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 วิทยานิพนธเลมนี้จะสําเร็จมิได หากไมไดรับความเมตตาจากเหลาบรรดาคณาจารย 
และผูท่ีเกี่ยวของหลายทาน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง รองศาสตราจารย ดร.วีระ  โลจายะ ท่ีไดกรุณาให
ความรูเกี่ยวกับแนวความคิดวาดวยสิทธิและเสรีภาพ และรองศาสตราจารย ดร. ภูมิ โชคเหมาะ ท่ีได
กรุณาใหคําแนะนําเกี่ยวกับแนวความคิดของกฎหมายลมละลาย และยังไดกรุณารับเปนอาจารย        
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธใหแกผู เขียน  รวมท้ังไดใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน  ตลอดจนคอย
ตรวจทานแกไขวิทยานิพนธเลมนี้โดยละเอียดตั้งแตแรกเริ่มจนเสร็จสิ้นสมบูรณเปนรูปเลมนี้       
จึงขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยท้ังสองทานเปนอยางยิ่งไว ณ โอกาสนี้     
 ผู เ ขียนขอกราบขอบพระคุณ  ศาสตราจารย  ดร .ไพศิษฐ  พิพัฒนกุล  ท่ีไดกรุณา              
สละเวลาอันมีคายิ่งรับเปนประธานสอบวิทยานิพนธ ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ         
ท่ีไดกรุณาสละเวลาจากราชการรับเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผูชวยศาสตราจารย          
ดร.พรชัย เล่ือนฉวี ท่ีไดกรุณาสละเวลารับเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธและใหความรูในการ
เขียนวิทยานิพนธนี้  โดยคณาจารยท้ังสามทานไดกรุณาใหคําแนะนําและขอเสนอแนะท่ีเปน
ประโยชนในการปรับปรุงวิทยานิพนธเลมนี้ใหสําเร็จสมบูรณมากยิ่งขึ้น ซึ่งผูเขียนมีความสํานึก
ในพระคุณของทานเปนอยางยิ่ง    
 อนึ่ง ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ ท่ีไดกรุณาให
คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดทําวิทยานิพนธ อาจารยอดุล จันทรศักดิ์ ท่ีไดกรุณาใหรายละเอียด        
เกี ่ยวกับแนวความคิดของกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  รวมทั้งขอขอบคุณ                           
คุณกิตติพัฒน สุวรรณนัจศิริ คุณณิชาภา ภูมินายก คุณพสธร พันธุสุวรรณ คุณสุธี สุวรรณลพ และ
เจาหนาท่ีศูนยขอมูลของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทย ท่ีไดกรุณาให
คําแนะนําและความชวยเหลือแกผูเขียน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเนื้อหาสาระท่ีเปนประโยชน 
ตลอดจนเหลาผูมีอุปการะคุณหลายๆ ทาน ท่ีผูเขียนมิอาจกลาวนามไว ณ ท่ีนี้ไดครบถวน   
 หากวิทยานิพนธเลมนี้มีคุณคาและประโยชนประการใดแลว ผูเขียนขอนอมบูชา         
แดบุพการี ครูบาอาจารย ผูประสิทธ์ิประศาสนวิชาความรูใหแกผูเขียน และเหลาผูมีพระคุณท้ังหลาย
ท่ีไดใหการสนับสนุนแกผูเขียนดวยดีตลอดมา แตถาหากวิทยานิพนธเลมนี้ยังมีความบกพรอง
หรือไมสมบูรณประการใด ผูเขียนขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว 
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หัวขอวิทยานิพนธ ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิบุคคลลมละลาย 
 ในการรับราชการ: ศึกษากรณีขาราชการพลเรือนสามัญ 
ช่ือผูเขียน จักรพงษ  อยูเย็น 
อาจารยท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.ภูมิ โชคเหมาะ  
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ปการศึกษา 2555 
 

บทคัดยอ 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาถึงสภาพปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิบุคคลลมละลายในการรับราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนท่ีได
กําหนดใหมีการจํากัดสิทธิบุคคลลมละลายในการรับราชการไวทุกประเภทตําแหนงและระดับ
ตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญเปนการท่ัวไป โดยไดทําการศึกษาในลักษณะเชิงเปรียบเทียบ
กับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิบุคคลลมละลายในการรับราชการของตางประเทศ 
ไดแก ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐฝร่ังเศส มาพิจารณาประกอบ และศึกษาถึง
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งแนวความคิดของ
ระบบคุณธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ตลอดจนแนวความคิดในการปลด
จากลมละลายตามหลักกฎหมายลมละลายสมัยใหม 

ผลการศึกษาพบวา  แมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550                 
ไดกําหนดใหบุคคลทุกคนมีความเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย          
อยางเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่อง
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม จะกระทํามิได เพื่อเปนหลักประกันในการ
คุมครองใหบุคคลมีสิทธิในการประกอบอาชีพเปนไปโดยเสมอภาคกัน ซ่ึงหมายความรวมถึงบุคคล
ลมละลายดวยนั้น แตปรากฏวามีกฎหมายหลายฉบับไดนําเหตุแหงการลมละลายมาจํากัดสิทธิ
บุคคลลมละลายในการรับราชการไวเปนการท่ัวไป ดังท่ีปรากฏในกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน แมวาในปจจุบันนานาอารยะประเทศจะไดมีการปรับเปล่ียนเจตคติตอบุคคล
ลมละลายจากแนวความคิดดังกลาวมาสูแนวความคิดในการปลดจากลมละลายตามหลักกฎหมาย
ลมละลายสมัยใหมท่ีมุงหมายใหอภัยแกลูกหนี้ซ่ึงไดดําเนินการผิดพลาดโดยสุจริตแตประสบโชค
ไมดีใหสามารถมีโอกาสเร่ิมตนชีวิตใหมไดโดยเร็ว   
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ขอเสนอแนะของวิทยานิพนธเลมนี้ ไดนําเสนอแนวทางใหมีการปรับเปล่ียนเจตคติ      
ตอบุคคลลมละลายใหเปนการสอดคลองตามแนวความคิดของหลักกฎหมายลมละลายสมัยใหม 
โดยใหมีการแกไขเพิ ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 30     
วรรคสาม และใหมีการนํารางพระราชบัญญัติวาดวยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล   
พ.ศ.... มาประกาศบังคับใชเปนกฎหมายโดยเร็ว รวมท้ังใหมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 36 ข. (6) จากเดิมท่ีกําหนดใหผูท่ีจะเขารับราชการ               
เปนขาราชการพลเรือนสามัญตองไมมีลักษณะตองหามไววา“เปนบุคคลลมละลาย” เปน            
“เปนบุคคลลมละลายทุจริต หรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต” และในระหวางท่ียังมิไดดําเนินการ
แกไขความในมาตรา  36 ข. (6) ของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551 นั้น       
ไดเสนอใหมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญท่ีตองคําพิพากษาให
ลมละลายในการใชสิทธิยื่นคําขอยกเวนเขารับราชการตอ ก.พ. โดยใหนําระเบียบ ก.พ. วาดวยการ
ขอยกเวนใหเขารับราชการกรณีมีลักษณะตองหามเปนขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 มาใชบังคับ
โดยอนุโลม ตลอดจนกําหนดหลักการคุมครองสิทธิบุคคลลมละลายในการทํางานในหนวยงานของ
รัฐและเอกชนไวในพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 อันจะชวยใหมีผลผูกพันตอ         
ทุกหนวยงานของรัฐและเอกชน ท่ีจะตองถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน  เพื่อใหเปน
หลักประกันแกบุคคลลมละลายท่ีสุจริตวา หากไดดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนดแลวจะสามารถ
ประกอบอาชีพตอไปได ท้ังนี้ เพื่อใหเปนการสอดคลองกับรัฐธรรมนูญท่ีไดมุงใหความคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนใหเปนไปดวยความเสมอภาคในโอกาสและไมเปนการเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมตอบุคคล รวมท้ังเปนไปตามแนวความคิดของระบบคุณธรรมตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือน และแนวความคิดในการปลดจากลมละลายตามกฎหมายลมละลาย         
ดวยการใหอภัยแกลูกหนี้ท่ีสุจริตใหสามารถมีโอกาสเร่ิมตนชีวิตใหมไดโดยเร็วตอไป 
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ABSTRACT 
 

This thesis aims to study legal problems concerning the restrictions of the bankrupt’s 
right to engage in the government services according to the law relating to civil service which 
generally restricts the bankrupt’s rights to engage in the government services in every position 
categories and position levels of civil servant. The study is conducted in comparative manner with 
the statutory provisions relating to restrictions of the bankrupt’s rights to engage in the 
government services in other jurisdictions including the United Kingdom, United States of 
America and Republic of France. Furthermore, the study also examines basic principle of rights 
and liberty restrictions under the constitutional law and the concept of merit system under the law 
relating to civil service as well as the concept of discharge of bankrupt under the principles of 
modern bankruptcy law that aimed to extend forgiveness to the honest but unfortunate debtors          
to resume to their fresh start instantly.  

The result of the study indicates that the Constitution of the Kingdom of Thailand 
B.E. 2550 guarantees that all persons are equal before the law and shall enjoy equal protection 
under the law while unjust discrimination against a person on the grounds of the difference in 
individual status or socio-economic status is not be permitted in order to ensure that an individual 
is equally protected to have right to career which include the bankrupt. However, it appears that 
several pieces of legislation have adopted bankruptcy as a ground for restricting an individual’s 
right to engage in government service in general based on the concept from the law relating to 
civil service. Although at the present, almost all jurisdictions have changed their attitude to those 
bankrupts to the concept of discharge of bankrupt under the modern concept of bankruptcy law 
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which the honest but unfortunate debtors will be given forgiveness to have an opportunity to get 
fresh start again in the earliest time.    

This thesis’s recommendations offer the proposal for adaptation of attitude to the 
bankrupt in harmony with the principles of the modern bankruptcy law. In this regard, it may be 
required to amend the provisions of the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 
Article 30 paragraph three as well as to speed up the enactment on the Draft of Discrimination  
Against People Act, B.E.... In addition, it is also necessary to amend the Civil Service Act         
B.E. 2551 Section 36 B. (6) from the original text reads any person entering the civil service       
must not be under prohibition “being adjudged bankrupt” to be “being adjudged the dishonest 
bankrupt or was a dishonest bankrupt”. During the time such Section 36 B. (6) of the Civil 
Service Act B.E. 2551 has not been amended, this thesis further offers the practical approach    
for such civil servant being judged bankrupt by exercising the right to submit for waiver to        
The Civil Service Commission, abbreviated as “CSC” and The CSC Regulations relating to 
granted a waiver the case of prohibition to engage in the government services B.E. 2552             
shall apply mutatis mutandis. The proposal is also to include the principles of protect the 
bankrupt’s rights to work in the Bankruptcy Act B.E. 2483. This will bind all government 
agencies and private entities to act in the same way and to provide guarantee for the honest 
bankrupt that if all legal requirements are met, he may continue to conduct his career which is 
also in line with the principles of the constitution law aiming to provide protection for people’s 
rights and liberties, to ensure equality in opportunity and to abolish unjust discrimination as 
supported by the modern concepts of the law relating to civil service, the principles of modern 
bankruptcy law and so as to be appropriate to attending circumstances of the country as well as 
temporal changes. 

DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



บรรณานุกรม 

 
 

DPU



 198 

บรรณานุกรม 
 
ภาษาไทย 
 

หนังสือ 
 
กมลชัย รัตนสกาววงศ.  (2544).  หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน.   
 กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
กิตติศักดิ์ ปรกติ.  (2550).  คําอธิบายวิชากฎหมายแพง: หลักท่ัวไปวาดวยบุคคลธรรมดา. 
 (พิมพคร้ังท่ี 2).  กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน.  (2547).  หลักกฎหมายวาดวยสิทธิและเสรีภาพ.  กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
 .  (2552).  หลักพื ้นฐานกฎหมายมหาชน  วาดวยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย            
 (พิมพคร้ังท่ี 4).  กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
โกวิท วงศสุรวัฒน.  (2544).  รัฐธรรมนูญและการเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกา.    
 นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน.  
ขจร หะวานนท.  (2546).  คําอธิบายกฎหมายลมละลาย (พิมพคร้ังท่ี 5).  
 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
จรัญ โฆษณานันท.  (2545).  นิติปรัชญา (พิมพคร้ังท่ี 11).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
จักรปาณีศรีศีลวิสุทธ์ิ, หลวง.  (2478).  คําสอนช้ันปริญญาตรี กฎหมายลักษณะลมละลาย.  
 พระนคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง. 
ดวงจิตต กําประเสริฐ.  (2547).  กฎหมายแองโกลอเมริกันเบ้ืองตน (พิมพคร้ังท่ี 11).  
 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
ดิเรก ควรสมาคม.  (2553).  กฎหมายมหาชน: แนวประยุกต (พิมพคร้ังท่ี 2).  กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
เดือน บุนนาค.  (2489).  ประวัติศาสตรกฎหมายไทย.  
 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง. 
ไชยยศ เหมะรัชตะ.  (2540).  กฎหมายวาดวยนิติกรรม (พิมพคร้ังท่ี 3).  
 กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ทวี กสิยพงศ.  (2536).  คําอธิบายพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 พรอมดวยประมวล

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการบังคับคดีลมละลาย (พิมพคร้ังท่ี 3).  กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ. 

DPU



 199 

ทิพาวดี เมฆสวรรค.  (2553).  การบริหารงานบุคคลภาครัฐ: แนวคิด โครงสราง และระบบ            
 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ หนวยท่ี 1 – 7 (พิมพคร้ังท่ี 26). 
 นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ธรรมบัณฑิตสิทธิศฤงคาร,  เจาพระยา.  (2476).  คําสอนลักษณะลมละลาย.  (ม.ป.ท.).  
ธานินทร กรัยวิเชียร.  (2551).  คุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหาร (พิมพคร้ังท่ี 3).  
 กรุงเทพฯ: สํานักงาน ก.พ.. 
ณัฐพงศ โปษกะบุตร และพรชัย สุนทรพันธ.  (2548).   
 คําบรรยายหลักกฎหมายเอกชน (พิมพคร้ังท่ี 6).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
นันทวัฒน บรมานันท.  (2553).  กฎหมายปกครอง.  กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
  .  (2553).  รวมกฎหมายเกีย่วกับการจัดทําบริการสาธารณะระดับชาติ.          
 กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
  .  (2552).  หลักกฎหมายปกครองเก่ียวกับบริการสาธารณะ (พิมพคร้ังท่ี 4).          
 กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
 .  (2551).  หลักพื้นฐานกฎหมายปกครองฝรั่งเศส (พิมพคร้ังท่ี 2).  กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
บรรเจิด สิงคะเนติ.  (2552).  หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย                       
 (พิมพคร้ังท่ี 3).  กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.  (2550).  กฎหมายมหาชน เลม 1 วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของ
 กฎหมายมหาชนยุคตางๆ (พิมพคร้ังท่ี 9).  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 .  (2538).  กฎหมายมหาชน เลม 3 ท่ีมาและนิติวิธี.  กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 
 .  (2542).  รัฐธรรมนูญนารู.  กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
บุญศรี มีวงศอุโฆษ.  (2551).  กฎหมายรัฐธรรมนูญ.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
 .  (2549).  หลักการใชอํานาจขององคกรท่ีตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
 สิทธิ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ.  กรุงเทพฯ: สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ. 
ประดิษฐ มนูธรรม,  หลวง (ปรีดี พนมยงค).  (ม.ป.ป.).  คําอธิบายกฎหมายปกครอง.  (ม.ป.ท.).         
ประวีณ ณ นคร.  (2551).  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พรอมดวยสรุป
 สาระสําคัญ และคําอธิบายรายมาตรา.  กรุงเทพฯ: สวัสดิการสํานักงาน ก.พ.. 
ปรีชา พานิชวงศ.  (2540).  คําอธิบายกฎหมายลมละลาย.  กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ. 
พรชัย เล่ือนฉวี.  (2546).  กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง (พิมพคร้ังท่ี 4).    
 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 
 

DPU



 200 

พฤทธิสาร ชุมพล,  ม.ร.ว..  (2544).  ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาในอังกฤษ.  
 กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
พิชัย  นิลทองคํา.  (2542).  หลักคิด เจตนารมณ สาระลักษณะสําคัญเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ              
 พ.ร.บ. จัดต้ังศาลลมละลายและวิธีพิจารณาคดีลมละลาย พ.ศ. 2542.   
 กรุงเทพฯ: อฑตยา. 
 .   (2548).  พระราชบัญญัติลมละลาย  พุทธศักราช  2483 และท่ีแกไขเพิ่มเติม .           
 กรุงเทพฯ: อฑตยา มิเล็นเนียม.  
เพ็ญศรี วายวานนท.  (2514).  การบริหารงานบุคคลในประเทศไทย: ระบบคุณธรรม (พิมพคร้ังท่ี 2) 
   (อมร รักษาสัตย และโสรัจ สุจริตกุล บรรณาธิการ).   
 พระนคร: สํานักทําเนียบนายกรัฐมนตรี.  
โภคิน พลกุล.  (2539).  หลักกฎหมายมหาชน (พิมพคร้ังท่ี 2).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
มองซิเออร เอ. ซี. เลเดเกอร.  (2459).  คําอธิบายพระราชบัญญัติลักษณะลมละลาย.   

กรุงเทพฯ: เดลิเมล.  
มานิตย จุมปา.  (2543).  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
 (พิมพคร้ังท่ี 3).  กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 
ร. แลงกาต.  (2526).  ประวตัิศาสตรกฎหมายไทย เลม 2.  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานชิ. 
ลาลูแบร ซิมอน เดอ.  (2548).  จดหมายเหตุ ลา ลูแบร ราชอาณาจักรสยาม (พิมพคร้ังท่ี 2).   
 แปลโดย สันต ท. โกมลบุตร.  นนทบุรี: ศรีปญญา. 
วรพจน วิศรุตพิชญ.  (2538).  สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ.  กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
 .  (2543).  สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  
 (พิมพคร้ังท่ี 6).  กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
วิชา มหาคุณ.  (2549).  กฎหมายลมละลายฉบับสมบูรณ (พิมพคร้ังท่ี 11).  กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ. 
 .  (2550).  คําอธิบายกฎหมายวาดวยลมละลาย เร่ือง กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟู
 กิจการของลูกหนี้.  กรุงเทพฯ: สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา. 
วิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ.  (2547).  กฎหมายฟนฟูกิจการ.  กรุงเทพฯ: วิศิษฏสรอรรถ. 
วิษณุ เครืองาม.  (2530).  กฎหมายรัฐธรรมนูญ (พิมพคร้ังท่ี 3).  กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ. 
วีระ โลจายะ.  (2547).  กฎหมายมหาชน: สิทธิเสรีภาพของประชาชน หนวยท่ี 8-15 (พิมพคร้ังท่ี 33).  
 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 .  (2532).  กฎหมายสิทธิมนุษยชน (พิมพคร้ังท่ี 10).  กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ. 
วีระพงษ  บุญโญภาส.  (2552).  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (พิมพคร้ังท่ี 6).  กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ. 

DPU



 201 

ศุภชัย ยาวะประภาษ.  (2548).  การบริหารบุคคลภาครัฐไทย: กระแสใหมและส่ิงทาทาย             
 (พิมพคร้ังท่ี 2).  กรุงเทพฯ: จุดทอง. 
สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ.  (2542).  กฎหมายฟนฟูเศรษฐกิจกับอนาคตของประเทศ.  
 กรุงเทพฯ: รวมดวยชวยกัน.     
สมชาย กษิติประดิษฐ.  (2554).  กฎหมายสิทธิมนุษยชน (พิมพคร้ังท่ี 17).   
  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.  
สมยศ เช้ือไทย.  (2535).  คําอธิบายหลักรัฐธรรมนูญท่ัวไป.  กรุงเทพฯ: เรือนแกวการพิมพ. 
 .  (2555).  หลักกฎหมายมหาชนเบ้ืองตน (พิมพคร้ังท่ี 8).  กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
สารกิจปรีชา,  หลวง.  (2513).  คําอธิบายกฎหมายลักษณะลมละลาย (พิมพคร้ัง 6). 
 พระนคร: น่ําเซียการพิมพ. 
สารนัยประสาสน,  หลวง.  (2483).  คําสอนช้ันปริญญาตรี กฎหมายลักษณะลมละลาย.   

พระนคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง.  
สํานักงาน ก.พ..  (2551).  ประมวลกฎหมายระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2471 – 2551.  
 กรุงเทพฯ: สวัสดิการสํานักงาน ก.พ.. 
 . (2536).  พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวกับระบบขาราชการพลเรือน: 
 บันทึกประวัติการรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ .ศ .  2471.  
 กรุงเทพฯ: ประชาชน. 
 .  (ม.ป.ป.).  มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมในสหรัฐอเมริกา.  
 กรุงเทพฯ: สวัสดิการสํานักงาน ก.พ.. 
 .  (2554).  รายงานการติดตามการปฎิบัติตามคําวินิจฉัยอุทธรณและคําวินิจฉัย                 
 เร่ืองรองทุกขของ ก.พ.ค..  กรุงเทพฯ: สํานักงาน ก.พ.. 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.  (2552).  กฎหมายไทย: เลม 9 บุคลากรภาครัฐ.   
 กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ 50. 
สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สํานักงาน ก.พ..  (2544).  การปฏิรูประบบราชการ 
 ของตางประเทศ.  นนทบุรี: สหมิตรพร้ินต้ิง.  
สํานักงานศาลปกครอง.  (2547).  หลักกฎหมายปกครองฝร่ังเศส.  กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพราว. 
สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน สํานักงานอัยการสูงสุด.  (ม.ป.ป.).  
 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายแพงและพาณิชย.  (ม.ป.ท.). 
สุธีร ศุภนิตย. (2552). หลักกฎหมายลมละลายและการฟนฟูกิจการ (พมิพคร้ังท่ี 8).                  
 กรุงเทพฯ: วิญูชน. 

DPU



 202 

สุนทร มณีสวสดิ์.  (2541).  คําอธิบายกฎหมายฟนฟกูิจการ.  กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
สุวินัย ภรณวลัย.  (2541).  เศรษฐกิจฟองสบู: บทเรียนและทางรอด.  

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
โสรัจ สุจริตกุล.  (2514).  การบริหารงานบุคคลในประเทศไทย: ประชาธิปไตยกับระบบขาราชการ
 พลเรือน (พิมพคร้ังท่ี 2) (อมร รักษาสัตย และโสรัจ สุจริตกุล บรรณาธิการ).  
 พระนคร: สํานักทําเนียบ นายกรัฐมนตรี.  
หยุด แสงอุทัย.  (2512).  คําอธิบายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 พรอมดวย         
 คําแปลมาตราเปนภาษาอังกฤษของทางราชการ.  พระนคร: น่ําเซียการพิมพ. 
 .  (2533).  ความรูเบ้ืองตนเกีย่วกับกฎหมายท่ัวไป.  กรุงเทพฯ: ประกายพรึก. 
อําพล เจริญชีวินทร.  (2547).  คูมือการจัดทํานิติกรรมสัญญา  (พิมพคร้ังท่ี 6). กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 
อุดม รัฐอมฤต, นพนิธิ สุริยะ และบรรเจิด  สิงคะเนติ.  (2544).  การอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หรือ
 ใชสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย.  
 กรุงเทพฯ: สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ. 
อุทัย หิรัญโต.  (2523).  หลักการบริหารงานบุคคล.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 
 

บทความ 
  
กฤษณ วสีนนท.  (2547).  “เสรีภาพในทางการคาและอุตสาหกรรมในระบบกฎหมายไทย: การ
 จํากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ และการแขงขันโดยเสรีอยาง
 เปนธรรมโดยฝายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540.”  
 วารสารกฎหมาย,  23 (1),  72. 
เกษม สุวรรณกุล.  (2513, พฤษภาคม).  “การบริหารงานบุคคลตามระบบคุณวุฒิ.”  
 วารสารการบริหาร,  1 (3),  44. 
เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน.  (2544, กันยายน - ธันวาคม).  “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพ.”   
 วารสารศาลรัฐธรรมนูญ,  3 (9),  27-35. 
 .  (2554).  “หลักสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย: แนวความคิด
 และภาคปฏิบัติ.”  จุลนิติ,  8 (1),  44. 
จรัญ โฆษณานันท.  (2528,ธันวาคม).  สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของมนุษย: บทวิจารณเชิง
 วิเคราะหแนวความคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนในโลกที่มิใชตะวันตก.”  วารสารกฎหมาย,         
 10 (2),  73. 

DPU



 203 

ธัญญานุช ตันติกุล.  (2552).  “คดีลมละลายของลูกหนี้บุคคลธรรมดาในประเทศสหรัฐอเมริกา.” 
 ดุลพาห,  56 (1),  104. 
นฤมล สุขสวัสดิ์ และปรัชญา มหาวินิจฉัยมนตรี. (2550).  “สภาวะลมละลายกับสถานภาพ            
 การเปนเจาหนาท่ีของรัฐ.”  ดุลพาห,  54 (1),  87.   
นิติพร ตันวิไลย.  (2549).  “สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญฝร่ังเศส.”  วารสารกฎหมายปกครอง.   
 24 (1),  24-30. 
บรรเจิด สิงคะเนติ.  ( ตุลาคม 2546 – มีนาคม 2547).  “ความเสมอภาคในการสมัครสอบเพ่ือเขารับ
 ราชการ.”  วารสารผูตรวจการแผนดิน,  2 (2),  7-8. 
บุปผา อัครพิมาน.  (2548, มกราคม - เมษายน).  “หลักกฎหมายท่ัวไป.”  วารสารวิชาการ                  
 ศาลปกครอง,  5 (1),  13.   
ไพศิษฐ พิพัฒนกุล ( 2523). “การจํากัดสิทธิเสรีภาพทางดานแรงงาน.”  
  วารสารนิติศาสตร,  11 (3),  503-504. 
ภูมิ โชคเหมาะ .  (2546,สิงหาคม). “มาตรการทางกฎหมายในการปองกันการลมละลาย  :             
 ศึกษากรณีกฎหมายลมละลายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายลมละลายฝร่ังเศส.” 
 วารสารราม’รพี’ 46  มหาวิทยาลัยรามคําแหง,  197. 
ม. ฤชุพันธ ( 2510, กันยายน).  “ประวัติระบบขาราชการพลเรือนอเมริกัน.” วารสารขาราชการ,  12 (9) 
  ,  41. 
มนตรี ศิลปมหาบัณฑิต.  (2542, มกราคม-มิถุนายน).  “มาตรการฟนฟูลูกหนี้ตามกฎหมายลมละลาย
 ของสหรัฐอเมริกา.”  ดุลพาห,  46 (1),  32. 
ฤทัย หงสสิริ.  (2543, กันยายน - ธันวาคม).  “การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมและมาตรการของรัฐ  
 ท่ีไมเปนการเลือกปฏิบัติตอบุคคลโดยไมเปนธรรม.”  วารสารศาลรัฐธรรมนูญ,  2 (6)            
 ,  19.   
วรเจตน ภาคีรัตน. (2542, มิถุนายน) “เ ง่ือนไขการตรากฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
 ประชาชน “มาตร” ในการควบคุมการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
 กฎหมาย.”  วารสารนิติศาสตร,  30 (2),  187-193. 
วิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ.  (2543, สิงหาคม). “ขอสังเกตบางประการตอความสามารถของบุคคล 
 ลมละลาย.”  วารสาร รพี’ 43 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ,  130-131. 
ศรีราชา เจริญพาณิช.  (2554).  “หลักสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย: 
 แนวความคิดและภาคปฏิบัติ.”  จุลนิติ,  8 (1),  4. 
สมคิด เลิศไพฑูรย.  (2542, มิถุนายน).  “หลักความเสมอภาค.”  วารสารนิติศาสตร,  30 (2),  165. 

DPU



 204 

สมบูรณ รูกิจการพานิช.  (2543, มิถุนายน). “ความไมสามารถในการชําระหนี้.” จุลสารครบรอบ 1 ป 
  ศาลลมละลายกลาง,  1.   
สุขุมนัยประดิษ, หลวง.  (2501,กรกฎาคม).  “สาระสําคัญของระบบ Merit System.”             
 วารสารขาราชการ,  3 (7),  19-20. 
อนุรักษ นยิมเวช.  (2554).  “การประนอมหนี้ภายใตพระราชบัญญัติลมละลาย.”  จุลนิติ,                  
 8 (1),  69. 
อุกฤษ มงคลนาวิน.  (2518).  “ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน.”  บทบัณฑิตย,  
 32 (1),  13-15. 
 

วิทยานิพนธ 
 

ชัยณรงค เหลืองวิลัย.  (2542).  มาตรการฟนฟูลูกหนี้ท่ีมีกิจการขนาดเล็กภายใตกฎหมายลมละลาย   
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต).  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ถนอมนวล เช้ือบุญชัย.  (2532).  การฟนฟูองคกรธุรกิจท่ีประสบปญหาทางการเงิน   
 (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต).  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ภาคภูมิ โกกะอินทร.  (2549).  หลักความเสมอภาคในระบบกฎหมายไทย (วิทยานิพนธปริญญา
 มหาบัณฑิต).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
สรินยา ล่ิมวณิชสินธุ.  (2546).  การปลดจากลมละลายของบุคคลธรรมดา (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต).  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
อัจฉรา ประจันนวล.  (2540).  ปญหาความลาชาในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีลมละลาย  
 (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
 

เอกสารอ่ืนๆ 
 

กฤษณ วสีนนท.  (2551).  เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชากฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 
 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ.  (ม.ป.ป.).  กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ  
 สังคม  และวัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ: เอ็ส. เอ็ม. เซอรคิทเพรส. 
 .  (ม.ป.ป.).  กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง.  
 กรุงเทพฯ: เอ็ส. เอ็ม. เซอรคิทเพรส. 

DPU



 205 

คณะผูวิจัยฝายจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย: คณะผูวิจัยฝายศาลลมละลายกลาง.  (2545).  รายงานวิจัย
 ฉบับสมบูรณ “เร่ือง บทบาทของกฎหมายลมละลายและศาลลมละลายตอระบบ
 เศรษฐกิจไทย.”  เสนอตอศาลลมละลายกลาง.  กรุงเทพฯ: อฑตยามิเล็นเนียม. 
นรนิติ เศรษฐบุตร.  (2542).  เอกสารการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2475 (โดยสภา
 ผูแทนราษฎรชุดแรก).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุต โต).  (2554).  พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท             
 (พิมพคร้ังท่ี 16).  กรุงเทพฯ: สหธรรมิก. 
ภูมิ โชคเหมาะ และคณะ.  (2548).  เอกสารประกอบคําบรรยายกฎหมายลมละลายเปรียบเทียบ.  
 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
มูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย.  รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ “เร่ือง กฎหมายท่ีมีบทบัญญัติ           
 ท่ีไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ .”  เสนอตอคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมาย                
 เพื่อการพัฒนาประเทศ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.   
ราชบัณฑิตยสถาน.  (2544).  พจนานุกรมกฎหมายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (พิมพครั้งที่ 3).
 กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน. 
 .  (2546).  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.   

 กรุงเทพฯ: นานมีบุคสพับลิเคช่ันส. 
 .   (2524).  พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยาอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.
 กรุงเทพฯ: รุงศิลปการพิมพ. 
 .  (2549).  ศัพทนิติศาสตร อังกฤษ-ไทย  ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
 (พิมพคร้ังท่ี 6).  กรุงเทพฯ: นานมีบุคสพับลิเคช่ันส. 
รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการแกไขปญหาหนี้สินแหงชาติ สภาผูแทนราษฎร คร้ังท่ี 37           
 เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2554.   
วิริยะ นามศิริพงศพันธุ และคณะ.  รายงานการวิจัย “เร่ือง การแกไขกฎหมายท่ีกีดกันคนพิการในการ
 เขาไปมีสวนรวมในสังคม: ศึกษากรณีกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีจํากัดสิทธิคนพิการ
 ในการประกอบอาชีพ.” (โดยไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการ
 กฤษฎีกา).   
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  (2545).  รายงานการศึกษาวิจัย “เร่ือง 
 วิเคราะหคําพิพากษาคดีปกครองของศาลปกครองตางประเทศ.”   
 กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

DPU



 206 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, สํานักกฎหมาย.  (2550).  เอกสารประกอบการพิจารณา 
  รางพระราชบัญญัติวาดวยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล พ.ศ.... 
  (โดยสภานิติบัญญัติแหงชาติ).  บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิตบัิญญัติแหงชาติ 
  ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ คร้ังท่ี 34/2550 เปนพิเศษ  
  วันพุธท่ี 11 กรกฎาคม 2550.  
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ.  (2551).  กฎหมายพื้นฐานสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี.  
 กรุงเทพฯ: พี. เพรส.  
สุธีร ศุภนิตย  และคณะ.  (2547).  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ “เร่ือง ระบบกฎหมายลมละลาย               
 ในประเทศไทย.”  เสนอตอสถาบันกฎหมายพัฒนาเศรษฐกิจ สํานักงานคณะกรรมการ
 กฤษฎีกา.   
 

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และคําวินิจฉยัท่ีเก่ียวของ 
 
กฎ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑการจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง พ.ศ. 2551   
กฎ ก.พ.ค.วาดวยการอุทธรณและการพจิารณาวนิิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551  
ขอบังคับกระทรวงมหาดไทย ท่ี 6/2501 ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2501 เร่ือง ระเบียบการพิมพลายน้ิวมือ
ขาราชการทหาร, พลเรือน, พนักงานเทศบาล สุขาภิบาล และพนักงานขององคการของรัฐบาลตางๆ  
คําวินิจฉัย ก.พ.ค. เร่ืองแดงท่ี 0012153 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2553  
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ท่ี 15/2555 ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2555 
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ท่ี 16/2545 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2545 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
ประมวลกฎหมายอาญา 
พระราชบัญญัติขาราชการฝายตุลาการ พุทธศักราช 2471 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวธีิการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2471 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2476 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2479 

DPU



 207 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2482 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธสักราช 2485 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2495 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483  
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2511 
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2526 
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2541 
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2543 
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2547 
ระเบียบ ก.พ. วาดวยการขอยกเวนใหเขารับราชการกรณีมีลักษณะตองหาม 
เปนขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 
ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 
ระเบียบสํานกังานตํารวจแหงชาติ วาดวยการพิมพลายน้ิวมือ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2543 
ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0410.2/13798 ลงวันท่ี 23 เมษายน 2555 
หนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี น. 826/2482 ลงวันท่ี 2 พฤษภาคม 2482 
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1001/ว 13 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2555 
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1001/470 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2545 
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร 0601/597 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2535 
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0204/ว 25 ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2542 
 

DPU



 208 

สารสนเทศจากส่ืออิเล็กทรอนิกส 
 

กรมราชทัณฑ กระทรวงยุตธิรรม.  เคร่ืองมือในการลงโทษ.  สืบคนเม่ือ 1 กรกฎาคม 2555,  จาก  
 http://www.correct.go.th /mu/index2.html 
 .  ประวัติการลงโทษของไทย.  สืบคนเม่ือ 1 กรกฎาคม 2555,  จาก                   
 http://www.correct.go.th/mu/index1.html 
จรวยพร ธรณินทร.  การส่ังใหออกจากราชการเพราะลมละลาย.  สืบคนเม่ือ 25 สิงหาคม 2554,  จาก  
 http://www.charuaypontorranin.com/index.php?lay =show&ac =article&Id= 
 538971282&Ntype=4       
แจ็ค ดอนเนลลี.  ปฐมบทสูสิทธิมนุษยชน: สิทธิมนุษยชนคืออะไร.   
 สืบคนเม่ือ 15 เมษายน 2554,  จาก 
 http://thai.bangkok.usembassy.gov/root/pdfs/hrintrothai.pdf 
นันทวัฒน บรมานันท.  ความหมายของประโยชนสาธารณะ.    
 สืบคนเม่ือ 25 สิงหาคม 2554,  จาก  
 http://www.pub-law.net/Publaw/view.aspx?ID=461 
ภูริชญา วัฒนรุง.  ลักษณะทางกฎหมายมหาชนของประโยชนสาธารณะ.   
 สืบคนเม่ือ 25 สิงหาคม 2554,  จาก  
 http://www.archanpoo.net/index.php?option=com_content&view=article&catid
 =2%3 Aanswer&id =26%3 Aquestion-8&Itemid=4 
ยงยุทธ ภูประดับกฤต.  บุคคลลมละลาย: กรณีลักษณะตองหามและเหตุแหงการพนจากตําแหนง. 
 สืบคนเม่ือ 20 กรกฎาคม 2554,  จาก  
 http://web.krisdika.go.th/data/activity/act78.pdf 
วิษณุ วรัญู.  การคัดเลือกและฝกอบรมผูท่ีจะเปนขาราชการระดับสูงของฝร่ังเศส.   
 สืบคนเม่ือ 22 กรกฎาคม 2554,  จาก  
 http://web.krisdika.go.th/data/activity/act59.htm 
ลิขิต ธีรเวคิน.  สิทธิในการประกอบอาชีพ.  สืบคนเม่ือ 15 เมษายน 2554,  จาก   
 http://www.dhiravegin.com/detail .php? item_id=000431 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.  รัฐสภาของสาธารณรัฐฝร่ังเศส.   
 สืบคนเม่ือ 14 กรกฎาคม 2554,  จาก  
  http://www.senate.go.th/index-of-parliament/pages /index_france01.htm 

DPU

http://www.correct.go.th/
http://www.correct.go.th/
http://www.charuaypontorranin.com/index.php?lay%20=show&ac
http://thai/
http://www.pub-law.net/Publaw/view.aspx?ID=461
http://www.archanpoo.net/index.php?option=com_content&view=article&catid
http://web.krisdika.go.th/data/activity/act59.htm
http://www.dhiravegin.com/detail%20.php
http://www.senate.go.th/index-of-parliament/pages%20/index_france01.htm


 209 

ภาษาตางประเทศ 
 

BOOKS 
 
Andrew R. Keay and Peter Walton. (2003). Insolvency Law: corporate and personal. 
 London: Pearson Education Limited. 
Central Office of Information.  (1995).  The Civil Service.  London: HMSO Pulication Centre. 
Christopher Berry.  (1987).  Bankruptcy: law and practice.  London: Butterworth & Co. 
Daneil Scott Zevits. (2006). American Legal Institutions. (4th ed.).  
 Bangkok: Ramkhamhaeng University. 
Fiona Tolmie. (1998).  Introduction to Corporate and Personal Insolvency Law.   
 London: Sweet & Maxwell. 
Harold F. Gortner. (1981).  Administration in the Public Sector.  New York: John Wiley & Sons. 
Ian F.Fletcher.  (2002).  The law of Insolvency (3rd ed.).  London: Sweet & Maxwell. 
J.H. Dalhuisen.  (1968).  Compositions in Bankruptcy A Comparative Study of the E.E.C. 
 Counjtries  England and the U.S.A.  U.S.A.: A.W. sijthoff Leyden.  
J.H. Thomson.  (1979).  The Principles of Bankruptcy Law (2nd ed.).   
 London: HFL Publishers Ltd. 
Martin A. Frey , Phyllis H. Frey , Sydney K. Swimson.  (2005).   
 Introduction to bankruptcy  law (4th ed.).  New York: West Legal Studies. 
Nihal Jayawickrama.  (2002).  The Judicial Application of Human Rights Law: National, 
 Regional and International Jurisprudence. Cambridge: Cambridge University. 
P.W.D. Redmond  revise by  I.M. McCallum.  (1981).  Bankruptcy law (8th ed.).   
 Mcdonald and Evan Ltd. 
Pinai Nanakorn.  (2007).  Constitution of the kingdom of Thailand, B.E. 2550 (2007). 
 Bangkok: Bureau of Printing Services.  
Richard A. Mann and Barry S. Roberts.  (2005).   
 Business Law and the Regulation of Business (8th ed).   
 U.S.A.: Thomson/South-Western West. 
 

DPU



 210 

ARTICLES 
 
Charles Jordan Tabb.  (1995).  “The history of the Bankruptcy Laws in the United States.”   
 American Bankruptcy Institute Law Review,  3 (5),  7-36. 
 .  (1990, November).  “The Scope of the Fresh Statrt in Bankruptcy: Collateral 
 Conversation and the Dischargeability Debate.”  
 The George Washington Law Review 59,  62. 
Louis Edward Levinthal.  (1918, April).  “The early history of bankruptcy law.”  
 University of Pennsylvania Law Review and American Law Register,   
 66 (5/6),  244-245. 
Rafael Efrat.  (2006,July).  “The Evolution of Bankruptcy Stigma.”   
 Theoretical Inquires in Law,  7(2),  373. 
 

