
 

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัตมิาตรฐาน
สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

สาระสําคัญของพระราชบัญญัต ิ

• คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

• หลักเกณฑ์เก่ียวกับการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจท่ีมิใช่กรรมการโดยตําแหน่ง
 
สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัต ิ

• แก้ไขลักษณะต้องห้ามที่เก่ียวเน่ืองกับผลประโยชน์ทับซ้อนของ

• แก้ไขเพิ่มเติมลักษณะต้องห้ามเก่ียวกับการต้องโทษจําคุก

• ยกเว้นการดําเนินกระบวนการสรรหาผู้บริหาร และแต่งตั้งกรรมการท่ีมาจากบุคคลในบัญชีรายชื่อ

• แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ โดยกําหนดให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ

 
ข้อเสนอแนะ 

• แก้ไขเพิ่มเติมร่างมาตรา 9 แห่งร่างพระราชบัญญัติโดยกําหนดให้
การยกเว้นให้ผู้ที่เคยต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก
น้อยกว่าสี่ในห้าของจํานวนกรรมการท่ีมาประชุม 

• แก้ไขเพิ่มเติมร่างมาตรา 10 
กระทรวงการคลังในการยกเว้นการดําเนินกระบวนการสรรหา
พิเศษออก เพื่อมิให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

• แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ
ข้าราชการอัยการดํารงตําแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ข้าราชการอัยการ 

• ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิ
การคัดสรรบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายช่ือ
และปรับปรุงแก้ไขคุณสมบัติของ
ตําแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจมากข้ึน
ประกาศนียบัตรสําหรับกรรมการ
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อิสร์กุล  อุณหเกตุ

และลักษณะต้องห้ามสําหรับบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ 

หลักเกณฑ์เก่ียวกับการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจที่มิใช่กรรมการโดยตําแหน่ง 

 

แก้ไขลักษณะต้องห้ามท่ีเก่ียวเนื่องกับผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการหรือผู้บริหาร 

แก้ไขเพิ่มเติมลักษณะต้องห้ามเก่ียวกับการต้องโทษจําคุก 

ยกเว้นการดําเนินกระบวนการสรรหาผู้บริหาร และแต่งตั้งกรรมการท่ีมาจากบุคคลในบัญชีรายชื่อ

แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ โดยกําหนดให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ 

แห่งร่างพระราชบัญญัติโดยกําหนดให้มติของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกสามารถเข้าทํางานได้ ต้องได้รับ

น้อยกว่าสี่ในห้าของจํานวนกรรมการที่มาประชุม และกําหนดให้การลงมติต้องกระทําโดยลับ
10 แห่ง ร่างพระราชบัญญัติ  โดยตัดอํานาจของรัฐมนตรีว่าการ

ในการยกเว้นการดําเนินกระบวนการสรรหาสําหรับรัฐวิสาหกิจที่มีเหตุผลจําเป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสามารถใช้ดุลพินิจได้เกินกว่าที่ควรจะเป็น

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  มาตรา 255 วรรคหก โดยกําหนดห้าม
ข้าราชการอัยการดํารงตําแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของ

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มความโปร่งใส
การคัดสรรบุคคลท่ีอยู่ในบัญชีรายชื่อโดยเฉพาะประเด็นท่ีมาของคณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อฯ 
และปรับปรุงแก้ไขคุณสมบัติของบุคคลในบัญชีรายชื่อให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการดํารง
ตําแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจมากข้ึน  โดยอย่างน้อยควรกําหนดให้ต้องผ่านการ

สําหรับกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

โครงการวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย

อิสร์กุล  อุณหเกตุ 
 

 

ยกเว้นการดําเนินกระบวนการสรรหาผู้บริหาร และแต่งตั้งกรรมการที่มาจากบุคคลในบัญชีรายชื่อ 

แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ โดยกําหนดให้รัฐมนตรีว่าการ

ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจใน
รับคะแนนเสียงไม่

กระทําโดยลับ 
รัฐมนตรีว่าการ

สําหรับรัฐวิสาหกิจที่มีเหตุผลจําเป็น
สามารถใช้ดุลพินิจได้เกินกว่าที่ควรจะเป็น 

วรรคหก โดยกําหนดห้าม
ข้าราชการอัยการดํารงตําแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของ

จ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสใน
โดยเฉพาะประเด็นท่ีมาของคณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อฯ 

บุคคลในบัญชีรายชื่อให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการดํารง
โดยอย่างน้อยควรกําหนดให้ต้องผ่านการสอบหลักสูตร

 

การวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย 
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• ผู้มีอํานาจแต่งต้ังกรรมการรัฐวิสาหกิจต้องเปิดเผยกระบวนการคัดเลือกกรรมการ  โดยอย่างน้อยควร
ต้องระบุสาขาความเชี่ยวชาญของกรรมการนั้นๆ และให้เหตุผลประกอบว่ามีความเหมาะสมกับ
รัฐวิสาหกิจนั้นๆ อย่างไรท้ังนี้ หากมิได้เป็นกรรมการท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ควรกําหนดให้ต้อง
คัดเลือกกรรมการจากบุคคลในบัญชีรายชื่อ 

