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ขอพิจารณาเกี่ยวกับการกําหนด
คุณสมบัติและลักษณะตองหาม
หรือเหตุแหงการพนจากตําแหนง
เนื่องจากการเปนบุคคลลมละลาย

ความนํา

 พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และที่แกไขเพิ่มเติม นั้น มีวัตถุประสงคสําคัญ
ในการที่จะเขามาแกไขปญหากรณีทีลู่กหนี้มีหนี้สินลนพนตัวหรือไมอยูในสภาวะที่จะรับผิดชอบ
ในหนี้ของตนได มาตรการตาง ๆ ตามทีป่รากฏในกฎหมายฉบับนี้นั้นจึงเปนเรื่องของการดําเนินการ
เพื่อการชําระสะสางหนี้สินของบุคคลที่มีหนี้สินลนพนตัวใหแกบรรดาเจาหนี้ทัง้หลายของลูกหนี้และ
เพื่อเปนการปองกันไมใหลูกหนี้ดังกลาวกอหนี้สินอีกตอไป เชน มาตรการรวบรวมและจัดการทรัพยสิน
ของลูกหนี้ใหไดมากที่สุด มาตรการจํากัดอํานาจลูกหนี้ในการจัดการทรัพยสินเพื่อปองกันการจําหนาย
จายโอนทรพัย การวางระบบการแบงเฉลี่ยทรพัยเพื่อการชาํระหน้ีใหเกิดความเปนธรรมไมเกิดการเสยีเปรยีบ
และไดเปรียบในระหวางเจาหนี้ดวยกัน เปนตน รวมถึงการวางมาตรการที่ทําใหลูกหนี้สามารถหลุดพน
จากการลมละลายเพื่อชวยเหลือบุคคลลมละลายทีสุ่จริตใหสามารถหลุดพนจากหนี้เดิมเพื่อทีจ่ะ
ไดกลับมามีความสามารถดําเนินเศรษฐกิจตามปกติไดตอไป เชน การประนอมหนี ้ การปลดจาก
การลมละลาย การยกเลิกการลมละลาย เปนตน๑ อยางไรกต็าม ปจจบุนัปรากฏวาไดมีกฎหมายหลายฉบบั
ดวยกันไดนําเอาผลแหงการเปนบุคคลลมละลายดังกลาวมาเปนขอจํากัดในการรับเขาทํางาน
และเปนเหตุใหพนจากหนาที ่ ดวยการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการ
พนตําแหนงเนื่องจากเปนบุคคลลมละลาย ซึ่งในวารสารจุลนิติฉบับกอน ผูเขียนไดนําเสนอเรื่อง 
การตกเปนบุคคลลมละลายกับสถานภาพของการเปนขาราชการรัฐสภาสามัญ ซึ่งทางทานผูอาน
คงไดทราบถงึหลักเกณฑและผลของการกาํหนดลกัษณะตองหามในการดาํรงตาํแหนงและเหตแุหงการ
พนจากตําแหนงขาราชการรฐัสภาสามัญตามท่ีไดบญัญตัไิวในพระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการรฐัสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ แลว
 สําหรบัฉบับน้ี จงึขอนําเสนอขอมูลเกี่ยวกบัรปูแบบในการกาํหนดคณุสมบตัแิละลกัษณะตองหาม
หรอืเหตุแหงการพนจากตําแหนงเน่ืองจากการเปนบคุคลลมละลายตามที่ปรากฏในกฎหมายฉบบัอื่น ๆ  
นอกจากทีไ่ดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมถึงขอพิจารณา
ถึงความจําเปนในการบัญญัติหลักการดังกลาวเอาไวในกฎหมาย

๑รองศาสตราจารยสุธีร  ศุภนิตย, หลักกฎหมายลมละลายและการฟนฟูกิจการ (กรุงเทพฯ : วิญูชน), หนา ๑๗–๑๙.
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จุลนิติ

 ทั้งนี้ จากการศึกษาพบวา การกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจาก
ตาํแหนงโดยเหตุของการตกเปนบคุคลลมละลาย จะนาํมาพจิารณาใชสาํหรบับคุคลทีด่าํรงตาํแหนงตาง ๆ  
ทั้งการเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือกรรมการท่ีมาจากการแตงตั้ง การเปนสมาชิก หรือพนักงาน
เจาหนาท่ี หรอืขาราชการ และผูมาขออนญุาตจากทางราชการ โดยมถีอยคาํทีใ่ชหรอืบญัญตัแิตกตางกนั
รวม ๕ แบบ ดังนี้

