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(สําเนา)

พระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘
เปนปที่ ๓๐ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
ของรัฐวิสาหกิจ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติกําหนดเกษียณอายุผทู ํางานในองคการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๘
บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัตไิ วแลวในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา
(๑) องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล หรือกิจการของรัฐ
ตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น และหมายความรวมถึงหนวยงานธุรกิจที่รัฐเปนเจาของแตไมรวมถึงองคการ
หรือกิจการ ทีม่ ีวัตถุประสงคเฉพาะเพื่อสงเคราะหหรือสงเสริมการใด ๆ ที่มิใชธุรกิจ
คัดจากราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๒ ตอนที่ ๑๖ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๑๘
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(๒) บริษัทจํากัดหรือหางหุน สวนนิติบุคคลที่กระทรวงทบวงกรม หรือทบวงการเมืองที่มีฐานะ
เทียบเทา และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุนรวมอยูด วยเกินรอยละหาสิบ หรือ
(๓) บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่กระทรวงทบวงกรม หรือทบวงการเมืองที่มีฐานะ
เทียบเทา และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) และหรือ (๒) มีทุนรวมอยูด วยถึงสองในสาม
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ และใหหมายความ
รวมถึงประธานกรรมการและรองประธานกรรมการดวย
“พนักงาน”
หมายความวา พนักงานและลูกจางของรัฐวิสาหกิจ และใหหมายความรวมถึง
ผูวาการ ผูอํานวยการ กรรมการผูจัดการ ผูจดั การ และใหรวมตลอดถึงที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษารัฐวิสาหกิจ
เลขานุการ ผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการ หรือบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงที่มีอํานาจหนาที่คลายคลึงกัน แตเรียกชื่อ
อยางอื่นในรัฐวิสาหกิจดวย
มาตรา ๕ กรรมการของรัฐวิสาหกิจนอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลกั ษณะตองหามตามที่
กําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แลว ยังตองมีคุณสมบัติและไมมลี ักษณะตองหามดังตอไปนีด้ วย
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ
(๓) มีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ
(๔) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไมเปนขาราชการการเมือง หรือดํารงตําแหนงในทางการเมือง เวนแตเปนการดํารงตําแหนง
กรรมการตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
(๗) ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
ความใน (๑) มิใหใชบังคับแกกรรมการชาวตางประเทศ ที่รัฐวิสาหกิจจําเปนตองแตงตั้ง
ตามขอผูกพัน หรือตามลักษณะของกิจการ
มาตรา ๖ ใหรฐั วิสาหกิจมีกรรมการไดรวมทั้งสิ้นไมเกินสิบเอ็ดคน แตถารัฐวิสาหกิจใด
มีขอกําหนดใหมีกรรมการนอยกวาสิบเอ็ดคนก็ใหเปนไปตามที่กําหนดไวนั้น
มาตรา ๗ ผูใดจะดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกินสามแหงมิได
มาตรา ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามที่กําหนดไวสาํ หรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แลว
กรรมการพนจากตําแหนงเมือ่
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
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(๓) เปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๕
กรรมการของรัฐวิสาหกิจทีม่ ิใชกรรมการโดยตําแหนงตามกฎหมายหรือพระราชกฤษฎีกา
ใหอยูใ นตําแหนงคราวละสามป แตอาจไดรับการแตงตั้งใหมได
ความในวรรคสองมิใหใชบังคับแกกรรมการของบริษัทจํากัด หรือหางหุน สวนนิติบุคคล
มาตรา ๙ พนักงานของรัฐวิสาหกิจ นอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลกั ษณะตองหามตามที่
กําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แลว ยังตองมีคุณสมบัติและไมมลี ักษณะตองหามดังตอไปนีด้ วย
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณ
(๓) สามารถทํางานใหแกรัฐวิสาหกิจนั้นไดเต็มเวลา
(๔) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา รวมทั้งขาราชการการเมือง ลูกจาง
ของกระทรวงทบวงกรมหรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเทา พนักงานสวนทองถิ่น รวมทั้งนครหลวง หรือ
ดํารงตําแหนงในทางการเมือง รวมทั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น
(๗) ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
ความใน (๑) มิใหใชบังคับแกพนักงานชาวตางประเทศ ซึ่งรัฐวิสาหกิจมีความจําเปนตองจาง
ตามลักษณะงานของรัฐวิสาหกิจนั้น
ความใน (๓) มิใหใชบังคับแกพนักงานที่เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษารัฐวิสาหกิจ
เลขานุการ และผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๐ พนักงานของรัฐวิสาหกิจที่เปนผูวาการ ผูอํานวยการ กรรมการผูจัดการ ผูจดั การ
ตลอดถึงที่ปรึกษาคณะกรรมการ หรือที่ปรึกษารัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงที่มีอํานาจหนาที่
คลายคลึงกัน แตเรียกชื่ออยางอื่นในรัฐวิสาหกิจ ตองเปนผูมีคุณวุฒแิ ละประสบการณเหมาะสมกับกิจการ
ของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ
มาตรา ๑๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามที่กําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แลว
พนักงานพนจากตําแหนงเมือ่
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐
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มาตรา ๑๒ รัฐวิสาหกิจใดมีกรรมการเกินสิบเอ็ดคน ใหปรับปรุงใหมีกรรมการไมเกินจํานวน
ดังกลาวภายในสองเดือน นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๓ ในกรณีที่ผูใดดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกินกวาที่กําหนดในมาตรา ๗
ใหผูนั้นลาออกจากตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจหนึง่ รัฐวิสาหกิจใดภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบงั คับ ถามิไดลาออกใหถือวาพนจากตําแหนงกรรมการทีไ่ ดรับแตงตั้งครั้งหลังสุดตามลําดับในวันที่
ครบกําหนดหนึ่งเดือน
มาตรา ๑๔ ใหกรรมการหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ในวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ พนจากตําแหนงเมื่อพนกําหนดหนึ่งเดือน
นับแตวนั ที่พระราชบัญญัตินี้ใชบงั คับ
มาตรา ๑๕ กําหนดเวลาสามปตามวรรคสองของมาตรา ๘ ใหเริ่มนับตั้งแตวันทีก่ รรมการ
ไดรับแตงตั้งครั้งสุดทาย
ใหกรรมการซึง่ อยูในตําแหนงเกินสามป นับแตวันที่ไดรบั แตงตั้งครั้งสุดทาย พนจากตําแหนง
เมื่อพนกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แตอาจไดรับการแตงตั้งใหมได
มาตรา ๑๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
สัญญา ธรรมศักดิ์
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยองคการของรัฐบาล
และกฎหมายวาดวยกิจการที่เปนของรัฐ ไดบัญญัติถึงจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ และลักษณะตองหามของ
กรรมการและพนักงานไวแตกตางกัน นอกจากนีก้ ฎหมายยังเปดชองใหแตงตั้งบุคคลคนเดียวดํารงตําแหนง
กรรมการในรัฐวิสาหกิจไดหลายวิสาหกิจ สภาพการดังกลาวเปนเหตุหนึ่งใหการดําเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจ
ไมเจริญกาวหนาเทาที่ควร สมควรกําหนดใหระบบกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจตาง ๆ อยูภ ายใตบังคับ
ของกฎหมายฉบับเดียวกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

