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พระราชบัญญัติ 
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกิจ (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เปนปที่ ๕๕ ในรัชกาลปจจบุัน 
  พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
ใหประกาศวา 
  โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ 
และพนกังานรัฐวิสาหกจิ 
  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย บัญญตัิใหกระทําได 
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
  จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 
ดังตอไปนี ้
  มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ 
และพนกังานรัฐวิสาหกจิ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓” 
  มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
เปนตนไป 
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  มาตรา ๓ ใหยกเลิกบทนยิามคําวา “พนักงาน” ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติ 
มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกจิ พ.ศ. ๒๕๑๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 
  ““พนักงาน”  หมายความวา พนักงานและลูกจางของรัฐวิสาหกจิ และใหรวมตลอดถึงที่ปรึกษา 
คณะกรรมการ ที่ปรึกษารัฐวสิาหกิจ เลขานกุาร ผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการ หรือบุคคลซึ่งดํารงตําแหนง 
ที่มีอํานาจหนาที่คลายคลึงกัน แตเรียกชื่ออยางอื่นในรัฐวิสาหกจิดวย ทั้งนี้ ใหใชเฉพาะเพื่อการกําหนดคณุสมบัติ
มาตรฐานและการพนจากตําแหนงเทานั้น” 
  มาตรา ๔ ใหเพิ่มบทนิยามคาํวา “ผูบริหาร” ระหวางบทนิยามคําวา “กรรมการ” และ 
 “พนักงาน” ในมาตรา ๔ แหงพระราชบญัญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกจิ 
 พ.ศ. ๒๕๑๘ 
  ““ผูบริหาร” หมายความวา ผูวาการ  ผูอํานวยการ  กรรมการผูจัดการ  ผูจัดการ หรือบุคคล 
ซ่ึงดํารงตําแหนงผูบริหารสูงสุดที่มีอํานาจหนาที่คลายคลึงกันในรัฐวสิาหกิจนัน้” 
  มาตรา ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๘ ทวิ มาตรา ๘ ตรี มาตรา ๘ จัตวา และ 
มาตรา ๘ เบญจ แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาํหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ. ๒๕๑๘ 
  “มาตรา ๘ ทวิ ใหผูบริหารรัฐวิสาหกจิไมมฐีานะเปนพนกังานของรัฐวสิาหกิจ 
  ในกรณีที่กฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกจิใดบัญญัติใหพนกังานเปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา ใหผูบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้นเปนเจาพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 
  มาตรา ๘ ตรี ผูบริหารนอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไว 
สําหรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แลว ยังตองมีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ดวย 
  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) สามารถทํางานใหแกรัฐวิสาหกจินั้นไดเต็มเวลา 
  (๓)ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
  (๔) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
  (๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคกุ เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรอืความผิดลหโุทษ 

(๖) ไมเคยตองคําพิพากษาหรอืคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวย 
ผิดปกติหรือมทีรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกต ิ
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  (๗) ไมเปนผูบริหารหรือพนกังานของรัฐวสิาหกิจอื่น หรือกิจการอื่นทีแ่สวงหากําไร 
  (๘) ไมเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง ซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดอืนประจําของราชการ 
สวนกลาง ราชการสวนภูมภิาค ราชการสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานอืน่ของรัฐ 
  (๙) ไมเปนขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน  
หรือผูบริหารทองถ่ิน 
  (๑๐) ไมเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาทีใ่นพรรคการเมือง 
  (๑๑) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากหนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกจิหรือ 
บริษัทมหาชนจํากัด เพราะทจุริตตอหนาที ่
  (๑๒) ไมเปนหรือภายในระยะเวลาสามปกอนวนัไดรับแตงตั้ง ไมเคยเปนกรรมการหรือผูบริหาร 
หรือผูมีอํานาจในการจดัการหรือมีสวนไดเสียในนิตบิุคคลซึ่งเปนผูรับสัมปทาน ผูรวมทุน หรือมีประโยชนไดเสยี
เกี่ยวของกับกจิการของรัฐวสิาหกิจนัน้ เวนแตการเปนประธานกรรมการ หรือกรรมการในนิติบุคคลดังกลาว 
โดยการมอบหมายของรัฐวสิาหกิจนัน้ 
  มาตรา ๘ จัตวา ในการจางและแตงตั้งผูบริหารของรัฐวิสาหกิจแหงใด ใหมีคณะกรรมการ 
คณะหนึ่งซึ่งมจีํานวนหาคน ประกอบดวยปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ปลัดกระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกจินั้น ผูแทนจากคณะกรรมการ 
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธหนึ่งคน และผูแทนของคณะกรรมการของรัฐวิสาหกจินัน้หนึ่งคน เพื่อทําหนาที ่
คัดเลือกคณะกรรมการสรรหา 
  ใหมีคณะกรรมการสรรหาจํานวนหาคน และตองมีคุณสมบัติและไมมลัีกษณะตองหาม 
ตามมาตรา ๘ ตรี (๑)  (๓) (๔) (๕) (๖) (๑๑) และ (๑๒)  
  ใหคณะกรรมการสรรหาทําหนาที่สรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถและประสบการณ 
เหมาะสมที่จะเปนผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงตองมีคุณสมบัติและไมมลัีกษณะตองหามตามาตรา ๘ ตรี 
(๑)  (๓) (๔) (๕) (๖) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) นอกจากนี้จะตองไมเปนกรรมการรัฐวิสาหกจิแหงนั้น และมีอาย ุ
ไมเกินหกสิบปบริบูรณในวนัยื่นใบสมัครเพื่อเสนอใหผูมีอํานาจพิจารณาแตงตั้งทําสญัญาจางและแตงตั้ง 
เปนผูบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น ทั้งนี้ โดยอาจจะเสนอชือ่ผูมีความเหมาะสมมากกวาหนึ่งชื่อก็ได 

