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พระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เป น การสมควรแกไ ขเพิ่ม เติ มกฎหมายวาดวยคุณสมบัติ ม าตรฐานสําหรับ กรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
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 พระราชบัญญัตินี้ใ หใชบังคับตั้งแตวัน ถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ให เ พิ่ ม ความต อ ไปนี้ เ ป น (๕/๑) (๕/๒) และ (๕/๓) ของมาตรา ๕
แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘
“(๕/๑) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๕/๒) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวย
ผิดปกติ หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๕/๓) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความใน (๗) ของมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๗) ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง”
มาตรา ๕ ใหเพิ่ม ความตอไปนี้เปน (๗/๑) ของมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘
“(๗/๑) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน เพราะทุจริตตอหนาที่”
มาตรา ๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๑๐) ของมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติคุณ สมบัติ
มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘
“(๑๐) ไมเปนกรรมการ หรือผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการจัดการ หรือมีสวนไดเสียในนิติ
บุคคลซึ่งเปนผูรับสัมปทาน ผูรวมทุน หรือมีประโยชนไดเสียเกี่ยวของกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น
เวนแตเปนประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูบริหารโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น”
มาตรา ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘
“ความใน (๘) มิใ หใ ชบังคับ แกกรรมการที่ ไมเปน ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางที่ มี
ตําแหนงหรือเงินเดือนประจําตําแหนงของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น
หรือหน วยงานอื่น ของรัฐ และกรรมการนั้น ถือหุน ไมเกิน รอยละศูน ยจุ ดหาของทุน ชํ าระแลวของ
รัฐวิสาหกิจซึ่งตนเปนกรรมการหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจซึ่งตนเปนกรรมการถือหุนอยู”
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มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติม าตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๗ ผูใดจะดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกินกวาสามแหงมิได ทั้งนี้ ใหนับ
รวมการเปน กรรมการโดยตํ า แหนง และการได รับ มอบหมายให ป ฏิบั ติร าชการแทนในตํา แหน ง
กรรมการดวย
การนั บ จํ า นวนการดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการตามวรรคหนึ่ ง ไม ร วมการเป น กรรมการ
โดยตําแหนงที่ไดมีการมอบหมายใหผูอื่นปฏิบัติราชการแทน”
มาตรา ๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๑/๑) ของมาตรา ๘ ตรี แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
“(๑/๑) มีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณ”
มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความใน (๑๐) และ (๑๑) ของมาตรา ๘ ตรี แหงพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดย
พระราชบั ญ ญั ติ คุ ณ สมบั ติ ม าตรฐานสํ า หรั บ กรรมการและพนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ (ฉบั บ ที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๑๐) ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง
(๑๑) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน เพราะทุจริตตอหนาที่”
มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๘ จัตวา แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
สํา หรับ กรรมการและพนั ก งานรัฐ วิ สาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๘ จัตวา ในการจางและแตงตั้งผูบริหารของรัฐ วิสาหกิจ ใหคณะกรรมการของ
รัฐวิสาหกิจนั้น ตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งมีจํานวนหาคน ซึ่งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๘ ตรี (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๑๑) และ (๑๒)
ใหคณะกรรมการสรรหาทําหนาที่สรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถและประสบการณ
เหมาะสมที่จะเปนผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ ตรี
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(๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) ไมเปนกรรมการของรัฐวิสาหกิจแหงนั้น เวนแต
เปนผูบริหารซึ่งเปนกรรมการโดยตําแหนง และมีอายุไมเกินหาสิบแปดปบริบูรณในวันยื่นใบสมัคร
เมื่อ ได ผูที่ มีความเหมาะสมแล ว ใหเ สนอตอ ผูมี อํานาจพิจ ารณาแตง ตั้ง เป น ผูบ ริห ารของ
รัฐวิสาหกิจนั้นตอไป โดยอาจเสนอชื่อผูมีความเหมาะสมมากกวาหนึ่งชื่อก็ได ทั้งนี้ การจางและแตงตั้ง
ผูบริหารของรัฐวิสาหกิจตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่ผูบริหารเดิมพนจากตําแหนง
การจางผูบริหาร ใหมีระยะเวลาคราวละไมเกินสี่ปนับแตวันที่สัญญาจางมีผลใชบังคับ
ในการทําสัญญาจาง ใหประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจ หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในกรณีที่ไมมีประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจ เปนผูลงนามในสัญญาจาง และ
ใหการจางตามสัญญาดังกลาวไมอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวย
แรงงานสัม พัน ธ กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐ วิสาหกิจสัม พัน ธ กฎหมายวาดวยประกัน สังคม และ
กฎหมายวาดวยเงินทดแทน
สัญญาจางตามวรรคหา อยางนอยตองมีขอกําหนดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนง เงื่อนไขการ
ทํางาน การพนจากตําแหนง เงื่อนไขการเลิกสัญญาจาง การประเมิน ผลการทํางานและคาจางหรือ
ผลประโยชนอื่นของผูบริหาร
การกําหนดคาจางหรือผลประโยชนอื่น รวมทั้งเงื่อนไขการจางผูบริหารใหเปน ไปตามที่
คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ในกรณีที่คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจจะจางผูบริหารเดิมตอหลังจากครบกําหนดเวลาตาม
