
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ. ๒๕๑๘ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
เปนปที่ ๓๐ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ

พนักงานของรัฐวิสาหกิจ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติกําหนดเกษียณอายุผูทํางานในองคการของ

รัฐ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัติ

นี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐวิสาหกิจ”  หมายความวา 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๒/ตอนที่ ๑๖/ฉบับพิเศษ หนา๕/๒๕ มกราคม ๒๕๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล หรือ
กิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น และหมายความรวมถึงหนวยงานธุรกิจที่รัฐเปน
เจาของแตไมรวมถึงองคการหรือกิจการ ที่มีวัตถุประสงคเฉพาะเพื่อสงเคราะหหรือสงเสริมการ
ใดๆ ที่มิใชธุรกิจ 

(๒)  บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวงกรม หรือทบวง
การเมืองที่มีฐานะเทียบเทา และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุนรวมอยูดวยเกินรอยละหาสิบ หรือ 

(๓)  บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวงกรม หรือทบวง
การเมืองที่มีฐานะเทียบเทา และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) และหรือ (๒) มีทุนรวมอยูดวยถึงสอง
ในสาม 

“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ และให
หมายความรวมถึงประธานกรรมการและรองประธานกรรมการดวย 

“ผูบริหาร”๒  หมายความวา ผูวาการ ผูอํานวยการ กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ 
หรือบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงผูบริหารสูงสุดที่มีอํานาจหนาที่คลายคลึงกันในรัฐวิสาหกิจนั้น 

“พนักงาน”๓  หมายความวา พนักงานและลูกจางของรัฐวิสาหกิจ และใหรวม
ตลอดถึงที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษารัฐวิสาหกิจ เลขานุการ ผูชวยเลขานุการของ
คณะกรรมการ หรือบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงที่มีอํานาจหนาที่คลายคลึงกัน แตเรียกชื่ออยางอ่ืนใน
รัฐวิสาหกิจดวย ทั้งนี้ ใหใชเฉพาะเพื่อการกําหนดคุณสมบัติมาตรฐานและการพนจากตําแหนง
เทานั้น 

 
มาตรา ๕  กรรมการของรัฐวิสาหกิจนอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามตามที่กําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ แลว ยังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปนี้ดวย 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ 
(๓)  มีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 
(๔)๔ ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
(๕)  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

                                                 
๒ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ผูบริหาร” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓ มาตรา ๔ นิยามคําวา “พนักงาน” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๔ มาตรา ๕ (๔) แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕/๑)๕ ไมเปนบุคคลวิกลจรติหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๕/๒)๖ ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรพัยสินตกเปนของแผนดนิ 

เพราะรํ่ารวยผิดปกต ิหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกต ิ
(๕/๓)๗  ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ินหรือ 

ผูบริหารทองถ่ิน 
(๖)๘ ไมเปนขาราชการการเมือง เวนแตเปนการดํารงตําแหนงกรรมการตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย 
(๗)๙ ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ของพรรค

การเมือง 
(๗/๑)๑๐ ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน เพราะทุจริตตอหนาที่ 
(๘)๑๑  ไมเปนผูถือหุนของรัฐวิสาหกิจนั้นหรือผูถือหุนของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจ

นั้นถือหุนอยู 
(๙)๑๒  ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเปนผูถือหุน เวน

แตคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นมอบหมายใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือดํารงตําแหนงอ่ืน
ในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเปนผูถือหุน 

(๑๐)๑๓ ไมเปนกรรมการ หรือผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการจัดการ หรือมีสวน
ไดเสียในนิติบุคคลซึ่งเปนผูรับสัมปทาน ผูรวมทุน หรือมีประโยชนไดเสียเกี่ยวของกับกิจการของ

                                                 
๕ มาตรา ๕ (๕/๑) เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖ มาตรา ๕ (๕/๒) เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗ มาตรา ๕ (๕/๓) เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๘ มาตรา ๕ (๖) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙ 
๙ มาตรา ๕ (๗) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๐ มาตรา ๕ (๗/๑) เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๑ มาตรา ๕ (๘) เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๒ มาตรา ๕ (๙) เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๓ มาตรา ๕ (๑๐) เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รัฐวิสาหกิจนั้น เวนแตเปนประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูบริหารโดยการมอบหมายของ
รัฐวิสาหกิจนั้น 

