
แนวทางการตรวจสอบเร่ืองการแต่งต้ังคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ 
เรื่อง........................................................................................................................................................................................................ 
หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่อง................................................................................................................................................................. 
ช่ือเจ้าหน้าที่.............................................................................................โทรศัพท์ (มือถอื)................................................................... 
 

สาระสําคัญ ข้อกฎหมายและมติ ครม. ท่ีเก่ียวข้อง 
๑. ผู้ลงนามเสนอเร่ืองเป็นไปตาม พ.ร.ฎ .ว่าด้วยการเสนอเร่ืองฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง (ไม่รับเรื่อง)  

พ.ร.ฎ .ว่าด้วยการเสนอเร่ืองฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๖

๒. หนังสือของ นรม. /รอง นรม. ท่ีกํากับการบริหารราชการท่ีเห็นชอบให้เสนอ ครม.  
  มี  ไม่มี (ไม่รับเร่ือง) 

มติ ครม. [๑๖ ก.ค. ๖๒ (ว ๒๙๓/๖๒)] 

๓.  -ชื่อ คกก. ...................................................................................................................... 
 -ตําแหน่งท่ีเสนอขอแต่งต้ัง   
  ประธาน กก.  กก. อ่ืน/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้แทน  ท้ัง ๒ ตําแหน่ง 
       จํานวน...................คน                  รวม.................คน 

กม. ............................................................................. 
.................................................................................... 
มาตรา.................................  

๔. กม. บัญญัติให้การแต่งต้ังเป็นอํานาจของ ครม. หรือต้องเสนอ ครม.  
  บัญญัติ  ไม่ได้บัญญัติ 
 

พ.ร.ฎ .ว่าด้วยการเสนอเร่ืองฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ 
กม. ............................................................................. 
.................................................................................... 
มาตรา................................. 

๕. กก. ไม่เกิน ๑๑ คน (ถ้ามีข้อกําหนดให้มี กก. น้อยกว่า ๑๑ คน ให้เป็นไปตามนั้น) 
 ถ้ามี กก. เกิน ๑๑ คน ต้องขออนุมัติ ครม. แต่ต้องไม่เกิน ๑๕ คน  
 (ขออนุมัติเฉพาะเริ่มต้นวาระใหม่) 
  ไม่เกิน  เกิน 

พ.ร.บ. คุณสมบัติฯ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖ 

๖. เหตุผลและเงื่อนไขในการเสนอแต่งต้ัง 
  ครบวาระ.........ปี เม่ือวันท่ี........................................................................................ 
  พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ กรณี........................................................................ 
   กม. บัญญัติให้อยู่เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของ กก. ซ่ึงได้แต่งต้ังไว้แล้ว 
   ไม่ได้บัญญัติ 
  แต่งต้ังเพ่ิมเติมในตําแหน่งท่ีว่าง 
   กม. บัญญัติให้อยู่เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของ กก. ซ่ึงได้แต่งต้ังไว้แล้ว 
   ไม่ได้บัญญัติ  

กม. ............................................................................. 
.................................................................................... 
มาตรา................................. 

๗. หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องเสนอวันท่ีให้ คกก. มีผลในการแต่งต้ัง 
  ต้ังแต่วันท่ี ครม. มีมติเป็นต้นไป 
  วันอ่ืน ๆ (ระบุพร้อมเหตุผล).....................................................................................
  ไม่มี (จัดทําบันทึกแบบสั้น หรือ เขียนใบแดง) 

- 

๘. กม. บัญญัติให้มีผู้แทนหน่วยงานของรัฐ/ชุมชน/ภาคประชาสังคม 
  ไม่ได้บัญญัติ  บัญญัติ 
   ครบถ้วน 
   ไม่ครบถ้วน 
    องค์ประกอบไม่ครบตามกฎหมาย 
   ไม่มีหนังสือส่งผู้แทน 

กม. ............................................................................ 
.................................................................................... 
มาตรา.................................  

๙. กก. ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ เป็นไปตาม กม. 
   เป็น  ไม่เป็น    จํานวน..........................คน 
  กม. ไม่ได้บัญญัติ 

กม. ............................................................................. 
.................................................................................... 
มาตรา.................................  

๑๐. ประธานและ กก. ดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระ 
  กม. ไม่ได้บัญญัติ    กม. บัญญัติ 
     ไม่เกิน     เกิน   จํานวน.............คน 

กม. ............................................................................. 
.................................................................................... 
มาตรา.................................  