สัญ ญาจา งเพราะเห็น ว าผู บริ หารเดิ ม มี ผ ลการทํา งานดี มี ประสิ ทธิ ภ าพและการจ างผูบ ริ หารเดิม จะ
กอ ใหเกิดประโยชนอยางยิ่งแกรัฐ วิสาหกิจ ใหเสนอตอผูมีอํานาจพิจารณาแตงตั้งเปน ผูบริหารของ
รัฐ วิสาหกิจนั้น ไดโดยไมตองดําเนิน กระบวนการสรรหาตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม
แตจะจางเกินสองคราวติดตอกันไมได”
มาตรา ๑๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๕/๑) และ (๕/๒) ของมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘
“(๕/๑) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๕/๒) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ”
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มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความใน (๗) ของมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๗) ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง”
มาตรา ๑๔ ใหเพิ่ม ความตอไปนี้เปน (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 ในการแตงตั้งกรรมการอื่นที่มิใชกรรมการโดยตําแหนงในรัฐวิสาหกิจแหงใด
ใหผูมีอํานาจพิจารณาแตงตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทําขึ้น ไมนอย
กวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น
การจั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ กรรมการตามวรรคหนึ่ ง ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด”
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ผูใดดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ เกิน กวาจํานวนที่กําหนดในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติ ม าตรฐานสําหรั บ
กรรมการและพนักงานรัฐ วิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหผูนั้น
ลาออกจากตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจหนึ่งรัฐวิสาหกิจใด หรือมอบหมายใหผูอื่นปฏิบัติราชการแทน
แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถามิไดลาออก ใหถือวาผูนั้นพน
จากตําแหนงกรรมการในรัฐ วิสาหกิจที่ไดรับ แตงตั้งครั้งหลังสุดตามลําดับ ในวัน ถัดจากวัน ที่ครบ
กําหนดระยะเวลาดังกลาว ถามิไดมอบหมายใหผูอื่นปฏิบัติราชการแทน ใหกระทรวงการคลังรายงาน
คณะรัฐมนตรี เพื่อมีมติใหมีการดําเนินการตามบทบัญญัติดังกลาวตอไป
มาตรา ๑๗ บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๕ (๗) มาตรา ๘ ตรี (๑๐) และมาตรา ๙ (๗)
แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติม าตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐ วิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘
ซึ่งแกไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไมใ ชบังคับกับผูซึ่ง ดํารงตําแหนงกรรมการ ผูบริหารและ
พนักงานของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองหรือเปนเจาหนาที่ของพรรคการเมืองอยู
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ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ โดยบุคคลดังกลาวไดลาออกจากตําแหนงในพรรคการเมืองหรือการ
เปนเจาหนาที่ของพรรคการเมืองนั้น ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๘ บทบัญญัติมาตรา ๘ ตรี (๑/๑) แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไมใชบังคับ
กับผูซึ่งดํารงตําแหนงผูบริหารของรัฐวิสาหกิจอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ โดยใหบุคคลนั้น
ดํารงตําแหนงผูบริหารตอไปจนกวาสัญญาจางที่ทําขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจะสิ้นสุดลง
มาตรา ๑๙ บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๙ (๘) แห ง พระราชบั ญ ญัติ คุ ณ สมบัติ ม าตรฐานสํ า หรั บ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับกับ
ผูซึ่งเปนพนักงานของรัฐวิสาหกิจอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เวนแตมูลเหตุที่ทําใหมีลักษณะ
ตองหามนั้นเกิดขึ้นภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๒๐ บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๑๒/๑ แห งพระราชบัญ ญั ติ คุ ณ สมบั ติ ม าตรฐานสํ า หรั บ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ยังมิใ หใ ช
บังคับจนกวาจะมีการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการแลว
ใหกระทรวงการคลังจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๒๑ การดําเนินการจางหรือแตงตั้งผูบริหารของรัฐวิสาหกิจใดที่ไดกระทําไปแลวตาม
มาตรา ๘ จัตวา แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. ๒๕๑๘ กอนแกไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหดําเนิน การตอไปตามบทบัญญัติดังกลาว
จนกวาจะเสร็จสิ้น เวนแตคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูบริหารของรัฐวิสาหกิจใหเปนไปตาม
มาตรา ๘ ตรี แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติม าตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐ วิสาหกิจ
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๒ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงคุณสมบัติและ
ลักษณะตองหามของกรรมการ ผูบริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจเพื่อใหเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งแกไขวิธีการนับ
จํานวนการดํารงตําแหนงกรรมการของรัฐวิสาหกิจใหถูกตองตามความเปนจริง เพื่อใหกรรมการสามารถ
จัดสรรเวลาใหแกการทํางานในรัฐวิสาหกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น สมควรปรับปรุงวิธีการสรรหา
ผู บ ริ ห ารของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ให มี ค วามคล อ งตั ว และรวดเร็ ว ขึ้ น โดยให ค ณะกรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ เป น
ผูดําเนินการสรรหาผูที่มีความเหมาะสมมาดํารงตําแหนงผูบริหารโดยมีหลักเกณฑและวิธีการที่สอดคลองกับการ
กํากับดูแลกิจ การที่ดีซึ่งจะตองมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได ตลอดจนกําหนดใหพิจ ารณาแตงตั้ง
กรรมการในรัฐวิสาหกิจที่มิใชกรรมการโดยตําแหนงจากบัญชีรายชื่อกรรมการไมนอยกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้นเพื่อใหเกิดความโปรงใส จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

