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พระราชบัญญัติ 
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

ภูมิพลอดลุยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เปนปที ่๖๒ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 
ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ 
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได 
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ 
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐” 
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปน  (๕/๑)   (๕/๒)   และ  (๕/๓)  ของมาตรา  ๕ 
แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

“(๕/๑) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
 (๕/๒) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสัง่ของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวย 

ผิดปกติ หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
 (๕/๓) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น” 
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความใน  (๗)  ของมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน 

สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“(๗) ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง” 
มาตรา ๕ ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปน  (๗/๑)  ของมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติ 

มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
“(๗/๑) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน เพราะทุจริตตอหนาที่” 
มาตรา ๖ ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปน (๑๐) ของมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติ 

มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
“(๑๐) ไมเปนกรรมการ หรือผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการจัดการ หรือมีสวนไดเสียในนิติ 

บุคคลซึ่งเปนผูรับสัมปทาน   ผูรวมทุน  หรอืมีประโยชนไดเสียเกี่ยวของกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น 
เวนแตเปนประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูบริหารโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น” 

มาตรา ๗ ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนวรรคสามของมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติ 
มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

“ความใน  (๘)  มิใหใชบังคับแกกรรมการที่ไมเปนขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจางที่มี 
ตําแหนงหรือเงนิเดือนประจําตําแหนงของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  และกรรมการนั้นถือหุนไมเกินรอยละศูนยจุดหาของทุนชําระแลวของ 
รัฐวิสาหกิจซึ่งตนเปนกรรมการหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจซึ่งตนเปนกรรมการถือหุนอยู” 
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มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ 
กรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๗ ผูใดจะดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกินกวาสามแหงมิได ทั้งนี ้ใหนับ 
รวมการเปนกรรมการโดยตาํแหนง  และการไดรับมอบหมายใหปฏิบตัิราชการแทนในตําแหนง 
กรรมการดวย 

การนับจํานวนการดํารงตําแหนงกรรมการตามวรรคหนึง่ ไมรวมการเปนกรรมการ 
โดยตําแหนงที่ไดมีการมอบหมายใหผูอ่ืนปฏิบัติราชการแทน” 

มาตรา ๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๑/๑) ของมาตรา ๘ ตรี แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติ 
มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกจิ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซ่ึงแกไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติ 
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกิจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

“(๑/๑) มีอายุไมเกนิหกสิบปบริบูรณ” 
มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความใน  (๑๐)  และ  (๑๑)  ของมาตรา  ๘  ตรี  แหงพระราชบัญญัติ 

คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกิจ  พ.ศ.  ๒๕๑๘   ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนกังานรัฐวสิาหกิจ  ( ฉบับที่  ๔ ) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๑๐) ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง 
  (๑๑) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน เพราะทุจริตตอหนาที่” 
มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๘ จัตวา แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน 

สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  ๒๕๑๘   ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกิจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใช 
ความตอไปนีแ้ทน 

“มาตรา ๘ จัตวา ในการจางและแตงตั้งผูบริหารของรัฐวสิาหกิจ ใหคณะกรรมการของ 
รัฐวิสาหกจินัน้ ตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งมีจํานวนหาคน ซ่ึงตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ 
ตองหามตามมาตรา ๘ ตรี (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๑๑) และ (๑๒) 

ใหคณะกรรมการสรรหาทําหนาที่สรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถและประสบการณ 
เหมาะสมที่จะเปนผูบริหารของรัฐวิสาหกจิ ซ่ึงตองมีคุณสมบัติและไมมลัีกษณะตองหามตามมาตรา ๘ ตรี 
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(๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) ไมเปนกรรมการของรัฐวิสาหกจิแหงนั้น เวนแต 
เปนผูบริหารซึ่งเปนกรรมการโดยตําแหนง และมีอายุไมเกินหาสิบแปดปบริบูรณในวนัยื่นใบสมัคร 