LAWS 
 
African Charter on Human and People’s Rights 
American Convention on Human Right Additional Protocol 
Civil Service Management Code (U.K.) 
Civil Service Reform Act of 1978 (U.S.A.) 
Code de commerce: Livre VI des difficultés des entreprises 
Constitution of the United States of America 
European Social Charter   
International Covenant on Civil and Political Rights  
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
The American Declaration of the Right and Duties of Man 
The Insolvency Act 1986 (U.K.) 
Title 11, United States Code (Bankruptcy)  
Universal Declaration of Human Rights 
 
 

DPU



 211 

ELECTRONIC SOURCES 
 

A Division of New Genration Research.  A Brief History of Bankruptcy. 
 Retrieved March 17, 2012,  from  
 http://www.bankruptcydata.com/Ch11History.htm 
ChristiaNet.  Employment after bankruptcy.   
 Retrieved July 14, 2012,  from    
 http://www.christianet.com/bankruptcy/employmentafterbankruptcy.htm 
Craig Andresen.  Court Rules That Private Employers May Refuse To Hire Based Upon  
 Bankruptcy Filing.  Retrieved November 1, 2012,  from  
 http://www.bankruptcylawernetwork.com/2010/07/14/refusal-to-hire-based-
 upon-bankruptcy-filling-appoveed-by-pennsylvanai-court/ 
Department for Business, Innovation & Skills (BIS).  Effects of a Bankruptcy Restrictions Order 
 (“BRO”).  Retrieved March 14, 2012,  from   
 http://www.bis.gov.uk/insolvency/personal-insolvency/bros-and-brus 
Georgia Bankruptcy Blog.  No. 10-20250, In The United States Court of Appeals for the Fifth 
 Circuit ,March 4 ,2011,  Retrieved August 25, 2012,  from    
 http://www.georgiabankruptcyblog.com/uploads/file/Burnett%20Stewart 
 %20Title.pdf 
Hautcoeur, Pierre-Cyrille; Levratto, Nadine. (2007-12, PSE Working Papers n°2007-29). 
 “Bankruptcy law and practice in 19th century France.”  Paris -Jourdan Sciences 
 Economiques.  Retrieved October 30, 2012,  from 
 http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/58/78/28/PDF/wp200729.pdf 
Legal Information Institute.  Employment discrimination: an overview.  
 Retrieved March 16, 2012,  from  
 http://www.law.cornell.edu/wex/employment_discrimination 
The Secretariat of the United Nations.  (2006).  Republic of France : Public Administration    
 Country Profile.  Retrieved August 25, 2011,  from  
 http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/ documents/un/unpan023308.pdf 
 

DPU

http://www.bankruptcydata.com/Ch11History.htm
http://www.christianet.com/bankruptcy/employ
http://www.bankruptcylawernetwork.com/2010/07/14/refusal-to-hire-based-
http://www.bis.gov.uk/insolvency/personal-insolvency
http://www.georgiabankruptcyblog.com/uploads/file/Burnett%20Stewart
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/58/78/28/PDF/wp200729.pdf
http://www.law.cornell.edu/wex/employment_discrimination
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/%20documents/un/


 212 

The UK Civil Service.  Civil Service Management Code. 
 Retrieved November 1, 2012,  from  
 http://resources.civilservice.gov.uk/wp-content/uploads/2011/09/ 
 CSMC-June-2011.doc 
Transparency International.  Corruption Perceptions Index 2011: The results.   
 Retrieved October 30, 2012,  from 
 http://www.transparency.org/cpi2011/press 
Wikipedia,  the free encyclopedia.  Employment discrimination law in the United States.  
 Retrieved March 16, 2012,  from 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Employment_discrimination_law_ in_the_United_States 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

DPU

http://resources.civilservice.gov.uk/wp-content/uploads/2011/09/
http://www.transparency.org/cpi2011/press
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=http:%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEmployment_discrimination_law_+in_the_United_States&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEmployment_discrimination_law_in_the_United_States&ei=81-RUPyQIcr3rQeJpoEg&usg=AFQjCNH4iMf0zdOUQ7ahder55XD629CMRA
http://en.wikipedia.org/wiki/Employment_discrimination_law_


ภาคผนวก 

 
 
 
 

DPU



 214  

 

ภาคผนวก ก 
บัญชีรายช่ือกฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ 

การจํากัดสิทธิบุคคลลมละลายในการประกอบอาชีพ 
หรือการดํารงตําแหนง 
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บัญชีรายชื่อกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติเก่ียวกับ 
การจํากัดสิทธิบุคคลลมละลายในการประกอบอาชีพหรือการดํารงตําแหนง 

 
1.    กฎหมายท่ีใชบังคับในสวนราชการ 
 1.1   พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 หมวด 1  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  
 มาตรา 7 วรรคสอง หลักเกณฑและวิธีการไดมาของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ตาม (4) และกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม (5) ใหเปนไปตามท่ี
กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
 มาตรา 14  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนงเม่ือ...(3) เปนบุคคลลมละลาย... 
 หมวด 2  บทท่ัวไป 
 มาตรา 29 วรรคหนึ่ง  การดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนไปตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาคระหวางบุคคล และหลักการ
ไดรับการปฏิบัติและการคุมครองสิทธิอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน 
 มาตรา 29 วรรคสอง การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม เพราะเหตุแหงความ
แตกตางในเร่ืองถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นท่ีไมตรงกัน
ในเร่ืองอ่ืนๆ จะกระทําไมได 
 มาตรา 30  ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา สําหรับ
การเปนผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูซ่ึงจะเขารับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติท่ัวไป ดังตอไปนี้…(9) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา 46 ผูสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใด ตองมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30... 
 มาตรา 49 ผูไดรับการบรรจุและแตงต้ังเขารับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา...หากปรากฏภายหลังวาผูนั้นขาดคุณสมบัติท่ัวไป...ใหผูมีอํานาจตามมาตรา  
53 ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการโดยพลัน ... 
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 หมวด 8  การออกจากราชการ 
 มาตรา 107  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการเม่ือ...(4) ถูก
ส่ังใหออกตามมาตรา 49... 
 มาตรา 110  ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 มีอํานาจส่ังใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ไดในกรณีท่ีกฎหมายดังกลาวบัญญัติใหผูถูกส่ังใหออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ...(3) เม่ือ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา 30 (9) ... 
 
 1.2   พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  
 หมวด 1  บทท่ัวไป 
 มาตรา 7  ผูท่ีจะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองมี
คุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี... (ข) ลักษณะตองหาม...(6) เปนบุคคล
ลมละลาย... 
  หมวด 2  คณะกรรมการ 
 มาตรา 13  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 12 กรรมการตาม
มาตรา 11 (3) พนจากตําแหนงเม่ือ...(3) เปนบุคคลลมละลาย... 
 หมวด 7  การออกจากราชการ 
 มาตรา  55  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการเม่ือ...(4) ถูก
ส่ังใหออกตามมาตรา 57... 
 มาตรา 57  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดมีกรณีดังตอไปน้ี ใหผูมี
อํานาจตามมาตรา 28 หรือสภาสถาบันอุดมศึกษาส่ังใหออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญ      
เหตุทดแทน... (3) มีลักษณะตองหามตามมาตรา 7 (ข) (1) (2) (5)  หรือ (6)... 
 
 1.3   พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 
 ลักษณะ 3  คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ 
 มาตรา 20  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้...(6) เปนบุคคลลมละลาย... 
 มาตรา 22 วรรคหนึ่ง  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 21  
กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเม่ือ...(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 20... 
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 ลักษณะ 5  คณะกรรมการขาราชการตํารวจ 
 มาตรา 33 วรรคหนึ่ง  กรรมการขาราชการตํารวจผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 20... 
 มาตรา 39 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 38 กรรมการ
ขาราชการตํารวจผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเม่ือ (1) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา 33... 
 ลักษณะ 6  ระเบียบขาราชการตํารวจ  
 หมวด 2  การบรรจุ การแตงต้ังและการเล่ือนข้ันเงินเดือน 
 มาตรา 48 ผูท่ีจะไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ ตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้...(6) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามอ่ืนตามท่ี
กําหนดในกฎ ก.ตร. 
 หมวด 7  การออกจากราชการ 
 มาตรา 98  ผูไดรับการบรรจุเปนขาราชการตํารวจ หากภายหลังปรากฏวา
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 48...ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 72 ส่ังใหออกจาก
ราชการ... 
 - กฎ  ก.ตร.  วาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหามของการเปนขาราชการตํารวจ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
 ขอ 4  การสั่งใหขาราชการตํารวจออกจากราชการตามมาตรา 100 (3)ใหสั่งได         
เม่ือปรากฏวาขาราชการตํารวจผูนั้นขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ (1) เปนผูตอง
คําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดใหเปนบุคคลลมละลาย... 
 
 1.4   พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 
 หมวด 5  คณะผูบริหาร 
 มาตรา 42  ใหมี “สภากลาโหม” ประกอบดวยสมาชิก ดังตอไปนี้...(26) สมาชิก
สภากลาโหมผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนผูมีความรูและความเช่ียวชาญเปนท่ีประจักษท่ัวไปในดาน
การทหาร ดานความม่ันคง ดานการบริหารราชการ ดานกฎหมายหรือดานอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับอํานาจ
หนาท่ีของกระทรวงกลาโหม จํานวนไมเกินสามคนซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมแตงต้ัง
ตามมติของสภากลาโหม... 
 มาตรา 45  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ สมาชิกสภากลาโหมตามมาตรา 
42 (26) พนจากตําแหนงเม่ือ... (3)  เปนบุคคลลมละลาย... 
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 1.5  พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522   
 หมวด 2  กรรมการกฤษฎีกา 
 มาตรา 14  นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการกฤษฎีกาพนจากตําแหนง 
เม่ือ..(5) เปนบุคคลลมละลาย… 
 
 1.6   พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547  
 มาตรา 6 กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้... (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย... 
 มาตรา 8 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนงเม่ือ... (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 6...  
 
 1.7   ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 
 ขอ 6  ผูท่ีจะเขารับราชการเปนลูกจางประจําตองมีคุณสมบัติท่ัวไปดังตอไปนี้ ... 
(10) ไมเปนบุคคลลมละลาย... 
 ผู ท่ี จะ เข า รับราชการเปนลูกจ างประจํ า ซ่ึงขาดคุณสมบัติตาม . . . (10) . . . 
กระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได...   
 การขอยกเวนและการพิจารณายกเวนในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติท่ัวไปใหเปนไป 
ตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
 ผูท่ีเขาเปนลูกจางประจําตองมีคุณสมบัติท่ัวไปตามวรรคหน่ึงตลอดเวลา... 
 ขอ 60  ผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามขอ 13 มีอํานาจส่ังใหลูกจางประจําออกจากราชการ
เพื่อรับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจางได และการส่ังใหออกจาก
ราชการเพ่ือรับบําเหน็จ นอกจากใหทําไดในกรณีท่ีกําหนดไวในขออ่ืนของระเบียบนี้แลวใหทําได
ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ดวยคือ... (2)  เม่ือลูกจางประจําผูใดขาดคุณสมบัติตาม ขอ 6 (10) ... 
ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการได... 
 
 1.8   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 ขอ 8  ผูซ่ึงไดรับการจางเปนพนักงานราชการ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้...(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย... 
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2.    กฎหมายท่ีใชบังคับในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2.1    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 
 หมวด 1  การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัด 
 มาตรา 9 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนงเม่ือ…(3) เปนบุคคลลมละลาย 
 หมวด 2  การบริหารงานบุคคลในเทศบาล 
 มาตรา 23 วรรคหา กรรมการซ่ึงเปนผูแทนพนักงานเทศบาลและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได และใหนําความใน
มาตรา 6 มาตรา 7  มาตรา 8 และมาตรา 9 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 หมวด 3  การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตําบล 
 มาตรา 25 วรรคหก  กรรมการซึ่งเปนผูแทนพนักงานสวนตําบล และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได และใหนําความใน
มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 หมวด 4  การบริหารงานบุคคลในกรุงเทพมหานคร 
 มาตรา 27 การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร 
 หมวด 5  การบริหารงานบุคคลในเมืองพัทยา 
 มาตรา 28 วรรคหก  กรรมการซ่ึงเปนผูแทนพนักงานเมืองพัทยาและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีป และอาจไดรับคัดเลือกอีกได และใหนําความใน
มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
 2.2    พระราชบัญญัติการเลือกตัง้สมาชกิสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2545 
 หมวด 5  ผูสมัคร การสมัครรับเลือกตั้ง และตัวแทนผูสมัคร 
 มาตรา 45  บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง...(2) เปนบุคคลลมละลาย… 
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 2.3   พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540  
 หมวด 2  สภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

มาตรา 9 วรรคหนึ่ง  สภาองคการบริหารสวนจังหวัดประกอบดวยสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

มาตรา 9 วรรคสอง  ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดนอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นแลว จะตองไมเปนผูที่พนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น         
คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน เลขานุการหรือท่ีปรึกษาผูบริหาร
ทองถ่ิน เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทํากับ  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมถึงหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง… 

มาตรา 11  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสิ้นสุดลง
เม่ือ…(6) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 9 วรรคสอง 

หมวด 3  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
มาตรา 35/1  บุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถ่ิน… 

มาตรา 36  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง เม่ือ...(4) ขาดคุณ 
สมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 35/1 

มาตรา 37  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง เม่ือ...(5) ขาดคุณ 
สมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 35/1 

มาตรา 37/1 วรรคสอง  ใหนําความในวรรคสองของมาตรา 36 มาใชบังคับกับกรณี
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
โดยอนุโลม 
 
 2.4   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
 สวนท่ี 2  องคการเทศบาล 
 บทท่ี 3 ทว ิ นายกเทศมนตรี  
 มาตรา 48 ฉ บุคคลผูมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหาม     
มิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรี… (3) เปนบุคคลลมละลาย 
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 มาตรา 48 ปญจทศ  นายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง เม่ือ… (5) ขาดคุณสมบัติตาม
มาตรา 48 เบญจ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 48 ฉ 
 มาตรา 48 โสฬส  รองนายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง เม่ือ… (5) ขาดคุณสมบัติ
ตามมาตรา 48 เบญจ (1) และ (2) หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 48 ฉ 
 สวนท่ี 7  คณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาล 
 มาตรา 75 จัตวา  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 75 ตรี 
กรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลพนจากตําแหนง เม่ือ...(3) เปนบุคคลลมละลาย 
 
 2.5    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  
 หมวด 1  สภาตําบล  
 สวนท่ี 1  สมาชิกสภาตําบล 
 มาตรา 8  ผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งตองมีคุณสมบัติ      
และไมมีลักษณะตองหามเชนเดียวกับผูมีสิทธิเลือกต้ังตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
 มาตรา 9 ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้ง
ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้...(3) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ประการอ่ืนเชนเดียวกับผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
 
 2 . 6  พระร าชบ ัญญัต ิร ะ เบ ียบข า ร าชกา รกร ุง เทพมหานครและบ ุคล ากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554  
 หมวด 1   คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
 มาตรา 8  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้...(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 มาตรา 10  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนงเม่ือ…(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 8  
 หมวด 2  คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานคร 
 มาตรา 33 กรรมการ ก .พ.ค. กรุงเทพมหานคร  ตองไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้...(7) เปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

DPU



 222 

 มาตรา  36  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการ  ก .พ .ค . 
กรุงเทพมหานครพนจากตําแหนงเม่ือ…(4)... มีลักษณะตองหามตามมาตรา 33  
 หมวด 3  ขาราชการกรุงเทพมหานคร 
 มาตรา 43 วรรคหนึ่ง ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการกรุงเทพมหานคร
ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้…ข. ลักษณะตองหาม…(4) เปน
บุคคลลมละลาย... 
 มาตรา 43 วรรคสอง ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข. (4)... ก.ก. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได... มติของ ก.ก. 
ในการยกเวนดังกลาวตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาของจํานวนกรรมการที่มาประชุม 
การลงมติใหกระทําโดยลับ 
 มาตรา 43 วรรคสาม  การขอยกเวนตามวรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบท่ี ก.ก. 
กําหนด 
 มาตรา 43 วรรคส่ี  ในกรณีตามวรรคสอง ก.ก. จะยกเวนใหเปนการเฉพาะราย 
หรือจะประกาศยกเวนใหเปนการท่ัวไปก็ได 
 
 2.7    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542  
 หมวด 1  การจัดต้ังเมืองพัทยา   
 สวนท่ี 1  สภาเมืองพัทยา 
 มาตรา 13  บุคคลผูมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหาม
มิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก…(3) เปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา 19  สมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลงเม่ือ ...(5) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 12 
หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 13 
 สวนท่ี 2  นายกเมืองพัทยา 
 มาตรา 44  บุคคลผูมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา 13 เปนบุคคลตองหาม 
มิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเมืองพัทยา 
 มาตรา 47  รองนายกเมืองพัทยาตอง...ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 44 
 มาตรา 50 นายกเมืองพัทยาพนจากตําแหนงเมื่อ... (5) ขาดคุณสมบัติตาม
มาตรา 43 หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 44 
 มาตรา 51  รองนายกเมืองพัทยาพนจากตําแหนงเม่ือ.... (5) ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา 47 
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3.    กฎหมายท่ีใชบังคับในรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน 
 3.1    พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2518  

มาตรา 5  กรรมการของรัฐวิสาหกิจนอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามท่ีกําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ แลว ยังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้ดวย... (4) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 

มาตรา 8  นอกจากการพนจากตําแหนงตามท่ีกําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 
แลว กรรมการพนจากตําแหนงเม่ือ... (3) เปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 5 

มาตรา 8 ตรี  ผูบริหารนอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ี
กําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ แลว ยังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
ดวย…(4) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 

มาตรา 8 จัตวา  ในการจางและแตงต้ังผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ ใหคณะกรรมการ
ของรัฐวิสาหกิจนั้น ตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหน่ึงมีจํานวนหาคน ซ่ึงตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา 8 ตรี (1) (3) (4)...  

มาตรา 8 เบญจ  นอกจากการพนจากตําแหนงตามท่ีกําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจ
นั ้นๆ  แลว  ผูบริหารพนจากตําแหนงเมื่อ ...(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา 8 ตรี 

มาตรา 9  พนักงานของรัฐวิสาหกิจ นอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามที่กําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ แลว ยังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปนี้ดวย…(4) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 

มาตรา 11 นอกจากการพนจากตําแหนงตามท่ีกําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 
แลว พนักงานพนจากตําแหนง เม่ือ…(3) เปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 9... 