 รูปแบบที่หนึ่ง การกําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนง
เนื่องจาก “เปนบุคคลมีหนี้สินลนพนตัว”
 คําวา “เปนบุคคลมีหนี้สินลนพนตัว” นั้น ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
ไมไดกําหนดบทนิยามหรือคําวิเคราะหศัพทไวโดยเฉพาะวาบุคคลมีหนี้สินลนพนตัวมีความหมาย
เปนประการใด แตเปนทีพ่อทําความเขาใจกันโดยท่ัวไปวา เปนสภาวการณทีล่กูหน้ีมหีน้ีสนิเปนจํานวนมาก
จนเกินกวาปริมาณทรัพยสินที่ตนมีอยูทั้งหมด อันทําใหไมสามารถจะชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ของตนได 
หรืออาจกลาวอีกนัยหน่ึงไดวาลูกหน้ีมีสถานะทางการเงินที่ไมสามารถรับผิดชอบตอหน้ีสินทั้งหมด
ที่ตนไดกอขึ้น๒  
 อยางไรกด็ ีการทีจ่ะรูไดวาบคุคลมหีนีส้นิลนพนตวัหรอืไม จาํตองพสิจูนถงึการมอียูของทรพัยสนิ
และหน้ีสินของลูกหน้ีวามีเทาไรอันเปนเร่ืองยากท่ีจะพิสูจน มาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย 
พุทธศักราช ๒๔๘๓ จึงไดกําหนดขอสันนิษฐานวามีเหตุใดบางที่ใหสันนิษฐานไวกอนวาลูกหนี้
มหีนีส้นิลนพนตัว ซึง่บญัญตัไิวใหเหน็เปนสงัเขปเทานัน้วา ถามเีหตอุยางหนึง่อยางใดดงับทสนันษิฐานไว
เกิดขึ้นใหสันนิษฐานวาลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว แตหากมีเหตุอื่นเกิดขึ้นนอกจากที่ระบุไวแลว
ศาลอาจถือวาลูกหน้ีมีหนี้สินลนพนตัวได เชน จําเลยนอกจากจะไมใชหน้ีโจทกแลว ยังมีเจาหนี้อ่ืน
ที่จําเลยไมใชหนี้เหมือนกัน ทั้งทรัพยสินของจําเลยก็ไมปรากฏวามีเทาใดกันแน๓ เปนตน 
 ตัวอยางของกฎหมายท่ีกําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเน่ืองจาก 
“เปนบุคคลมีหนี้สินลนพนตัว” เชน 
 (๑) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
    มาตรา ๒๖ ผูสมัครสอบคัดเลือก ผูสมัครทดสอบความรู หรือผูสมัครเขารับการคัดเลือก
พิเศษ เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษาตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้... (๖) ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว
   มาตรา ๓๑ วรรคสอง ผูสอบคัดเลือกคนใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๒๖ ...ใหผูนั้นไมมีสิทธิไดรับการบรรจุเปนขาราชการตุลาการตามผลการสอบคัดเลือกนั้น
 (๒) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓
    มาตรา ๔๙ ผูสมัครสอบคัดเลือก ผูสมัครทดสอบความรู หรือผูสมัครเขารับการคัดเลือก
พเิศษ เพ่ือบรรจุเปนขาราชการอัยการและแตงตัง้ใหดาํรงตําแหนงอยัการผูชวยตองมคีณุสมบตัแิละไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้...ข. ลักษณะตองหาม... (๒) เปนผูมีหนี้สินลนพนตัว

๒อางแลว เชิงอรรถที่ ๑, หนา ๒๘. 
๓คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๑/๒๔๘๕.
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   มาตรา ๕๔ วรรคสอง ผูสอบคัดเลือกคนใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๔๙ ...ใหผูนั้นไมมีสิทธิไดรับการบรรจุเปนขาราชการอัยการตามผลการสอบคัดเลือกนั้น
 (๓) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
   มาตรา ๙ ผูซึ ่งจะไดรับแตงตั้งเปนขาราชการการเมืองตําแหนงอื่นนอกจากตําแหนง
รัฐมนตรี ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้... (๖) ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว
    มาตรา ๑๐ ขาราชการการเมืองนอกจากตําแหนงรัฐมนตรีออกจากตําแหนงเมื่อ... (๕) 
ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙

 รูปแบบทีส่อง การกําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนง
เนื่องจาก “เปนบุคคลลมละลาย”
 คําวา “เปนบุคคลลมละลาย” นี้ ไดมีคําพิพากษาศาลฎีกาที ่ ๗๖๓/๒๕๒๗ วินิจฉัย
เกี ่ยวกับสถานภาพของการเปนบุคคลลมละลายในอันจะเขาลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการ
พนจากตําแหนงตามกฎหมาย นั้น จะเริม่ตนมีผลเมือ่ศาลพพิากษาใหลูกหนีล้มละลายแลวเทานัน้ 
นอกจากนี ้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที ่๔) ไดเคยใหความเห็นตามทีป่รากฏในบันทึกสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง คุณสมบัติการเปนขาราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ กรณีขาราชการครูถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย (เรื่องเสร็จ
ที่ ๑๑๓๓/๒๕๕๕) ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา มีความเห็นวา เมื่อศาลในคดีลมละลายไดพิพากษา
ใหบุคคลใดเปนบุคคลลมละลายแลวบุคคลนั้นยอมเปนผู มีลักษณะตองหามหรือเปนเหตุใหตอง
พนจากตําแหนงตามทีก่ฎหมายกําหนดนับตั ง้แต วันทีศ่าล
มีคําพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายเปนตนไป แมจะเปน
คําพิพากษาของศาลชั้นตนก็ตามโดยไมจําตองรอใหคดีถึงที่สุด 
อยางไรก็ตาม หากศาลในคดีลมละลายไดมีคําสั ่งยกเลิกการ
ลมละลายของบุคคลนัน้แลว ในกรณีเชนนี้ยอมถือไดวาบุคคลนั้น
ไดพนจากสถานภาพการเปนบุคคลลมละลายแลว จึงไมมีลักษณะ
ตองหามตามกฎหมายอกีตอไป 
 จากคําพิพากษาของศาลฎีกาและความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกลาว จะเห็นไดวา 
สถานภาพของการเปนบุคคลลมละลายในอันจะเขาลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนง
เนือ่งจาก “เปนบุคคลลมละลาย” นั้นจะเริ ่มตนมีผลทางกฎหมายเมื่อศาลพิพากษาใหลูกหนี้
ลมละลาย โดยไมจําตองรอใหคดีถึงที่สุด แตหากตอมาบุคคลนั้นไดพนจากสถานภาพการเปน
บุคคลลมละลายแลวก็ถือไดวาเปนผู ทีไ่มมีลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนง
เนื่องจาก “เปนบุคคลลมละลาย” อีกตอไป  
 ตัวอยางของกฎหมายที่กําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเนื่องจาก 
“เปนบุคคลลมละลาย” เชน 
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 (๑) พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ 
    มาตรา ๑๔  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการกฤษฎีกาพนจากตําแหนง 
เมื่อ...(๕) เปนบุคคลลมละลาย
 (๒) พระราชระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
    มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนตองมีคุณสมบัติทั่วไป 
และไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้...ข. ลักษณะตองหาม...(๖) เปนบุคคลลมละลาย
   มาตรา ๓๖ วรรคสอง ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะตองหาม
ตาม ข. ...(๖) ...ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได...มติของ ก.พ. ในการยกเวนดังกลาว
ตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาของจํานวนกรรมการที่มาประชุม การลงมติใหกระทําโดยลับ
    มาตรา ๖๗  ผูไดรับบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงใดตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ 
และมาตรา ๖๕ หากภายหลังปรากฏวาขาดคุณสมบัตทิัว่ไปหรือมลีกัษณะตองหามโดยไมไดรบัการยกเวน
ตามมาตรา ๓๖ หรอืขาดคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนงน้ันโดยไมไดรบัอนมุตัจิาก ก.พ. ตามมาตรา ๖๒ 
อยูกอนก็ดี มีกรณีตองหาอยู กอนและภายหลังเปนผู ขาดคุณสมบัติเน่ืองจากกรณีตองหานั้นก็ดี 
ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งใหผูนั้นออกจากราชการโดยพลัน...
 (๓) พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
   มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการคดีพิเศษ เรียกโดยยอวา “กคพ.” ประกอบดวย... และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนเกาคน และในจํานวนนี้ตองมีบุคคลซึ่งมีความรู
ความเชีย่วชาญในดานเศรษฐศาสตร การเงนิการธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ หรอืกฎหมาย อยางนอย
ดานละหนึ่งคนเปนกรรมการ
    มาตรา ๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้... 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย...
    มาตรา ๘  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวฒุพินจากตําแหนง
เมื่อ... (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖

