
พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518  
พรอมแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

 
 

มาตรา 1   พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติคุณสมบัติ มาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกจิ พ.ศ. 2518" 

มาตรา 2    พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
[รก.2518/16/5พ./25 มกราคม 2518]  

มาตรา 3   ใหยกเลิกพระราชบัญญัติกําหนดเกษยีณอายุผูทํางานใน องคการของรฐั
พ.ศ. 2508 

บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอ่ืนในสวนที่มีบัญญติัไวแลวใน พระราชบัญญัตินี้หรือ
ซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี ้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน  

มาตรา 4   ในพระราชบัญญติันี้ 
"รัฐวิสาหกิจ" หมายความวา 
(1) องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของ รัฐบาล หรือกิจการ

ของรัฐตามกฎหมายที่จัดตัง้กิจการนั้น และหมาย ความรวมถึงหนวยงานธุรกิจที่รัฐเปนเจาของแต
ไมรวมถึงองคการ หรือกิจการ ที่มีวัตถุประสงคเฉพาะเพื่อสงเคราะหหรือสงเสริม การใด  ๆ ที่มิใช
ธุรกิจ 

(2) บริษัทจํากดัหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่กระทรวงทบวงกรม หรือ ทบวงการเมืองที่มี
ฐานะเทยีบเทา และหรือรัฐวสิาหกจิตาม  (1) มี ทุนรวมอยูดวยเกินรอยละหาสิบ หรือ 

(3) บริษัทจํากดัหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่กระทรวงทบวงกรม  หรือทบวงการเมืองที่มี
ฐานะเทยีบเทา และหรือรัฐวสิาหกจิตาม  (1)  และหรือ  (2)มีทุนรวมอยูดวยถงึสองในสาม 

"กรรมการ" หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการของรฐัวิสาหกิจ และใหหมายความ 
รวมถึงประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ดวย 

"ผูบริหาร" หมายความวา ผูวาการ ผูอํานวยการ กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคล
ซึ่งดํารงตาํแหนงผูบริหารสูงสุดที่มีอํานาจหนาที ่คลายคลึงกนัในรัฐวิสาหกจินัน้ 

"พนักงาน" หมายความวา  พนักงานและลกูจางของรัฐวสิาหกจิ และ ใหรวมตลอดถงึที่
ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษารัฐวิสาหกจิ เลขานุการ ผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการ หรือ
บุคคลซึ่งดํารงตําแหนงทีม่ ีอํานาจหนาที่คลายคลึงกัน แตเรียกชื่ออยางอื่นในรัฐวิสาหกิจดวย ทั้งนี ้
ใหใชเฉพาะเพือ่การกําหนดคุณสมบติัมาตรฐานและการพนจากตําแหนง เทานัน้  
*หมายเหตุ แกไขโดย พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสาํหรบักรรมการ และพนกังานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2543 รก. เลม 117 ตอนที่ 116 ก ลงวนัที ่6 ธันวาคม 2543   
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  มาตรา 5   กรรมการของรัฐวิสาหกิจ นอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามที่กําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกจินั้น  ๆ  แลว  ยังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปนี้ดวย 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ 
(3) มีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกบักิจการของรฐัวิสาหกิจนั้น ๆ 
(4) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทจุริต 
(5) ไมเคยไดรับโทษจาํคุกโดยคําพพิากษาถึงที่สุดใหจําคกุ เวนแต เปนโทษสาํหรับ

ความผิดที่ไดกระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(6) ไมเปนขาราชการการเมอืง เวนแตเปนการดํารงตําแหนงกรรมการตามบทบัญญติั

แหงกฎหมาย 
(7) ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(8) ไมเปนผูถือหุนของรัฐวิสาหกิจนั้น หรือผูถือหุนของนติิบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุนอยู 
(9) ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเปนผูถือหุน  เวนแตคณะกรรมการ  

ของรัฐวิสาหกิจนั้นมอบหมายใหดํารงตําแหนงกรรมการ หรือดํารงตําแหนงอื่นในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจ  
นั้นเปนผูถือหุน 

