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พระราชบัญญัติ 
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ 
และพนักงานรัฐวิสาหกจิ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

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

 

  พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  
ใหประกาศวา 
  โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนกังาน 
ของรัฐวิสาหกจิ 
  จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี ้
  มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ 
และพนกังานรัฐวิสาหกจิ พ.ศ. ๒๕๑๘” 
  มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
เปนตนไป 
  มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติกําหนดเกษยีณอายุผูทํางานในองคการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
  บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัตไิวแลวในพระราชบัญญัตินี้หรือซ่ึงขัด 
หรือแยงกบับทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
  มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา 

(๑) องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล หรือกิจการของรัฐ 
ตามกฎหมายที่จัดตั้งกจิการนั้น และหมายความรวมถึงหนวยงานธุรกิจที่รัฐเปนเจาของแตไมรวมถึงองคการ 
หรือกิจการ ทีม่ีวัตถุประสงคเฉพาะเพื่อสงเคราะหหรือสงเสริมการใด ๆ ที่มิใชธุรกิจ 
 
คัดจากราชกจิจานุเบกษา เลม ๙๒ ตอนที่ ๑๖ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๑๘ 
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(๒) บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่กระทรวงทบวงกรม หรือทบวงการเมอืงที่มีฐานะ 
เทียบเทา และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุนรวมอยูดวยเกินรอยละหาสิบ หรือ 

(๓) บริษัทจํากดัหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่กระทรวงทบวงกรม หรือทบวงการเมืองที่มีฐานะ 
เทียบเทา และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) และหรือ (๒) มีทุนรวมอยูดวยถึงสองในสาม 
  “กรรมการ” หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ และใหหมายความ
รวมถึงประธานกรรมการและรองประธานกรรมการดวย 
  “พนักงาน” หมายความวา พนักงานและลูกจางของรัฐวิสาหกจิ และใหหมายความรวมถึง 
ผูวาการ ผูอํานวยการ กรรมการผูจัดการ ผูจดัการ และใหรวมตลอดถึงที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษารัฐวิสาหกจิ 
เลขานุการ ผูชวยเลขานกุารของคณะกรรมการ หรือบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงที่มีอํานาจหนาที่คลายคลึงกัน แตเรยีกชื่อ
อยางอื่นในรัฐวิสาหกจิดวย 
  มาตรา ๕ กรรมการของรัฐวสิาหกิจนอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่ 
กําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แลว ยังตองมีคุณสมบัติและไมมลัีกษณะตองหามดังตอไปนีด้วย 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ 
(๓) มีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกบักิจการของรฐัวิสาหกจินั้นๆ 
(๔) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคกุ เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 

ที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหโุทษ 
(๖) ไมเปนขาราชการการเมือง หรือดํารงตําแหนงในทางการเมือง เวนแตเปนการดํารงตําแหนง 

กรรมการตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
(๗) ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
ความใน (๑) มใิหใชบังคับแกกรรมการชาวตางประเทศ ที่รัฐวิสาหกจิจาํเปนตองแตงตั้ง 

ตามขอผูกพัน หรือตามลักษณะของกจิการ 
  มาตรา ๖ ใหรัฐวิสาหกจิมีกรรมการไดรวมทั้งส้ินไมเกินสิบเอ็ดคน แตถารัฐวิสาหกิจใด 
มีขอกําหนดใหมีกรรมการนอยกวาสิบเอด็คนก็ใหเปนไปตามที่กําหนดไวนั้น 
  มาตรา ๗ ผูใดจะดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกินสามแหงมไิด 
  มาตรา ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามที่กําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แลว 
กรรมการพนจากตําแหนงเมือ่ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
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(๓) เปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๕ 
กรรมการของรัฐวิสาหกจิทีม่ิใชกรรมการโดยตําแหนงตามกฎหมายหรือพระราชกฤษฎีกา 

ใหอยูในตําแหนงคราวละสามป แตอาจไดรับการแตงตั้งใหมได 
  ความในวรรคสองมิใหใชบังคับแกกรรมการของบริษัทจํากัด หรือหางหุนสวนนิติบุคคล 
  มาตรา ๙ พนักงานของรัฐวิสาหกิจ นอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่ 
กําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แลว ยังตองมีคุณสมบัติและไมมลัีกษณะตองหามดังตอไปนีด้วย 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
(๓) สามารถทํางานใหแกรัฐวิสาหกจินั้นไดเต็มเวลา 
(๔) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคกุ เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 