 รูปแบบท่ีสาม การกําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนง
เนื่องจาก “เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี” 
 คาํวา “เปนบคุคลลมละลายซึง่ศาลยงัไมสัง่ใหพนจากคดี” ไดมคีาํพพิากษาศาลฎีกาท่ี ๑๘/๒๕๔๘ 
วนิจิฉยัในประเดน็เกีย่วกบัสถานภาพของการเปนบคุคลลมละลายซ่ึงศาลยังไมสัง่ใหพนจากคดใีนอนัทีจ่ะ
เขาลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงตามกฎหมายไววา ตามพระราชบัญญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ 
บัญญัติวา “บุคคลซ่ึงจะมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ัง 
หรือจะมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ” และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๙ บัญญัติวา “บุคคลมีผูลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิให
ใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คือ... (๒) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่ง
ใหพนจากคด”ี ดังนี้ เมือ่ปรากฏวาขณะทีผู่รองสมคัรรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวันที ่
๑๐ มกราคม ๒๕๔๘ ผูรองไดถูกศาลแพงธนบุรีพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายและศาลแพงธนบุรี
ยังไมไดสั่งใหพนจากคดี แมคดีดังกลาวยังไมถึงทีสุ่ดเนื่องจากผูรองไดยืน่อุทธรณคําพิพากษาก็ตาม 
ผูรองก็ไดชื่อวาเปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี และเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๙ (๒) 
 จากคําพิพากษาศาลฎีกาดังกลาว ยอมเห็นไดวาคําวา “เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่ง
ใหพนจากคด”ี จงึหมายความถงึ เปนบคุคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหหลดุพนจากสถานะของการเปน
บุคคลลมละลาย 
 ท้ังนี้ การทีล่กูหนีท้ีถู่กพิพากษาใหลมละลายจะหลุดพน
จากการลมละลายไดตองเปนไปตามวิธีการที่กฎหมายลมละลาย
กําหนดไว อันไดแก การประนอมหนี้หลังลมละลาย การปลดจาก
การลมละลาย การยกเลิกการลมละลาย และการพนจากการ
ลมละลายโดยอัตโนมัติเมือ่ครบกําหนด ๓ ปนับแตวันที ่ศาล
ไดพิพากษาใหลมละลาย๔  
 ตัวอยางของกฎหมายที่กําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเนื่องจาก 
“เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี” เชน 
 (๑) พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓
    มาตรา ๗  สมาชิกตองมคีณุสมบตัแิละไมมลีกัษณะตองหาม ดงัตอไปน้ี...(๒) ไมเปนบคุคล
ลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
    มาตรา ๙  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ สมาชิกพนจากตําแหนงเมื่อ...(๓) ขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗
 (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
    มาตรา ๑๖ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คือ... (๒) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี
    มาตรา ๒๓  สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดังตอไปนี.้..(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๔ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖ เวนแตกรณี
ตามมาตรา ๑๖ (๔)
 (๓) พระราชบญัญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
    มาตรา ๑๒ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการคุรุสภา ประกอบดวย... 
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิทีม่ีความรู ความเชี่ยวชาญ และ

๔อางแลว เชิงอรรถที่ ๑, หนา ๑๘๗.

creo
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ขอพิจารณาเกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
หรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเนื่องจากการเปนบุคคลลมละลาย
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ประสบการณสูงดานการศึกษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร หรือกฎหมาย...(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จํานวนเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผู ที่มีความรู  ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง
ดานการบริหารการศึกษา การอาชีวศึกษา การศึกษาพิเศษ มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และกฎหมายดานละหน่ึงคน ซึ่งในจํานวนน้ีตองเปนผูที่เปนหรือเคยเปนครู ผูบริหาร
สถานศึกษา หรือผูบริหารการศึกษา ไมนอยกวาสามคน
  มาตรา ๑๓ ประธานกรรมการ กรรมการผูทรงคุณวฒุ ิตองมคีณุสมบตัทิัว่ไป และไมมลีกัษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้... (ข) ลักษณะตองหาม (๑) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี...
   มาตรา ๑๗ นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๑) (๓) (๔) และ 
(๕) พนจากตําแหนง เมื่อ... (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๑๓ 
มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ แลวแตกรณี