การจางผูบริหารตามวรรคสาม ใหมีระยะเวลาคราวละไมเกินสี่ป เมื่อครบกําหนดเวลา 
ตามสัญญาจางแลว และผูบริหารมีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณ ผูบริหารสามารถเขารับการคัดเลือก เปน 
ผูบริหารของรัฐวิสาหกจินั้นได แตสัญญาจางจะกระทําไดอีกเพยีงคราวเดยีว 
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ในการทําสัญญาจางตามวรรคสามและวรรคสี่ ใหประธานกรรมการรัฐวิสาหกจิหรือกรรมการ 
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในกรณทีี่ไมมีประธานกรรมการรัฐวิสาหกจิเปนผูลงนาม 
ในสัญญาจาง และใหการจางตามสัญญาดังกลาวไมอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพนัธ กฎหมายวาดวยแรงงานรฐัวิสาหกจิสัมพันธ กฎหมายวาดวยประกันสังคม  
และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 
  สัญญาจางตามวรรคหาอยางนอยตองมีขอกําหนดเกีย่วกบัการดํารงตําแหนง เงื่อนไขการทํางาน 
การพนจากตําแหนง เงื่อนไขการเลิกสัญญาจาง การประเมินผลการทาํงาน และคาจางหรือผลประโยชนอ่ืน 
ของผูบริหาร 
  การกําหนดคาจางหรือผลประโยชนอ่ืน รวมทั้งเงื่อนไขการจางผูบริหารใหเปนไปตามที่ 
คณะกรรมการของรัฐวิสาหกจิกําหนดโดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลัง 
  มาตรา ๘ เบญจ นอกจากการพนจากตําแหนงตามที่กําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกจินัน้ ๆ แลว  
ผูบริหารพนจากตําแหนงเมือ่ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ ตรี 
  (๔) ขาดการประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเกินสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร 
  (๕) สัญญาจางสิ้นสุดลง 
  (๖) ถูกเลิกสัญญาจาง” 
  มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ 
กรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 
  “มาตรา ๑๐ พนักงานของรัฐวิสาหกจิที่เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการหรือที่ปรึกษารัฐวสิาหกิจ  
หรือบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงที่มีอํานาจหนาที่คลายคลึงกัน แตเรียกชื่ออยางอื่นในรัฐวิสาหกจิ ตองเปนผูมีคุณวุฒ ิ
และประสบการณเหมาะสมกับกิจการของรัฐวิสาหกจินัน้ ๆ” 
  มาตรา ๗ พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับกบัผูวาการ ผูอํานวยการ กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ 
หรือบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงผูบริหารสูงสุดที่มีอํานาจหนาที่คลายคลึงกัน แตเรียกชือ่อยางอื่นในรฐัวิสาหกจิ 
อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหนําบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ 
กรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ กอนการแกไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับกบั 
ผูดํารงตําแหนงดังกลาว 
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  มาตรา ๘ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 ชวน หลีกภยั 
             นายกรัฐมนตรี 
 
หมายเหต ุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหผูบริหาร 
ของรัฐวิสาหกจิไมมีฐานะเปนพนักงาน และใหเปนการจางบริหารโดยทําสัญญาจาง โดยกําหนดคาจางหรือ 
ผลประโยชนอ่ืน ตามผลงานในการบรหิาร เพื่อใหรัฐวิสาหกิจมีผูบริหารที่มีความรูและความสามารถในเชิงธุรกิจ
อยางแทจริง สมควรแกไขเพิม่เติมกฎหมายวาดวยคณุสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
เพื่อกําหนดใหผูบริหารในทกุรัฐวิสาหกิจไมมีฐานะเปนพนักงานแตเปนการจางบริหารโดยทําสัญญาจาง  
และกําหนดคณุสมบัติและลักษณะตองหาม วิธีการสรรหา การจาง การปฏิบัติหนาที่ คาจางหรือผลประโยชนอ่ืน
และการพนจากตําแหนงของผูบริหาร จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


