
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ. ๒๕๑๘ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
เปนปที่ ๓๐ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ

พนักงานของรัฐวิสาหกิจ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติกําหนดเกษียณอายุผูทํางานในองคการของ

รัฐ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัติ

นี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐวิสาหกิจ”  หมายความวา 
(๑)  องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล หรือ

กิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น และหมายความรวมถึงหนวยงานธุรกิจที่รัฐเปน
เจาของแตไมรวมถึงองคการหรือกิจการ ที่มีวัตถุประสงคเฉพาะเพื่อสงเคราะหหรือสงเสริมการ
ใดๆ ที่มิใชธุรกิจ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๒/ตอนที่ ๑๖/ฉบับพิเศษ หนา๕/๒๕ มกราคม ๒๕๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวงกรม หรือทบวง
การเมืองที่มีฐานะเทียบเทา และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุนรวมอยูดวยเกินรอยละหาสิบ หรือ 

(๓)  บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวงกรม หรือทบวง
การเมืองที่มีฐานะเทียบเทา และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) และหรือ (๒) มีทุนรวมอยูดวยถึงสอง
ในสาม 

“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ และให
หมายความรวมถึงประธานกรรมการและรองประธานกรรมการดวย 

“ผูบริหาร”๒  หมายความวา ผูวาการ ผูอํานวยการ กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ 
หรือบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงผูบริหารสูงสุดที่มีอํานาจหนาที่คลายคลึงกันในรัฐวิสาหกิจนั้น 

“พนักงาน”๓  หมายความวา พนักงานและลูกจางของรัฐวิสาหกิจ และใหรวม
ตลอดถึงที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษารัฐวิสาหกิจ เลขานุการ ผูชวยเลขานุการของ
คณะกรรมการ หรือบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงที่มีอํานาจหนาที่คลายคลึงกัน แตเรียกชื่ออยางอ่ืนใน
รัฐวิสาหกิจดวย ทั้งนี้ ใหใชเฉพาะเพื่อการกําหนดคุณสมบัติมาตรฐานและการพนจากตําแหนง
เทานั้น 

 
มาตรา ๕  กรรมการของรัฐวิสาหกิจนอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามตามที่กําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ แลว ยังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปนี้ดวย 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ 
(๓)  มีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 
(๔)  ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
(๕)  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖)๔  ไมเปนขาราชการการเมือง เวนแตเปนการดํารงตําแหนงกรรมการตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย 
(๗)  ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
ความใน (๑) มิใหใชบังคับแกกรรมการชาวตางประเทศที่รัฐวิสาหกิจจําเปนตอง

แตงตั้งตามขอผูกพัน หรือตามลักษณะของกิจการ 
                                                 

๒ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ผูบริหาร” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๓ มาตรา ๔ นิยามคําวา “พนักงาน” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๔ มาตรา ๕ (๖) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๖  ใหรัฐวิสาหกิจมีกรรมการไดรวมทั้งส้ินไมเกินสิบเอ็ดคน แตถา

รัฐวิสาหกิจใดมีขอกําหนดใหมีกรรมการนอยกวาสิบเอ็ดคนก็ใหเปนไปตามที่กําหนดไวนั้น 
รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเปนตองมีกรรมการเกินกวาสิบเอ็ดคน ใหรัฐมนตรีเจา

สังกัดเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไดเปนการเฉพาะราย แตทั้งนี้จํานวนกรรมการรวมทั้งส้ิน
ตองไมเกินสิบหาคน๕ 

 
มาตรา ๗  ผูใดจะดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกินสามแหงมิได 
 
มาตรา ๘  นอกจากการพนจากตําแหนงตามที่กําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 

แลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  เปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๕ 
กรรมการของรัฐวิสาหกิจที่มิใชกรรมการโดยตําแหนงตามกฎหมายหรือพระราช

กฤษฎีกาใหอยูในตําแหนงคราวละสามปแตอาจไดรับการแตงตั้งใหมได 
ความในวรรคสองมิใหใชบังคับแกกรรมการของบริษัทจํากัด หรือหางหุนสวนนิติ

บุคคล 
 
มาตรา ๘ ทวิ๖  ใหผูบริหารรัฐวิสาหกิจไมมีฐานะเปนพนักงานของรัฐวิสาหกิจ 
ในกรณีที่กฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจใดบัญญัติใหพนักงานเปนเจาพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา ใหผูบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้นเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