 รูปแบบที่สี่ การกําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนง
เนื่องจาก “เคยเปนบุคคลลมละลาย”
 การกําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเนื่องจาก “เคยเปนบุคคล
ลมละลาย” นี้ ยอมมีความแตกตางจากกรณีการกําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจาก
ตําแหนงเนื่องจาก “เปนบุคคลลมละลาย” หรือ “เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี” 
เพราะจะทาํใหบคุคลดังกลาวจะไมมโีอกาสในการเขาสูตาํแหนงหรอืการประกอบการใด ๆ  ตามทีก่ฎหมาย
กําหนดไดเลยแมตอมาจะพนจากสถานะของการเปนบุคคลลมละลายแลวก็ตาม
 ตัวอยางของกฎหมายท่ีกําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเน่ืองจาก 
“เคยเปนบุคคลลมละลาย” เชน
 (๑) พระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗
    มาตรา ๙ วรรคหน่ึง ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา “คณะกรรมการออยและ
นํ้าตาลทราย” ประกอบดวยผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณแตงตั้งจากขาราชการ
ในกระทรวงเกษตรและสหกรณหนึ่งคน ผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยแตงตั้งจากขาราชการ
ในกระทรวงพาณิชยสองคน ผูซึง่รฐัมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมแตงตัง้จากขาราชการในกระทรวง
อุตสาหกรรมสองคน ผูแทนชาวไรออยเกาคนและผูแทนโรงงานเจ็ดคน เปนกรรมการ
   มาตรา ๑๑ ผูแทนชาวไรออยและผูแทนโรงงานตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ดังตอไปนี้... (๒) ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย
    มาตรา ๑๓ นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๒  ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ และกรรมการ พนจากตําแหนงเมื่อ... (๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ แลวแตกรณี
 (๒) พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕
    มาตรา ๑๖๐ กรรมการตลาดหลักทรัพยตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ดังตอไปนี้... (๒) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
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    มาตรา ๑๖๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตลาดหลักทรัพย
พนจากตําแหนงเมื่อ... (๑) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖๐
 (๓) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕
   มาตรา ๑๗  ผูเริม่จัดตัง้บริษัทตอง... (๔) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือน
ไรความสามารถ หรือไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย และ...

 รูปแบบทีห่า การกําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนง
เนื่องจาก “เคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต” 
 คําวา “บุคคลลมละลายทุจริต” ไดปรากฏในบทนิยามตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ โดยใหหมายถึง บุคคลลมละลายทีถู่กศาลพิพากษาวามีความผิด
ตามมาตรา ๑๖๓ ถึงมาตรา ๑๗๐ แหงพระราชบัญญัตินี ้
หรือเป นบุคคลลมละลายอันเนื ่องมาจากหรือเกี ่ยวเนื ่องกับ
การกระทาํความผิดฐานยักยอกหรือฉอโกงประชาชนตามประมวล
กฎหมายอาญา หรือการกระทําความผิดอันมีลักษณะเปนการ
กูยืมเงนิท่ีเปนการฉอโกงประชาชนตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงนิ
ที่เปนการฉอโกงประชาชน 
 โดยผลของการเปนบุคคลลมละลายทุจริต นั้น นอกจากกฎหมายไดกําหนดหามมิใหศาลสั่ง
ใหลูกหนี้ไดรับการปลดจากลมละลายตามมาตรา ๗๑ และไมสามารถไดรับการปลดจากการลมละลาย
ทันทีท่ีพนกาํหนดระยะเวลา ๓ ปนับแตวนัท่ีศาลพพิากษาใหลมละลายตามมาตรา ๘๑/๑ แลว กยั็งอาจ
มีความผิดตองระวางโทษปรับหรือจําคุกตามที่กฎหมายกําหนดดวย๕

 ตัวอยางของกฎหมายที่กําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเนื่องจาก 
“เคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต” เชน 
 (๑) พระราชบัญญติัคุณสมบติัมาตรฐานสาํหรบักรรมการและพนักงานรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
   มาตรา ๙  พนักงานของรัฐวิสาหกิจ นอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามที่กําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แลว ยังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
ดวย...(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
   มาตรา ๑๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามที่กําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แลว 
พนักงานพนจากตําแหนง เมื่อ... (๓) เปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙ หรือ
มาตรา ๑๐
 (๒) พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
   มาตรา ๑๓ ใหมคีณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ประกอบดวย... และผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณเปนที่ประจักษในดานการคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนจํานวนหกคน เปนกรรมการ...