• ในระยะต่อไป เม่ือการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
แล้ว ควรกําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการของรัฐวิสาหกิจว่าต้องไม่เป็นข้าราชการ
ซ่ึงมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา เพ่ือลดปัญหาบทบาทท่ีขัดแย้งกันและปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจใดกําหนดให้มีกรรมการโดยตําแหน่ง หน่วยงานน้ันๆ ควรส่งตัวแทนซ่ึงมิได้มี
ผลประโยชน์ได้เสียมาดํารงตําแหน่งแทนท่ีจะเป็นข้าราชการประจํา โดยเลือกมาจากบุคคลท่ีอยู่ใน
บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

 

  



ธันวาคม 2556 
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สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 

 

3 

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบญัญัติคุณสมบัติมาตรฐาน 
สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

 

1.บทนํา 
 

กรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการทําหน้าที่กํากับ ควบคุม ดูแลการบริหารกิจการ การ
ตัดสินใจ การวางแผนนโยบาย และวางแผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมายของรัฐวิสาหกิจ การได้มาซ่ึงกรรมการ
รัฐวิสาหกิจที่มีคุณภาพนั้นจําเป็นที่จะต้องมีกฎกติกาที่ชัดเจนและโปร่งใส ทั้งการกําหนดคุณสมบัติของผู้ท่ีจะ
ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ และวิธีการแต่งต้ัง 

 
กฎหมายที่กําหนดคุณสมบัติของผู้ท่ีจะได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจในปัจจุบัน คือ 

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ซ่ึงกําหนดคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามสําหรับบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ รวมไปถึงหลักเกณฑ์ในการแต่งต้ังกรรมการรัฐวิสาหกิจท่ี
มิใช่กรรมการโดยตําแหน่งในทางตรงกันข้าม วิธีการแต่งต้ังกรรมการรัฐวิสาหกิจกลับมิได้มีกฎกติกาที่ชัดเจน
และโปร่งใส หากแต่อาศัยดุลพินิจของผู้มีอํานาจในการแต่งต้ังเป็นหลัก 

 
แนวทางการแต่งต้ังกรรมการรัฐวิสาหกิจในปัจจุบันเป็นไปตามหลักเกณฑ์การแต่งต้ังและการพ้นจาก

ตําแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ และบทกํากับข้าราชการท่ีได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ1ซ่ึงเป็นเพียง
หลักเกณฑ์กว้างๆ และยังคงอาศัยดุลพินิจของผู้มีอํานาจในการแต่งต้ังเป็นหลัก โดยเฉพาะการแต่งต้ังโดย
คณะรัฐมนตรี การให้อํานาจในการใช้ดุลพินิจเช่นนี้ก่อให้เกิดการแต่งต้ังกรรมการรัฐวิสาหกิจในลักษณะที่เป็น
การให้รางวัล หรือเพ่ือหาผลประโยชน์ หรือเพ่ือแทรกทางการเมืองรวมถึงมีการถอดถอนกรรมการเดิมออกจาก
ตําแหน่งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผลที่ตามมาคือกรรมการรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการแต่งต้ังขาดความรู้
ความสามารถที่จําเป็นในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 

 
ดังน้ัน เพ่ือเป็นหลักประกันว่ากรรมการรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการแต่งต้ังจะมีความรู้ความสามารถท่ี

จําเป็นในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน จึงมีความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุง
แก้ไขพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันโดยในรายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี้จะแบ่ง
เนื้อหาออกเป็น 5 ส่วน ส่วนแรก คือบทนําตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ส่วนที่สอง จะกล่าวถึงสาระสําคัญของ
พระราชบัญญัติดังกล่าวส่วนท่ีสาม จะสรุปประเด็นการแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าวตามร่างพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานฯ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....ส่วนที่สี่จะวิเคราะห์ประเด็นปัญหาอ่ืนๆ ที่สมควรปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติม และ ส่วนสุดท้าย เป็นข้อเสนอแนะ 
 
2.สาระสําคัญของพระราชบญัญัต ิ
 

ในรายงานบทวิเคราะห์ฉบับน้ีจะเน้นไปที่สาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2 ส่วน ดังน้ี 

                                                             
1หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0201/ว.66 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2537 
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2.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามสําหรบับุคลากรของรัฐวิสาหกิจ 
 

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ แบ่งบุคลากรออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กรรมการ (2) ผู้บริหาร 
และ (3) พนักงาน คุณสมบัติมาตรฐานที่บัญญัติไว้ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ประกอบด้วยคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามต่างๆ เช่น สัญชาติ อายุ คุณวุฒิ ฯลฯ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามที่สมควรกล่าวถึงในที่นี้คือ
ลักษณะต้องห้ามท่ีเก่ียวเนื่องกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซ่ึงกําหนดไว้แตกต่างกันระหว่างกรรมการกับผู้บริหาร (ดู
ตารางที่ 1)ท้ังน้ี ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่..) 
พ.ศ. ....มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในประเด็นดังกล่าวซ่ึงจะได้อภิปรายในหัวข้อ 3.1ต่อไป 

 
ตารางที่ 1 ลักษณะต้องห้ามที่เก่ียวเน่ืองกับผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ 