ความใน (๑) มิใหใชบังคับแกกรรมการชาวตางประเทศที่รัฐวิสาหกิจจําเปนตอง
แตงตั้งตามขอผูกพัน หรือตามลักษณะของกิจการ 

ความใน (๘) มิใหใชบังคับแกกรรมการที่ไมเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง
ที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําตําแหนงของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวน
ทองถ่ินหรือหนวยงานอื่นของรัฐ และกรรมการนั้นถือหุนไมเกินรอยละศูนยจุดหาของทุนชําระแลว
ของรัฐวิสาหกิจซึ่งตนเปนกรรมการหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจซึ่งตนเปนกรรมการถือหุนอยู๑๔ 

 
มาตรา ๖  ใหรัฐวิสาหกิจมีกรรมการไดรวมทั้งส้ินไมเกินสิบเอ็ดคน แตถา

รัฐวิสาหกิจใดมีขอกําหนดใหมีกรรมการนอยกวาสิบเอ็ดคนก็ใหเปนไปตามที่กําหนดไวนั้น 
รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเปนตองมีกรรมการเกินกวาสิบเอ็ดคน ใหรัฐมนตรีเจา

สังกัดเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไดเปนการเฉพาะราย แตทั้งนี้จํานวนกรรมการรวมทั้งส้ิน
ตองไมเกินสิบหาคน๑๕ 

 
มาตรา ๗๑๖ ผูใดจะดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกินกวาสามแหงมิได 

ทั้งนี้ ใหนับรวมการเปนกรรมการโดยตําแหนง และการไดรับมอบหมายใหปฏิบัติราชการแทนใน
ตําแหนงกรรมการดวย 

การนับจํานวนการดํารงตําแหนงกรรมการตามวรรคหนึ่ง ไมรวมการเปน
กรรมการโดยตําแหนงที่ไดมีการมอบหมายใหผูอ่ืนปฏิบัติราชการแทน 

 
มาตรา ๘  นอกจากการพนจากตําแหนงตามที่กําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 

แลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  เปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๕ 
กรรมการของรัฐวิสาหกิจที่มิใชกรรมการโดยตําแหนงตามกฎหมายหรือพระราช

กฤษฎีกาใหอยูในตําแหนงคราวละสามปแตอาจไดรับการแตงตั้งใหมได 

                                                 
๑๔ มาตรา ๕ วรรคสาม เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๕ มาตรา ๖ วรรคสอง เพ่ิมโดย ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ เรื่อง

กรรมการรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๖ มาตรา ๗ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ความในวรรคสองมิใหใชบังคับแกกรรมการของบริษัทจํากัด หรือหางหุนสวนนิติ
บุคคล 

 
มาตรา ๘ ทวิ๑๗  ใหผูบริหารรัฐวิสาหกิจไมมีฐานะเปนพนักงานของรัฐวิสาหกิจ 
ในกรณีที่กฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจใดบัญญัติใหพนักงานเปนเจาพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา ใหผูบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้นเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

 
มาตรา ๘ ตรี๑๘  ผูบริหารนอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม

ตามที่กําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ แลว ยังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ดังตอไปนี้ดวย 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๑/๑)๑๙ มีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
(๒)  สามารถทํางานใหแกรัฐวิสาหกิจนั้นไดเต็มเวลา 
(๓)  ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๔)๒๐  ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
(๕)๒๑  ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก ไมวาจะไดรับโทษจําคุกจริง

หรือไม เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพนโทษ
หรือพนระยะเวลาการรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษ แลวแตกรณี เกินหาป 

(๖)  ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
เพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

(๗)  ไมเปนผูบริหารหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจอื่น หรือกิจการอื่นที่แสวงหา
กําไร 

(๘)  ไมเปนขาราชการ  พนักงาน หรือลูกจาง  ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือน
ประจําของราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถ่ิน  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
                                                 

๑๗ มาตรา ๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๘ มาตรา ๘ ตรี เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๙ มาตรา ๘  ตรี (๑/๑) เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒๐ มาตรา ๘ ตรี (๔) แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒๑ มาตรา ๘ ตรี (๕) แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๙)  ไมเปนขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน 

(๑๐)๒๒ ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ของพรรค
การเมือง 

(๑๑)๒๓ ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน เพราะทุจริตตอหนาที่ 
(๑๒)  ไมเปนหรือภายในระยะเวลาสามปกอนวันไดรับแตงตั้ง ไมเคยเปน

กรรมการหรือผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการจัดการหรือมีสวนไดเสียในนิติบุคคลซึ่งเปนผูรับ
สัมปทาน ผูรวมทุน หรือมีประโยชนไดเสียเกี่ยวของกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เวนแตการเปน
ประธานกรรมการ หรือกรรมการในนิติบุคคลดังกลาวโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น 

 
มาตรา  ๘  จัตวา๒๔ ในการจ างและแตงตั้ งผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ  ให

คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้น ตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งมีจํานวนหาคน ซึ่งตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ ตรี (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๑๑) และ (๑๒) 

ใหคณะกรรมการสรรหาทําหนาที่สรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถและ
ประสบการณเหมาะสมที่จะเปนผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๘ ตรี (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) ไมเปน
กรรมการของรัฐวิสาหกิจแหงนั้น เวนแต เปนผูบริหารซึ่งเปนกรรมการโดยตําแหนง และมีอายุไม
เกินหาสิบแปดปบริบูรณในวันยื่นใบสมัคร 

เมื่อไดผูที่มีความเหมาะสมแลว ใหเสนอตอผูมีอํานาจพิจารณาแตงตั้งเปน
ผูบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้นตอไป โดยอาจเสนอชื่อผูมีความเหมาะสมมากกวาหนึ่งช่ือก็ได ทั้งนี้ 
การจางและแตงตั้งผูบริหารของรัฐวิสาหกิจตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่
ผูบริหารเดิมพนจากตําแหนง 

การจางผูบริหาร ใหมีระยะเวลาคราวละไมเกินสี่ปนับแตวันที่สัญญาจางมีผลใช
บังคับ 

ในการทําสัญญาจาง ใหประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจ หรือกรรมการที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในกรณีที่ไมมีประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจ เปนผูลงนาม
ในสัญญาจาง และใหการจางตามสัญญาดังกลาวไมอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ กฎหมายวา
ดวยประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 
                                                 

๒๒  มาตรา ๘  ตรี (๑๐) แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒๓  มาตรา ๘  ตรี (๑๑) แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒๔  มาตรา ๘  จัตวา แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สัญญาจางตามวรรคหา อยางนอยตองมีขอกําหนดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนง 
เง่ือนไขการทํางาน การพนจากตําแหนง เง่ือนไขการเลิกสัญญาจาง การประเมินผลการทํางานและ
คาจางหรือผลประโยชนอ่ืนของผูบริหาร 

การกําหนดคาจางหรือผลประโยชนอ่ืน รวมทั้งเง่ือนไขการจางผูบริหารใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ในกรณีที่คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจจะจางผูบริหารเดิมตอหลังจากครบ
กําหนดเวลาตามสัญญาจางเพราะเห็นวาผูบริหารเดิมมีผลการทํางานดีมีประสิทธิภาพและการจาง
ผูบริหารเดิมจะกอใหเกิดประโยชนอยางย่ิงแกรัฐวิสาหกิจ ใหเสนอตอผูมีอํานาจพิจารณาแตงตั้ง
เปนผูบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้นไดโดยไมตองดําเนินกระบวนการสรรหาตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง 
และวรรคสามแตจะจางเกินสองคราวติดตอกันไมได 

 
มาตรา ๘ เบญจ๒๕  นอกจากการพนจากตําแหนงตามที่ กําหนดไวสําหรับ

รัฐวิสาหกิจนั้นๆ แลว ผูบริหารพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ ตรี 
(๔)  ขาดการประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเกินสามครั้งติดตอกันโดยไมมี

เหตุอันสมควร 
(๕)  สัญญาจางส้ินสุดลง 
(๖)  ถูกเลิกสัญญาจาง 
 
มาตรา ๙  พนักงานของรัฐวิสาหกิจ นอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามตามที่กําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ แลว ยังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปนี้ดวย 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
(๓)  สามารถทํางานใหแกรัฐวิสาหกิจนั้นไดเต็มเวลา 
(๔)๒๖  ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
(๕)๒๗  ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก ไมวาจะไดรับโทษจําคุกจริง

หรือไม เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพนโทษ
หรือพนระยะเวลาการรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษ แลวแตกรณี เกินหาป 
                                                 

๒๕ มาตรา ๘ เบญจ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๒๖ มาตรา ๙ (๔) แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕/๑)๒๘ ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๕/๒)๒๙ ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของ

แผนดินเพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
(๖)๓๐  ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา รวมทั้งขาราชการ

การเมือง ลูกจางของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเทา พนักงานสวน
ทองถ่ิน และสมาชิกสภาทองถ่ินหรือสภากรุงเทพมหานครและผูบริหารทองถ่ิน 

(๗)๓๑ ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ของพรรค
การเมือง 

(๘)๓๒ ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน เพราะทุจริตตอหนาที่ 
ความใน (๑) มิใหใชบังคับแกพนักงานชาวตางประเทศซึ่งรัฐวิสาหกิจมีความ

จําเปนตองจางตามลักษณะงานของรัฐวิสาหกิจนั้น 
ความใน (๓) มิใหใชบังคับแกพนักงานที่เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษา

รัฐวิสาหกิจ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๑๐๓๓  พนักงานของรัฐวิสาหกิจที่เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการหรือที่

ปรึกษารัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงที่มีอํานาจหนาที่คลายคลึงกัน แตเรียกชื่ออยางอ่ืน
ในรัฐวิสาหกิจ ตองเปนผูมีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 

 
มาตรา ๑๑๓๔  นอกจากการพนจากตําแหนงตามที่กําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจ

นั้นๆ แลว พนักงานพนจากตําแหนง เมื่อ 

                                                                                                                                            
๒๗ มาตรา ๙ (๕) แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๘ มาตรา ๙ (๕/๑) เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๙มาตรา ๙ (๕/๒) เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๐ มาตรา ๙ (๖) แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙ 
๓๑ มาตรา ๙ (๗) แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๒ มาตรา ๙ (๘) เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๓ มาตรา ๑๐ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  เปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ 
สําหรับการพนจากตําแหนงของพนักงานซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ ใหพน

เมื่อส้ินปงบประมาณตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณของปที่พนักงานผูนั้นมีอายุครบหกสิบ
ปบริบูรณ 

 
มาตรา ๑๒  รัฐวิสาหกิจใดมีกรรมการเกินสิบเอ็ดคน ใหปรับปรุงใหมีกรรมการ

ไมเกินจํานวนดังกลาวภายในสองเดือนนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
มาตรา ๑๒/๑๓๕ ในการแตงตั้งกรรมการอื่นที่มิใชกรรมการโดยตําแหนงใน

รัฐวิสาหกิจแหงใดใหผูมี อํานาจพิจารณาแตงตั้ งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่
กระทรวงการคลังจัดทําข้ึน ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น 

การจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๑๓  ในกรณีที่ผูใดดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกินกวาที่

กําหนดในมาตรา ๗ ใหผูนั้นลาออกจากตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจหนึ่งรัฐวิสาหกิจใดภายใน
หนึ่งเดือนนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถามิไดลาออกใหถือวาพนจากตําแหนงกรรมการ
ที่ไดรับแตงตั้งครั้งหลังสุดตามลําดับในวันที่ครบกําหนดหนึ่งเดือน 

 
มาตรา ๑๔  ใหกรรมการหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมี

ลักษณะตองหามตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ พนจาก
ตําแหนงเมื่อพนกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๕  กําหนดเวลาสามปตามวรรคสองของมาตรา ๘ ใหเร่ิมนับตั้งแตวันที่

กรรมการไดรับแตงตั้งครั้งสุดทาย 
ใหกรรมการซึ่งอยูในตําแหนงเกินสามป นับแตวันที่ไดรับแตงตั้งครั้งสุดทาย พน

จากตําแหนงเมื่อพนกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แตอาจไดรับการ
แตงตั้งใหมได 

                                                                                                                                            
๓๔ มาตรา ๑๑ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐ 
๓๕ มาตรา ๑๒/๑ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๖  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 สัญญา ธรรมศักดิ์ 
 นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยองคการ
ของรัฐบาลและกฎหมายวาดวยกิจการที่เปนของรัฐไดบัญญัติถึงจํานวนกรรมการ คุณสมบัติและ
ลักษณะตองหามของกรรมการและพนักงานไวแตกตางกัน นอกจากนี้กฎหมายยังเปดชองให
แตงตั้งบุคคลคนเดียวดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจไดหลายวิสาหกิจ สภาพการดังกลาว
เปนเหตุหนึ่งใหการดําเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจไมเจริญกาวหนาเทาที่ควร สมควรกําหนดให
ระบบกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจตางๆ อยูภายใตบังคับของกฎหมายฉบับเดียวกัน จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