ความใน  (1) มิใหใชบังคับแกกรรมการชาวตางประเทศที่รัฐวิสาหกจิ จําเปนตองแตงตั้ง
ตามขอผูกพนั หรือตามลกัษณะของกิจการ 
[ มาตรา  5  (6) แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ  (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2519 
                  (8 และ 9 ) แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ  (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 ] 
  มาตรา 6   ใหรัฐวิสาหกจิมกีรรมการไดรวมทั้งสิน้ไมเกินสบิเอ็ดคน แตถารัฐวสิาหกิจใดมี
ขอกําหนดใหมีกรรมการนอยกวาสิบเอ็ดคนก ็ใหเปนไปตามทีก่ําหนดไวนั้น 

รัฐวิสาหกิจใดมีความจาํเปนตองมีกรรมการเกินกวาสิบเอ็ดคน ใหรัฐมนตรีเจาสังกัด
เสนอขออนุมติัจากคณะรัฐมนตรีไดเปนการเฉพาะ รายแตทั้งนี้จาํนวนกรรมการรวมทั้งสิน้ตองไม
เกินสิบหาคน 
[ความในวรรคสองของ มาตรา  6  เพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษา ความสงบเรียบรอยแหงชาต ิฉบับที ่
56 ลงวนัที ่28 กุมภาพันธ พ.ศ.  2534]  

มาตรา 7   ผูใดจะดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกิน สามแหงมิได  
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มาตรา 8   นอกจากการพนจากตําแหนงตามทีก่ําหนดไวสําหรับ รัฐวิสาหกิจนัน้ ๆ  แลว 
กรรมการพนจากตําแหนงเมือ่ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม มาตรา  5 
กรรมการของรฐัวิสาหกจิทีม่ิใชกรรมการโดยตําแหนงตามกฎหมาย หรือพระราชกฤษฎีกา 

ใหอยูในตาํแหนงคราวละสามป แตอาจไดรับ การแตงตั้งใหมได 
ความในวรรคสองมิใหใชบังคับแกกรรมการของบริษัทจํากัด หรือ หางหุนสวนนิติบุคคล  
มาตรา 8ทวิ     ใหผูบริหารรัฐวิสาหกิจไมมฐีานะเปนพนกังานของ รัฐวิสาหกจิ 
ในกรณีที่กฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจใดบัญญัติใหพนกังานเปน เจาพนกังานตาม

ประมวลกฎหมายอาญา ใหผูบริหารของรฐัวิสาหกิจ นั้นเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

*หมายเหตุ แกไขโดย พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสาํหรบักรรมการ และพนกังาน
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 รก. เลม 117 ตอนที ่116 ก ลงวันที ่6 ธันวาคม 2543 

มาตรา 8ตรี   ผูบริหารนอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ ตองหามตามที่
กําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ แลว ยงัตองม ี คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
ดวย 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) สามารถทาํงานใหแกรัฐวิสาหกิจนั้นไดเต็มเวลา 
(3) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรอืจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

               (4) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือไมเคยเปนบคุคลลมละลายทุจริต 
               (5) ไมเคยตองคําพิพากษาถงึทีสุ่ดใหจําคุก ไมวาจะไดรับโทษจาํคุกจริงหรือไม เวนแต
เปนโทษสําหรบัความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพนโทษหรือพน
ระยะเวลาการรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษ แลวแตกรณี เกินหาป 

(6) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะ
รํ่ารวยผิดปกตหิรือมีทรัพยสินเพิม่ข้ึนผิดปกติ 

(7) ไมเปนผูบริหารหรือพนักงานของรัฐวิสาหกจิอ่ืน หรือกิจการ อ่ืนที่แสวงหากาํไร 
(8) ไมเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง ซึง่มีตําแหนงหรือ เงนิเดือนประจําของ

ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการ สวนทองถิน่ หรือหนวยงานอืน่ของรัฐ 
(9) ไมเปนขาราชการการเมอืง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชกิสภา

ทองถิน่ หรือผูบริหารทองถิน่ 
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(10) ไมเปนกรรมการหรือทีป่รึกษา พรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ ในพรรคการเมือง 
(11) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากหนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือ

บริษัทมหาชนจํากัด เพราะทจุริตตอหนาที ่
(12) ไมเปนหรือภายในระยะเวลาสามปกอนวนัไดรับแตงตั้ง ไม เคยเปนกรรมการหรือ

ผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการจัดการหรือม ี สวนไดเสียในนิติบุคคลซึ่งเปนผูรับสัมปทาน ผูรวมทนุ 
หรือมีประโยชน ไดเสียเกี่ยวของกับกจิการของรัฐวิสาหกิจนัน้ เวนแตการเปนประธาน กรรมการ
หรือกรรมการในนิติบุคคลดังกลาวโดยการมอบหมายของ รัฐวิสาหกจินั้น 