บุคลากร ลักษณะต้องห้ามท่ีเก่ียวเนื่องกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
กรรมการ 
(มาตรา 5 (8) (9) และ (10)) 

• ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจน้ันหรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจน้ันถือ
หุ้นอยู่ 

• ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจน้ันเป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่
คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจน้ันมอบหมายให้ดํารงตําแหน่งกรรมการหรือดํารง
ตําแหน่งอื่นในนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจน้ันเป็นผู้ถือหุ้น 

• ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียใน
นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเก่ียวข้องกับ
กิจการของรัฐวิสาหกิจน้ัน เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหาร
โดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจน้ัน 

ผู้บริหาร 
(มาตรา 8 ตรี) 

• ไม่เป็นหรือภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันได้รับแต่งต้ังไม่เคยเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้รับ
สัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเก่ียวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจ
น้ัน เว้นแต่การเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการในนิติบุคคลดังกล่าวโดย
การมอบหมายของรัฐวิสาหกิจน้ัน 

ท่ีมา: สรุปจากพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
2.2 หลักเกณฑ์เก่ียวกับการแต่งต้ังกรรมการรัฐวิสาหกิจที่มิใช่กรรมการโดยตําแหน่ง 
 

มาตรา 12/1 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2550 กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการ
แต่งต้ังกรรมการรัฐวิสาหกิจท่ีมิใช่กรรมการโดยตําแหน่งว่า ผู้มีอํานาจต้องแต่งต้ังกรรมการรัฐวิสาหกิจจาก
บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director’s Pool) ไม่น้อยกว่า1 ใน 3 ของกรรมการท่ีมิใช่กรรมการโดย
ตําแหน่ง 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจมีสาระสําคัญดังนี้ 
• คณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อประกอบด้วย 

(1) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ 
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(2) ปลัดกระทรวงท่ีมีรัฐวิสาหกิจอยู่ใต้สังกัดซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังไม่เกิน 4 คน 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังโดยคําแนะนําของกระทรวงการคลังไม่เกิน 6 คน 
(4) ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ

และ 
(5) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

• กระบวนการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
(1) รายชื่อบุคคลในบัญชีรายชื่อ ได้มาจาก 

o การประกาศรับสมัครเป็นการทั่วไปตามส่ือต่างๆ 
o คณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อแจ้งบุคคลหรือหน่วยงานให้เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้า

รับการคัดสรร 
o คณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อบุคคลหนึ่ง

บุคคลใดเข้ารับการคัดสรร 
(2) สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ 
(3) คณะกรรมการดําเนินการคัดสรรรายชื่อบุคคลข้างต้นโดยผู้ท่ีผ่านการคัดสรรจะต้อง

ได้รับลงคะแนนเสียงอย่างน้อย 3 ใน 4 ของคณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อ 
 

3.สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัต ิ
 

เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2556 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยร่าง
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน4 ประเด็น ดังน้ี 

 
3.1 แก้ไขลักษณะต้องห้ามที่เก่ียวเน่ืองกับผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการหรือผู้บริหาร 
 

• หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการมีประโยชน์ได้เสีย 
มาตรา 5(10) และมาตรา 8 ตรี (12) แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ กําหนดลักษณะ

ต้องห้ามท่ีเก่ียวเน่ืองกับผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการหรือผู้บริหาร โดยห้ามกรรมการและผู้บริหาร “มี
ส่วนได้เสียในนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้ รับสัมปทาน ผู้ ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเก่ียวข้องกับกิจการของ
รัฐวิสาหกิจนั้น” 

 
ร่างมาตรา 4 และร่างมาตรา 7 แห่งร่างพระราชบัญญัติ กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมี

อํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการพิจารณาการมีส่วนได้เสีย หรือมีประโยชน์ได้เสียเก่ียวข้องกับ
กิจการของรัฐวิสาหกิจตามของทั้งกรรมการและผู้บริหารตามบทบัญญัติท้ังสองที่กล่าวมาข้างต้น 
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• อํานาจในการมอบหมายให้กรรมการหรือผู้บริหารไปดํารงตําแหน่งในนิติบุคคลที่มีประโยชน์ได้เสีย 
มาตรา 5(10) และมาตรา 8 ตรี (12) แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ ให้อํานาจแก่

รัฐวิสาหกิจในการยกเว้นลักษณะต้องห้ามที่เก่ียวเนื่องกับผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการหรือผู้บริหาร โดย
สามารถมอบหมายให้กรรมการหรือผู้บริหารไปเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหารในนิติบุคคลที่มี
ประโยชน์ได้เสียเก่ียวข้องกับรัฐวิสาหกิจน้ันๆ ได้ 

 
ร่างมาตรา 3 และร่างมาตรา 6 แห่งร่างพระราชบัญญัติฯ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 5(10) และมาตรา 8 

ตรี (12) โดยระบุให้ชัดเจนข้ึนว่า อํานาจดังกล่าวเป็นของ “คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ” จากเดิมที่ระบุไว้เพียง 
“รัฐวิสาหกิจ” เท่าน้ัน 

 
3.2 แก้ไขเพ่ิมเติมลักษณะต้องห้ามเก่ียวกับการต้องโทษจําคุก 

 
ลักษณะต้องห้ามเก่ียวกับการต้องโทษจําคุกของผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ปรากฏอยู่ในมาตรา 

