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พระราชบัญญัติ 
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  (ฉบับที่  ๖) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๙  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ 

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได  

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 



หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธนัวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ให เพิ่มความตอไปนี้ เปน   (๕ /๑)   (๕ /๒)   และ   (๕ /๓ )   ของมาตรา   ๕   

แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

“(๕/๑)  ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

(๕/๒)  ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวย

ผิดปกติ  หรือมีทรัพยสินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 

(๕/๓)  ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น” 

มาตรา ๔ ใหยกเลิกความใน  (๗)  ของมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน

สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๗)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง” 

มาตรา ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน  (๗/๑)  ของมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติ

มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

“(๗/๑)  ไมเคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากงาน  เพราะทุจริตตอหนาที่” 

มาตรา ๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน  (๑๐)  ของมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติ

มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

“(๑๐)  ไมเปนกรรมการ  หรือผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจในการจัดการ  หรือมีสวนไดเสียในนิติ

บุคคลซ่ึงเปนผูรับสัมปทาน  ผูรวมทุน  หรือมีประโยชนไดเสียเกี่ยวของกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น  

เวนแตเปนประธานกรรมการ  กรรมการ  หรือผูบริหารโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น” 

มาตรา ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติ

มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

“ความใน  (๘)  มิใหใชบังคับแกกรรมการที่ไมเปนขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจางที่มี

ตําแหนงหรือเงินเดือนประจําตําแหนงของราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  

หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  และกรรมการนั้นถือหุนไมเกินรอยละศูนยจุดหาของทุนชําระแลวของ

รัฐวิสาหกิจซ่ึงตนเปนกรรมการหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจซ่ึงตนเปนกรรมการถือหุนอยู” 
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มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๗  ผูใดจะดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกินกวาสามแหงมิได  ทั้งนี้  ใหนับ

รวมการเปนกรรมการโดยตําแหนง  และการไดรับมอบหมายใหปฏิบัติราชการแทนในตําแหนง

กรรมการดวย 

การนับจํานวนการดํารงตําแหนงกรรมการตามวรรคหนึ่ง   ไมรวมการเปนกรรมการ 

โดยตําแหนงที่ไดมีการมอบหมายใหผูอื่นปฏิบัติราชการแทน” 

มาตรา ๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน  (๑/๑)  ของมาตรา ๘ ตรี  แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติ

มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

“(๑/๑)  มีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณ” 

มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความใน  (๑๐)  และ  (๑๑)  ของมาตรา  ๘  ตรี  แหงพระราชบัญญัติ

คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ   (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

คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และใหใช

ความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๘  จัตวา  ในการจางและแตงต้ังผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ  ใหคณะกรรมการของ

รัฐวิสาหกิจนั้น  ต้ังคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งมีจํานวนหาคน  ซ่ึงตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามตามมาตรา  ๘  ตรี  (๑)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๑๑)  และ  (๑๒)  

ใหคณะกรรมการสรรหาทําหนาที่สรรหาบุคคลที่มีความรู  ความสามารถและประสบการณ

เหมาะสมที่จะเปนผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ  ซ่ึงตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๘  ตรี  
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(๑)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๙)  (๑๐)  (๑๑)  และ  (๑๒)  ไมเปนกรรมการของรัฐวิสาหกิจแหงนั้น  เวนแต

เปนผูบริหารซ่ึงเปนกรรมการโดยตําแหนง  และมีอายุไมเกินหาสิบแปดปบริบูรณในวันย่ืนใบสมัคร 

เมื่อไดผูที่มีความเหมาะสมแลว  ใหเสนอตอผูมีอํานาจพิจารณาแตงต้ังเปนผูบริหารของ

รัฐวิสาหกิจนั้นตอไป  โดยอาจเสนอชื่อผูมีความเหมาะสมมากกวาหนึ่งชื่อก็ได  ทั้งนี้  การจางและแตงต้ัง

ผูบริหารของรัฐวิสาหกิจตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่ผูบริหารเดิมพนจากตําแหนง 

การจางผูบริหาร  ใหมีระยะเวลาคราวละไมเกินส่ีปนับแตวันที่สัญญาจางมีผลใชบังคับ 

ในการทําสัญญาจาง  ใหประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจ  หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในกรณีที่ไมมีประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจ  เปนผูลงนามในสัญญาจาง  และ

ใหการจางตามสัญญาดังกลาวไมอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  กฎหมายวาดวย

แรงงานสัมพันธ  กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ  กฎหมายวาดวยประกันสังคม  และ

กฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

สัญญาจางตามวรรคหา  อยางนอยตองมีขอกําหนดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนง  เง่ือนไขการ

ทํางาน  การพนจากตําแหนง  เง่ือนไขการเลิกสัญญาจาง  การประเมินผลการทํางานและคาจางหรือ

ผลประโยชนอื่นของผูบริหาร 

การกําหนดคาจางหรือผลประโยชนอื่น  รวมทั้งเง่ือนไขการจางผูบริหารใหเปนไปตามที่

คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจกําหนด  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ในกรณีที่คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจจะจางผูบริหารเดิมตอหลังจากครบกําหนดเวลาตาม

สัญญาจางเพราะเห็นวาผูบริหารเดิมมีผลการทํางานดีมีประสิทธิภาพและการจางผูบริหารเดิมจะ