 
มาตรา ๘ ตรี๗  ผูบริหารนอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม

ตามที่กําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ แลว ยังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ดังตอไปนี้ดวย 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  สามารถทํางานใหแกรัฐวิสาหกิจนั้นไดเต็มเวลา 
(๓)  ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

                                                 
๕ มาตรา ๖ วรรคสอง เพ่ิมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ เรื่อง

กรรมการรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๖ มาตรา ๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗ มาตรา ๘ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔)  ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
(๕)  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖)  ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

เพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
(๗)  ไมเปนผูบริหารหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจอื่น หรือกิจการอื่นที่แสวงหา

กําไร 
(๘)  ไมเปนขาราชการ  พนักงาน หรือลูกจาง  ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือน

ประจําของราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถ่ิน  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
(๙)  ไมเปนขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 

สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน 
(๑๐)  ไมเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค

การเมือง 
(๑๑)  ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

หรือบริษัทมหาชนจํากัด เพราะทุจริตตอหนาที่ 
(๑๒)  ไมเปนหรือภายในระยะเวลาสามปกอนวันไดรับแตงตั้ง ไมเคยเปน

กรรมการหรือผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการจัดการหรือมีสวนไดเสียในนิติบุคคลซึ่งเปนผูรับ
สัมปทาน ผูรวมทุน หรือมีประโยชนไดเสียเกี่ยวของกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เวนแตการเปน
ประธานกรรมการ หรือกรรมการในนิติบุคคลดังกลาวโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น 

 
มาตรา ๘ จัตวา๘  ในการจางและแตงตั้งผูบริหารของรัฐวิสาหกิจแหงใด ใหมี

คณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งมีจํานวนหาคน ประกอบดวยปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ปลัดกระทรวงเจาสังกัดของ
รัฐวิสาหกิจนั้น ผูแทนจากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธหนึ่งคน และผูแทนของ
คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นหนึ่งคน เพ่ือทําหนาที่คัดเลือกคณะกรรมการสรรหา 

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

ใหคณะกรรมการสรรหาทําหนาที่สรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถและ
ประสบการณเหมาะสมที่จะเปนผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๘ ตรี (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) นอกจากนี้
จะตองไมเปนกรรมการรัฐวิสาหกิจแหงนั้น และมีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณในวันยื่นใบสมัครเพือ่
เสนอใหผูมีอํานาจพิจารณาแตงตั้งทําสัญญาจางและแตงตั้งเปนผูบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น ทั้งนี้ 
โดยอาจจะเสนอชื่อผูมีความเหมาะสมมากกวาหนึ่งช่ือก็ได 
                                                 

๘ มาตรา ๘ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การจางผูบริหารตามวรรคสาม ใหมีระยะเวลาคราวละไมเกินสี่ป เมื่อครบ
กําหนดเวลาตามสัญญาจางแลว และผูบริหารมีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณ ผูบริหารสามารถเขารับ
การคัดเลือกเปนผูบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้นได แตสัญญาจางจะกระทําไดอีกเพียงคราวเดียว 

ในการทําสัญญาจางตามวรรคสามและวรรคสี่ ใหประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจ
หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในกรณีที่ไมมีประธานกรรมการ
รัฐวิสาหกิจเปนผูลงนามในสัญญาจาง และใหการจางตามสัญญาดังกลาวไมอยูในบังคับแหง
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ กฎหมายวาดวยประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

สัญญาจางตามวรรคหาอยางนอยตองมีขอกําหนดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนง 
เง่ือนไขการทํางาน การพนจากตําแหนง เง่ือนไขการเลิกสัญญาจาง การประเมินผลการทํางาน 
และคาจางหรือผลประโยชนอ่ืนของผูบริหาร 

การกําหนดคาจางหรือผลประโยชนอ่ืน รวมทั้งเง่ือนไขการจางผูบริหารใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๘ เบญจ๙  นอกจากการพนจากตําแหนงตามที่ กําหนดไวสําหรับ

รัฐวิสาหกิจนั้นๆ แลว ผูบริหารพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ ตรี 
(๔)  ขาดการประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเกินสามครั้งติดตอกันโดยไมมี

