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
“(๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๓” 
 
ข้อ ๑๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (๔) ของข้อ ๑๔ ของหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าบัญชีรายชื่อ

กรรมการรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
“(๔) อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจครบระยะเวลา ๕ ปีนับจากวันที่ประกาศบัญชี

รายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจของบุคคลนั้นๆ มีผลบังคับใช้   เว้นแต่เมื่อครบระยะเวลา ๕ ปีแล้ว           
บุคคลนั้นยังอยู่ระหว่างด ารงต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้พ้นจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ          
เมื่อพ้นจากต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้น” 

 
ข้อ ๑๑ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๑๔ ของหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าบัญชี

รายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
“ผู้ที่พ้นจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจตาม ข้อ ๑๔ (๒) (๓) (๔) สามารถสมัครเข้ารับ 

การคัดสรรเพ่ือขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจใหม่ได้” 
 



 

 

-๔- 
 

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๑๖ ของหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าบัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๒ (๓) ได้แล้ว ให้ด าเนินการ
จัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจเพ่ือผู้มีอ านาจแต่งตั้งตามกฎหมายพิจารณาคัดสรรบุคคลจากบัญชีรายชื่อ
เพ่ือด าเนินการแต่งตั้งตามข้ันตอนต่อไป” 

 
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 

 
 
 
 
 
 

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