ดวงใจ/แกไข 
๑๔ ก.ย. ๔๔ 

A+B (C) 
 
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๑๙๓๖ 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยไดกําหนดใหสภาปฏิรูปการปกครองแผนดินมีหนาที่แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
เพ่ือวางรากฐานการปกครองที่เหมาะสมแกภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 
และสภาปฏิรูปการปกครองแผนดินจะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวใหเปนไปตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญได สภาปฏิรูปการปกครองแผนดินจะตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชาการ หรือเปนผูมีประสบการณในการประกอบการตางๆ จึงสมควรใหกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาหนึ่งมีสิทธิไดรับแตงตั้งเปนสมาชิกสภาปฏิรูปการ
ปกครองแผนดินได จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 

อัมพิกา/แกไข 
๒๑/๒/๔๕ 

A+B (C) 
 
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๒๐๓๗ 
 

                                                 
๓๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๓/ตอนที่ ๑๔๓/หนา ๕๐๘/๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ 
๓๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๔/ตอนที่ ๗๘/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๖ สิงหาคม ๒๕๒๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการบัญญัติใหขาราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณแลวเปนอันพนจากราชการ
เมื่อส้ินปงบประมาณที่ขาราชการผูนั้นมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ แตกฎหมายวาดวยคุณสมบัติ
มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจไดกําหนดใหพนักงานของรัฐวิสาหกิจพนจาก
ตําแหนงเมื่อมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ สมควรแกไขกฎหมายวาดวยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจใหพนักงานของรัฐวิสาหกิจพนจากตําแหนงเมื่อ ส้ิน
ปงบประมาณของปที่พนักงานผูนั้นมีอายุครบหกสิบปบริบูรณเชนเดียวกับขาราชการ  จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 

ดวงใจ/แกไข 
๑๘ ก.ย. ๔๔ 

A+B (C) 
 
ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ ๕๖ เร่ือง กรรมการของรัฐวิสาหกิจ ลง
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔๓๘ 
 

ชไมพร/พิมพ 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๔ 

A+B (C) 
 
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๓๓๙ 
 

มาตรา ๗  พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับกับผูวาการ ผูอํานวยการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงผูบริหารสูงสุดที่มีอํานาจหนาที่คลายคลึงกัน แต
เรียกชื่ออยางอ่ืนในรัฐวิสาหกิจอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหนําบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ กอน
การแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับกับผูดํารงตําแหนงดังกลาว 

 
มาตรา ๘  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

 

                                                 
๓๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๓๗/ฉบับพิเศษ หนา ๗๑/๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๓๔ 
๓๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๑๖ ก/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๖ ธันวาคม ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดให
ผูบริหารของรัฐวิสาหกิจไมมีฐานะเปนพนักงาน และใหเปนการจางบริหารโดยทําสัญญาจาง โดย
กําหนดคาจางหรือผลประโยชนอ่ืนตามผลงานในการบริหาร เพ่ือใหรัฐวิสาหกิจมีผูบริหารที่มี
ความรูและความสามารถในเชิงธุรกิจอยางแทจริง สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยคุณสมบัติ
มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเพื่อกําหนดใหผูบริหารในทุกรัฐวิสาหกิจไมมี
ฐานะเปนพนักงานแตเปนการจางบริหารโดยทําสัญญาจาง และกําหนดคุณสมบัติและลักษณะ
ตองหาม วิธีการสรรหา การจาง การปฏิบัติหนาที่ คาจางหรือผลประโยชนอ่ืนและการพนจาก
ตําแหนงของผูบริหาร จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

อัมพิกา/แกไข 
๒๑/๒/๔๕ 

A+B (C) 
 

สุมลรัตน/อรรถชัย/เกษร/จัดทํา 
๕/๐๓/๔๖ 

ทรงยศ แกไข 
๒๔/๕/๔๗ 

 
วาทินี/สัญชัย/ปรับปรุง 
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

 
 
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๕๐๔๐ 

 
มาตรา ๗ ใหกรรมการของรัฐวิสาหกิจซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัติ

นี้ใชบังคับ ดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ภายในหกสิบวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๘ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