เมื่อไดผูที่มีความเหมาะสมแลว   ใหเสนอตอผูมีอํานาจพิจารณาแตงตัง้เปนผูบริหารของ 
รัฐวิสาหกจินัน้ตอไป โดยอาจเสนอชื่อผูมีความเหมาะสมมากกวาหนึ่งชื่อก็ได ทั้งนี้ การจางและแตงตั้ง 
ผูบริหารของรัฐวิสาหกจิตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่ผูบริหารเดิมพนจากตาํแหนง 

การจางผูบริหาร ใหมีระยะเวลาคราวละไมเกินสี่ปนับแตวันที่สัญญาจางมีผลใชบังคับ 
ในการทําสัญญาจาง ใหประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจ หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการรัฐวิสาหกจิในกรณีที่ไมมีประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจ เปนผูลงนามในสัญญาจาง และ 
ใหการจางตามสัญญาดังกลาวไมอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวย 
แรงงานสัมพนัธ กฎหมายวาดวยแรงงานรฐัวิสาหกจิสัมพันธ กฎหมายวาดวยประกันสังคม และ 
กฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

สัญญาจางตามวรรคหา อยางนอยตองมีขอกําหนดเกีย่วกบัการดํารงตําแหนง เงื่อนไขการ 
ทํางาน   การพนจากตําแหนง   เงื่อนไขการเลิกสัญญาจาง   การประเมินผลการทํางานและคาจางหรอื 
ผลประโยชนอ่ืนของผูบริหาร 

การกําหนดคาจางหรือผลประโยชนอ่ืน รวมทั้งเงื่อนไขการจางผูบริหารใหเปนไปตามที่ 
คณะกรรมการของรัฐวิสาหกจิกําหนด  โดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลัง 

ในกรณีที่คณะกรรมการของรัฐวิสาหกจิจะจางผูบริหารเดมิตอหลังจากครบกําหนดเวลาตาม 
สัญญาจางเพราะเหน็วาผูบริหารเดิมมีผลการทํางานดีมีประสิทธิภาพและการจางผูบริหารเดิมจะ 
กอใหเกิดประโยชนอยางยิ่งแกรัฐวิสาหกิจ ใหเสนอตอผูมีอํานาจพิจารณาแตงตั้งเปนผูบริหารของ 
รัฐวิสาหกจินัน้ไดโดยไมตองดําเนินกระบวนการสรรหาตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม 
แตจะจางเกนิสองคราวติดตอกันไมได” 

มาตรา ๑๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๕/๑) และ (๕/๒) ของมาตรา ๙ แหงพระราชบญัญัติ 
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

“(๕/๑) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
 (๕/๒) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวย 

ผิดปกติหรือมทีรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกต”ิ 
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มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความใน (๗) ของมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน 
สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๗) ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง” 
มาตรา ๑๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๘) ของมาตรา ๙ แหงพระราชบญัญัติคุณสมบัติ 

มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกจิ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
“(๘) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน เพราะทุจริตตอหนาที่” 
มาตรา ๑๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๒/๑ แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน 

สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
“มาตรา ๑๒/๑ ในการแตงตั้งกรรมการอื่นทีม่ิใชกรรมการโดยตําแหนงในรัฐวิสาหกิจแหงใด 

ใหผูมีอํานาจพจิารณาแตงตั้งจากบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการที่กระทรวงการคลังจดัทําขึ้น ไมนอย 
กวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกจินัน้ 

การจัดทําบัญชีรายช่ือกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
คณะรัฐมนตรีกําหนด” 

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ผูใดดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวสิาหกิจอยูในวนัที่พระราชบญัญัตินี้ 
ใชบังคับ  เกินกวาจํานวนที่กาํหนดในมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ 
กรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกิจ  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตินี้  ใหผูนั้น 
ลาออกจากตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกจิหนึ่งรัฐวิสาหกิจใด หรือมอบหมายใหผูอ่ืนปฏิบัติราชการแทน 
แลวแตกรณ ีภายในสามสิบวนันับแตวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถามิไดลาออก ใหถือวาผูนั้นพน 
จากตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกจิที่ไดรับแตงตั้งครั้งหลังสุดตามลําดบั ในวนัถัดจากวันที่ครบ 
กําหนดระยะเวลาดังกลาว ถามิไดมอบหมายใหผูอ่ืนปฏบิัติราชการแทน ใหกระทรวงการคลังรายงาน 
คณะรัฐมนตรี เพื่อมีมติใหมกีารดําเนนิการตามบทบัญญัติดังกลาวตอไป 

