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พระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๓

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓
เปนปที่ ๕๕ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
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มาตรา ๓ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “พนักงาน” ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
““พนักงาน” หมายความวา พนักงานและลูกจางของรัฐวิสาหกิจ และใหรวมตลอดถึงที่ปรึกษา
คณะกรรมการ ที่ปรึกษารัฐวิสาหกิจ เลขานุการ ผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการ หรือบุคคลซึ่งดํารงตําแหนง
ที่มีอํานาจหนาที่คลายคลึงกัน แตเรียกชื่ออยางอื่นในรัฐวิสาหกิจดวย ทั้งนี้ ใหใชเฉพาะเพื่อการกําหนดคุณสมบัติ
มาตรฐานและการพนจากตําแหนงเทานั้น”
มาตรา ๔ ใหเพิ่มบทนิยามคําวา “ผูบริหาร” ระหวางบทนิยามคําวา “กรรมการ” และ
“พนักงาน” ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. ๒๕๑๘
““ผูบริหาร” หมายความวา ผูวาการ ผูอํานวยการ กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคล
ซึ่งดํารงตําแหนงผูบริหารสูงสุดที่มีอํานาจหนาที่คลายคลึงกันในรัฐวิสาหกิจนัน้ ”
มาตรา ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๘ ทวิ มาตรา ๘ ตรี มาตรา ๘ จัตวา และ
มาตรา ๘ เบญจ แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. ๒๕๑๘
“มาตรา ๘ ทวิ ใหผูบริหารรัฐวิสาหกิจไมมฐี านะเปนพนักงานของรัฐวิสาหกิจ
ในกรณีที่กฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจใดบัญญัติใหพนักงานเปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา ใหผูบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้นเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๘ ตรี ผูบริหารนอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไว
สําหรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แลว ยังตองมีคณ
ุ สมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ดวย
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) สามารถทํางานใหแกรัฐวิสาหกิจนั้นไดเต็มเวลา
(๓)ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๔) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
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(๗) ไมเปนผูบริหารหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจอื่น หรือกิจการอื่นทีแ่ สวงหากําไร
(๘) ไมเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําของราชการ
สวนกลาง ราชการสวนภูมภิ าค ราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอืน่ ของรัฐ
(๙) ไมเปนขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น
(๑๐) ไมเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาทีใ่ นพรรคการเมือง
(๑๑) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
บริษัทมหาชนจํากัด เพราะทุจริตตอหนาที่
(๑๒) ไมเปนหรือภายในระยะเวลาสามปกอนวันไดรับแตงตั้ง ไมเคยเปนกรรมการหรือผูบริหาร
หรือผูมีอํานาจในการจัดการหรือมีสวนไดเสียในนิตบิ ุคคลซึ่งเปนผูรับสัมปทาน ผูรวมทุน หรือมีประโยชนไดเสีย
เกี่ยวของกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนัน้ เวนแตการเปนประธานกรรมการ หรือกรรมการในนิติบุคคลดังกลาว
โดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนัน้
มาตรา ๘ จัตวา ในการจางและแตงตั้งผูบริหารของรัฐวิสาหกิจแหงใด ใหมีคณะกรรมการ
คณะหนึ่งซึ่งมีจํานวนหาคน ประกอบดวยปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ปลัดกระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจนั้น ผูแทนจากคณะกรรมการ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธหนึ่งคน และผูแทนของคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนัน้ หนึ่งคน เพื่อทําหนาที่
คัดเลือกคณะกรรมการสรรหา
ใหมีคณะกรรมการสรรหาจํานวนหาคน และตองมีคุณสมบัติและไมมลี ักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๘ ตรี (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๑๑) และ (๑๒)
ใหคณะกรรมการสรรหาทําหนาที่สรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถและประสบการณ
เหมาะสมที่จะเปนผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งตองมีคุณสมบัติและไมมลี ักษณะตองหามตามาตรา ๘ ตรี
(๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) นอกจากนี้จะตองไมเปนกรรมการรัฐวิสาหกิจแหงนั้น และมีอายุ
ไมเกินหกสิบปบริบูรณในวันยื่นใบสมัครเพื่อเสนอใหผมู ีอํานาจพิจารณาแตงตั้งทําสัญญาจางและแตงตั้ง
เปนผูบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น ทั้งนี้ โดยอาจจะเสนอชือ่ ผูมีความเหมาะสมมากกวาหนึ่งชื่อก็ได
การจางผูบริหารตามวรรคสาม ใหมีระยะเวลาคราวละไมเกินสี่ป เมื่อครบกําหนดเวลา
ตามสัญญาจางแลว และผูบริหารมีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณ ผูบริหารสามารถเขารับการคัดเลือก เปน
ผูบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้นได แตสัญญาจางจะกระทําไดอีกเพียงคราวเดียว
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ในการทําสัญญาจางตามวรรคสามและวรรคสี่ ใหประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือกรรมการ
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในกรณีที่ไมมีประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจเปนผูล งนาม
ในสัญญาจาง และใหการจางตามสัญญาดังกลาวไมอยูใ นบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ กฎหมายวาดวยประกันสังคม
และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
สัญญาจางตามวรรคหาอยางนอยตองมีขอกําหนดเกีย่ วกับการดํารงตําแหนง เงื่อนไขการทํางาน
การพนจากตําแหนง เงื่อนไขการเลิกสัญญาจาง การประเมินผลการทํางาน และคาจางหรือผลประโยชนอื่น
ของผูบริหาร
การกําหนดคาจางหรือผลประโยชนอนื่ รวมทั้งเงื่อนไขการจางผูบริหารใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๘ เบญจ นอกจากการพนจากตําแหนงตามที่กําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจนัน้ ๆ แลว
ผูบริหารพนจากตําแหนงเมือ่
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ ตรี
(๔) ขาดการประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเกินสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร
(๕) สัญญาจางสิ้นสุดลง
(๖) ถูกเลิกสัญญาจาง”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐ พนักงานของรัฐวิสาหกิจที่เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการหรือที่ปรึกษารัฐวิสาหกิจ
หรือบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงที่มีอํานาจหนาที่คลายคลึงกัน แตเรียกชื่ออยางอื่นในรัฐวิสาหกิจ ตองเปนผูมีคุณวุฒิ
และประสบการณเหมาะสมกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนัน้ ๆ”
มาตรา ๗ พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับกับผูวาการ ผูอํานวยการ กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ
หรือบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงผูบริหารสูงสุดที่มีอํานาจหนาที่คลายคลึงกัน แตเรียกชือ่ อยางอื่นในรัฐวิสาหกิจ
อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหนําบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับกับ
ผูดํารงตําแหนงดังกลาว
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มาตรา ๘ ใหนายกรัฐมนตรีรกั ษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหผูบริหาร
ของรัฐวิสาหกิจไมมีฐานะเปนพนักงาน และใหเปนการจางบริหารโดยทําสัญญาจาง โดยกําหนดคาจางหรือ
ผลประโยชนอื่น ตามผลงานในการบริหาร เพื่อใหรัฐวิสาหกิจมีผูบริหารที่มีความรูและความสามารถในเชิงธุรกิจ
อยางแทจริง สมควรแกไขเพิม่ เติมกฎหมายวาดวยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
เพื่อกําหนดใหผูบริหารในทุกรัฐวิสาหกิจไมมีฐานะเปนพนักงานแตเปนการจางบริหารโดยทําสัญญาจาง
และกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหาม วิธีการสรรหา การจาง การปฏิบัติหนาที่ คาจางหรือผลประโยชนอื่น
และการพนจากตําแหนงของผูบริหาร จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