8 ตรี (5) และมาตรา 9(5) ตามลําดับ ซ่ึงบทบัญญัติท้ังสองมาตราดังกล่าวระบุลักษณะต้องห้ามของผู้บริหาร
และพนักงานรัฐวิสาหกิจไว้ว่า “ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจําคุกจริงหรือไม่ เว้น
แต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอ
การลงโทษหรือรอการกําหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี”  

 
ร่างมาตรา 5 และร่างมาตรา 8 แห่งร่างพระราชบัญญัติ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกําหนดลักษณะต้องห้ามใน

ทั้งสองมาตราไว้เฉพาะกรณีที่ต้องโทษจําคุกจริงเท่านั้น 
 

3.3 ยกเว้นการดําเนินกระบวนการสรรหาผูบ้ริหาร และแต่งตั้งกรรมการที่มาจากบุคคลในบัญชีรายช่ือ 
 
มาตรา 12/1 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติ

มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2550 กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการ
แต่งต้ังกรรมการรัฐวิสาหกิจที่มิใช่กรรมการโดยตําแหน่งดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น  ร่างมาตรา 10 แห่งร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้เพิ่มมาตรา 12/2 เพ่ือกําหนดข้อยกเว้นการดําเนินกระบวนการสรรหาสําหรับ
รัฐวิสาหกิจที่มิได้จดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทย และรัฐวิสาหกิจที่มีเหตุผลจําเป็นพิเศษที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังประกาศกําหนด โดยให้การได้มาและการจ้างผู้บริหารรัฐวิสาหกิจท่ีได้รับยกเว้นเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกําหนด 
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3.4 แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 16 แห่งพระราชบญัญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ โดยกําหนดให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามพระราชบญัญัติ 

 
ผู้ทําการศึกษามีข้อสังเกตเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติฯ 2 ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นแรกร่างมาตรา 5 และร่างมาตรา 8 แห่งร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมลักษณะ

ต้องห้ามเก่ียวกับการต้องโทษจําคุก  ทั้งนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับลักษณะต้องห้าม กรณีต้องโทษจําคุกตามคํา
พิพากษาในกฎหมายฉบับอ่ืนๆ แล้วจะพบว่า การกําหนดลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจเข้มงวดกว่าลักษณะต้องห้ามของข้าราชการพลเรือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 รวมถึงลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และรัฐมนตรี ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (ดูตารางท่ี 2) ดังนั้น การแก้ไขเพ่ิมเติมลักษณะต้องห้ามของ
ผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตามร่างมาตรา 5 และร่างมาตรา 8 แห่งร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... จึงมีเหตุผลอันสมควร 

 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีของพนักงานรัฐวิสาหกิจนั้น ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวกําหนดหลักเกณฑ์

เพิ่มเติมในร่างมาตรา 9 ว่า “ผู้มีลักษณะต้องห้ามตาม (5) คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอาจพิจารณายกเว้นให้เข้า
ทํางานได้” เม่ือเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ในลักษณะเดียวกันภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2551 แล้วจะพบว่า หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มี
ความเข้มงวดกว่า โดยบัญญัติไว้ว่า “ผู้ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซ่ึงมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. 
(4) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ ... มติของ ก.พ. ในการยกเว้น
ดังกล่าวต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจํานวนกรรมการท่ีมาประชุม การลงมติให้กระทําโดยลับ”
ดังน้ัน การแก้ไขเพิ่มเติมตามร่างมาตรา 9 จึงอาจจําเป็นต้องปรับปรุงให้มีความรัดกุมมากย่ิงข้ึน 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบลักษณะต้องห้ามกรณีต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษา 
ระหว่างบุคลากรในรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการพลเรือน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภา และรัฐมนตรี 

พระราชบัญญัติ
คุณสมบัติ

มาตรฐานสําหรับ
กรรมการและ

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 

2518 

ร่างพระราชบัญญัติ
คุณสมบัตมิาตรฐาน
สําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

พระราชบัญญัต ิ
ระเบียบข้าราชการ

พลเรือน พ.ศ. 
2551 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

กรรมการของ
รัฐวิสาหกิจ 
 
มาตรา 5  
กรรมการของ
รัฐวิสาหกิจ
นอกจากต้องมี
คุณสมบัติและไม่
มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่
กําหนดไว้สําหรับ
รัฐวิสาหกิจนั้นๆ 
แล้ว ยังต้องมี
คุณสมบัติและไม่
มีลักษณะ
ต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ด้วย 
 

 
 
ไม่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม 

ข้าราชการพล
เรือน 
 
มาตรา 36  ผู้ที่
จะเข้ารับ
ราชการเป็น
ข้าราชการพล
เรือนต้องมี
คุณสมบัติทั่วไป 
และไม่มลีักษณะ
ต้องห้าม
ดังต่อไปนี้ 
 
ข. (7) เป็นผู้เคย
ต้องรับโทษ
จําคุกโดยคํา
พิพากษาถึงที่สุด
ให้จําคุกเพราะ

สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 
 
มาตรา 102 บุคคลผู้มลีักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใชส้ิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 
(5) เคยต้องคําพิพากษาให้จําคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันเลือกตั้ง เว้นแต่ใน
ความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ” 