เหตุอันสมควร 
(๕)  สัญญาจางส้ินสุดลง 
(๖)  ถูกเลิกสัญญาจาง 
 
มาตรา ๙  พนักงานของรัฐวิสาหกิจ นอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามตามที่กําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ แลว ยังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปนี้ดวย 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
(๓)  สามารถทํางานใหแกรัฐวิสาหกิจนั้นไดเต็มเวลา 
(๔)  ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
(๕)  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

                                                 
๙ มาตรา ๘ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖)๑๐  ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา รวมทั้งขาราชการ
การเมือง ลูกจางของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเทา พนักงานสวน
ทองถ่ิน และสมาชิกสภาทองถ่ินหรือสภากรุงเทพมหานครและผูบริหารทองถ่ิน 

(๗)  ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
ความใน (๑) มิใหใชบังคับแกพนักงานชาวตางประเทศซึ่งรัฐวิสาหกิจมีความ

จําเปนตองจางตามลักษณะงานของรัฐวิสาหกิจนั้น 
ความใน (๓) มิใหใชบังคับแกพนักงานที่เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษา

รัฐวิสาหกิจ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๑๐๑๑  พนักงานของรัฐวิสาหกิจที่เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการหรือที่

ปรึกษารัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงที่มีอํานาจหนาที่คลายคลึงกัน แตเรียกชื่ออยางอ่ืน
ในรัฐวิสาหกิจ ตองเปนผูมีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 

 
มาตรา ๑๑๑๒  นอกจากการพนจากตําแหนงตามที่กําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจ

นั้นๆ แลว พนักงานพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  เปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ 
สําหรับการพนจากตําแหนงของพนักงานซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ ใหพน

เมื่อส้ินปงบประมาณตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณของปที่พนักงานผูนั้นมีอายุครบหกสิบ
ปบริบูรณ 

 
มาตรา ๑๒  รัฐวิสาหกิจใดมีกรรมการเกินสิบเอ็ดคน ใหปรับปรุงใหมีกรรมการ

ไมเกินจํานวนดังกลาวภายในสองเดือนนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
มาตรา ๑๓  ในกรณีที่ผูใดดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกินกวาที่

กําหนดในมาตรา ๗ ใหผูนั้นลาออกจากตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจหนึ่งรัฐวิสาหกิจใดภายใน
หนึ่งเดือนนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถามิไดลาออกใหถือวาพนจากตําแหนงกรรมการ
ที่ไดรับแตงตั้งครั้งหลังสุดตามลําดับในวันที่ครบกําหนดหนึ่งเดือน 

 

                                                 
๑๐ มาตรา ๙ (๖) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙ 
๑๑ มาตรา ๑๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๒ มาตรา ๑๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๔  ใหกรรมการหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ พนจาก
ตําแหนงเมื่อพนกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๑๕  กําหนดเวลาสามปตามวรรคสองของมาตรา ๘ ใหเร่ิมนับตั้งแตวันที่
กรรมการไดรับแตงตั้งครั้งสุดทาย 

ใหกรรมการซึ่งอยูในตําแหนงเกินสามป นับแตวันที่ไดรับแตงตั้งครั้งสุดทาย พน
จากตําแหนงเมื่อพนกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แตอาจไดรับการ
แตงตั้งใหมได 

 
มาตรา ๑๖  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
สัญญา ธรรมศักดิ ์
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยองคการ
ของรัฐบาลและกฎหมายวาดวยกิจการที่เปนของรัฐไดบัญญัติถึงจํานวนกรรมการ คุณสมบัติและ
ลักษณะตองหามของกรรมการและพนักงานไวแตกตางกัน นอกจากนี้กฎหมายยังเปดชองให
แตงตั้งบุคคลคนเดียวดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจไดหลายวิสาหกิจ สภาพการดังกลาว
เปนเหตุหนึ่งใหการดําเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจไมเจริญกาวหนาเทาที่ควร สมควรกําหนดให
ระบบกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจตางๆ อยูภายใตบังคับของกฎหมายฉบับเดียวกัน จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

ดวงใจ/แกไข 
๑๔ ก.ย. ๔๔ 

A+B (C) 
 