                                                 
๔๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๕๑ ก/หนา ๑๔/๕ กันยายน ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใหความคุมครองศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคบรรดาที่ชนชาวไทยเคยไดรับความคุมครอง
ตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข แตบทบัญญัติมาตรา ๕ (๔) มาตรา ๘ ตรี (๔) และ (๕) และมาตรา ๙ (๔) และ (๕) 
แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
เปนบทบัญญัติที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่อง
สถานะของบุคคล สมควรแกไขบทบัญญัติดังกลาวใหสอดคลองกับหลักการหามมิใหเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสถานะของบุคคลที่เคยไดรับความ
คุมครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 
๒๕๕๐๔๑ 
 

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ผูใดดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เกินกวาจํานวนที่กําหนดในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ใหผูนั้นลาออกจากตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจหนึ่งรัฐวิสาหกิจใด หรือ
มอบหมายใหผูอ่ืนปฏิบัติราชการแทนแลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ถามิไดลาออก ใหถือวาผูนั้นพนจากตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจที่ไดรับแตงตั้งครั้ง
หลังสุดตามลําดับ ในวันถัดจากวันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว ถามิไดมอบหมายใหผูอ่ืน
ปฏิบัติราชการแทน ใหกระทรวงการคลังรายงานคณะรัฐมนตรี เพ่ือมีมติใหมีการดําเนินการตาม
บทบัญญัติดังกลาวตอไป 
 

มาตรา ๑๗ บทบัญญัติมาตรา ๕ (๗) มาตรา ๘ ตรี (๑๐) และมาตรา ๙ (๗)
แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไมใชบังคับกับผูซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ ผูบริหารและ
พนักงานของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองหรือเปนเจาหนาที่ของพรรค
การเมืองอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ โดยบุคคลดังกลาวไดลาออกจากตําแหนงในพรรค
การเมืองหรือการเปนเจาหนาที่ของพรรคการเมืองนั้น  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
                                                 

๔๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๙๒ ก/หนา ๑/๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๘ บทบัญญัติมาตรา ๘ ตรี (๑/๑) แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ไมใชบังคับกับผูซึ่ งดํารงตําแหนงผูบริหารของรัฐวิสาหกิจอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ โดยใหบุคคลนั้นดํารงตําแหนงผูบริหารตอไปจนกวาสัญญาจางที่ทําข้ึน
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจะสิ้นสุดลง 

 
มาตรา ๑๙ บทบัญญัติมาตรา ๙ (๘) แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน

สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไม
ใชบังคับกับผูซึ่งเปนพนักงานของรัฐวิสาหกิจอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เวนแตมูลเหตุที่
ทําใหมีลักษณะตองหามนั้นเกิดขึ้นภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๒๐ บทบัญญัติมาตรา ๑๒/๑ แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน

สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ยัง
มิใหใชบังคับจนกวาจะมีการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการแลว 

ใหกระทรวงการคลังจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปด
สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 

มาตรา ๒๑ การดําเนินการจางหรือแตงตั้งผูบริหารของรัฐวิสาหกิจใดที่ไดกระทํา
ไปแลวตามมาตรา ๘ จัตวา แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ กอนแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหดําเนินการตอไป
ตามบทบัญญัติดังกลาวจนกวาจะเสร็จสิ้น เวนแตคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูบริหารของ
รัฐวิสาหกิจใหเปนไปตามมาตรา ๘ ตรี แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๒ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง
คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการ ผูบริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจเพื่อใหเหมาะสม
ย่ิงข้ึน รวมทั้งแกไขวิธีการนับจํานวนการดํารงตําแหนงกรรมการของรัฐวิสาหกิจใหถูกตองตาม
ความเปนจริง เพ่ือใหกรรมการสามารถจัดสรรเวลาใหแกการทํางานในรัฐวิสาหกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้น สมควรปรับปรุงวิธีการสรรหาผูบริหารของรัฐวิสาหกิจใหมีความ
คลองตัวและรวดเร็วข้ึน โดยใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเปนผูดําเนินการสรรหาผูที่มีความ
เหมาะสมมาดํารงตําแหนงผูบริหารโดยมีหลักเกณฑและวิธีการที่สอดคลองกับการกํากับดูแล
กิจการที่ดีซึ่งจะตองมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได ตลอดจนกําหนดใหพิจารณาแตงตั้ง
กรรมการในรัฐวิสาหกิจที่มิใชกรรมการโดยตําแหนงจากบัญชีรายชื่อกรรมการไมนอยกวาหนึ่งใน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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