รัฐมนตรี 
 
มาตรา 174 รัฐมนตรีต้องมีคณุสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังตอ่ไปนี้ 
 
 
(5) ไม่เคยต้องคําพิพากษาให้จําคกุโดยได้พ้นโทษ
มายังไมถ่ึงห้าปีก่อนได้รับแต่งตั้ง เว้นแต่ในความผิด
อันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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พระราชบัญญัติ
คุณสมบัติ

มาตรฐานสําหรับ
กรรมการและ

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 

2518 

ร่างพระราชบัญญัติ
คุณสมบัตมิาตรฐาน
สําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

พระราชบัญญัต ิ
ระเบียบข้าราชการ

พลเรือน พ.ศ. 
2551 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

(5) ไม่เคยได้รับ
โทษจําคุกโดยคํา
พิพากษาถึงที่สุด
ให้จําคุก เว้นแต่
เป็นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได้
กระทําโดย
ประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

กระทําความผิด
ทางอาญา เว้น
แต่เป็นโทษ
สําหรับความผิด
ที่ได้กระทําโดย
ประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

ผู้บริหาร
รัฐวิสาหกิจ 
 
มาตรา 8 ตรี 
ผู้บริหารนอกจาก
ต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มลีักษณะ
ต้องห้ามตามที่
กําหนดไว้สําหรับ
รัฐวิสาหกิจนั้นๆ 
แล้ว ยังต้องมี

 
 
มาตรา 8 ตรี 
ผู้บริหารนอกจาก
ต้องมีคณุสมบัติ
และไม่มลีักษณะ
ต้องห้ามตามที่
กําหนดไวส้ําหรับ
รัฐวิสาหกิจนั้นๆ 
แล้ว ยังต้องมี
คุณสมบัติและไม่มี

สมาชกิวฒุิสภา 
 
มาตรา 115  บุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวฒุสิภา 
(8) เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธสิมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 102 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
(7) (8) (9) (11) (12) (13) หรือ (14) 
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พระราชบัญญัติ
คุณสมบัติ

มาตรฐานสําหรับ
กรรมการและ

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 

2518 

ร่างพระราชบัญญัติ
คุณสมบัตมิาตรฐาน
สําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

พระราชบัญญัต ิ
ระเบียบข้าราชการ

พลเรือน พ.ศ. 
2551 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

คุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะตอ้งห้าม 
ดังต่อไปนี้ด้วย 
 
(5) ไม่เคยต้องคํา
พิพากษาถึงที่สุด
ให้จําคุก ไม่ว่าจะ
ได้รับโทษจําคุก
จริงหรือไม่ เว้น
แต่เป็นโทษ
สําหรับความผิดที่
ได้กระทําโดย
ประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 
หรือพ้นโทษหรือ
พ้นระยะเวลาการ
รอการลงโทษหรือ
รอการกําหนด
โทษ แล้วแต่กรณ ี
เกินห้าปี 

ลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ด้วย 
(5) ไม่เคยได้รับ
โทษจําคุกโดยคํา
พิพากษาถึงที่สุด
ให้จําคุก เว้นแต่
เป็นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได้
กระทําโดย
ประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ 
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พระราชบัญญัติ
คุณสมบัติ

มาตรฐานสําหรับ
กรรมการและ

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 

2518 

ร่างพระราชบัญญัติ
คุณสมบัตมิาตรฐาน
สําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

พระราชบัญญัต ิ
ระเบียบข้าราชการ

พลเรือน พ.ศ. 
2551 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

พนักงานของ
รัฐวิสาหกิจ 
 
มาตรา 9  
พนักงานของ
รัฐวิสาหกิจ 
นอกจากต้องมี
คุณสมบัติและไม่
มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่
กําหนดไว้สําหรับ
รัฐวิสาหกิจนั้นๆ 
แล้ว ยังต้องมี
คุณสมบัติและไม่
มีลักษณะ
ต้องห้าม
ดังต่อไปนี้ด้วย 
 
(5) ไม่เคยต้องคํา
พิพากษาถึงที่สุด

 
 
มาตรา 9  
พนักงานของ
รัฐวิสาหกิจ 
นอกจากต้องมี
คุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม
ตามที่กําหนดไว้
สําหรับรัฐวิสาหกิจ
นั้นๆ แล้ว ยังต้อง
มีคุณสมบัติและไม่
มีลักษณะตอ้งห้าม
ดังต่อไปนี้ด้วย 
 
(5) ไม่เคยได้รับ
โทษจําคุกโดยคํา
พิพากษาถึงที่สุด
ให้จําคุก เว้นแต่
เป็นโทษสําหรับ
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พระราชบัญญัติ
คุณสมบัติ

มาตรฐานสําหรับ
กรรมการและ

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 

2518 

ร่างพระราชบัญญัติ
คุณสมบัตมิาตรฐาน
สําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