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๑๙๑๓ 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยไดกําหนดใหสภาปฏิรูปการปกครองแผนดินมีหนาที่แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
เพ่ือวางรากฐานการปกครองที่เหมาะสมแกภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 
และสภาปฏิรูปการปกครองแผนดินจะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวใหเปนไปตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญได สภาปฏิรูปการปกครองแผนดินจะตองประกอบดวยสมาชิกซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชาการ หรือเปนผูมีประสบการณในการประกอบการตางๆ จึงสมควรใหกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาหนึ่งมีสิทธิไดรับแตงตั้งเปนสมาชิกสภาปฏิรูปการ
ปกครองแผนดินได จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 

อัมพิกา/แกไข 
๒๑/๒/๔๕ 
A+B (C) 

 
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๒๐๑๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการบัญญัติใหขาราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณแลวเปนอันพนจากราชการ
เมื่อส้ินปงบประมาณที่ขาราชการผูนั้นมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ แตกฎหมายวาดวยคุณสมบัติ
มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจไดกําหนดใหพนักงานของรัฐวิสาหกิจพนจาก
                                                 

๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๓/ตอนที่ ๑๔๓/หนา ๕๐๘/๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ 
๑๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๔/ตอนที่ ๗๘/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๖ สิงหาคม ๒๕๒๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตําแหนงเมื่อมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ สมควรแกไขกฎหมายวาดวยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจใหพนักงานของรัฐวิสาหกิจพนจากตําแหนงเมื่อ ส้ิน
ปงบประมาณของปที่พนักงานผูนั้นมีอายุครบหกสิบปบริบูรณเชนเดียวกับขาราชการ  จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 

ดวงใจ/แกไข 
๑๘ ก.ย. ๔๔ 

A+B (C) 
 
ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ ๕๖ เร่ือง กรรมการของรัฐวิสาหกิจ ลง
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔๑๕ 
 

ชไมพร/พิมพ 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๔ 

A+B (C) 
 
พระราชบัญญตัิคุณสมบตัิมาตรฐานสาํหรับกรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกิจ (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๓๑๖ 
 

มาตรา ๗  พระราชบัญญตันิี้มิใหใชบังคบักับผูวาการ ผูอํานวยการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูจดัการ หรือบุคคลซึ่งดํารงตาํแหนงผูบริหารสูงสุดที่มีอํานาจหนาที่คลายคลึงกัน แต
เรียกชื่ออยางอ่ืนในรัฐวิสาหกิจอยูในวันทีพ่ระราชบัญญตัินี้ใชบังคับ และใหนําบทบญัญัติของ
พระราชบัญญตัิคุณสมบตัิมาตรฐานสาํหรับกรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ กอน
การแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตนิี้มาใชบังคับกบัผูดํารงตาํแหนงดังกลาว 

 
มาตรา ๘  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดให
ผูบริหารของรัฐวิสาหกิจไมมีฐานะเปนพนักงาน และใหเปนการจางบริหารโดยทําสัญญาจาง โดย
กําหนดคาจางหรือผลประโยชนอ่ืนตามผลงานในการบริหาร เพ่ือใหรัฐวิสาหกิจมีผูบริหารที่มี
ความรูและความสามารถในเชิงธุรกิจอยางแทจริง สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยคุณสมบัติ
มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเพื่อกําหนดใหผูบริหารในทุกรัฐวิสาหกิจไมมี
ฐานะเปนพนักงานแตเปนการจางบริหารโดยทําสัญญาจาง และกําหนดคุณสมบัติและลักษณะ
ตองหาม วิธีการสรรหา การจาง การปฏิบัติหนาที่ คาจางหรือผลประโยชนอ่ืนและการพนจาก
ตําแหนงของผูบริหาร จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
                                                 

๑๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๓๗/ฉบับพิเศษ หนา ๗๑/๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๓๔ 
๑๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๑๖ ก/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๖ ธันวาคม ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
อัมพิกา/แกไข 

๒๑/๒/๔๕ 
A+B (C) 

 
สุมลรัตน/อรรถชัย/เกษร/จัดทํา 

๕/๐๓/๔๖ 
ทรงยศ แกไข 
๒๔/๕/๔๗ 

 
วาทินี/สัญชัย/ปรับปรุง 
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

 