 
 3.2   พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511 
 ไมพบขอความท่ีเปนการจํากัดสิทธิบุคคลลมละลาย 
  - ขอบังคับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ฉบับท่ี 353 วาดวยบุคคล  
 ผูท่ีจะไดรับการจาง การบรรจุ ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้...ขอ 5 ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว  ขอ 6 ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือไมเคยเปนบุคคล
ลมละลายทุจริต 
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 3.3   พระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย  พ.ศ. 2494 
 มาตรา 27  ผูมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ตองหามมิใหเปนประธาน
กรรมการหรือกรรมการ คือ…(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวย
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 มาตรา 29 ประธานกรรมการและกรรมการยอมพนจากตําแหนงกอนถึงวาระ        
ตามความในมาตรา 28 เม่ือ…(4) มีลักษณะตองหามตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 27 
 - ขอบังคับการรถไฟแหงประเทศไทย ฉบับท่ี 3.5 ระเบียบวินัยและการลงโทษ
พนักงานของการรถไฟแหงประเทศไทย (ปรับปรุงใหม) วาดวยการลงโทษ 
 ขอ 4  การไลออกจะกระทําได เม่ือพนักงานผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ดังตอไปนี้.. ตองคําพิพากษาใหเปนคนลมละลายเพราะทําหนี้สินข้ึนดวยความทุจริต 
 ขอ 6  กรณีดังตอไปนี้ใหถือวาเปนกรณีความผิดปรากฏชัดแจง ใหลงโทษไลออกได
โดยไมตองมีการสอบสวน คือ (3) ตองคําพิพากษาใหเปนคนลมละลายเพราะทําหนี้สินข้ึนดวย
ความทุจริต 
 
 3.4   พระราชบัญญัติการทางพิเศษแหงประเทศไทย พ.ศ. 2550 
 หมวด 2  คณะกรรมการและผูวาการ 
 มาตรา 16 ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ นอกจากตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจแลวยังตองไมมีลักษณะตองหาม… 
 มาตรา 18 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 17 ประธาน
กรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ พนจากตําแหนงเม่ือ..(5) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา 16 
 มาตรา 22 ผูวาการนอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม               
กฎหมายวาดวยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจแลว ยังตองไมมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา 16 (3) 
 มาตรา 24  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 23 ผูวาการพนจาก
ตําแหนงเม่ือ…(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 22 
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 3.5   พระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. 2543 
 หมวด 2  คณะกรรมการและผูวาการ 
 มาตรา 15  ประธานกรรมการและกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ัง นอกจากตอง
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ... 
 มาตรา 17 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  16 ประธาน
กรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ…(5) ขาดคุณสมบัติตาม
มาตรา 14  หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 15  
 มาตรา 21 ผูวาการนอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม
กฎหมายวาดวยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจแลว... 
 มาตรา 23  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 22 ผูวาการพนจาก
ตําแหนงเม่ือ…(5) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 14 หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 21 
 
 3.6    พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 
 หมวด 2  การกํากับ การควบคุมและการบริหาร 
 มาตรา 23  ผูมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ตองหามมิใหเปนประธาน
กรรมการหรือกรรมการ...(3) เปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา 26  ประธานกรรมการและกรรมการยอมพนจากตําแหนงกอนถึงวาระ
ตามมาตรา 25 เม่ือ...(4) ขาดคุณสมบัติตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 22 หรือมีลักษณะตองหามตามท่ี
บัญญัติไวในมาตรา 23 
 มาตรา 29  ผูวาการยอมพนจากตําแหนงเม่ือ…(4) ขาดคุณสมบัติตามท่ีบัญญัติไว
ในมาตรา 22 หรือมีลักษณะตองหามตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 30 
 มาตรา 30  ผูมีลักษณะอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปนี้ ตองหามมิใหเปนผูวาการ… 
(4) เปนบุคคลลมละลาย 
 - ขอบังคับการประปานครหลวง ฉบับท่ี 28 วาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง และการ
ถอดถอนพนักงาน พ.ศ. 2517 (แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับ กปน. ฉบับท่ี 37, 41 และ 52) 
 ขอ 6  พนักงานตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ ...(7) ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว 
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 3.7    พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2522 
 หมวด 2  คณะกรรมการและผูวาการ 
 มาตรา 14  ประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง ตอง...มี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามกฎหมายวาดวยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 มาตรา 16  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 15 ประธาน 
กรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงเม่ือ...(4) ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามตาม มาตรา 14  
 มาตรา 20  ผูวาการ ตอง...มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวา
ดวยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
 มาตรา 21  ผูวาการพนจากตําแหนง...(6) เมื่อขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามตามมติของคณะกรรมการใหผูวาการออกจากตําแหนงตาม (3) ตองประกอบดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนกรรมการทั้งหมดท่ีอยูในตําแหนง นอกจากผูวาการ และตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  
 
 3.8   พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522  
 หมวด 1  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
 สวนที่ 2  คณะกรรมการและผูวาการ 
 มาตรา 20 ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง ตองมี
คุณสมบัติตาม (1) และ (2) และไมมีลักษณะตองหามตาม (3) (4) (5) (6) และ (7) ดังตอไปนี้…(3) 
เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา 22  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 21 ประธานกรรมการ 
หรือกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนง เม่ือ...(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา 20 
 มาตรา 26  ผูวาการตองมีคุณสมบัติตาม (1) (2) และ (3) และไมมีลักษณะตองหาม 
ตาม (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) ดังตอไปน้ี... (4) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา 27  ผูวาการพนจากตําแหนง เมื่อ…(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา 26 
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 3.9   พระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 
 หมวด 1  การจัดต้ังและวัตถุประสงค  
 มาตรา 15  หามมิใหผูมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้เปนผูอํานวยการ... (5) 
เปนบุคคลลมละลาย... 
 มาตรา 16 ผูอํานวยการพนจากตําแหนง เมื่อ…(3) มีลักษณะตองหามตาม
มาตรา 15  
 
 3.10  พระราชบัญญัติการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 
 หมวด 2  การกํากับ การควบคุม และการบริหาร 
 มาตรา 20  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 19 กรรมการ          
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงเม่ือ... (4) เปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา  26  ผูวาการหรือรองผูวาการพนจากตําแหนงเม่ือ... (4) ขาดคุณสมบัติ หรือ
มีลักษณะตองหามตามมาตรา 25 
 
 3.11  พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย พ.ศ. 
2522 
 หมวด 2  การกํากับ การควบคุม และการบริหาร 
 มาตรา 16 ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตอง…(3) ไมเปนบุคคล
ลมละลาย 
 มาตรา 18 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 17 ประธานกรรมการ 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ หรือท่ีปรึกษาพนจากตําแหนงเม่ือ...(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตอง 
หามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 16 
 มาตรา 23  ผูวาการ ตอง…(4) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 16 
(3)... 
 มาตรา 25  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 24 ผูวาการพนจาก
ตําแหนง เม่ือ…(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 23 
 
 3.12  พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 2503 
 มาตรา 11 นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 10 กรรมการซึ่ง 
คณะรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนง เม่ือ…(4)  เปนบุคคลลมละลาย 
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 3.13  พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2528 
 หมวด 2  คณะกรรมการและผูวาการ 
 มาตรา 15  กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังตองไมเปนพนักงานหรือลูกจาง และ
ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจดวย 
 มาตรา 17  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 16 กรรมการซ่ึง
คณะรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนง เม่ือ…(6) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหน่ึง
อยางใดตามมาตรา 15 
 มาตรา 22  ผูวาการและรองผูวาการตอง…(2) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามกฎหมายวาดวยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 มาตรา 23  ผูวาการหรือรองผูวาการพนจากตําแหนง เม่ือ…(5) ขาดคุณสมบัติหรือ
มีลักษณะตองหามตามมาตรา 22 
 หมวด 8  การควบคุมการกีฬา 
 มาตรา 53 วรรคหน่ึง  สมาคมใดซึ่งมีวัตถุประสงคหลักเกี่ยวกับการกีฬาหรือการ
สงเสริมการกีฬาโดยตรง ตองไดรับอนุญาตจาก กกท. จึงจะดําเนินการจัดตั้งตามกฎหมายได 
 มาตรา 53 วรรคสอง  การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 58  กรรมการของสมาคมท่ีไดรับอนุญาตตามมาตรา 53 ไมวาขอบังคับจะ
กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามประการอ่ืนไวอีกหรือไมก็ตามตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามดังตอไปนี้…(2) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
 
 3.14  พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 
 หมวด 2  การกํากับ ควบคุม และจัดการ 
 มาตรา 12/2  ผูมีลักษณะอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปนี้ ตองหามมิใหเปนประธาน
กรรมการหรือกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ัง…(3) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา 12/3  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 12/1 ประธาน
กรรมการและกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนง เม่ือ... (4) มีลักษณะตองหามตาม
มาตรา 12/2 
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 3.15  พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห พ.ศ. 2496 
 หมวด 2  การกํากับ การควบคุม และการจัดการ 
 มาตรา 14  ผูมีลักษณะดังตอไปนี้ ตองหามมิใหเปนประธานกรรมการ กรรมการ 
หรือผูจัดการ… (3) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา 16  ประธานกรรมการและกรรมการยอมพนจากตําแหนงกอนถึงวาระตาม 
ความในมาตรา 15 เม่ือ… (4) เปนผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา 14 
 มาตรา 24  ผูจัดการพนจากตําแหนงเม่ือ…(4) เปนผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา 14 
 
 3.16  พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. 2509 
 มาตรา 15 ผูมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปน้ี ตองหามมิใหเปนประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ หรือกรรมการ…(2) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา 16 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 14 รองประธาน
กรรมการและกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ…(3) มีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา 15 
 มาตรา 21 ผูจัดการยอมพนจากตําแหนงเมื่อ…(3) ขาดจากสัญชาติไทยหรือมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา 15 
 
 3.17  พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2536 
 หมวด 2  คณะกรรมการและการจัดการ 
 มาตรา 15 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 14 กรรมการ  
ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนง เม่ือ… (4) เปนบุคคลลมละลาย 
 
 3.18  พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2545 
 หมวด 3  คณะกรรมการและการจัดการ 
 มาตรา 15 ผูมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ตองหามมิใหเปนประธาน
กรรมการหรือกรรมการ… (2) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา 17  นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา 16 กรรมการพนจากตําแหนง
เม่ือ...(3) เปนผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา 15 
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 มาตรา 23  ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามดังตอไปนี้ เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูจัดการ…(4) ไมมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา 15(2)... 
 
 3.19  พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม พ.ศ. 2534 
 มาตรา 18  นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา 17 กรรมการพนจากตําแหนง 
เม่ือ…(3) เปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 19 
 มาตรา 19  กรรมการตอง...ไมมีลักษณะตองหามตาม (2) ...ดังตอไปน้ี…(2) เปน
หรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
 
 3.20 พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย พ.ศ. 2545 
 หมวด 3  การจัดการ 
 มาตรา 22  กรรมการตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้  (1) เปนหรือเคยเปน
บุคคลลมละลาย… 
 หมวด 4  ผูจัดการ 
 มาตรา 29  ผูจัดการตองปฏิบัติงานเต็มเวลาใหแกธนาคาร ไมเปนเจาของหรือผูถือ
หุนใหญหรือผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการจัดการในกิจการอื่นที่มีสวนเกี่ยวเนื่องกับธนาคาร 
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 22 
 มาตรา 31  นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา 30 ผูจัดการพนจากตําแหนง
เม่ือ…(3) มีลักษณะตองหามตามมาตรา 22 
 หมวด 5  คณะท่ีปรึกษาธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
 มาตรา 34  นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา 33 ท่ีปรึกษาพนจากตําแหนง
เม่ือ…(3) มีลักษณะตองหามตามมาตรา 22 (1)... 
 
 3.21  รัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติ
วาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. 2496   
  3.21.1    พระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. 2496   
 ไมพบขอความท่ีเปนการจํากัดสิทธิบุคคลลมละลาย  
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 3.21.2   พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 
 มาตรา 18 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการซึ่งคณะ 
รัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ...(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
วาดวยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
 มาตรา 23  ผูอํานวยการพนจากตําแหนง เม่ือ...(3) มีลักษณะตองหามตาม
มาตรา 22 หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยคุณสมบัติมาตรฐาน
สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
 
 3.21.3   พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. 2535 
 มาตรา 18  ผูวาการตอง (1) ไมมีสวนไดเสียในกิจการท่ีกระทํากับ สบพ. 
หรือในกิจการท่ีมีลักษณะเปนการแขงขัน...(2) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
วาดวยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 มาตรา 19  นอกจากพนจากตําแหนงตามมาตรา 17 วรรคสอง ผูวาการพน
จากตําแหนงเม่ือ…(6) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 18 
 
 3.21.4   พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนพฤกษศาสตร พ.ศ. 2535 
 มาตรา 15 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการและ
กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงเม่ือ...(4) มีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวย
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 มาตรา 20  ผูอํานวยการพนจากตําแหนงเม่ือ…(3) มีลักษณะตองหามตาม
มาตรา 13 หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยคุณสมบัติมาตรฐาน
สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 
 3.21.5   พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาหกรรมปาไม พ.ศ. 2499   
 มาตรา 14  ผูมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ หามแตงตั้งเปน
ผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการ...(6) เปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา  16 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการซ่ึง
คณะรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงเม่ือ...(4) เปนบุคคลลมละลาย 
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 3.21.6   พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนยาง พ.ศ. 2504 
 ไมพบขอความท่ีเปนการจํากัดสิทธิบุคคลลมละลาย 
 
 3.21.7    พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการตลาดเพื่อเกษตรกร พ.ศ. 2517  
 มาตรา 18  ใหคณะกรรมการพิจารณาบุคคลซ่ึงเหมาะสม มีคุณสมบัติและ 
ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ… 
 มาตรา 19 ผูมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จะเปนผูอํานวยการ
ไมได…เปนบุคคลลมละลาย 
 
 3.21.8   พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 
พ.ศ. 2514 
 หมวด 2  การกํากับ การควบคุม และการบริหาร 
 มาตรา  15  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  14 
กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนง เม่ือ…(4) เปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา 19  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแตงต้ังหรือถอดถอนผูอํานวยการและรอง
ผูอํานวยการดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
 มาตรา 20  ผู อํานวยการและรองผูอํานวยการยอมพนจากตําแหนง 
เม่ือ…(4) เปนบุคคลลมละลาย 
 
 3.21.9   พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการตลาด พ.ศ. 2496 
 ไมพบขอความท่ีเปนการจํากัดสิทธิบุคคลลมละลาย 
 
 3.21.10 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ พ.ศ. 
2544 
 มาตรา 14  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 13 กรรมการ 
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงเม่ือ...(6)...มีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยคุณสมบัติ
มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
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 3.21.11 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนสัตว พ.ศ. 2497 
 ไมพบขอความท่ีเปนการจํากัดสิทธิบุคคลลมละลาย 
 
 3.21.12 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการจัดการน้ําเสีย พ.ศ. 2538 
 มาตรา 14  ผูมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ตองหามมิใหเปน
ประธานกรรมการ หรือกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ัง…(2) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา 16 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 15 ประธาน
กรรมการ หรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ัง พนจากตําแหนง เม่ือ…(5) ขาดคุณสมบัติตาม
มาตรา 13 หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 14 
 มาตรา 21  ผูอํานวยการตอง…(3) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามกฎหมายวาดวยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 มาตรา 22  ผูอํานวยการพนจากตําแหนง เม่ือ…(5) ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา 21 
 
 3.22  รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยหลักเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน  
พ.ศ. 2535  
  3.22.1   พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535  
 หมวด 2  การเร่ิมจัดต้ังบริษัท 
 มาตรา 17  ผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทตอง…(4) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือ
คนเสมือนไรความสามารถ หรือไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย... 
 หมวด 5  หุนและผูถือหุน 
 มาตรา 59  ในกรณีท่ีผูถือหุนของบริษัทตายหรือลมละลาย อันเปนเหตุให
บุคคลใดมีสิทธิในหุนนั้น ถาบุคคลนั้นไดนําหลักฐานที่ชอบดวยกฎหมายมาแสดงครบถวนแลว
ใหบริษัทลงทะเบียนและออกใบหุนใหใหมภายในหนึ่งเดือนนับแตวันไดรับหลักฐานครบถวน 
 หมวด 6  คณะกรรมการ 
 มาตรา 68  กรรมการตองเปนบุคคลธรรมดา และ…(2) ไมเปนบุคคล
ลมละลาย...  
 
 3.22.2   บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 ขอบังคับของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
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 หมวด 4  คณะกรรมการ 
 ขอ  33  กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตาม 
ขอ 32 แลว และยังตองมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวโดยกฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ดวยเชนกัน 
 
 3.22.3   บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
 ขอบังคับของบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
 หมวด 4  คณะกรรมการ 
 ขอ  37  กรรมการอิสระนอกจากจะมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามขอ 36 แลว นั้น กรรมการอิสระยังตองมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวโดยกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยดวยเชนกัน 
 
 3.22.4   บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
 ขอบังคับของบริษัท การบินไทย จํากัด 
 หมวด 4  คณะกรรมการ 
 ขอ 15...กรรมการของบริษัทจะตองไมมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามท่ีกฎหมายกําหนด  
 ขอ 18  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจาก
ตําแหนงเม่ือ ...(3) ถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย 
 
 3.22.5   บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
 ขอบังคับของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
 หมวด 3  กรรมการ 
 ขอ 16 คุณสมบัติและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการอิสระใหเปนไปตาม
กฎเกณฑ ประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 ขอ  17  กรรมการตองเปนบุคคลธรรมดาและ…(2) ไมถูกศาลส่ังพิทักษ
ทรัพยเด็ดขาดหรือเปนบุคคลลมละลาย 
 ขอ 20  นอกจากการพนจากตําแหนงตามขอบังคับขอ 19 แลว กรรมการ
จะพนจากตําแหนง เม่ือ...(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอบังคับขอ 17  
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 3.22.6   บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
 ขอบังคับของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
 หมวด 4  คณะกรรมการ  
 ขอ 27 วรรคหนึ่ง...กรรมการตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและขอบังคับ
นี้กําหนด  
 ขอ  30  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระท่ีกําหนดไวในขอบังคับ
ฉบับนี้ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ (ถามี) กรรมการหรือกรรมการผูจัดการใหญ         
พนจากตําแหนง  เม่ือ... (3) ถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย 
 
 3.22.7   บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) 
 ขอบังคับของบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)  
 หมวด 4  คณะกรรมการ  
 ขอ 35 วรรคหนึ่ง ... กรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามท่ีกฎหมายกําหนด... 
 ขอ 36  กรรมการตรวจสอบนอกจากจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามขอบังคับขอ 35 แลวนั้น กรรมการตรวจสอบยังตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว
โดยกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือโดยกฎเกณฑ ประกาศ ขอบังคับ หรือ
ระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 3.22.8   บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 วัตถุประสงคและขอบังคับของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 หมวดท่ี 4  กรรมการ 
 ขอ 20  กรรมการของบริษัทตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้…(3) ไมเปนบุคคล
ลมละลาย 
 ขอ 23  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามขอ 22 กรรมการยอม
พนจากตําแหนง กรรมการของบริษัทในกรณีดังตอไปนี้...(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
ตามขอ 20 
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 3.23  รัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  
  3.23.1  องคการสุรา กรมสรรพสามิต (บริหารงานตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดตั้งองคการสุรา กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2506) 
 ระเบียบจัดต้ังองคการสุรา กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2506  
 ไมพบขอความท่ีเปนการจํากัดสิทธิบุคคลลมละลาย 
 
 3.23.2   โรงพิมพตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ (บริหารงานตามขอบังคับ
โรงพิมพตํารวจ กรมตํารวจ พ.ศ. 2508) 
 ขอบังคับโรงพิมพตํารวจ กรมตํารวจ พ.ศ. 2508 
 ขอ 13 วรรคสอง คุณสมบัติของพนักงานโรงพิมพตํารวจท่ีจะไดรับการบรรจุ
นั้น ใหเปนไปตามระเบียบของขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
 
 3.23.3   โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง (บริหารงานตามระเบียบบริหารงาน
โรงงานยาสูบ พ.ศ. 2516) 
 ระเบียบบริหารงานโรงงานยาสูบ พ.ศ. 2516 
 ไมพบขอความท่ีเปนการจํากัดสิทธิบุคคลลมละลาย 
 
 3.23.4   สํานักงานธนานุเคราะห กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (บริหารงานตามขอบังคับกระทรวงการพัฒนาสังคม    
และความมั่นคงของมนุษยวาดวยการบริหารงานสํานักงานธนานุเคราะห กรมพัฒนาสังคม          
และสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย พ.ศ. 2545) 
 ขอบังคับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยวาดวย  
การบริหารงานสํานักงานธนานุเคราะห กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย พ.ศ. 2545 
 หมวด 2  การกํากับ การควบคุม และการบริหาร 
 ขอ 22  ใหกรรมการทุกตําแหนงพนจากตําแหนงเม่ือ...(4) เปนบุคคล
ลมละลาย 
 
 

DPU



 237 

 3.23.5   โรงงานไพ กรมสรรพสามิต (บริหารงานตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดตั้งโรงงานไพ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535) 
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดตั้งโรงงานไพ กรมสรรพสามิต 
พ.ศ. 2535 
 ขอ 12 วรรคสอง กรรมการตองไมเปนพนักงานหรือลูกจางโรงงานไพ 
เวนแต ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยคุณสมบัติ
มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 
 3 . 2 4  องค ก ารมหาชน ท่ี จัดตั้ งขึ้ น โดยพระราชกฤษฎีก าออกตามความใน
พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542   
 3.24.1   พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542  
 หมวด 3  การบริหารและการดําเนินการ 
 มาตรา 20  ประธานกรรมการและกรรมการขององคการมหาชนซ่ึงมิใช
กรรมการโดยตําแหนงตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้...(4) ไมเปนบุคคล
ลมละลาย ... 
 มาตรา 23  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการและ
กรรมการซ่ึงมิใชกรรมการโดยตําแหนงพนจากตําแหนงเม่ือ...(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามหรือกระทําการอันมีลักษณะตองหามตามมาตรา 21  
 มาตรา  27 วรรคหนึ ่ง  ใหองคการมหาชนมีผู อํานวยการคนหนึ่ง                 
ซ่ึงจะเรียกช่ือตําแหนงเปนอยางอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งก็ได 
 มาตรา 27 วรรคสอง  คณะกรรมการเปนผูมีอํานาจแตงตั้งและถอดถอน
ผูอํานวยการ 
 มาตรา 28  ผูอํานวยการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ี
กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง และตองเปนผูสามารถทํางานใหแกองคการมหาชนได        
เต็มเวลา 
 มาตรา  3 0  วรรคหนึ่ง  นอกจากการพนจาก ตําแหนงตามวาระ  
ผูอํานวยการพนจากตําแหนงเม่ือ...(6) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามสําหรับการเปน
ผูอํานวยการ 
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  หมวด 4  เจาหนาท่ีและผูปฏิบัติงานในองคการมหาชน 
 มาตรา  35 วรรคหนึ่ง  เจาหนาท่ีขององคการมหาชนนอกจากตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังแลว ยังตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้... (5) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 20 (4) ... 
 มาตรา 35 วรรคสอง  ใหนําความใน...มาตรา 21 มาใชบังคับกับเจาหนาท่ี
ขององคการมหาชนโดยอนุโลม ... 
 