*หมายเหตุ แกไขโดย พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสาํหรบักรรมการ และพนกังาน
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550  

มาตรา 8จัตวา   ในการจางและแตงตั้งผูบริหารของรัฐวิสาหกิจแหงใด ใหมี
คณะกรรมการคณะหนึง่ซึง่มีจํานวนหาคน ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลงั เลขาธกิารสาํนกังาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ปลัดกระทรวงเจาสังกัดของรัฐ วิสาหกิจนัน้ 
ผูแทนจากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกจิสัมพนัธ หนึ่งคน และผูแทนของคณะกรรมการของ
รัฐวิสาหกิจนัน้หนึ่งคน เพื่อทําหนาที่คัดเลือกคณะกรรมการสรรหา 

ใหมีคณะกรรมการสรรหาจาํนวนหาคน และตองมีคุณสมบัติ และไมมลัีกษณะตองหาม
ตามมาตรา 8 ตรี (1) (3) (4) (5) (6) (11) และ (12) 

ใหคณะกรรมการสรรหาทาํหนาที่สรรหาบุคคลที่มีความรู ความ สามารถและประสบการณ
เหมาะสมที่จะเปนผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม 
มาตรา 8 ตรี (1) (3) (4) (5) (6) (9) (10) (11) และ (12) นอกจากนี ้จะตองไมเปน กรรมการรัฐวิสาหกิจ
แหงนั้น และมีอายุไมเกนิหกสิบปบริบูรณในวนั ยื่นใบสมัครเพื่อเสนอใหผูมีอํานาจพิจารณาแตงตั้ง
ทําสัญญาจาง และแตงตั้งเปนผูบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น ทัง้นี ้โดยอาจจะเสนอชื่อผูม ีความเหมาะสม
มากกวาหนึ่งชือ่ก็ได 

การจางผูบริหารตามวรรคสาม ใหมีระยะเวลาคราวละไมเกินสี่ป เมื่อครบกําหนดเวลา
ตามสัญญาจางแลว และผูบริหารมีอายุไมเกิน หกสิบปบริบูรณ ผูบริหารสามารถเขารับการคัดเลอืก
เปนผูบริหารของ รัฐวิสาหกจินั้นได แตสัญญาจางจะกระทําไดอีกเพยีงคราวเดียว 

ในการทําสัญญาจางตามวรรคสามและวรรคสี่ ใหประธานกรรมการรัฐวิสาหกจิหรือ
กรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในกรณีที่ไมมีประธานกรรมการ
รัฐวิสาหกิจเปนผูลงนามในสัญญาจาง และใหการจางตามสญัญาดังกลาวไมอยูในบังคับแหง 
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพนัธ กฎหมายวาดวยแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ กฎหมายวาดวยประกนัสังคม และกฎหมายวาดวยเงนิทดแทน 
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สัญญาจางตามวรรคหาอยางนอย ตองมีขอกําหนดเกี่ยวกับการ ดํารงตําแหนง 

เงื่อนไขการทํางาน การพนจากตําแหนง เงือ่นไขการ เลิกสัญญาจาง การประเมินผลการทาํงาน 
และคาจางหรอืผลประโยชน อ่ืนของผูบริหาร 

การกําหนดคาจางหรือผลประโยชนอ่ืน รวมทั้งเงื่อนไขการจาง ผูบริหารใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจกําหนดโดย ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

*หมายเหตุ แกไขโดย พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสาํหรบักรรมการ และพนกังาน
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 รก. เลม 117 ตอนที ่116 ก ลงวันที ่6 ธันวาคม 2543 

มาตรา 8 เบญจ นอกจากการพนจากตําแหนงตามที่กาํหนดไว สําหรับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 
แลว ผูบริหารพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) ตาย. 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม มาตรา 8 ตรี 
(4) ขาดการประชุมคณะกรรมการรฐัวิสาหกจิเกินสามครั้ง ติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร 
(5) สัญญาจางสิ้นสุดลง 
(6) ถูกเลิกสัญญาจาง 
*หมายเหตุ แกไขโดย พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสาํหรบักรรมการ และพนกังาน

รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 รก. เลม 117 ตอนที ่116 ก ลงวันที ่6 ธันวาคม 2543 
มาตรา 9   พนักงานของรัฐวิสาหกิจ นอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมี ลักษณะ