๑๑. ประธานและ กก. ดํารงตําแหน่ง กก. ในรัฐวิสาหกิจเกิน ๓ แห่ง 
  ไม่เกิน  เกิน     จํานวน..........................คน 

พ.ร.บ. คุณสมบัติฯ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗ 

 



-๒- 

สาระสําคัญ ข้อกฎหมายและมติ ครม. ท่ีเก่ียวข้อง 
๑๒. แต่งต้ังบุคคลในบัญชีรายชื่อ กก. ท่ี กค. จัดทําข้ีนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจํานวน  
 กก. อ่ืนของรัฐวิสาหกิจ 
  ครบ    ไม่ครบ    จํานวน..........................คน   

พ.ร.บ. คุณสมบัติฯ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒/๑ 

๑๓. แต่งต้ังบุคคลจากภาคธุรกิจไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจํานวน กก. อ่ืนของรัฐวิสาหกิจ 
  ครบ    ไม่ครบ    จํานวน..........................คน   

มติ ครม. [๖ ส.ค. ๖๒ (ว ๓๒๗/๖๒)] 

๑๔. ผู้แทน กค. ท่ีเป็นข้าราชการประจําใน กค. 
  มี   ไม่มี      

-ระเบียบ นร. ว่าด้วยการกําหนดนโนบายฯ พ.ศ. 
๒๕๕๗ ข้อ ๑๒ วรรคสาม 
-มติ ครม. [๖ ส.ค. ๖๒ (ว ๓๒๗/๖๒)] 

๑๕. ผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นข้าราชการประจาํ 
  มี   ไม่มี      

มติ ครม. [๖ ส.ค. ๖๒ (ว ๓๒๗/๖๒)] 

๑๖. นําเสนอต่อคณะอนุ กก. กลั่นกรอง กก. รัฐวิสาหกิจ 
  เสนอ (มีหนังสือ)   ไม่ได้นําเสนอ  

มติ ครม. [๖ ส.ค. ๖๒ (ว ๓๒๗/๖๒)] 

๑๗. ประธาน คนร. พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ยกเว้น กก. โดยตําแหน่ง และผู้แทน กค.) 
  เสนอ (มีหนังสือ)   ไม่ได้นําเสนอ  

-ระเบียบ นร. ว่าด้วยการกําหนดนโนบายฯ พ.ศ. 
๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ (๖) และ ข้อ ๑๒ 
-มติ คนร. คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๕ พ.ย. ๕๘ 

๑๘. คุณสมบัติเบื้องต้นท่ีต้องตรวจสอบ 
 ๑๘.๑ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย/ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
   ไม่เป็น  เป็น     จํานวน..........................คน 
 ๑๘.๒ ประวัติจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรรม 
   ไม่พบประวัติ  พบประวัติ    จํานวน..........................คน 
 ๑๘.๓ ตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ผู้ได้รับการเสนอแต่งต้ังรับรองใน “แบบข้อมูล 
  ประกอบการเสนอเร่ืองการแต่งต้ัง กก. ของรัฐวิสาหกิจ” 
  ซ่ึงต้องเป็นไปตาม ก.ม. เฉพาะ 
   เป็นไปตาม กม.  ไม่เป็นไปตาม กม.   จํานวน..........................คน 

พ.ร.บ. คุณสมบัติฯ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕ 
กม. ............................................................................. 
.................................................................................... 
มาตรา................................. 

๑๙. ชื่อ – ชื่อสกุลของผู้ท่ีได้รับการเสนอแต่งต้ัง (ตรวจสอบตามบัตร ปชช.) 
   ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง   จํานวน..........................คน 

- 

๒๐. ภาพถ่ายผู้ท่ีได้รับการเสนอแต่งต้ัง 
  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง   จํานวน..........................คน 

- 

๒๑. หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือระเบียบการสรรหาประธาน กก. และ กก. 
  มี  ไม่มี    

กม. ............................................................................. 
มาตรา.................................  

๒๒. รายงานการประชุมและคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการสรรหา 
  มี   ไม่มี     

- 

๒๓. รายงานการประชุม คกก. รัฐวิสาหกิจ 
  มี   ไม่มี 

- 

๒๔. ระยะเวลาการสรรหาเม่ือ คกก. ครบวาระ หรือพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 
  กม. ไม่ได้บัญญัติไว้  กม. บัญญัติไว้ 
   เป็นไปตามที่ กม. บัญญัติ 
   ไม่เป็นไปตามที่ กม. บัญญัติ 
     ต้องเสนอภายในวันท่ี............................................ 

กม. ............................................................................. 
.................................................................................... 
มาตรา................................. 

๒๕. ผู้ได้รับการเสนอแต่งต้ังเป็นไปตามที่ประธาน คนร. ให้ความเห็นชอบ 
  ถูกต้อง   ไม่ถูกต้อง 

- 

๒๖. ร่างมติ ครม. ในเร่ืองนี้ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................

- 

๒๗. หน่วยงานท่ีจะยืนยัน/แจ้งมติ ครม. 
  หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่อง (กระทรวงท่ีเสนอเรื่อง)  
 หน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง (กระทรวงการคลังและสํานักงานของรัฐวิสาหกิจ) 

ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๐ 



 