 3.24.2   พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)  
พ.ศ. 2543  
 หมวด 3  การบริหารและการดําเนินกิจการ 
 มาตรา 15  ประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา 14 (3) และ (4) 
ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้…(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย  คนไร
ความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 มาตรา 18 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  ประธานกรรมการ
และกรรมการตามมาตรา 14 (3) และ (4) พนจากตําแหนง เม่ือ… (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 15 หรือกระทําการอันมีลักษณะตองหามตามมาตรา 16 
 มาตรา 25 ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสถาบันได
เต็มเวลาและตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้… (4) ไมมีลักษณะ
ตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 15 (3) (4) (5) หรือ (6) 
 มาตรา 27  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจาก
ตําแหนงเม่ือ… (5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 25 
 หมวด 4  ผูปฏิบัติงานของสถาบัน 
 มาตรา 33  เจาหนาท่ีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไป 
นี้…(6) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 15 (3) (4) หรือ (5) 
 มาตรา 34 เจาหนาที่พนจากตําแหนงเมื่อ...(3) ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 33 
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 3.24.3   พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 
พ.ศ. 2543 
 หมวด 3  การบริหารและการดําเนินกิจการ 
 มาตรา 15  ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้...(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคน
เสมือนไรความสามารถ 
 มาตรา 18 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเม่ือ...(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยาง
หนึ่งอยางใดตามมาตรา 15 หรือกระทําการอันมีลักษณะตองหามตามมาตรา 16  
 มาตรา 24  ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกโรงเรียนไดเต็ม
เวลาและตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้...(4) ไมมีลักษณะตองหามอยาง
หนึ่งอยางใดตามมาตรา 15 (3) (4) (5) หรือ (6) 
 หมวด 4  ผูปฏิบัติงานของโรงเรียน 
 มาตรา 32  เจาหนาท่ีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
... (6) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 15 (3) (4) หรือ (5) 
 มาตรา 33 เจาหนาท่ีพนจากตําแหนงเม่ือ...(3) ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 32 
 
 3.24.4   พระราชกฤษฎีจัดตัง้โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) พ.ศ. 2543 
 หมวด 3  การบริหารและการดําเนินกจิการ 
 มาตรา 14  ประธานกรรมการ กรรมการผูแทนชุมชน และกรรมการผูทรง 
คุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้…(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไร
ความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 มาตรา 17 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการ 
กรรมการผูแทนชุมชน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เมื่อ... (4) ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 14 ... 
 มาตรา 24  ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกโรงพยาบาลไดเต็ม
เวลา และตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้...(4) ไมมีลักษณะตองหาม
อยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 14 (3) (4) (5) หรือ (6)  
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 มาตรา 26  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจาก
ตําแหนงเม่ือ... (5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 24 
 หมวด 4  ผูปฏิบัติงานของโรงพยาบาล 
 มาตรา 33  เจาหนาท่ี ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
... (6) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 14 (3) (4) หรือ (5) 
 มาตรา 34 เจาหนาที่พนจากตําแหนงเมื่อ...(3) ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะ ตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 33 
 
 3.24.5 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสาร -
สนเทศ (องคการมหาชน) พ.ศ. 2543 
 หมวด 3  การบริหารและการดําเนินกจิการ 
 มาตรา 14  ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้...(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคน
เสมือนไรความสามารถ 
 มาตรา 17  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเม่ือ...(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยาง
หนึ่งอยางใดตามมาตรา 14 หรือกระทําการอันมีลักษณะตองหามตามมาตรา 15 
 มาตรา 24  ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสํานักงานไดเต็ม
เวลาและตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้... (4) ไมมีลักษณะตองหาม
อยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 14 (3) (4) (5) หรือ (6) 
 มาตรา 27 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจาก
ตําแหนง  เม่ือ...(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 24 หรือ
กระทําการอันมีลักษณะตองหามตามมาตรา 25 
 หมวด 4  ผูปฏิบัติงานของสํานักงาน 
 มาตรา 33  เจาหนาท่ีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
... (6) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 14 (3) (4) หรือ (5) 
 มาตรา 35 เจาหนาที่พนจากตําแหนงเมื่อ...(3) ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 33 หรือกระทําการอันมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา 34 
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 3.24.6   พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
ทางการศึกษา (องคการมหาชน) พ.ศ. 2543 
 หมวด 3  การบริหารและการดําเนินกิจการ 
 มาตรา 15  ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้...(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคน
เสมือนไรความสามารถ 
 มาตรา 18 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ...(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
อยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 15 หรือกระทําการอันมีลักษณะตองหามตามมาตรา 16 
 มาตรา 30  ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสํานักงานไดเต็ม
เวลาและตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้...(4) ไมมีลักษณะตองหาม
อยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 15 (3) (4) (5) หรือ (6) 
 มาตรา 33  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจาก
ตําแหนง เมื่อ...(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 30 หรือ
กระทําการอันมีลักษณะตองหามตามมาตรา 31 
 หมวด 4  ผูปฏิบัติงานของสํานักงาน 
 มาตรา 39  เจาหนาท่ีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
... (6) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 15 (3) (4) หรือ (5) 
 มาตรา  41 เจาหนาที่พนจากตําแหนงเมื่อ...(3) ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 39 ... 
 
 3.24.7 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)    
พ.ศ. 2543 
 หมวด  3  การบริหารและการดําเนินกจิการ 
 มาตรา 14  ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้...(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคน
เสมือนไรความสามารถ 
 มาตรา 17 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ...(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
อยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 14 
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 มาตรา 24  ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกศูนยไดเต็มเวลา 
และตองเปนผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้...(4) ไมมีลักษณะตองหาม
อยางหน่ึงอยางใดตามมาตรา 14 (3) (4) (5) หรือ (6) 
 มาตรา 27  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจาก
ตําแหนง เม่ือ... (5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 24 
 หมวด 4  ผูปฏิบัติงานของศูนย 
 มาตรา 33  เจาหนาท่ีและลูกจางตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้... (6) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 14 (3) (4) หรือ (5) 
 มาตรา 36  เจาหนาท่ีและลูกจางพนจากตําแหนงเม่ือ... (3) ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 33 
 
 3.24.8   พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา 
(องคการมหาชน) พ.ศ. 2544  
 หมวด 3  การบริหารและการดําเนินกจิการ 
 มาตรา 13 กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตอง 
หาม ดังตอไปน้ี… (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 มาตรา 14 วรรคหน่ึง  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนง  
คราวละสามป 
 มาตรา 14 วรรคสอง  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เมื่อ...(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใด   
ตามมาตรา 13 
 มาตรา 22  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจาก
ตําแหนงเม่ือ... (5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 13 
 หมวด 4  ผูปฏิบัติงานของสถาบัน 
 มาตรา  28  เจ าหน า ท่ีตองมี คุณสมบัติและไม มี ลักษณะตองห าม                    
ดังตอไปนี้... (6) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 13 (3) (4) หรือ (5) 
 มาตรา 29  เจาหนาที่พนจากตําแหนงเมื่อ... (3) ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 28 
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 3.24.9   พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องคการมหาชน) พ.ศ. 2545  
 หมวด 3  การบริหารและการดําเนินกิจการ 
 มาตรา 14  ประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา 13 (3) และ (4) 
ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้...(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความ 
สามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 มาตรา 17 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการ
และกรรมการตามมาตรา 13 (3) และ (4) พนจากตําแหนง เม่ือ... (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 14 หรือกระทําการอันมีลักษณะตองหามตามมาตรา 15 
 มาตรา 24  ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสํานักงานไดเต็ม
เวลาและตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้... (3) ไมมีลักษณะตองหาม
อยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 14 (3) (4) (5) หรือ (6) 
 มาตรา 26  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจาก
ตําแหนง เม่ือ... (5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 24 
 หมวด 4  ผูปฏิบัติงานของสํานักงาน 
 มาตรา 32  พนักงานตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้...
(6) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 14 (3) (4) หรือ (5) 
 มาตรา 33  พนักงานพนจากตําแหนงเมื่อ... (3) ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา 32 
 
 3.24.10 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการ
มหาชน) พ.ศ. 2546 
 หมวด 3  การบริหารและการดําเนินกิจการ 
 มาตรา 14  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้...(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไร
ความสามารถ  
 มาตรา 17  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พนจากตําแหนงเม่ือ...(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหน่ึงอยางใดตามมาตรา 14 
หรือกระทําการอันมีลักษณะตองหามตามมาตรา 15 
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 มาตรา 24  ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสํานักงานไดเต็ม
เวลาและตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้... (4) ไมมีลักษณะตองหาม
อยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 14 (3) (4) (5) หรือ (6) 
 มาตรา 26  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจาก
ตําแหนงเม่ือ... (5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 24 
 หมวด 4  ผูปฏิบัติงานของสํานักงาน 
 มาตรา  32  เจ าหน า ท่ีตองมี คุณสมบัติและไม มี ลักษณะตองห าม                
ดังตอไปนี้...(6) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 14 (3) (4) หรือ (5) 
 มาตรา 33  เจาหนาที่พนจากตําแหนงเมื่อ... (3) ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 32 
 
 3.24.11 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคการมหาชน) 
พ.ศ. 2546  
 หมวด 2  การบริหารและการดําเนินกิจการ 
 มาตรา 11  ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้… (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคน
เสมือนไรความสามารถ 
 มาตรา 13 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ…(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา 11 
 มาตรา 16  ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา
และตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้… (4) ไมมีลักษณะตองหามอยาง
หนึ่งอยางใดตามมาตรา 11 (3) (4) (5) หรือ (6) 
 มาตรา 18  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจาก
ตําแหนงเม่ือ… (5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 16 
 หมวด 3  ผูปฏิบัติงาน 
 มาตรา  23  เจ าหนา ที ่ต องมีค ุณสมบัต ิและไมมีล ักษณะตองหาม 
ดังตอไปนี้… (6) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 11 (3) (4) หรือ (5) 
 มาตรา 24 เจาหนาที่พนจากตําแหนงเมื่อ…(3) ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 23 
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 3.24.12 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) พ.ศ. 2546 
 หมวด 3  การบริหารและการดําเนินกิจการ 
 มาตรา 15  ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้… (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคน
เสมือนไรความสามารถ 
 มาตรา 18  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เมื่อ… (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
อยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 15 หรือกระทําการอันเปนการตองหามตามมาตรา 16 
 มาตรา 26 ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกองคการไดเต็ม
เวลา และตองเปนผูซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้…(4) ไมมีลักษณะตองหาม
อยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 15 (3) (4) หรือ (5) 
 มาตรา 29 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจาก
ตําแหนง เมื่อ…(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 26 หรือ
กระทําการอันเปนการตองหามตามมาตรา 27 
 หมวด 6  ผูปฏิบัติงานขององคการ 
 มาตรา  41  เจ าหนา ที ่ต องมีค ุณสมบัต ิและไมมีล ักษณะตองหาม 
ดังตอไปนี้… (6) ไมมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 15 (3) (4) หรือ (5) 
 มาตรา 43  เจาหนาที่พนจากตําแหนง เมื่อ…(3) ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 41 หรือกระทําการอันเปนการตองหามตามมาตรา 42 
 
 3.24.13 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร
แหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. 2546 
 หมวด 3  การบริหารและการดําเนินกิจการ 
 มาตรา 15  ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้... (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคน
เสมือนไรความสามารถ 
 มาตรา 18  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เมื่อ...(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
อยางหน่ึงอยางใดตามมาตรา 15 หรือกระทําการอันเปนการตองหามตามมาตรา 16 
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 มาตรา 25  ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสํานักงานได
เต็มเวลา และตองเปนผูซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้...(4) ไมมีลักษณะ
ตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 15 (3) (4) หรือ (5) 
 มาตรา 28  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจาก
ตําแหนง เม่ือ… (5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 25 หรือ
กระทําการอันเปนการตองหามตามมาตรา 26 
 หมวด 4  ผูปฏิบัติงานของสํานักงาน 
 มาตรา 35 เจาหนาที่ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอ           
ไปนี้…(6) ไมมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 15 (3) (4) หรือ (5) 
 มาตรา 37  เจาหนาที่พนจากตําแหนง เมื่อ…(3) ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 35 หรือกระทําการอันเปนการตองหามตามมาตรา 36 
 
 3.24.14  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการ
มหาชน) พ.ศ. 2546 
 หมวด 3  การบริหารและการดําเนินกิจการ 
 มาตรา 15  ประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา 14 (3) (4) และ (5) 
ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้...(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความ 
สามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 มาตรา 18  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  ประธานกรรมการ
และ กรรมการตามมาตรา 14 (3) (4) และ (5) พนจากตําแหนงเมื่อ...(4) ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา  15 หรือกระทําการอันมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา 16 
 มาตรา 27 ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกศูนยไดเต็มเวลา 
และตองเปนผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้... (4) ไมมีลักษณะตองหาม
อยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 15 (3) (4) (5) หรือ (6) 
 มาตรา 29 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจาก
ตําแหนงเม่ือ... (5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 27 
 หมวด 4  ผูปฏิบัติงานของศูนย 
 มาตรา 35  เจาหนาท่ีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
... (6) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 15 (3) (4) หรือ (5) 
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 มาตรา 36 เจาหนาที่พนจากตําแหนงเมื่อ...(3) ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 35 
 
 3.24.15  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับ
แหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. 2546 
 หมวด 3  การบริหารและการดําเนินการ 
 มาตรา 16  ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ นอกจากตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 แลว...  
 มาตรา 18  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เมื่อ... (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
อยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 16 
 มาตรา 22  ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา
และตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้... (4) ไมเปนบุคคลลมละลาย คน
ไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 มาตรา 24  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจาก
ตําแหนงเม่ือ... (5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 22 
 หมวด 4  ผูปฏิบัติงานของสถาบัน 
 มาตรา 30  เจาหนาท่ีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดงัตอไปนี.้..
(6) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 22 (4) (5) และ (6) 
 มาตรา 31  เจาหนาที่พนจากตําแหนงเมื่อ... (3) ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 30 
 
 3 .24.16 พระราชกฤษฎีกาจัดตั ้ง สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู 
(องคการมหาชน) พ.ศ. 2547 
 หมวด 3  การบริหารและการดําเนินกิจการ 
 มาตรา 15 ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ นอกจากตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 แลวตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ดวย 
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 มาตรา 17 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  ประธานกรรมการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเม่ือ...(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา 15 
 มาตรา 20 ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสํานักงานไดเต็ม
เวลาและตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้... (4) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 มาตรา 22 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจาก
ตําแหนงเม่ือ... (5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 20 
 หมวด 4  ผูปฏิบัติงานของสํานักงาน 
 มาตรา 31  เจาหนาท่ีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
... (6) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 20 (4) (5) หรือ (6) 
 มาตรา 32  เจาหนาที่พนจากตําแหนงเมื่อ... (3) ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 31 
 
 3.24.17 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน) พ.ศ. 2548 
 หมวด 3  การบริหารและการดําเนินกิจการ 
 มาตรา 16 ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้... (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคน
เสมือนไรความสามารถ 
 มาตรา 19 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เมื่อ... (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
อยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 16 หรือกระทําการอันเปนการตองหามตามมาตรา 17 
 มาตรา 26 ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสํานักงานไดเต็ม
เวลา และตองเปนผูซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้... (4) ไมมีลักษณะตองหาม
อยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 16 (3) (4) หรือ (5) 
 มาตรา 29 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจาก
ตําแหนง เมื่อ...(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 26 หรือ
กระทําการอันเปนการตองหามตามมาตรา 27 
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 หมวด 5  ผูปฏิบัติงานของสํานักงาน 
 มาตรา 37  เจาหนาท่ีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(6) ไมมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 16 (3) (4) หรือ (5) 
 มาตรา 39 เจาหนาที่พนจากตําแหนง เมื่อ...(3) ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 37 หรือกระทําการอันเปนการตองหามตามมาตรา 38 
 
 3.24.18 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการ
มหาชน) พ.ศ. 2548 
 หมวด 3  การบริหารและการดําเนินกิจการ 
 มาตรา 15  ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้...(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคน
เสมือนไรความสามารถ 
 มาตรา 18  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง  เมื่อ... (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
อยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 15 หรือกระทําการอันมีลักษณะตองหามตามมาตรา 16 
 มาตรา 25  ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา
และตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้... (4) ไมมีลักษณะตองหามอยาง
หนึ่งอยางใดตามมาตรา 15 (3) (4) (5) หรือ (6) 
 มาตรา 27  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจาก
ตําแหนงเม่ือ... (5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 25 
 หมวด 4  ผูปฏิบัติงานของสถาบัน 
 มาตรา 33  เจาหนาท่ีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้... 
(6) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 15 (3) (4) หรือ (5) 
 มาตรา 34  เจาหนาที่พนจากตําแหนง เมื่อ... (3) ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 33 
 
 3.24.19 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน)             
พ.ศ. 2548 
 หมวด 3  การบริหารและการดําเนินกิจการ 
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 มาตรา 15  ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้... (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคน
เสมือนไรความสามารถ 
 มาตรา 18  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเม่ือ...(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยาง
หนึ่งอยางใดตามมาตรา 15 
 มาตรา  27 ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสถาบันได  
เต็มเวลาและตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้... (4) ไมมีลักษณะ
ตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 15 (3) (4) (5) (6) หรือ (7) 
 มาตรา 29  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจาก
ตําแหนงเม่ือ... (5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 27 
 หมวด 5  ผูปฏิบัติงานของสถาบัน 
 มาตรา 36  เจาหนาท่ีตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไป 
นี้... (6) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 15 (3) (4) (5) (6) หรือ (7) 
 มาตรา 37 เจาหนาที่พนจากตําแหนงเมื่อ...(3) ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 36 
 
 3.24.20 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการ
มหาชน) พ.ศ. 2549 
 หมวด 3  การบริหารและการดําเนินกิจการ 
 มาตรา 14 ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้...(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคน
เสมือนไรความสามารถ 
 มาตรา 17  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ พนจากตําแหนงเมื่อ...(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
อยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 14 หรือกระทําการอันมีลักษณะตองหามตามมาตรา 15 
 มาตรา 24  ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสถาบันได 
เต็มเวลา  และตองเปนผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้... (4) ไมมีลักษณะ
ตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 14 (3) (4) (5) หรือ (6) 
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 มาตรา 26  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจาก
ตําแหนงเม่ือ...(5)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 24 
 หมวด  4  ผูปฏิบัติงานของสถาบัน 
 มาตรา 32  เจาหนาท่ีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
... (6) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 14 (3) (4) หรือ (5) 
 มาตรา 33  เจาหนาที่พนจากตําแหนงเมื่อ... (3) ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 32 
 