พระราชบัญญัต ิ
ระเบียบข้าราชการ

พลเรือน พ.ศ. 
2551 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

ให้จําคุก ไม่ว่าจะ
ได้รับโทษจําคุก
จริงหรือไม่ เว้น
แต่เป็นโทษ
สําหรับความผิดที่
ได้กระทําโดย
ประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 
หรือพ้นโทษหรือ
พ้นระยะเวลาการ
รอการลงโทษหรือ
รอการกําหนด
โทษ แล้วแต่กรณ ี
เกินห้าปี 

ความผิดที่ได้
กระทําโดย
ประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ 
หรือพ้นโทษแล้ว
เกินห้าปี 
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ประเด็นที่สองร่างมาตรา 10 แห่งร่างพระราชบัญญัติฯ การกําหนดข้อยกเว้นการดําเนินกระบวนการ
สรรหาสําหรับรัฐวิสาหกิจท่ีมิได้จดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทย ข้อยกเว้นดังกล่าวอาจเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล
ในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะเม่ือคํานึงถึงข้อจํากัดและความคล่องตัวในการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจไทยใน
ต่างประเทศ  อย่างไรก็ตาม สําหรับรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ นั้นการให้อํานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการ
ยกเว้นการดําเนินกระบวนการสรรหาอาจนํามาซ่ึงความไม่โปร่งใส ดังนั้น ผู้ทําการศึกษาเห็นว่าควรตัด
บทบัญญัติดังกล่าวออก เพ่ือมิให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสามารถใช้ดุลพินิจได้เกินกว่าที่ควรจะเป็น 
 
4. ประเด็นปัญหาอ่ืนๆ 
4.1 การดํารงตําแหน่งกรรมการรฐัวิสาหกิจของข้าราชการประจํา 
 

รัฐวิสาหกิจแทบทุกแห่งมีข้าราชการประจําดํารงตําแหน่งกรรมการ ท้ังท่ีเป็นและมิได้เป็นกรรมการ
โดยตําแหน่ง  การดํารงตําแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจของข้าราชการประจําก่อให้เกิดปัญหาอย่างน้อย 3 
ประการ ดังน้ี 

 
ประการแรก ปัญหาด้านการอภิบาล (governance) ของรัฐวิสาหกิจ  โดยทั่วไปแล้วการดําเนินงาน

ใดๆ ของรัฐควรมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างการกําหนดนโยบาย การกํากับดูแล และการให้บริการ  
ดังนั้น การ “สวมหมวกหลายใบ” ของข้าราชการประจําย่อมทําให้เกิดปัญหาบทบาทที่ขัดแย้งกัน (role 
conflict) โดยเฉพาะในกรณีท่ีข้าราชการมีตําแหน่งทั้งในหน่วยงานด้านนโยบายและหน่วยงานผู้ให้บริการซ่ึง
เก่ียวข้องกันโดยตรง เช่น กระทรวงพลังงานกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เป็นต้น 

 
ประการท่ีสอง ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) จากการดํารงตําแหน่งกรรมการ

รัฐวิสาหกิจของข้าราชการประจํา เน่ืองจากข้าราชการประจําท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจมักได้รับ
ผลตอบแทนจากรัฐวิสาหกิจจํานวนไม่น้อย ทั้งในรูปแบบของเบี้ยประชุม โบนัส และค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะกรรมการของรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์   รวมไปถึงผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ข้าราชการอัยการหากรัฐวิสาหกิจท่ีตนเป็นกรรมการกระทําผิดกฎหมาย ซ่ึงผู้ทําการศึกษาจะอภิปรายเพิ่มเติม
ในหัวข้อ 4.3 ต่อไป 

 
ประการสุดท้าย แม้ในกรณีที่ไม่มีปัญหาบทบาทท่ีขัดแย้งกันและปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน  

ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจจํานวนไม่น้อยไม่มีประสบการณ์หรือแทบไม่มีประสบการณ์ทาง
ธุรกิจท่ีตรงกับความต้องการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ซ่ึงอาจย่ิงซํ้าเติมปัญหาขององค์กร 
 

ผู้ทําการศึกษาเห็นว่าปัญหาบทบาทท่ีขัดแย้งกันและปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นปัญหาที่สําคัญ
อย่างย่ิง  ดังนั้น เพ่ือลดปัญหาทั้งสองข้างต้น จึงควรกําหนดห้ามข้าราชการประจําดํารงตําแหน่งกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ  ท้ังน้ี ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดให้มีกรรมการโดยตําแหน่งนั้น หน่วยงานนั้นๆ ควรส่งตัวแทนซ่ึง
มิได้มีผลประโยชน์ได้เสียมาดํารงตําแหน่งแทนท่ีจะเป็นข้าราชการประจํา โดยอาจเลือกมาจากบุคคลที่อยู่ใน
บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ  อย่างไรก็ตาม เพื่อให้แน่ใจว่าตัวแทนดังกล่าวมีคุณสมบัติ และความสามารถ
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ตามท่ีรัฐวิสาหกิจต้องการ จําเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงผู้ทําการศึกษาจะอภิปรายในหัวข้อ 4.2 ต่อไป 
 
4.2 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
 

แม้ว่าการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจจะเป็นหลักเกณฑ์ที่ดีพอใช้ในการกลั่นกรองคุณภาพ
ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ แต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวยังสมควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างน้อย 2 ประเด็น ดังนี้ 

 
• คณะกรรมการจัดทําบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2551 น้ัน คณะกรรมการ

