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พระราชบัญญัติ 
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ. ๒๕๑๘ 
------ 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
เปนปที่ ๓๐ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
       โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ 
และพนักงานของรัฐวิสาหกิจ 
 
       จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา 
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
       มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน 
สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘” 
 
       มาตรา ๒*  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  *[รก.๒๕๑๘/๑๖/๕พ/๒๕ มกราคม ๒๕๑๘] 
 
       มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติกําหนดเกษียณอายุผูทํางานในองคการ 
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
       บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราช 
บัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี ้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
       มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัินี ้
       “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา 
       (๑) องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล 
หรือกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น และหมายความรวมถึงหนวยงาน 
ธุรกิจที่รัฐเปนเจาของแตไมรวมถึงองคการหรือกิจการ ที่มีวัตถุประสงคเฉพาะเพื่อสงเคราะห 
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หรือสงเสริมการใด ๆ ท่ีมิใชธุรกิจ 
       (๒) บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวงกรม หรอื 
ทบวงการเมืองท่ีมีฐานะเทียบเทา และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุนรวมอยูดวยเกิน 
รอยละหาสิบ หรอื 
       (๓) บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวงกรม หรอื 
ทบวงการเมืองท่ีมีฐานะเทียบเทา และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) และหรือ (๒) มีทุนรวมอยูดวย 
ถึงสองในสาม 
       “กรรมการ” หมายความวา  กรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ 
และใหหมายความรวมถึงประธานกรรมการและรองประธานกรรมการดวย 
       “พนักงาน” หมายความวา  พนักงานและลูกจางของรัฐวิสาหกิจ และ 
ใหหมายความรวมถึงผูวาการ ผูอํานวยการ กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ และใหรวมตลอด 
ถึงที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษารัฐวิสาหกิจ เลขานุการ ผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการ  
หรือบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงท่ีมีอํานาจหนาท่ีคลายคลึงกัน แตเรียกชื่ออยางอื่นในรัฐวิสาหกิจดวย 
 
       มาตรา ๕  กรรมการของรัฐวิสาหกิจนอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมี 
ลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แลว ยังตองมีคุณสมบัติ 
และไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ีดวย 
       (๑) มีสัญชาติไทย 
       (๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ 
       (๓) มีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ 
       (๔) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
       (๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปน 
โทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       (๖) ไมเปนขาราชการการเมือง หรือดํารงตําแหนงในทางการเมือง 
เวนแตเปนการดํารงตําแหนงกรรมการตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
       (๗) ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
       ความใน (๑) มิใหใชบังคับแกกรรมการชาวตางประเทศที่รัฐวิสาหกิจ 
จําเปนตองแตงตั้งตามขอผูกพัน หรือตามลักษณะของกิจการ 
 
       มาตรา ๖  ใหรัฐวิสาหกิจมีกรรมการไดรวมทั้งสิ้นไมเกินสิบเอ็ดคน แต 
ถารัฐวิสาหกิจใดมีขอกําหนดใหมีกรรมการนอยกวาสิบเอ็ดคนก็ใหเปนไปตามที่กําหนดไวนั้น 
 
       มาตรา ๗  ผูใดจะดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกินสามแหงมิได 
 
       มาตรา ๘  นอกจากการพนจากตําแหนงตามที่กําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

นั้น ๆ แลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 
       (๑) ตาย 
       (๒) ลาออก 
       (๓) เปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๕ 
       กรรมการของรัฐวิสาหกิจท่ีมิใชกรรมการโดยตําแหนงตามกฎหมายหรือ 
พระราชกฤษฎีกาใหอยูในตําแหนงคราวละสามปแตอาจไดรับการแตงตั้งใหมได 
       ความในวรรคสองมิใหใชบังคับแกกรรมการของบริษัทจํากัด หรอืหางหุนสวน 
นิติบุคคล 
 