 3.24.21 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการ
มหาชน) พ.ศ. 2550 
 หมวด 3  การบริหารและดําเนินกิจการ 
 มาตรา 16  ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้... (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคน
เสมือนไรความสามารถ 
 มาตรา 19  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เม่ือ... (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา 16 
 มาตรา 25  ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกองคการไดเต็ม
เวลา และตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้... (4) ไมมีลักษณะตองหาม
อยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 16 (3) (4) (5) (6) หรือ (7) 
 มาตรา 27  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจาก
ตําแหนง เม่ือ... (5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหน่ึงอยางใดตามมาตรา 25 มติของ
คณะกรรมการใหผูอํานวยการออกจากตําแหนงตาม (4) ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยูโดยไมนับรวมผูอํานวยการ 
 หมวด 4  ผูปฏิบัติงานขององคการ  
 มาตรา 33  เจาหนาท่ีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(6) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 16 (3) (4) (5) หรือ (6) 
 มาตรา 34  เจาหนาท่ีพนจากตําแหนง เมื่อ... (3) ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 33 
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 3.24.22 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องคการมหาชน) พ.ศ. 2550 
 หมวด 3  การบริหารและการดําเนินกิจการ 
 มาตรา 15  ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้... (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคน
เสมือนไรความสามารถ 
 มาตรา 18  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการและ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ... (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา 15 
 มาตรา 24  ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสํานักงานไดเต็ม
เวลา และตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้... (4) ไมมีลักษณะตองหาม
อยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 15 (3) (4) (5) (6) หรือ (7) 
 มาตรา 26  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจาก
ตําแหนง เม่ือ... (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 24 
 หมวด 5  ผูปฏิบัติงานของสํานักงาน 
 มาตรา 33  เจาหนาท่ีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
... (6) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 15 (3) (4) (5) (6) หรือ (7) 
 มาตรา 34  เจาหนาที่พนจากตําแหนงเมื่อ...(3) ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 33 
 
 3.24.23 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) พ.ศ. 
2551 
 หมวด 3  การบริหารและการดําเนินกิจการ 
 มาตรา 14  ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้... (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคน
เสมือนไรความสามารถ 
 มาตรา 17  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ... (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
อยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 14 หรือกระทําการอันมีลักษณะตองหามตามมาตรา 15 
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 มาตรา 24   ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสถาบันได
เต็มเวลา และตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้... (4) ไมมีลักษณะ
ตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 14 (3) (4) (5) หรือ (6) 
 มาตรา 26 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจาก
ตําแหนงเม่ือ... (6) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหน่ึงอยางใดตามมาตรา 24 
 หมวด 4  ผูปฏิบัติงานของสถาบัน 
 มาตรา 32  เจาหนาท่ีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้... 
(7) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 14 (3) (4) หรือ (5) 
 มาตรา 33 เจาหนาที่พนจากตําแหนงเมื่อ...(3) ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 32 
 
 3.24.24 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร 
(องคการมหาชน) พ.ศ. 2551 
 หมวด  3  การบริหารและการดําเนินกิจการ 
 มาตรา 14  ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี… (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคน
เสมือนไรความสามารถ 
 มาตรา 17 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเม่ือ… (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา 14 
 มาตรา 23  ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา 
และตองเปนผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้… (4) ไมมีลักษณะตองหาม
อยางหน่ึงอยางใดตามมาตรา 14 (3) (4) (5) (6) หรือ (7) 
 มาตรา 25  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจาก
ตําแหนงเม่ือ…(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 23 
 หมวด 4  ผูปฏิบัติงานของสถาบัน 
 มาตรา  31  เจ าหน า ท่ีตองมี คุณสมบัติและไม มี ลักษณะตองห าม 
ดังตอไปนี้…(6) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 14 (3) (4) (6) หรือ (7) 
 มาตรา 32  เจาหนาที่พนจากตําแหนงเมื่อ…(3) ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 31 
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 3.24.25 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการ
มหาชน) พ.ศ. 2551 
 หมวด 3  การบริหารและการดําเนินกิจการ 
 มาตรา 14  ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้...(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคน
เสมือนไรความสามารถ 
 มาตรา 16  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ...(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยาง
หนึ่งอยางใดตามมาตรา 14 
 มาตรา 23 ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็ม
เวลา และตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้… (4) ไมมีลักษณะตองหาม
อยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 14 (3) (4) (5) (6) หรือ (7) 
 มาตรา 25  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจาก
ตําแหนงเม่ือ… (5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 23 
 หมวด 4  ผูปฏิบัติงานของสถาบัน 
 มาตรา 31  เจาหนาท่ีและลูกจางตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ดังตอไปนี้… (7) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 14 (3) (4) (5) หรือ (7) 
 มาตรา 32  เจาหนาท่ีและลูกจางพนจากตําแหนงเม่ือ… (3) ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 31 
 
 3.24.26 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการ
มหาชน) พ.ศ. 2551 
 หมวด 3  การบริหารและการดําเนินกิจการ 
 มาตรา 14  ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้... (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคน
เสมือนไรความสามารถ 
 มาตรา 16  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ... (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
อยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 14 
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 มาตรา 23  ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา 
และตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้... (4) ไมมีลักษณะตองหามอยาง
หนึ่งอยางใดตามมาตรา 14 (3) (4) (5) (6) หรือ (7) 
 มาตรา 25  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจาก
ตําแหนงเม่ือ... (5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 23 
 หมวด  4  ผูปฏิบัติงานของสถาบัน 
 มาตรา 31  เจาหนาท่ีและลูกจางตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ดังตอไปนี้... (7) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 14 (3) (4) (5) หรือ (7) 
 มาตรา 32  เจาหนาท่ีและลูกจางพนจากตําแหนงเม่ือ... (3) ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 31 
 
 3.24.27 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) พ.ศ. 2552 
 หมวด 3  การบริหารและการดําเนินกิจการ 
 มาตรา 14  ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติ 
และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้...(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคน
เสมือนไรความสามารถ 
 มาตรา 16  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ... (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
อยางหน่ึงอยางใดตามมาตรา 14 
 มาตรา 23  ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสํานักงานไดเต็ม
เวลา และตองเปนผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้... (4) ไมมีลักษณะตองหาม
อยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 14 (3) (4) (5) (6) หรือ (7) 
 มาตรา 25 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจาก
ตําแหนงเม่ือ... (5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 23 
 หมวด  4  ผูปฏิบัติงานของสํานักงาน 
 มาตรา 31  เจาหนาที่และลูกจางตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ดังตอไปนี้... (7) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 14 (3) (4) (5) หรือ (7) 
 มาตรา 32  เจาหนาท่ีและลูกจางพนจากตําแหนงเม่ือ... (3) ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 31 
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 3.24.28 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการ
มหาชน) พ.ศ. 2552 
 หมวด  3  การบริหารและการดําเนินกิจการ 
 มาตรา 14  ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้... (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคน
เสมือนไรความสามารถ 
 มาตรา 16  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเม่ือ...(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยาง
หนึ่งอยางใดตามมาตรา 14 
 มาตรา 23  ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา
และตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้... (4) ไมมีลักษณะตองหามอยาง
หนึ่งอยางใดตามมาตรา 14 (3) (4) (5) (6) หรือ (7) 
 มาตรา 25  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจาก
ตําแหนงเม่ือ... (5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 23 
 หมวด 4  ผูปฏิบัติงานของสถาบัน 
 มาตรา  31  เจ าหน า ท่ีตอง มี คุณสมบัติและไม มี ลักษณะตองห าม                  
ดังตอไปนี้... (7) ไมมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 14 (3) (4) (5) หรือ (6)  
 มาตรา 32 เจาหนาที่พนจากตําแหนงเมื่อ...(3) ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 31 
 
 3.24.29 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร (องคการมหาชน) พ.ศ. 2552 
 หมวด 3  การบริหารและการดําเนินกจิการ 
 มาตรา 14  ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้... (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคน
เสมือนไรความสามารถ 
 มาตรา 17  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ…(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
อยางหน่ึงอยางใดตามมาตรา 14  
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 มาตรา 23  ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกหอภาพยนตรได
เต็มเวลาและตองเปนผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้... (4) ไมมีลักษณะ
ตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 14 (3) (4) (5) (6) หรือ (7) 
 มาตรา 25  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจาก
ตําแหนงเม่ือ... (5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 23 
 หมวด 4  ผูปฏิบัติงานของหอภาพยนตร 
 มาตรา 31  เจาหนาท่ีและลูกจางตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้... (7) ไมมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 14 (3) (4) (5) หรือ (7)  
 มาตรา 32  เจาหนาท่ีและลูกจางพนจากตําแหนงเม่ือ... (3) ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 31 
 
 3.24.30 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)   
พ.ศ. 2552  
 หมวด 3  การบริหารและการดําเนินกิจการ 
 มาตรา 15  ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้...(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคน
เสมือนไรความสามารถ 
 มาตรา 17  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการและ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ... (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยาง
หนึ่งอยางใดตามมาตรา 15 
 มาตรา 24  ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสํานักงานไดเต็ม
เวลาและตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้... (4) ไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา 15 (3) (4) (5) (6) หรือ (7) 
 มาตรา 26  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจาก
ตําแหนงเม่ือ... (5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 24 
 หมวด 5  ผูปฏิบัติงานของสํานักงาน 
 มาตรา 33  เจาหนาท่ีและลูกจางตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม          
ดังตอไปนี้... (7) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 15 (3) (4) (5) หรือ (7) 
 มาตรา 34   เจาหนาท่ีและลูกจางพนจากตําแหนงเม่ือ... (3) ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 33 
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 3.24.31 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)          
พ.ศ. 2554 
 หมวด 3  การบริหารและการดําเนินกิจการ 
 มาตรา 14  ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้…(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคน
เสมือนไรความสามารถ 
 มาตรา 16  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ…(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
อยางหน่ึงอยางใดตามมาตรา 14 
 มาตรา 23 ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสํานักงานได
เต็มเวลาและตองเปนผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้…(4) ไมมีลักษณะ
ตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 14 (3) (4) (5) (6) หรือ (7)  
 มาตรา 25 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจาก
ตําแหนงเม่ือ…(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 23 
 หมวด 4  ผูปฏิบัติงานของสํานักงาน 
 มาตรา 31  เจาหนาท่ีและลูกจางตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ดังตอไปนี้…(7) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 14 (3) (4) (5) หรือ (7) 
 มาตรา 32  เจาหนาท่ีและลูกจางพนจากตําแหนงเม่ือ…(3) ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 31 
 
 3.24.32 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
(องคการมหาชน) พ.ศ. 2554  
 หมวด 3  การบริหารและการดําเนินกิจการ 
 มาตรา 14  ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้... (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคน
เสมือนไรความสามารถ 
 มาตรา 16 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ... (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
อยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 14 
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 มาตรา 23  ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสํานักงานไดเต็ม
เวลาและตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้... (4) ไมมีลักษณะตองหาม
อยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 14 (3) (4) (5) (6) หรือ (7) 
 มาตรา 25  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจาก
ตําแหนงเม่ือ…(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 23 
 หมวด 4  ผูปฏิบัติงานของสํานักงาน 
 มาตรา 31  เจาหนาท่ีและลูกจางตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ดังตอไปนี้….(7) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 14 (3) (4) (5) หรือ (7) 
 มาตรา 32  เจาหนาท่ีและลูกจางพนจากตําแหนงเม่ือ…(3) ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 31 
 
 3.24.33 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) 
พ.ศ. 2554  
 หมวด 3  การบริหารและการดําเนินกิจการ 
 มาตรา 14  ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้... (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคน
เสมือนไรความสามารถ 
 มาตรา 16  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเม่ือ... (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่ง
อยางใดตามมาตรา 14 
 มาตรา  23 ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสถาบันได  
เต็มเวลาและตองเปนผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้... (4) ไมมีลักษณะ
ตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 14 (3) (4) (5) (6) หรือ (7) 
 มาตรา 25 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจาก
ตําแหนงเม่ือ... (5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 23 
 หมวด 5  ผูปฏิบัติงานของสถาบัน 
 มาตรา 33  เจาหนาท่ีและลูกจางตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้... (7) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 14 (3) (4) (5) หรือ (7) 
 มาตรา 34  เจาหนาท่ีและลูกจางพนจากตําแหนงเม่ือ... (3) ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 33 
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 3.25  องคการมหาชนท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ 
 3.25.1   พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535 
 มาตรา 11  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 10 ประธาน
กรรมการและกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงเม่ือ… (4) เปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง  ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุนการวิจัยประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณสูงดานการวิจัย        
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังเปนประธานกรรมการ ผูแทนกรมวิชาการเกษตร ผูแทนกองบัญชาการ
ทหารสูงสุด ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผูแทนสภา
หอการคาแหงประเทศไทยผูแทนสมาคมธนาคารไทย  และผูทรงคุณวุฒิอื ่นที่มีความรู                     
และประสบการณสูงดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี สังคมศาสตร หรือมนุษยศาสตร ซ่ึงคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งไมนอยกวาสี่คนและไมเกินเกาคน เปนกรรมการ และผูอํานวยการเปนกรรมการและ
เลขานุการ  
 มาตรา 15 วรรคสอง  ใหนํามาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 และมาตรา 13   
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
 3.25.2   พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
 หมวด 1  สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 สวนท่ี 2   คณะกรรมการคุรุสภา 
 มาตรา 13 ประธานกรรมการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติ
ท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี... (ข) (1) เปนบุคคลลมละลายซ่ึงศาลยังไมส่ังใหพนจาก
คดี  
 มาตรา 17  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา 12 
(1) (3) (4) และ (5) พนจากตําแหนงเม่ือ... (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางใดอยางหน่ึง
ตามมาตรา 13... 
 สวนท่ี 3  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
 มาตรา 23  กรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา 21 (3) (4) และ (5) ตอง
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 13... 
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 มาตรา 24 วรรคส่ี  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง 
กรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา 21 (1)  (3) (4)  และ (5)  พนจากตําแหนงเม่ือ....(4) ขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 13...   
 สวนท่ี 4  การดําเนินงานของคุรุสภา 
 มาตรา 36  เลขาธิการคุรุสภาตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภาไดเต็มเวลา และตองเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
... (ข) ลักษณะตองหาม (1) มีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 13 (ข) (1)... 
 มาตรา 38 วรรคหนึ่ง  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ เลขาธิการ
คุรุสภาพนจากตําแหนงเม่ือ... (5)  มีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 36 
 หมวด 2  คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 สวนท่ี 1  บทท่ัวไป 
 มาตรา 65 วรรคหน่ึง  กรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 64 (3) และ (4) ตองมีคุณสมบัติท่ัวไป และไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 15 แลวแตกรณี 
 สวนท่ี 2  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
 มาตรา  70 วรรคหนึ่ง เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสัดิการ          
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา... ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 
36 
 มาตรา 70 วรรคสอง  เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีป และอาจไดรับแตงต้ังอีกแตจะ
ดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 
 มาตรา 70 วรรคสาม  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ เลขาธิการ
คณะกรรมการสงเสริมสวัสัดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา พนจากตําแหนงเม่ือ...
(5) มีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 36 ... 
 
 3.25.3  พระราชบัญญัติสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
พ.ศ. 2541  
 หมวด 2  คณะกรรมการและผูอํานวยการ  
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 มาตรา 14  ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรี
แตงต้ังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี...(2) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา 17  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 16 ประธาน
กรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงเม่ือ...(3) ขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 14  
 มาตรา 21 วรรคหนึ่ง  ใหสถาบันมีผูอํานวยการหนึ่งคนซ่ึงคณะกรรมการ
แตงต้ังดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
 มาตรา 21 วรรคสอง ผูอํานวยการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปนี้ ...(4) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 14  
 มาตรา 22 วรรคหน่ึง  ใหผูอํานวยการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีป 
และอาจไดรับแตงต้ังใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 
 มาตรา 22 วรรคสอง  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการ
พนจากตําแหนงเม่ือ... (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 21 
 
 3.25.4   พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 
 หมวด 1  คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 มาตรา  7   กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ  
ตองหาม ดังตอไปน้ี…(2) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา 9  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 8 กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเม่ือ…(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 7 
 หมวด 2  สํานกังานสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 
 มาตรา 24  ผู อํานวยการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้... (4) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 7 
 มาตรา  26  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  25 
ผูอํานวยการพนจากตําแหนงเม่ือ…(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 24 
 
 3.25.5   พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 
 หมวด 2  คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
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 มาตรา 16  นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา 15 วรรคหน่ึงแลว 
กรรมการตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง (3) (4) (5) และ (6) พนจากตําแหนงเมื่อ...(3) เปนบุคคล
ลมละลาย 
 หมวด 3  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
 มาตรา 32  เลขาธิการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
...(4) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา 33 เลขาธิการพนจากตําแหนงเมื่อ...(3) ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา 32 
 
4.    กฎหมายท่ีใชบังคับในหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
 4.1   พระราชบัญญัติองคการสงเคราะหทหารผานศึก พ.ศ. 2510  

 ไมพบขอความท่ีเปนการจํากัดสิทธิบุคคลลมละลาย 
 

 4.2     พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพยสินฝายพระมหากษัตริย พ.ศ.  2491  
 ไมพบขอความท่ีเปนการจํากัดสิทธิบุคคลลมละลาย 
 
 4.3    พระราชกําหนดจัดสรรทุนสํารองเงินตราเกินจํานวนธนบัตรท่ีออกใช พ.ศ. 2498 
 ไมพบขอความท่ีเปนการจํากัดสิทธิบุคคลลมละลาย 
 
 4.4    พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485  
 มาตรา 29 เอกาทศ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 29 ทศ 
กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนง เม่ือ… (4) เปนบุคคลลมละลาย 
 
 4.5    พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 
 มาตรา 7 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 6 กรรมการซ่ึง
คณะรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงเม่ือ...(4)  เปนบุคคลลมละลาย...    
 
 4.6    พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
 มาตรา 11 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  10  กรรมการ  
ก.ล.ต.  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงเม่ือ ... (4)  เปนบุคคลลมละลาย... 
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 มาตรา  21  เลขาธิการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้…(2) 
ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย... 
 มาตรา 22  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ เลขาธิการพนจากตําแหนง
เม่ือ ... (4)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 21 ... 
 มาตรา  103 หามมิใหบริษัทหลักทรัพยตั้งหรือยอมใหบุคคลซ่ึงมีลักษณะ
ดังตอไปนี้  เปนหรือทําหนาท่ีกรรมการ  ผูจัดการ  หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการหรือท่ีปรึกษา
ของบริษัทหลักทรัพย  (1)  เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย ... 
 มาตรา  160  กรรมการตลาดหลักทรัพยตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ดังตอไปนี้...(2)  ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย... 
 มาตรา 165  ผูจัดการตลาดหลักทรัพยตอง... (1) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา 160...  
 มาตรา 166  นอกจาการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูจัดการตลาดหลักทรัพยพนจาก
ตําแหนงเม่ือ... (5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 160… 
 
 4.7    พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535 
 มาตรา 11 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 10 ประธาน
กรรมการและกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงเม่ือ...(4) เปนบุคคลลมละลาย... 
 
 4.8    พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 มาตรา 7  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 6 กรรมการ
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงเม่ือ...(4) เปนบุคคลลมละลาย...   
 