ที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหโุทษ 
(๖) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงนิเดือนประจํา รวมทั้งขาราชการการเมือง ลูกจาง 

ของกระทรวงทบวงกรมหรอืทบวงการเมอืงซึ่งมีฐานะเทียบเทา พนกังานสวนทองถ่ิน รวมทั้งนครหลวง หรือ 
ดํารงตําแหนงในทางการเมือง รวมทั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน 

(๗) ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
ความใน (๑) มใิหใชบังคับแกพนักงานชาวตางประเทศ ซ่ึงรัฐวิสาหกจิมคีวามจําเปนตองจาง 

ตามลักษณะงานของรัฐวิสาหกิจนั้น 
  ความใน (๓) มิใหใชบังคับแกพนกังานที่เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษารัฐวสิาหกิจ  
เลขานุการ และผูชวยเลขานกุารของคณะกรรมการ 
  มาตรา ๑๐ พนกังานของรัฐวสิาหกิจที่เปนผูวาการ ผูอํานวยการ กรรมการผูจัดการ ผูจดัการ 
ตลอดถึงที่ปรึกษาคณะกรรมการ หรือที่ปรึกษารัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงที่มีอํานาจหนาที ่
คลายคลึงกัน แตเรียกชื่ออยางอื่นในรัฐวิสาหกิจ ตองเปนผูมีคุณวุฒแิละประสบการณเหมาะสมกบักิจการ 
ของรัฐวิสาหกจินั้น ๆ 
  มาตรา ๑๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามที่กําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แลว 
พนักงานพนจากตําแหนงเมือ่ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ 
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มาตรา ๑๒ รัฐวิสาหกจิใดมกีรรมการเกินสิบเอ็ดคน ใหปรับปรุงใหมีกรรมการไมเกินจํานวน 
ดังกลาวภายในสองเดือน นบัแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
  มาตรา ๑๓ ในกรณีที่ผูใดดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวสิาหกิจเกินกวาที่กําหนดในมาตรา ๗ 
ใหผูนั้นลาออกจากตําแหนงกรรมการในรฐัวิสาหกจิหนึง่รัฐวิสาหกจิใดภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่พระราช- 
บัญญัตินี้ใชบงัคับ ถามิไดลาออกใหถือวาพนจากตําแหนงกรรมการทีไ่ดรับแตงตั้งครั้งหลังสุดตามลําดับในวนัที่
ครบกําหนดหนึ่งเดือน 
  มาตรา ๑๔ ใหกรรมการหรือพนักงานของรฐัวิสาหกจิซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม 
ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ในวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ พนจากตําแหนงเมื่อพนกําหนดหนึ่งเดือน 
นับแตวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบงัคับ 
  มาตรา ๑๕ กําหนดเวลาสามปตามวรรคสองของมาตรา ๘ ใหเร่ิมนับตั้งแตวันทีก่รรมการ 
ไดรับแตงตั้งครั้งสุดทาย 
  ใหกรรมการซึง่อยูในตําแหนงเกินสามป นบัแตวันที่ไดรับแตงตั้งครั้งสุดทาย พนจากตําแหนง 
เมื่อพนกําหนดหนึ่งเดือนนบัแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แตอาจไดรับการแตงตั้งใหมได 
  มาตรา ๑๖ ใหนายกรัฐมนตรรัีกษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
             สัญญา  ธรรมศักดิ์ 
                นายกรัฐมนตร ี
 
 
หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยองคการของรัฐบาล 
และกฎหมายวาดวยกิจการที่เปนของรัฐ ไดบัญญัติถึงจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ และลักษณะตองหามของ
กรรมการและพนักงานไวแตกตางกัน นอกจากนีก้ฎหมายยังเปดชองใหแตงตั้งบุคคลคนเดียวดํารงตําแหนง
กรรมการในรฐัวิสาหกจิไดหลายวิสาหกิจ สภาพการดังกลาวเปนเหตหุนึ่งใหการดําเนินกจิการของรัฐวิสาหกจิ 
ไมเจริญกาวหนาเทาที่ควร สมควรกําหนดใหระบบกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจตาง ๆ อยูภายใตบังคับ
ของกฎหมายฉบับเดียวกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
       