๕ศาสตราจารย (พิเศษ) วิชา มหาคุณ, คําอธิบายกฎหมายลมละลายและการฟนฟูกิจการของลูกหนี้, (กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ),
หนา ๓๕. 

creo




ก.ค. - ส.ค. ๕๙๑๓๘

ขอพิจารณาเกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
หรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเนื่องจากการเปนบุคคลลมละลาย

จุลนิติ

   มาตรา ๑๔ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้... 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
   มาตรา ๑๖ นอกจากการพนจากตาํแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคณุวฒุพินจากตาํแหนง
เมื่อ... (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔
 (๓) พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
   มาตรา ๗๑ กรรมการสมาคมกฬีาตองมคีณุสมบตัแิละไมมลีกัษณะตองหามตามทีก่าํหนดไว
ในขอบังคับของสมาคมกีฬา และตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ี...(๒) ไมเปน
บุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต

บทสรุป
 จากหลักการของกฎหมายในแตละรูปแบบดังที่ไดกลาวมาโดยลําดับจะพิจารณาเห็นไดวา 
การกําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเน่ืองจากการเปนบุคคลลมละลาย
ของบุคคลผูดํารงตําแหนงตาง ๆ นั้นอาจไมไดมีความเกี่ยวของในเร่ืองการจัดการทรัพยสินหรือ
มีผลกระทบโดยตรงหากวาบุคคลน้ันจะมีสถานภาพเปนบุคคลลมละลายแตอยางใด ซึ่งบางคร้ัง
การบัญญัติกฎหมายเพื่อจํากัดสิทธิบุคคลลมละลายดังกลาวก็อาจทําใหรัฐตองสูญเสียบุคลากร
ผู มีความรู ความสามารถและประสบการณในการทํางานโดยไมจําเปน อีกทั้งยังเปนการซํ้าเติม
บุคคลลมละลายใหไมสามารถหาเงินเพื่อนํามาชําระหนี้ใหแกบรรดาเจาหนี้ไดซึ่งไมสอดคลองกับ
วตัถปุระสงคของกฎหมายลมละลายท่ีตองการใหบคุคลลมละลายสามารถกลับไปเร่ิมตนชวีติทางสังคม
และเศรษฐกิจไดใหม นอกจากนี้ในการกําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนง
เนื่องจาก “การเคยเปนบุคคลลมละลาย” ทุกกรณีโดยไมแบงแยกประเภทวาเปนบุคคลลมละลาย
โดยสจุริตหรือโดยทุจรติ นัน้ อาจเปนการบัญญตักิฎหมายท่ีจาํกัดสทิธเิสรภีาพของบุคคลจนเกินสมควร 
ทั้งนี้ เนื่องจากมีผลเปนการตัดสิทธิบุคคลลมละลายโดยสุจริตในการดํารงตําแหนงไปโดยปริยายดวย
ทั้งที่บุคคลลมละลายโดยไมไดทุจริตนั้น ๆ จะไดพนจากสถานะของการเปนบุคคลลมละลายไปแลว
 อยางไรก็ดี ในบางกรณีกฎหมายยอมมีความจําเปนที่ตองคงบทบัญญัติจํากัดสิทธิเสรีภาพของ
บคุคลลมละลายไว เนือ่งจากตาํแหนงหนาทีบ่างตาํแหนงนัน้มคีวามจาํเปนทีจ่ะตองไดรบัความไววางใจ
และความเชือ่ถอื โดยเฉพาะในเรือ่งทีเ่กีย่วกับการจดัการทรพัยสนิ เชน การเปนกรรมการ หรอืพนกังาน
ในสวนที่เกี่ยวกับการเงิน ธุรกิจ การดูแลหลักทรัพย หรือการจัดการกองทุน เปนตน  ทั้งนี้ เพราะการ
ตกเปนบุคคลลมละลายยอมแสดงใหเห็นอยูวาเปนผูที่อาจไมมีความสามารถเพียงพอในการบริหาร
ทางการเงนิหรือทางธุรกิจไดอยางมีนัยสําคัญอยูในตัว
 ดงันัน้ ในการกาํหนดคณุสมบตัแิละลกัษณะตองหามหรอืเหตแุหงการพนจากตาํแหนงเนือ่งจาก
เปนบุคคลลมละลาย จึงตองพิจารณาถึงเหตุผลและความจําเปนที่ตองจํากัดสิทธิเสรีภาพในการ
ดํารงตําแหนงตามท่ีกําหนดในกฎหมายแตละฉบับเปนสําคัญ เพราะการกําหนดลักษณะตองหาม
หรอืเหตแุหงการพนจากตาํแหนงเนือ่งจากเปนบคุคลลมละลายในกฎหมายบางฉบบัอาจมคีวามจาํเปน
แตในกฎหมายบางฉบับอาจมีไมความจําเปนดังที่กลาวมา  