 4.9    พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2539 
 มาตรา 18  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูแทนสมาชิกหรือ
กรรมการผูทรงวุฒ ิพนจากตําแหนงเม่ือ... (3)  เปนบุคคลลมละลาย...  
 มาตรา 21  ใหประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา 12 วรรคหน่ึง แตงตั้ง
เลขาธิการจากบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ ... (5) ไมเปนหรือเคยเปน
บุคคลลมละลาย...  
 มาตรา 23  นอกจากการพนจากตําแหนงตามอายุการจาง เลขาธิการพนจากตําแหนง
เม่ือ ... (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 21 ... 
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 4.10  พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติ พ.ศ. 2540 
 มาตรา 7  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 6 กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เม่ือ… (4) เปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา 16  ผูอํานวยการตอง…. (4) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา 17  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 15 วรรคสอง 
ผูอํานวยการอาจพนจากตําแหนง เม่ือ... (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 16 
 
 4.11  พระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 
 หมวด 1  องคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน 
 สวนท่ี 2  คณะกรรมการองคการและการดําเนินงาน 
 มาตรา 12  ผูมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปนี้ ตองหามมิใหเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ (1) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา 14 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 13 กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เม่ือ... (4) เปนบุคคลลมละลาย  
 
 4.12 พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกลา พ.ศ. 2541 
 มาตรา 11 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 10 กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ  พนจากตําแหนงเม่ือ... (3)  เปนบุคคลลมละลาย... 
 มาตรา  15 วรรคหน่ึง  ใหสถาบันมีเลขาธิการเปนผูรับผิดชอบการบริหารงานของ
สถาบันและอาจมีรองเลขาธิการคนหนึ่งหรือหลายคนตามจํานวนท่ีสภาสถาบันกําหนดเพ่ือทํา
หนาท่ีตามท่ีเลขาธิการมอบหมาย 
 มาตรา  15 วรรคสอง คุณสมบัติ วิธีการแตงต้ังและถอดถอนเลขาธิการและรอง
เลขาธิการใหเปนไปตามขอบังคับของสภาสถาบัน 
 มาตรา 15 วรรคสาม เม่ือเลขาธิการพนจากตําแหนงใหรองเลขาธิการพนจาก
ตาํแหนงดวย 
 
 4.13  พระราชบัญญัติวาดวยสภากาชาดสยาม พระพุทธศักราช 2461  

ไมพบขอความท่ีเปนการจํากดัสิทธิบุคคลลมละลาย 
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 4.14 พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 
 หมวด 4  คณะกรรมการ 
 มาตรา 18  กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตามมาตรา 17 ตองมีสัญชาติไทย 
และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี…(2) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
 มาตรา  20 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ               
ในคณะกรรมการตามมาตรา 17 พนจากตําแหนงเมื่อ…(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
อยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 18 
 หมวด 5  ผูวาการ 
 มาตรา 28/17  ผูวาการตองมีสัญชาติไทยและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี… 
(3) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
 มาตรา 28/19  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 28/18 แลว 
ผูวาการพนจากตําแหนงเมื่อ… (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใด
ตามมาตรา 28/17  
 หมวด 5 ทวิ  กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
 มาตรา 29 เอกาทศ  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 29 ทศ 
กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนง เม่ือ… (4) เปนบุคคลลมละลาย 
 
 4.15 พระราชบัญญัติสภาวิจัยแหงชาติ พ.ศ. 2502 
 มาตรา 8  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 7 กรรมการสภาวิจัย
แหงชาติพนจากตําแหนง เม่ือ...(8) เปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา 15  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 14 ใหนําบทบัญญัติ
ในมาตรา 8 มาใชบังคับแกกรรมการบริหารโดยอนุโลม 
 
 4.16  พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 
 หมวด 2  การกํากับ การควบคุม และการบริหาร 
 มาตรา 16  ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตอง...(3) ไมเปนบุคคล
ลมละลาย 
 มาตรา 18  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 17 ประธานกรรมการ 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ หรือท่ีปรึกษาพนจากตําแหนงเม่ือ… (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 16 
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 มาตรา 23  ผูวาการ ตอง...(4) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 16 
(1) (3) (4) (5) หรือ (8) 
 มาตรา 25  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 24 ผูวาการพนจาก
ตําแหนง เม่ือ…(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 23 
 
 4.17 พระราชบัญญัติกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 
 มาตรา 16  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 15 กรรมการ 
ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงเม่ือ... (3) เปนบุคคลลมละลาย... 
 มาตรา 22  ผูจัดการตองเปนผูซ่ึงมีความรูและความเช่ียวชาญในดานการบริหาร
และการจัดการ ท้ังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้... (4) ไมเปนหรือเคยเปน
บุคคลลมละลาย... 
 มาตรา 24  นอกจากการพนจากตําแหนงตามสัญญาจาง ผูจัดการพนจากตําแหนง  
เม่ือ ... (4) เปนบุคคลลมละลาย... 
 
 4.18  พระราชบัญญัติสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2541  
 หมวด 2  คณะกรรมการและผูอํานวยการ 
 มาตรา 14  ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ัง
ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้…(2) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา 17 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 16 ประธาน
กรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงเม่ือ…(3) ขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 14 
 มาตรา 21  ใหสถาบันมีผูอํานวยการคนหนึ่งซ่ึงคณะกรรมการแตงตั้งดวยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี…(4) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 14 
 มาตรา 22 วรรคสอง  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจาก
ตําแหนงเม่ือ...(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 21 
 
 4.19  พระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 
 หมวด 2  คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 มาตรา 17  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 16 กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิและผูแทนเกษตรกรพนจากตําแหนง เม่ือ...(3) เปนบุคคลลมละลาย 
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 หมวด 4  สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
                    มาตรา 26  ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงเลขาธิการจากผูซ่ึงมี
คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี…(6) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา 28  นอกจากพนจากตําแหนงตามกําหนดระยะเวลาการจาง เลขาธิการ
พนจากตําแหนงเม่ือ...(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 26 
 
 4.20  พระราชบัญญัติการซ้ือขายสินคาเกษตรลวงหนา พ.ศ. 2542 
 หมวด 1  การกํากับการซ้ือขายสินคาเกษตรลวงหนา  
 สวนท่ี 1  คณะกรรมการกํากับการซ้ือขายสินคาเกษตรลวงหนา 
 มาตรา  10 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                  
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงเม่ือ…(4) เปนบุคคลลมละลาย 
 สวนท่ี 2  สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซ้ือขายสินคาเกษตรลวงหนา 
 มาตรา 19  เลขาธิการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้…(6) 
ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา 20  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ เลขาธิการพนจากตําแหนง
เม่ือ…(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 19 
 หมวด 2  ธุรกิจการซ้ือขายลวงหนา 
 สวนท่ี 1  ผูคาลวงหนา นายหนาซ้ือขายลวงหนา ท่ีปรึกษาการซ้ือขายลวงหนา 
ตัวแทนซ้ือขายลวงหนา และผูประกอบธุรกิจอ่ืน 
 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง  ผูใดจะประกอบธุรกิจเปนผูคาลวงหนา นายหนาซ้ือขาย
ลวงหนา ท่ีปรึกษาการซ้ือขายลวงหนา ตัวแทนซ้ือขายลวงหนา และผูประกอบธุรกิจอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการ ก.ส.ล. กําหนด ตองไดรับอนุญาตจากเลขาธิการ 
 มาตรา 26 วรรคสอง  การขออนุญาตและการอนุญาตใหประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ่ง 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ ก.ส.ล. กําหนด 
 มาตรา 26 วรรคสาม  ในการออกใบอนุญาต เลขาธิการจะกําหนดเงื่อนไขในการ
ประกอบธุรกิจไวดวยก็ได 
 มาตรา 35  กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจจัดการกิจการของผูไดรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา 26 ตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ (1) เปนบุคคล
ลมละลาย… 
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 หมวด 3  ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา 
 สวนท่ี 2  คณะกรรมการตลาดสินคาเกษตรลวงหนา 
 มาตรา 79  กรรมการตลาดซ่ึงสมาชิกเลือกต้ังตองไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ี  
(1) เปนบุคคลลมละลาย… 
 มาตรา 82  ผูจัดการตอง (1) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 79... 
 มาตรา 83 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูจัดการพนจากตําแหนง
เม่ือ…(4) มีลักษณะตองหามตามมาตรา 79 
 
 4.21 พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 
 หมวด 1  คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 มาตรา 7  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้…(2) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา 9 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 8 กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเม่ือ…(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 7 
 หมวด 2   สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 มาตรา 24  ผูอํานวยการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้...(4)  
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 7 
 มาตรา 26  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 25 ผูอํานวยการพน
จากตําแหนงเม่ือ…(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 24 
 
 4.22 พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 
 หมวด 2  คณะกรรมการและการบริหาร 
 มาตรา 13  ผูมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ตองหามมิใหเปนกรรมการ 
(1) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย… 
 มาตรา 15 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนง
เม่ือ…(4) มีลักษณะตองหามตามมาตรา 13 
 
 4.23 พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 
 มาตรา 18  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้ ... (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย... 
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 มาตรา 20  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนงเม่ือ ... (4)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 18 
 มาตรา 25 วรรคหนึ่ง  ใหกองทุนมีผูจัดการคนหนึ่ง ซ่ึงคณะกรรมการเปนผูแตงต้ัง 
 มาตรา 25 วรรคสอง  ผูจัดการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกกองทุนไดเต็มเวลา 
และตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม... (4) ไมมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใด
ตามมาตรา 18 (3)... 
 มาตรา 27  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูจัดการพนจากตําแหนงเม่ือ...
(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามสําหรับการเปนผูจัดการตามมาตรา 25... 
 มาตรา 31  เจาหนาท่ีและลูกจางของกองทุนตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปน้ี... (7) ไมมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 18 (3) 
 มาตรา 32  เจาหนาท่ีและลูกจางของกองทุนพนจากตําแหนงเม่ือ...(3) ขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 31… 
 
 4.24  พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 
 ไมพบขอความท่ีเปนการจํากัดสิทธิบุคคลลมละลาย 
 
 4.25 พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
พ.ศ. 2550 
 หมวด 1  คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 มาตรา 7  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีสัญชาติไทย และไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้ (1) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต… 
 มาตรา 10  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนงเม่ือ…(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 7 
 หมวด 2  สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 มาตรา 26  ผูมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ตองหามมิใหเปนเลขาธิการ(1) 
เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต... 
 มาตรา 29  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ เลขาธิการพนจากตําแหนง
เม่ือ…(3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 25 หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 26 
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 4.26 พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 
 หมวด 2  คณะอนุญาโตตุลาการ 
 มาตรา 21 วรรคหนึ่ง  การเปนอนุญาโตตุลาการส้ินสุดลงเม่ือตาย 
 มาตรา  21 วรรคสอง  ในกรณีที ่บุคคลซึ่งจะไดรับหรือไดรับการตั้ง เปน
อนุญาโตตุลาการผูใดไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดไมวาโดยไมยินยอมรับการต้ังถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด 
ถูกศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือไมปฏิบัติหนาท่ีภายใน
ระยะเวลาอันสมควรดวยเหตุ อ่ืน  ใหการ เปนอนุญาโตตุลาการของผูนั้น ส้ินสุดลง เ ม่ือ
อนุญาโตตุลาการผูนั้นขอถอนตัว หรือคูพิพาทตกลงกันใหการเปนอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดลง      
แตถายังมีขอโตแยงในเหตุดังกลาว คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งอาจยื่นคํารองตอศาลท่ีมีเขตอํานาจให
วินิจฉัยถึงการส้ินสุดของการเปนอนุญาโตตุลาการได 
 มาตรา 21 วรรคสาม  ภายใตบังคับวรรคสองหรือมาตรา 20 วรรคหนึ่ง การท่ี
อนุญาโตตุลาการขอถอนตัวหรือการท่ีคูพิพาทตกลงกันใหการเปนอนุญาโตตุลาการส้ินสุดลง           
ไมถือวาเปนการยอมรับเหตุตามวรรคสองหรือมาตรา 19 วรรคสาม 
 
 4.27  พระราชบัญญัติวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2551 
 หมวด 2  คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ 
 มาตรา 7  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ดังตอไปนี้…(2) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา  9 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  8 กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเม่ือ…(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 7 
 หมวด 3  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แหงชาติ 
 มาตรา  23 เลขาธิการตองเปนผู ท่ี มี คุณสมบัติและไม มี ลักษณะตองหาม 
ดังตอไปนี้…(5) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 มาตรา 26  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 24 เลขาธิการพนจาก
ตําแหนงเม่ือ…(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 23 
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  4.28 พระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย           
พ.ศ. 2551 

มาตรา 19  ผูไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการนโยบายตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี..(4) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไร
ความสามารถ 

มาตรา 20  ในการสรรหากรรมการนโยบาย ใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณา
คัดเลือกบุคคลผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 17 รวมท้ังมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 19... 

มาตรา 24 วรรคหนึ่ง  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการนโยบาย
พนจากตําแหนงเม่ือ... (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 19 

มาตรา 24 วรรคสอง  กรรมการบริหารอ่ืนตามวรรคหน่ึงตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา 19 และมาตรา 21 และเปนผูมีความรูหรือความเช่ียวชาญและมีผลงาน
ปรากฏแกสาธารณะทางดานส่ือสารมวลชน การบริหารจัดการ สังคม วัฒนธรรม หรือนิติศาสตร… 

มาตรา 32  ผูอํานวยการ (ส.ท.ท.) ตองเปนผูสามารถทํางานใหแกองคการไดเต็ม
เวลาและเปนผูนําและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององคการและการผลิตรายการตามนโยบาย
ของคณะกรรมการนโยบาย และตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้…(4) 
ไมมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 19 (4) (5) (6) (7) หรือ (8) 

มาตรา 36 วรรคสอง  นอกจากการพนจากตําแหนงตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวใน
สัญญาจาง ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการพนจากตําแหนงเม่ือ...(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา 32 หรือมาตรา 34 แลวแตกรณี 

 
 4.29 พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551  
 หมวด 1  สถาบันคุมครองเงินฝาก 
 สวนท่ี 3  คณะกรรมการ 
 มาตรา 22  ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองไมมีลักษณะตองหาม 
ดังตอไปนี้…(6) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
 มาตรา 23 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 20 ประธาน
กรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เม่ือ…(4) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 21 หรือมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา  22 
 สวนท่ี 4  ผูอํานวยการ 
 มาตรา 30  ผูอํานวยการตองไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 22 
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 มาตรา 31  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 28 ใหผูอํานวยการ
พนจากตําแหนง เม่ือ…(4) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 29 หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 30 
 
 4.30 พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 
 มาตรา 7  กรรมการตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้…ข. 
ลักษณะตองหาม...(5) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต... 
 มาตรา 19  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนง
เม่ือ ...(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 7   
 - ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 
 ขอ 3  ใหยกเลิกขอความในขอ 6.1.1 และใชขอความตอไปนี้แทน 
 “6.2.1  คุณสมบัติ เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม รวมท้ังไมมีสถานภาพเปนพนักงาน
ของสํานักงานคุณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ” 
 ขอ 4  ใหยกเลิกขอความในขอ 6.2.1 และใชขอความตอไปนี้แทน  
 “6.2.1  คุณสมบัติ เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพิ่มเติม...” 
 - ระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. 2548   
 ขอ 9 พนักงานและลูกจางตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้ ...(6) ไมเปนบุคคลลมละลาย... 
 ขอ 10 ผูที่เปนพนักงานหรือลูกจางตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะ
ตองหามตามขอ 9 ตลอดเวลาท่ีเปนพนักงานหรือลูกจางของสํานักงาน… 
 ในกรณีท่ีเห็นสมควรบรรจุและแตงต้ังหรือจางผูขาดคุณสมบัติท่ัวไปหรือมี
ลักษณะตองหามตามขอ 9 (1) (4) หรือ (9) เปนพนักงานหรือลูกจางแลวแตกรณี ใหเลขาธิการเสนอ
ประธานกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 
 ขอ 17  การบรรจุบุคคลใหเปนพนักงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ใหบรรจุ
และแตงต้ังจากผูผานการคัดเลือกไดในตําแหนงน้ัน 
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 การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ใหเลขาธิการเปนผูดําเนินการโดยเปดโอกาสใหผูมี
คุณสมบัติท่ัวไปซ่ึงไมมีลักษณะตองหามตามขอ 9 และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นตามท่ี
กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงตามขอ 16 เขาสมัครรับคัดเลือกได ท้ังนี้ หลักเกณฑและ
วิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก ตลอดจนเกณฑการตัดสินการผานการคัดเลือกใหเปนไป
ตามท่ีเลขาธิการกําหนด 
 ขอ 18 ในกรณีท่ีปรากฏวาผูผานการคัดเลือกขาดคุณสมบัติท่ัวไปหรือมีลักษณะ
ตองหามตามขอ 9 หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ตามขอ  16  อยูกอน  หรือภายหลังการคัดเลือก จะบรรจุและแตงต้ังผูนั้นมิได 
 ขอ 59  พนักงานพนจากความเปนพนักงาน  เม่ือ...(6)  ถูกส่ังใหออกตามขอ 61... 
 ขอ 60  เลขาธิการมีอํานาจส่ังใหพนักงานออกจากงานไดในกรณีดังตอไปน้ี...(2)  
เม่ือพนักงานผูนั้นขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 9 
 
 4.31  พระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2547 

 ไมพบขอความท่ีเปนการจํากัดสิทธิบุคคลลมละลาย 
 
5.    กฎหมายท่ีใชบังคับในสถาบันอุดมศึกษา 
 5.1    สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ   
 5.1.1     พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
 หมวด 2  การดําเนินการ 
 มาตรา 20 วรรคสาม นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรค
หนึ่งและวรรคสอง นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 19 (2) (5) 
และ (6) พนจากตําแหนงเม่ือ…(6) เปนบุคคลลมละลาย  
 มาตรา  30 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  29 
อธิการบดีพนจากตําแหนงเม่ือ…(7) เปนบุคคลลมละลาย  
 
 5.1.2     พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2551 
 หมวด 2  การดําเนินการ 
 มาตรา 24  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 23 นายก
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 21 (2) (5) และ (6) พนจากตําแหนงเม่ือ…
(7) เปนบุคคลลมละลาย 
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 มาตรา  36 วรรคสอง   นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตาม
วรรคหนึ่ง อธิการบดีพนจากตําแหนงเม่ือ…(5) เปนบุคคลลมละลาย 
 
 5.1.3     พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 
 หมวด 2  การดําเนินการ 
 มาตรา 21 วรรคสาม  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ นายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 20 (2) และ (4) พนจากตําแหนงเม่ือ... (6) 
เปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา 29 วรรคสาม  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ อธิการบดี
พนจากตําแหนงเม่ือ…(6) เปนบุคคลลมละลาย 
 
 5.1.4     พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ. 2541 
 หมวด 2  การดําเนินการ 
 มาตรา 17 วรรคสอง นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรค
หนึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3) (4) (5) (6) และ (7) 
พนจากตําแหนงเม่ือ…(6) เปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา 25 วรรคหก  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ อธิการบดีพน
จากตําแหนงเม่ือ…(5) เปนบุคคลลมละลาย 
 
 5.1.5     พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ              
พ.ศ. 2550   
 หมวด 2  การดําเนินการ 
 มาตรา 21 วรรคสอง นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรค
หนึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 20 (2) (5) และ (6) พนจาก
ตําแหนงเม่ือ…(6) เปนบุคคลลมละลาย  
 มาตรา  29  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  28 
อธิการบดีพนจากตําแหนงเม่ือ… (7) เปนบุคคลลมละลาย 
 
 5.1.6      พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 
 ไมพบขอความท่ีเปนการจํากัดสิทธิบุคคลลมละลาย 
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 5.1.7     พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 
 หมวด 2  การดําเนินการ 
 มาตรา  20 วรรคสอง  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตาม
วรรคหนึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 19 (2) และ (5) 
พนจากตําแหนงเม่ือ…(6) เปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา 29  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 28 
อธิการบดีพนจากตําแหนงเม่ือ…(7) เปนบุคคลลมละลาย 
 
 5.1.8     พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 
 หมวด 2  การดําเนินการ 
 มาตรา  20 วรรคสอง  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตาม
วรรคหนึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 19 (2) และ (5) 
พนจากตําแหนงเม่ือ... (6) เปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา  31   นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  30  
อธิการบดีพนจากตําแหนงเม่ือ…(5) เปนบุคคลลมละลาย 
 
 5.1.9     พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 
 หมวด 2  การดําเนินการ 
 มาตรา  23 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  22 
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 21 (2) (5) และ (6) พนจาก
ตําแหนงเม่ือ…(6) เปนบุคคลลมละลาย 
 หมวด 3  การบริหารงาน 
 มาตรา  31 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  30 
อธิการบดีพนจากตําแหนงเม่ือ…(4) เปนบุคคลลมละลาย 
 
 5.1.10   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง พ.ศ. 2541  
 หมวด 2  การดําเนินการ 
 มาตรา  16 วรรคสอง  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตาม
วรรคหน่ึง นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 15 (3) (4) (5) และ (6) 
พนจากตําแหนงเม่ือ… (6) เปนบุคคลลมละลาย 
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 มาตรา 24 วรรคสาม  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรค
สอง อธิการบดีพนจากตําแหนงเม่ือ… (4) เปนบุคคลลมละลาย 
 
 5.1.11   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2535 
 หมวด 2  การดําเนินการ 
 มาตรา 15 วรรคสอง นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหน่ึง 
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 14 (3) (4) และ (5) พนจาก
ตําแหนงเม่ือ…(6) เปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา 22 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ อธิการบดีพนจาก
ตําแหนงเม่ือ…(4) เปนบุคคลลมละลาย 
 
 5.1.12   พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   
พ.ศ. 2551 
 หมวด 2  การดําเนินการ 
 มาตรา  21 วรรคสอง  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตาม
วรรคหน่ึง นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา 20 (2) และ (4) พนจากตําแหนง 
เม่ือ...(7) เปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา  3 1  วรรคสาม  นอกจากการพ นจาก ตําแหน งตามวาระ 
อธิการบดีพนจากตําแหนง เม่ือ…(7) เปนบุคคลลมละลาย 
 
 5.1.13   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 
 หมวด 2  การดําเนินการ 
 มาตรา 18 วรรคสอง  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรค
หนึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 17 (3) และ (4) พนจาก
ตําแหนงเม่ือ…(7) เปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา  21 วรรคสอง   นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตาม       
วรรคหนึ่ง กรรมการสภาวิชาการตามมาตรา 20 (3) พนจากตําแหนงเม่ือ…(3) ขาดคุณสมบัติ       
ของการเปนกรรมการสภาวิชาการในประเภทนั้น 
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 5.1.14   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 
 หมวด 2  การดําเนินการ 
 มาตรา 18 วรรคสอง  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรค
หนึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 17 (3) และ (4) พนจาก
ตําแหนงเม่ือ…(7) เปนบุคคลลมละลาย 
 