ตองหามตามที่กําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกจินั้น ๆ แลว ยังตอง มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปนี้ดวย 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
(3) สามารถทาํงานใหแกรัฐวิสาหกิจนั้นไดเต็มเวลา 

              (4) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
              (5) ไมเคยตองคําพพิากษาถึงที่สุดใหจําคุก ไมวาจะไดรับโทษจําคุกจริงหรอืไม เวนแต
เปนโทษสาํหรบัความผิดที่ไดกระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพนโทษหรือพนระยะเวลา
การรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษ แลวแตกรณีเกนิหาป 
              (6) ไมเปนขาราชการซึง่มีตําแหนงหรือเงนิเดือนประจาํ รวมทัง้ ขาราชการการเมือง ลูกจาง
ของกระทรวงทบวงกรมหรือทบวงการเมือง ซึ่งมีฐานะเทยีบเทา พนกังานสวนทองถิน่ และสมาชิก
สภาทองถิ่น หรือสภากรุงเทพมหานคร และผูบริหารทองถิ่น 
              (7) ไมเปนกรรมการพรรคการเมอืง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
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ความใน  (1) มิใหใชบังคับแก พนกังานชาวตางประเทศซึง่รัฐวิสาหกิจ มีความ

จําเปนตองจางตามลักษณะงานของรัฐวิสาหกจินัน้ 
ความใน  (3) มิใหใชบังคับแกพนกังานที่เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษารัฐวิสาหกิจ 

เลขานุการ และผูชวยเลขานกุารของคณะกรรมการ 
[ มาตรา  9   (6) แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ  (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2519  (4) (5) แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ
(ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550]  

มาตรา 10   พนักงานของรัฐวิสาหกจิที่เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการ หรือที่ปรึกษา
รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงทีม่ีอํานาจหนาที ่ คลายคลึงกัน แตเรียกชื่ออยางอืน่ใน
รัฐวิสาหกิจ ตองเปนผูมีคุณวุฒ ิและประสบการณเหมาะสมกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนัน้ ๆ 

*หมายเหตุ แกไขโดย พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสาํหรับกรรมการ และพนกังานรัฐวิสาหกิจ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 รก. เลม 117 ตอนที่ 116 ก ลงวนัที ่6 ธันวาคม 2543 

มาตรา 11   นอกจากการพนจากตาํแหนงตามที่กาํหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกจินัน้ ๆ แลว
พนกังานพนจากตําแหนง เมื่อ 

(1) ตาย 
                    (2) ลาออก 
                    (3) เปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม มาตรา  9 หรือ มาตรา  10 
                    สําหรับการพนจากตําแหนงของพนักงานซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ ใหพนเมื่อส้ิน
ปงบประมาณตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ ของปที่พนักงานผูนั้นมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ 
[ มาตรา  11 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ  (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2520]  

มาตรา 12   รัฐวิสาหกิจใดมีกรรมการเกินสิบเอ็ดคน ใหปรับปรุง ใหมีกรรมการไมเกิน
จํานวนดงักลาวภายในสองเดือนนับแตวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  

มาตรา 13   ในกรณีที่ผูใดดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจ เกนิกวาที่กําหนดใน 
มาตรา  7  ใหผูนัน้ลาออกจากตาํแหนงกรรมการ ในรัฐวิสาหกิจหนึ่งรัฐวิสาหกิจใดภายในหนึง่
เดือนนับแตวนัทีพ่ระ ราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถามิไดลาออกใหถือวาพนจากตําแหนง กรรมการที่
ไดรับแตงตั้งครั้งหลังสุดตามลําดับในวนัทีค่รบกาํหนด หนึ่งเดือน  
 มาตรา 14   ใหกรรมการหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจซึ่งขาด คุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี ้ ในวันทีพ่ระราชบัญญติันี้ใชบังคับ พนจากตําแหนง
เมื่อพนกําหนด หนึง่เดือนนบัแตวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  
 มาตรา 15   กําหนดเวลาสามปตามวรรคสองของ มาตรา  8 ใหเร่ิมนับต้ังแตวนัที่
กรรมการไดรับแตงตั้งครั้งสดุทาย 
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 ใหกรรมการซึง่อยูในตาํแหนงเกนิสาม ปนับแตวันที่ไดรับแตงตั้งครั้งสุดทาย พนจาก
ตําแหนงเมื่อพนกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แตอาจไดรับการแตงตั้ง
ใหมได 
 มาตรา 16   ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญัตินี้  
 