กอใหเกิดประโยชนอยางย่ิงแกรัฐวิสาหกิจ  ใหเสนอตอผูมีอํานาจพิจารณาแตงต้ังเปนผูบริหารของ

รัฐวิสาหกิจนั้นไดโดยไมตองดําเนินกระบวนการสรรหาตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม   

แตจะจางเกินสองคราวติดตอกันไมได” 

มาตรา ๑๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน  (๕/๑)  และ  (๕/๒)  ของมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติ

คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

“(๕/๑)  ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

(๕/๒)  ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวย

ผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มข้ึนผิดปกติ” 
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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  แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติ

มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

“(๘)  ไมเคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากงาน เพราะทุจริตตอหนาที่” 

มาตรา ๑๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๑๒/๑  แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน

สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

“มาตรา  ๑๒/๑  ในการแตงต้ังกรรมการอื่นที่มิใชกรรมการโดยตําแหนงในรัฐวิสาหกิจแหงใด  

ใหผูมีอํานาจพิจารณาแตงต้ังจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทําข้ึน  ไมนอย

กวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น 

การจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่

คณะรัฐมนตรีกําหนด” 

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ผูใดดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใชบังคับ  เกินกวาจํานวนที่กําหนดในมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ใหผูนั้น

ลาออกจากตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจหนึ่งรัฐวิสาหกิจใด  หรือมอบหมายใหผูอื่นปฏิบัติราชการแทน

แลวแตกรณี  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ถามิไดลาออก  ใหถือวาผูนั้นพน

จากตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจที่ไดรับแตงต้ังคร้ังหลังสุดตามลําดับ  ในวันถัดจากวันที่ครบ

กําหนดระยะเวลาดังกลาว  ถามิไดมอบหมายใหผูอื่นปฏิบัติราชการแทน  ใหกระทรวงการคลังรายงาน

คณะรัฐมนตรี  เพื่อมีมติใหมีการดําเนินการตามบทบัญญัติดังกลาวตอไป 

มาตรา ๑๗ บทบัญญั ติมาตรา   ๕  (๗ )   มาตรา   ๘  ตรี  (๑๐ )   และมาตรา   ๙  (๗ )   

แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  ๒๕๑๘   

ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ไมใชบังคับกับผูซ่ึงดํารงตําแหนงกรรมการ  ผูบริหารและ

พนักงานของรัฐวิสาหกิจ  ซ่ึงดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองหรือเปนเจาหนาที่ของพรรคการเมืองอยู
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ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  โดยบุคคลดังกลาวไดลาออกจากตําแหนงในพรรคการเมืองหรือการ

เปนเจาหนาที่ของพรรคการเมืองนั้น  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๑๘ บทบัญญัติมาตรา  ๘ ตรี (๑/๑)  แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ไมใชบังคับ

กับผูซ่ึงดํารงตําแหนงผูบริหารของรัฐวิสาหกิจอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  โดยใหบุคคลนั้น

ดํารงตําแหนงผูบริหารตอไปจนกวาสัญญาจางที่ทําข้ึนกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจะสิ้นสุดลง 

มาตรา ๑๙ บทบัญญัติมาตรา  ๙ (๘)  แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับกับ

ผูซ่ึงเปนพนักงานของรัฐวิสาหกิจอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  เวนแตมูลเหตุที่ทําใหมีลักษณะ

ตองหามนั้นเกิดข้ึนภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๒๐ บทบัญญัติมาตรา  ๑๒/๑  แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ยังมิใหใช

บังคับจนกวาจะมีการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการแลว 

ใหกระทรวงการคลังจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๒๑ การดําเนินการจางหรือแตงต้ังผูบริหารของรัฐวิสาหกิจใดที่ไดกระทําไปแลวตาม

มาตรา  ๘  จัตวา  แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  

พ.ศ.  ๒๕๑๘  กอนแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ใหดําเนินการตอไปตามบทบัญญัติดังกลาว

จนกวาจะเสร็จส้ิน  เวนแตคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูบริหารของรัฐวิสาหกิจใหเปนไปตาม

มาตรา  ๘  ตรี  แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ   

พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๒ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงคุณสมบัติและ
ลักษณะตองหามของกรรมการ  ผูบริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจเพื่อใหเหมาะสมย ิ่งขึ้น  รวมทั้งแกไขวิธีการนับ
จํานวนการดํารงตําแหนงกรรมการของรัฐวิสาหกิจใหถูกตองตามความเปนจริง  เพ่ือใหกรรมการสามารถ
จัดสรรเวลาใหแกการทํางานในรัฐวิสาหกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนั้น  สมควรปรับปรุงวิธีการสรรหา
ผูบริหารของรัฐวิสาหกิจใหมีความคลองตัวและรวดเร็วขึ้น  โดยใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเปน 
ผูดําเนินการสรรหาผูท่ีมีความเหมาะสมมาดํารงตําแหนงผูบริหารโดยมีหลักเกณฑและวิธีการที่สอดคลองกับการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีซ่ึงจะตองมีความโปรงใส  สามารถตรวจสอบได  ตลอดจนกําหนดใหพิจารณาแตงตั้ง
กรรมการในรัฐวิสาหกิจท่ีมิใชกรรมการโดยตําแหนงจากบัญชีรายช่ือกรรมการไมนอยกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้นเพื่อใหเกิดความโปรงใส  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