จัดทําบัญชีรายชื่อฯ มีบทบาทสําคัญในการพิจารณาสรรหา รวมถึงคัดเลือกผู้ท่ีจะอยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ผู้ทําการศึกษามีข้อสังเกตสําคัญเก่ียวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว 2 ประการ ดังน้ี 

ประการแรก หลักเกณฑ์ดังกล่าวกําหนดให้คณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อฯ ต้องประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงต่างๆ จํานวนไม่เกิน 5 คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง และปลัดกระทรวงที่มีรัฐวิสาหกิจอยู่ใต้
สังกัดซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังอีกไม่เกิน 4 คน2 อย่างไรก็ตาม นอกเหนือไปจากรัฐวิสาหกิจอยู่ภายใต้สังกัด
กระทรวงทั้ง 5 กระทรวงข้างต้นที่มีปลัดกระทรวงเป็นคณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อแล้ว ยังมีรัฐวิสาหกิจอีก
จํานวนไม่น้อยท่ีอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงอ่ืนๆ ซ่ึงอาจไม่ได้รับความสําคัญเท่าที่ควร ทั้งนี้ จากการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Review: SER) โดย
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง พบว่า รัฐวิสาหกิจเหล่านี้หลายแห่ง
ประสบปัญหาในการดําเนินงาน และอาจต้องการกรรมการท่ีมีคุณภาพมากข้ึนเพื่อการแก้ไขปัญหาขององค์กร 

ประการท่ีสอง นอกเหนือไปจากกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อฯ ที่เป็นกรรมการโดยตําแหน่งแล้ว ยังมี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังโดยคําแนะนําของกระทรวงการคลังอีกไม่เกิน 6 คน อย่างไรก็
ตาม หลักเกณฑ์ฉบับน้ีกลับมิได้มีการกําหนดคุณสมบัติท่ีควรเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะของกรรมการจัดทํา
บัญชีรายชื่อฯ เช่น ทักษะด้านการบริหารบุคลากร นอกจากนี้ยังมิได้กําหนดวิธีการและข้ันตอนในการแต่งต้ัง
กรรมการเหล่าน้ี ซ่ึงอาจทําให้เกิดปัญหาความโปร่งใสได้ 
 

• คุณสมบัติของบุคคลในบัญชีรายช่ือฯ 
กรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการทําหน้าที่กํากับ ควบคุม ดูแลการบริหาร กิจการ การ

ตัดสินใจ การวางแผนนโยบาย และวางแผนกลยุทธ์เพ่ือบรรลุเป้าหมายของรัฐวิสาหกิจอย่างไรก็ตาม ตามข้อ 
13 ของหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้น คุณสมบัติของบุคคลในบัญชีรายชื่อฯ 
แทบไม่แตกต่างไปจากคุณสมบัติของกรรมการรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานฯ (ยกเว้นในส่วนลักษณะต้องห้ามที่เก่ียวเน่ืองกับผลประโยชน์ทับซ้อนซ่ึงเป็นเร่ืองเฉพาะสําหรับ 
แต่ละรัฐวิสาหกิจ) คุณสมบัติประการเดียวท่ีแตกต่างกันคือ ข้อ 13(4) ที่กําหนดให้บุคคลในบัญชีรายชื่อฯ ต้อง 
“มีประสบการณ์การเป็นกรรมการหรือผู้บริหารองค์กรของภาครัฐหรือภาคเอกชน” 

 

                                                             
2ปลัดกระทรวงท่ีอยู่ในคณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อชุดปัจจุบันประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวง
มหาดไทย และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ดังน้ัน เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติของบุคคลในบัญชีรายชื่อให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการ
ดํารงตําแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจมากข้ึน  ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติตามข้อ 13 ของหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจโดยอย่างน้อยควรกําหนดให้ต้องผ่านการสอบหลักสูตร
ประกาศนียบัตรสําหรับกรรมการ (Director Certification Program: DCP) ท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย(Thai Institute of Directors: IOD) เพื่อให้บุคคลในบัญชีรายชื่อฯ มีความรู้ความเข้าใจใน
ประเด็นกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินรวมถึงประเมินและวางแผนเพ่ือลดความเสี่ยง
ของรัฐวิสาหกิจได้ 

 
นอกจากน้ี ควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ โดยกําหนดให้ผู้มีอํานาจแต่งต้ัง

กรรมการรัฐวิสาหกิจต้องเปิดเผยกระบวนการคัดเลือกกรรมการ  โดยอย่างน้อยควรต้องระบุสาขาความ
เชี่ยวชาญของกรรมการน้ันๆ และให้เหตุผลประกอบว่ามีความเหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ อย่างไร  ท้ังน้ี 
หากสาขาความเชี่ยวชาญของกรรมการนั้นๆ เป็นสาขาทั่วไปที่อยู่ในบัญชีรายช่ือ เช่น เศรษฐศาสตร์ บริหาร
จัดการ กฎหมาย ฯลฯ ควรกําหนดให้ต้องคัดเลือกกรรมการจากบุคคลในบัญชีรายชื่อ โดยยกเว้นเฉพาะใน
กรณีที่รัฐวิสาหกิจน้ันๆ ต้องการกรรมการท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 
4.3 ลักษณะต้องห้ามของกรรมการรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม 
 

นอกเหนือไปจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานฯ แล้ว ยังมีกฎหมายอ่ืนๆ ที่กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการรัฐวิสาหกิจ เช่น 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  พ.ศ. 2543   มาตรา 59 (1) ท่ีบัญญัติว่า
“ข้าราชการตุลาการต้องไม่เป็นกรรมการหรือดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใดในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐใน
ทํานองเดียวกัน” บทบัญญัติดังกล่าวเป็นไปเพ่ือให้ข้าราชการตุลาการสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเท่ียงตรง
และเป็นธรรม 

 
เช่นเดียวกันกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  มาตรา 255 วรรคหก ที่ต้องการให้

พนักงานอัยการปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน จึงบัญญัติว่า “พนักงานอัยการต้องไม่เป็นกรรมการ
ในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐในทํานองเดียวกันเว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอัยการ”3 
อย่างไรก็ตามข้อยกเว้นดังกล่าวข้างต้นทําให้คณะกรรมการอัยการใช้ดุลพินิจอนุมัติให้ข้าราชการอัยการไปดํารง
ตําแหน่งเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่งการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของข้าราชการอัยการเหล่าน้ี
ก่อให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเฉพาะเม่ือรัฐวิสาหกิจกระทําผิดกฎหมาย หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
ตรวจสอบตามกฎหมายจําเป็นต้องเสนอเร่ืองผ่านสํานักงานอัยการสูงสุด เพ่ือพิจารณาฟ้องร้องผู้กระทําผิดต่อ
ศาล หากข้าราชการอัยการเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจซ่ึงเป็นผู้ร่วมกระทําผิดอาจไม่ดําเนินการฟ้องร้องเอาผิดกับ
ตัวเอง  ดังน้ันจึงควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  มาตรา 255 วรรคหก 
โดยกําหนดห้ามข้าราชการอัยการดํารงตําแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

                                                             
3พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 67 (5) มีบทบัญญัติที่ใกล้เคียงกัน โดยกําหนดว่า ”ข้าราชการอัยการต้องไม่เป็น
กรรมการในรัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐในทํานองเดียวกันเว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอัยการ ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการอัยการกําหนด” 
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5. ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะของผู้ ทําการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และ ส่วนท่ี
สอง เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 
2518และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 
5.1 การแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติฯ 

 
(1) แก้ไขเพ่ิมเติมร่างมาตรา 9 แห่งร่างพระราชบัญญัติโดยกําหนดให้มติของคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจในการยกเว้นให้ผู้ที่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกสามารถเข้าทํางานได้ ต้อง
ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจํานวนกรรมการที่มาประชุม และกําหนดให้การลงมติ
ต้องกระทําโดยลับ 

(2) แก้ไขเพ่ิมเติมร่างมาตรา 10 แห่งร่างพระราชบัญญัติ โดยตัดอํานาจของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังในการยกเว้นการดําเนินกระบวนการสรรหาสําหรับรัฐวิสาหกิจที่มีเหตุผล
จําเป็นพิเศษออก เพ่ือมิให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสามารถใช้ดุลพินิจได้เกินกว่าที่ควรจะ
เป็น 

 
5.2 การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญัติคุณสมบัติฯ และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

(1) แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  มาตรา 255 วรรคหก โดยกําหนด
ห้ามข้าราชการอัยการดํารงตําแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ข้าราชการอัยการ 

(2) ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มความโปร่งใส
ในการคัดสรรบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อโดยเฉพาะประเด็นท่ีมาของคณะกรรมการจัดทําบัญชี
รายชื่อฯ และปรับปรุงแก้ไขคุณสมบัติของบุคคลในบัญชีรายชื่อให้มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับการดํารงตําแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจมากข้ึน  โดยอย่างน้อยควรกําหนดให้ต้อง
ผ่านการสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรสําหรับกรรมการท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

(3) ผู้มีอํานาจแต่งต้ังกรรมการรัฐวิสาหกิจต้องเปิดเผยกระบวนการคัดเลือกกรรมการ  โดยอย่างน้อย
ควรต้องระบุสาขาความเชี่ยวชาญของกรรมการน้ันๆ และให้เหตุผลประกอบว่ามีความเหมาะสม
กับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ อย่างไรท้ังน้ี หากมิได้เป็นกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ควร
กําหนดให้ต้องคัดเลือกกรรมการจากบุคคลในบัญชีรายชื่อ 

(4) ในระยะต่อไป เม่ือการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจแล้ว ควรกําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการของรัฐวิสาหกิจว่าต้อง
ไม่เป็นข้าราชการซ่ึงมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา เพื่อลดปัญหาบทบาทที่ขัดแย้งกันและปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อนในกรณีที่รัฐวิสาหกิจใดกําหนดให้มีกรรมการโดยตําแหน่ง หน่วยงานนั้นๆ 
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ควรส่งตัวแทนซ่ึงมิได้มีผลประโยชน์ได้เสียมาดํารงตําแหน่งแทนที่จะเป็นข้าราชการประจํา โดย
เลือกมาจากบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

 
 
 