       มาตรา ๙  พนักงานของรัฐวิสาหกิจ นอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ 
ตองหามตามที่กําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แลว ยังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ 
ตองหามดังตอไปนี้ดวย 
       (๑) มีสัญชาติไทย 
       (๒) มีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
       (๓) สามารถทํางานใหแกรัฐวิสาหกิจนั้นไดเต็มเวลา 
       (๔) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
       (๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปน 
โทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       (๖) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํารวมทั้งขาราชการ 
การเมือง ลูกจางของกระทรวงทบวงกรมหรือทบวงการเมืองซ่ึงมีฐานะเทียบเทา 
พนักงานสวนทองถิ่น รวมท้ังนครหลวง หรือดํารงตําแหนงในทางการเมือง รวมท้ัง 
สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น 
       (๗) ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
       ความใน (๑) มิใหใชบังคับแกพนักงานชาวตางประเทศซึ่งรัฐวิสาหกิจ 
มีความจําเปนตองจางตามลักษณะงานของรัฐวิสาหกิจนั้น 
       ความใน (๓) มิใหใชบังคับแกพนักงานที่เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษารัฐวิสาหกิจ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการ 
 
       มาตรา ๑๐  พนักงานของรัฐวิสาหกิจที่เปนผูวาการ ผูอํานวยการ  
กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ ตลอดถึงที่ปรึกษาคณะกรรมการ หรือที่ปรึกษารัฐวิสาหกิจ 
หรือบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงท่ีมีอํานาจหนาท่ีคลายคลึงกัน แตเรียกชื่ออยางอื่นในรัฐวิสาหกิจ  
ตองเปนผูมีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ 
 
       มาตรา ๑๑  นอกจากการพนจากตําแหนงตามที่กําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจ 
นั้น ๆ แลว พนักงานพนจากตําแหนงเมื่อ 



   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    

       (๑) ตาย 
       (๒) ลาออก 
       (๓) เปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ 
 
       มาตรา ๑๒  รัฐวิสาหกิจใดมีกรรมการเกินสิบเอ็ดคน ใหปรับปรุงใหมี 
กรรมการไมเกินจํานวนดังกลาวภายในสองเดือนนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
       มาตรา ๑๓  ในกรณีที่ผูใดดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกินกวา 
ที่กําหนดในมาตรา ๗ ใหผูนั้นลาออกจากตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจหนึ่งรัฐวิสาหกิจใด 
ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถามิไดลาออกใหถือวาพนจากตําแหนง 
กรรมการที่ไดรับแตงตั้งครั้งหลังสุดตามลําดับในวันที่ครบกําหนดหนึ่งเดือน 
 
       มาตรา ๑๔  ใหกรรมการหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจซึ่งขาดคุณสมบัติ 
หรือมีลักษณะตองหามตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตนิี้ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  
พนจากตําแหนงเมื่อพนกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
       มาตรา ๑๕  กําหนดเวลาสามปตามวรรคสองของมาตรา ๘ ใหเริ่มนับตั้งแตวันที่
กรรมการไดรับแตงตั้งครั้งสุดทาย 
       ใหกรรมการซึ่งอยูในตําแหนงเกินสามป นับแตวันท่ีไดรับแตงตั้งครั้งสุดทาย พน
จากตําแหนงเมื่อพนกําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แตอาจไดรับการ
แตงตั้งใหมได 
 
       มาตรา ๑๖  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
        สัญญา ธรรมศักดิ์ 
          นายกรัฐมนตรี 
 
--------------------------------------------- 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยองคการ
ของรัฐบาลและกฎหมายวาดวยกิจการที่เปนของรัฐไดบัญญัติถึงจํานวนกรรมการ คุณสมบัติและ
ลักษณะตองหามของกรรมการและพนักงานไวแตกตางกัน นอกจากน้ีกฎหมายยังเปดชองให
แตงตั้งบุคคลคนเดียวดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจไดหลายวิสาหกิจ สภาพการดังกลาว 
เปนเหตุหนึ่งใหการดําเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจไมเจริญกาวหนาเทาที่ควรสมควรกําหนดให
ระบบกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจตาง ๆ อยูภายใตบังคับของกฎหมายฉบับเดียวกัน  
จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี ้



   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    

 
        ดวงใจ/แกไข 
        ๑๔ ก.ย. ๔๔ 
        A+B (C) 
 
 
 