มาตรา ๑๗ บทบัญญัติมาตรา  ๕  ( ๗ )   มาตรา  ๘  ตรี  ( ๑๐ )  และมาตรา  ๙  ( ๗ ) 
แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกจิ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ไมใชบังคับกับผูซ่ึงดํารงตําแหนงกรรมการ  ผูบริหารและ 
พนักงานของรฐัวิสาหกจิ ซ่ึงดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองหรือเปนเจาหนาที่ของพรรคการเมืองอยู 
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ในวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ โดยบุคคลดังกลาวไดลาออกจากตําแหนงในพรรคการเมืองหรือการ 
เปนเจาหนาทีข่องพรรคการเมืองนั้น ภายในสามสิบวันนบัแตวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๑๘ บทบัญญัติมาตรา ๘ ตรี (๑/๑) แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ 
กรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตนิี้ ไมใชบังคับ 
กับผูซ่ึงดํารงตําแหนงผูบริหารของรัฐวิสาหกิจอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ โดยใหบุคคลนั้น 
ดํารงตําแหนงผูบริหารตอไปจนกวาสัญญาจางที่ทําขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจะสิ้นสดุลง 

มาตรา ๑๙ บทบัญญัติมาตรา ๙ (๘) แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ 
กรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับกับ 
ผูซ่ึงเปนพนักงานของรัฐวิสาหกิจอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เวนแตมูลเหตทุี่ทําใหมีลักษณะ 
ตองหามนั้นเกดิขึ้นภายหลังวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๒๐ บทบัญญัติมาตรา ๑๒/๑ แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ 
กรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ยังมิใหใช 
บังคับจนกวาจะมีการจดัทําบญัชีรายช่ือกรรมการแลว 
ใหกระทรวงการคลังจัดทําบัญชีรายช่ือกรรมการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสบิวันนับแต 
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๒๑ การดําเนินการจางหรือแตงตั้งผูบริหารของรัฐวิสาหกจิใดทีไ่ดกระทําไปแลวตาม 
มาตรา ๘ จัตวา แหงพระราชบัญญัติคณุสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ กอนแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหดําเนนิการตอไปตามบทบัญญัติดังกลาว 
จนกวาจะเสร็จสิ้น เวนแตคณุสมบัติและลักษณะตองหามของผูบริหารของรัฐวิสาหกจิใหเปนไปตาม 
มาตรา ๘ ตรี แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกจิ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัินี้ 

มาตรา ๒๒ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
    พลเอก สุรยุทธ จุลานนท 
            นายกรฐัมนตรี 
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หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงคุณสมบัติ 
และลักษณะตองหามของกรรมการ ผูบริหารและพนกังานรัฐวิสาหกิจเพื่อใหเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งแกไข 
วิธีการนับจํานวนการดํารงตําแหนงกรรมการของรัฐวิสาหกิจใหถูกตองตามความเปนจริง  เพื่อใหกรรมการ
สามารถจัดสรรเวลาใหแกการทํางานในรัฐวิสาหกจิไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น สมควรปรับปรุง 
วิธีการสรรหาผูบริหารของรัฐวสิาหกจิใหมีความคลองตัวและรวดเรว็ขึ้น โดยใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกจิ 
เปนผูดําเนนิการสรรหาผูที่มีความเหมาะสมมาดํารงตําแหนงผูบริหารโดยมีหลักเกณฑและวิธีการที่สอดคลอง 
กับการกํากบัดแูลกิจการทีด่ีซ่ึงจะตองมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได ตลอดจนกําหนดใหพิจารณา 
แตงตั้งกรรมการในรัฐวิสาหกิจที่มิใชกรรมการโดยตําแหนงจากบัญชีรายช่ือกรรมการไมนอยกวาหนึ่งในสาม 
ของจํานวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกจินัน้เพื่อใหเกดิความโปรงใส จงึจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 