 5.1.15   พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 
 มาตรา  17 วรรคสอง  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตาม
วรรคหนึ่ง นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา 16 (2) (4) (5) และ ( 6) พนจาก
ตําแหนงเม่ือ…(6) เปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา  28  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  27 
อธิการบดีพนจากตําแหนงเม่ือ…(6) เปนบุคคลลมละลาย 
 
 5.2    สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
 5.2.1     พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 

 ไมพบขอความท่ีเปนการจํากัดสิทธิบุคคลลมละลาย 
  
 5.2.2     พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 
 ไมพบขอความท่ีเปนการจํากัดสิทธิบุคคลลมละลาย 
 
  5.2.3     พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
 หมวด 2  การดําเนินการ 
 มาตรา  16 วรรคสอง  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตาม
วรรคหนึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 15 (3) (4) และ (5) พน
จากตําแหนงเม่ือ…(6) เปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา  25 วรรคสาม  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตาม
วรรคสอง อธิการบดีพนจากตําแหนงเม่ือ…(4) เปนบุคคลลมละลาย  
 
 5.2.4     พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2531 
 ไมพบขอความท่ีเปนการจํากัดสิทธิบุคคลลมละลาย 
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 5.2.5     พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 
 หมวด 2  การดําเนินการ 
 มาตรา 16 วรรคสอง  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรค 
หนึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 15 (3) (4) และ (5) พนจาก
ตําแหนงเม่ือ…(6) เปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา 26 วรรคส่ี  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ อธิการบดีพน
จากตําแหนงเม่ือ…(6) เปนบุคคลลมละลาย 
 
 5.2.6     พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร พ.ศ. 2548 
 หมวด 2  การดําเนินการ 
 มาตรา 16 วรรคสอง นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรค
หนึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 15 (3) (4) และ (5) พนจาก
ตําแหนงเม่ือ...(6) เปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา 26 วรรคส่ี  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ อธิการบดีพน
จากตําแหนงเม่ือ…(6) เปนบุคคลลมละลาย 

 
 5.2.7     พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 

 ไมพบขอความท่ีเปนการจํากัดสิทธิบุคคลลมละลาย 
 
 5.2.8     พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 

 ไมพบขอความท่ีเปนการจํากัดสิทธิบุคคลลมละลาย 
 
 5.2.9     พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแมโจ พ.ศ. 2539 

 ไมพบขอความท่ีเปนการจํากัดสิทธิบุคคลลมละลาย 
 

5.2.10   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
 หมวด 2  การดําเนินการ 
 มาตรา 17 วรรคสอง นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระในวรรคหนึ่ง
แลว นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3) (4) และ (5) พนจาก
ตําแหนงเม่ือ…(6) เปนบุคคลลมละลาย 
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 มาตรา 21 วรรคสอง นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระในวรรคหนึ่ง
แลว กรรมการสภาวิชาการพนจากตําแหนงเม่ือ…(5) เปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา  30 วรรคสอง  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวรรคหน่ึง 
อธิการบดีพนจากตําแหนง เม่ือ…(6) เปนบุคคลลมละลาย 
 
 5.2.11   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541 

 ไมพบขอความท่ีเปนการจํากัดสิทธิบุคคลลมละลาย 
 
 5.2.12   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 

 ไมพบขอความท่ีเปนการจํากัดสิทธิบุคคลลมละลาย 
 

 5.2.13   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 
 ไมพบขอความท่ีเปนการจํากัดสิทธิบุคคลลมละลาย 

 
 5.2.14   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2522 

 ไมพบขอความท่ีเปนการจํากัดสิทธิบุคคลลมละลาย 
 
 5.2.15    พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 

 ไมพบขอความท่ีเปนการจํากัดสิทธิบุคคลลมละลาย 
 

 5.2.16   พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยปีทุมวัน พ.ศ. 2547 
 หมวด 2  การดําเนินการ 

 มาตรา 16 วรรคสอง  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรค
หนึ่ง นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา 15 (3) (4) และ (5) พนจากตําแหนง
เม่ือ…(6) เปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา 27 วรรคส่ี   นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคสาม  
อธิการบดีพนจากตําแหนงเม่ือ…(6) เปนบุคคลลมละลาย 

 
5.2.17   พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2509 

 ไมพบขอความท่ีเปนการจํากัดสิทธิบุคคลลมละลาย 
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 5.2.18   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 
 ไมพบขอความท่ีเปนการจํากัดสิทธิบุคคลลมละลาย 

 
6.    กฎหมายท่ีใชบังคับในองคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ 
 6.1    พระราชบัญญัติกีฬามวยไทย พ.ศ. 2542  
 มาตรา  7 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  6 กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเม่ือ...(4) เปนบุคคลลมละลาย 
 
 6.2    พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2504   
 มาตรา 12 จัตวา  หามมิใหธนาคารพาณิชยตั้งหรือยอมใหบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ
หรือลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาท่ีกรรมการ ผูจัดการ รองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ หรือท่ี
ปรึกษาของธนาคารพาณิชย  (1) เปนบุคคลลมละลาย... 
 
 6.3    พระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพงานกอสราง พ.ศ. 2522  
 มาตรา 9  สมาชิกสถาบันผูรับงานกอสรางมีสองประเภทคือ  คือ (1) สมาชิกสามัญ  
ไดแกผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้...(ฉ) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 
 6.4    พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 
 หมวด 1  คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 
 มาตรา 10  กรรมการตามมาตรา 8 (1) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้… (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย  
 
 6.5    พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบขายตรง พ.ศ. 2545 
 มาตรา 11 วรรคหนึ่ง  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  10 
กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงเม่ือ...(3) เปนบุคคลลมละลาย 
 
 6.6    พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528  
 หมวด 3  คณะกรรมการสภาทนายความ 
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 มาตรา 21  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระของนายกหรือกรรมการซ่ึงได 
รับเลือกตั้งพนจากตําแหนงเปนการเฉพาะตัว เม่ือ...(7) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหเปนบุคคล
ลมละลาย...  
 หมวด 4  การขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตใหเปนทนายความ 
 มาตรา 35  การขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้…(7) 
ไมเปนบุคคลผูตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหลมละลาย 
 
 6.7    พระราชบัญญัติชางรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535 
 หมวด 1  คณะกรรมการชางรังวัดเอกชน 
 มาตรา 9  นอกจาการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 8 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พนจากตําแหนงเม่ือ...(4) เปนบุคคลลมละลาย 
 
 6.8    พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535  
 หมวด 1  คณะกรรมการธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก  
 มาตรา  8 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  7 กรรมการ 
ซึ่งคณะกรรมการการทองเท่ียวแหงประเทศไทยแตงตั้งพนจากตําแหนง  เม่ือ...(4) เปนบุคคล
ลมละลาย 
 หมวด 2  ธุรกิจนําเท่ียว  
 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง  ผูขอรับใบอนุญาตตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี (1) ถาเปน
บุคคลธรรมดา...(ง) ไมเปนบุคคลลมละลาย   
 มาตรา 33 วรรคหน่ึง  เม่ือความปรากฏตอนายทะเบียนวาผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว
ผูใดมีพฤติการณอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ (1) เปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา 15… 
 มาตรา 33 วรรคสอง  ใหนายทะเบียนมีอํานาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาต และใหผู
ประกอบธุรกิจนําเท่ียวผูนั้นสงคืนใบอนุญาตตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีทราบ
คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
 
 6.9    พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535  
 หมวด 2  การควบคุมบริษัท 
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 มาตรา 35  หามมิใหบริษัทต้ังหรือยอมใหบุคคลซ่ึงมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนหรือ
ทําหนาท่ีกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการหรือเปนท่ีปรึกษาของบริษัท 
(1) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย... 
 หมวด 3  การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
 มาตรา 64  รัฐมนตรีมีอํานาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
เม่ือปรากฏแกรัฐมนตรีวาบริษัท (1) มีหนี้สินเกินกวาทรัพยสินหรือมีฐานะทางการเงินไมมีความ
ม่ันคงอันอาจเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัยหรือประชาชน...(5) ถาประกอบธุรกิจประกันชีวิต
ตอไปจะทําใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัยหรือประชาชน 
 หมวด 4  ตัวแทนประกันชีวิตและนายหนาประกันชีวิต 
 มาตรา 69  ผูขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้...
(5) ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา 72  บุคคลธรรมดาซ่ึงจะขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตได      
ตองไมเปนตัวแทนประกันชีวิต หรือเปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงานหรือลูกจางของบริษัทใด และ
ใหนําความในมาตรา 69 (1) (2) (3) (4) (5) (7) และ (8) มาบังคับใชโดยอนุโลม 
 มาตรา 81  นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต
หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต เม่ือปรากฏแกนายทะเบียนวาตัวแทนประกันชีวิตหรือ
นายหนาประกันชีวิต...(2) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 69 หรือมาตรา 72 แลวแตกรณี 
 
 6.10 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
 หมวด 2  การควบคุมบริษัท 
 มาตรา 34  หามมิใหบริษัทต้ังหรือยอมใหบุคคลซ่ึงมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนหรือ
ทําหนาท่ีกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการหรือเปนท่ีปรึกษาของบริษัท 
(1) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย... 
 หมวด 3  การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 
 มาตรา 59  รัฐมนตรีมีอํานาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 
เม่ือปรากฏแกรัฐมนตรีวาบริษัท  (1) มีหนี้สินเกินกวาทรัพยสินหรือมีฐานะการเงินไมม่ันคงอันอาจ
เกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัยหรือประชาชน...(5) ถาประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยไปจะทํา
ใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัยหรือประชาชน 
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 หมวด 4  ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหนาประกันวินาศภัย 
 มาตรา 64  ผูขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย ตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้...(5) ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย  
 มาตรา 67  บุคคลธรรมดาซ่ึงจะขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยได 
ตองไมเปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือเปนกรรมการ ผูจัดการพนักงาน หรือลูกจางของบริษัทใด 
และใหนําความในมาตรา 64 (1) (2) (3) (4) (5) (7) และ (8) มาบังคับใชโดยอนุโลม 
 
 6.11  พระราชบัญญัติผูสอบบัญชี พ.ศ. 2505 
 มาตรา 5  กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงเม่ือ ...(4) เปนบุคคล
ลมละลาย 
 มาตรา 15  ผูซ่ึงจะข้ึนทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตได ตอง...(5) ไมเปนผูมี
ความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
 
 6.12  พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525  
 มาตรา 17  กรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งและกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงตางๆ         
ตามมาตรา 15 ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้...(3) เปนผูไมเคยถูกศาลส่ังใหเปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา 19  นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา 15 วรรคสาม มาตรา 18 หรือ
มาตรา 20 วรรคส่ีแลว กรรมการซ่ึงไดรับเลือกหรือไดรับเลือกต้ังและกรรมการซ่ึงดํารงตําแหนง 
ตางๆ พนจากตําแหนงเม่ือพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา 13 หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา 17  
 
 6.13  พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 

 หมวด 3  คณะกรรมการ 
 มาตรา 18  กรรมการตาม มาตรา 14 นอกจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตองมี

คุณสมบัติดังตอไปนี้…(3) เปนผูไมเคยถูกศาลส่ังใหเปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา 20  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา 14 (2) 

และ (4) พนจากตําแหนงเม่ือ… (2) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 18 
 

 6.14  พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2528  
 หมวด 3  คณะกรรมการ 
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 มาตรา 18  กรรมการนอกจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรรมการที่ปรึกษา
ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้...(3) ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา 20  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการซึ่งไดรับแตงต้ังและ
รับเลือกตั้งพนจากตําแหนงเม่ือ...(2) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 18 
 
 6.15  พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. 2545 
 หมวด 3  คณะกรรมการสัตวแพทย 
 มาตรา 20  กรรมการตามมาตรา 16 (2) และ (3) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปนี้...(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย  
 มาตรา 22  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา 16 (3)        
พนจากตําแหนงเม่ือ...(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 20 
 
 6.16  พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 
 หมวด 3  คณะกรรมการ 
 มาตรา 19 วรรคหน่ึง  กรรมการตามมาตรา 15 ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้...(3) 
เปนผูไมเคยถูกศาลส่ังใหเปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา 21  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้ง 
ไดรับเลือกตั้ง หรือไดรับเลือก พนจากตําแหนงเม่ือ ... (2) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 19  
 
 6.17  พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย พ.ศ. 2547 
 หมวด 3  คณะกรรมการ 
 มาตรา 18  กรรมการตามมาตรา 14 นอกจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตองมี
คุณสมบัติดังตอไปนี้…(3) เปนผูไมเคยถูกศาลส่ังใหเปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา 20  นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา 14 (2) และ (4) 
พนจากตําแหนงเม่ือ…(2) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 18 
 
 6.18  พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
 หมวด  4  คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี 
                มาตรา 33 วรรคส่ี  คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การคัดเลือก และการพนจาก
ตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  
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 หมวด 5  การควบคุมการประกอบวิชาชีพดานการสอบบัญชี 
 มาตรา 39  ผูขอรับใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี…(4) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา 41  ใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตไมมีอายุ แตผูรับใบอนุญาตตอง
ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามท่ีสภาวิชาชีพบัญชีกําหนด…(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา 39 
 - ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 2) เรื่อง สมาชิกและการรับสมัครสมาชิก  
พ.ศ. 2547  
 ขอ 4 สมาชิกสามัญตองมีคุณสมบัติตามมาตรา 13 (1) (2) และ (3) แหง
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตองไมมีลักษณะตองหามตามขอ 5 ขอ 6 และขอ 7 แหง
ขอบังคับนี้ดวย 
 ขอ 6 ในกรณีท่ีสมาชิกสามัญกระทําความผิดและไดรับโทษถึงท่ีสุดใหจําคุกในคดี
ดังตอไปนี้ใหถือวา เปนคดีท่ีประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์แหง
วิชาชีพตามมาตรา 13 (5) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ...(4) ถูกลงโทษเนื่องจากเปน
ผูลมละลายทุจริต 
                กรณีตาม (1) (2) (3) และ (4) ขางตน ผูกระทําความผิดตองพนโทษมาแลวไมนอย
กวาหาปจึงจะสมัครเปนสมาชิกสามัญได 
   ขอ 9  สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติตามมาตรา 14 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ดวย…(3) ไมเปน
ผูมีลักษณะตองหามตามขอ 5 ขอ 6 และขอ 7                
 - ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี 4) เร่ือง คุณสมบัติและลักษณะตองหามของ
นายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และหลักเกณฑและ
วิธีการเลือกตั้ง พ.ศ. 2547 
 หมวดท่ี 1  คุณสมบัติและลักษณะตองหามของนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิและกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 
 ขอ 4  นายกสภาวิชาชีพบัญชีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
... (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 ขอ  5  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไม มี ลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้… (3) ไมมีลักษณะตองหามตามขอ 4 (3) ... 
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 - ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 11) เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม 
การคัดเลือก และการพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน
การบัญชี พ.ศ. 2548 
 ขอ 4  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอ           
ไปนี้…(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 ขอ 6  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระการดาํรงตําแหนงคราวละสามป            
ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงดวยเหตุดังตอไปนี้…(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามตามขอ 4 
 
 6.19  พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 
 หมวด 3  คณะกรรมการ 
 มาตรา 19 วรรคหน่ึง  กรรมการตามมาตรา 15 ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้...(3) 
เปนผูไมเคยถูกศาลส่ังใหเปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา 21  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้ง 
ไดรับเลือกตั้ง หรือไดรับเลือกพนจากตําแหนงเม่ือ… (2) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 19  
 
 6.20  พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542  
 หมวด 3  คณะกรรมการ  
 มาตรา 27  กรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้...(3) ไม
เปนบุคคลลมละลาย 

 มาตรา 29  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนง
เม่ือ…(2) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 27 
 หมวด 4  การดําเนินการของคณะกรรมการ 
 มาตรา  40  ใหนายกสภาวิศวกรแตงต้ังหัวหนาสํานักงานสภาวิศวกร ตามมติของ
คณะกรรมการจากบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้...(3) ไมเปนบุคคล
ลมละลาย 
 มาตรา 55  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการจรรยาบรรณพนจาก
ตําแหนง  เม่ือ ... (3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 53 วรรคสอง 
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 - ขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการกําหนดคุณสมบัติของผูตรวจการสภาวิศวกร 
พ.ศ.2543 
 หมวด 1  คุณสมบัติ 
 ขอ 3  ผูตรวจการสภาวิศวกร  ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ดังตอไปนี้…(5) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 หมวด 3  การพนจากตําแหนง 
 ขอ 6  ขาดคุณสมบัติตามขอ 3  
 
 6.21  พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543  
 หมวด 3  คณะกรรมการ 
 มาตรา 27  กรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้...(3) ไม
เปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา 29  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนงเม่ือ...
(2) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 27 
 หมวด 4  การดําเนินการของคณะกรรมการ 
 มาตรา 40  ใหนายกสภาสถาปนิกแตงตั้งหัวหนาสํานักงานสภาสถาปนิกตามมติ
ของคณะกรรมการจากบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้...(3) ไมเปนบุคคล
ลมละลาย... 
 
7.    กฎหมายท่ีใชบังคับในองคกรของรัฐฝายนิติบัญญัติ   
 7.1   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
 หมวด 6  รัฐสภา   
 สวนท่ี 2  สภาผูแทนราษฎร 
 มาตรา 93 วรรคสาม  หลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรให
เปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
การไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 
 มาตรา 102  บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร…(2) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต  
 มาตรา 106  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรส้ินสุด เม่ือ...(5) มีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา 102… 
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 สวนท่ี 3  วุฒิสภา 
 มาตรา 115  บุคคลผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ี เปนผูมีสิทธิ
สมัครรับเลือกต้ังหรือไดรับการเสนอช่ือเพื่อเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา... (8) เปนบุคคล
ตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 102 (1) (2)... 
 มาตรา 119  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาส้ินสุดลง เมื่อ...(4) ขาดคุณสมบัติ 
หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 115… 
 
 7.2    พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 

 หมวด 3  ขาราชการรัฐสภาสามัญ   
 สวนท่ี 3  การสรรหา การบรรจุ และการแตงต้ัง 
 มาตรา 37 วรรคหนึ่ง ผูท่ีจะเขารับราชการเปนขาราชการรัฐสภาสามัญตองมี

คุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ ข. ลักษณะตองหาม…(6) เปนบุคคล
ลมละลาย 
 มาตรา 37 วรรคสอง ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการรัฐสภาสามัญซึ่งมี
ลักษณะตองหามตาม ข. (5) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.ร. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับ
ราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหามตาม (8) หรือ (9) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจาก
ราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหามตาม (10) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออก
จากราชการไปเกินสามปแลว  และตองมิใชเปนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการ  
เพราะทุจริตตอหนาที่ มติของ ก.ร. ในการยกเวนดังกลาวตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวาส่ีในหา
ของจํานวนกรรมการที่มาประชุม การลงมติใหกระทําโดยลับ 

 มาตรา 37 วรรคสาม  การขอยกเวนตามวรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ร. 
กําหนด 

 มาตรา 37 วรรคส่ี  ในกรณีตามวรรคสอง ก.ร. จะยกเวนใหเปนการเฉพาะราย 
หรือจะประกาศยกเวนใหเปนการท่ัวไปก็ได 
 มาตรา 50  ผูไดรับบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการรัฐสภาสามัญและแตงต้ังให
ดํารงตําแหนงใดตามมาตรา 38 วรรคหนึ่ง มาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 46 มาตรา 47 และมาตรา 48 
หากภายหลังปรากฏวาขาดคุณสมบัติท่ัวไปหรือมีลักษณะตองหามโดยไมไดรับการยกเวนตาม
มาตรา 37 หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นโดยไมไดรับอนุมัติจาก ก.ร. ตามมาตรา 45 
อยูกอนก็ดี มีกรณีตองหาอยูกอนและภายหลังเปนผูขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีตองหานั้นก็ดี ให
ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 42 ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการโดยพลัน แตท้ังนี้  ไม
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กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาท่ี และการรับเงินเดือนหรือ
ผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการกอนมีคําส่ังใหออกนั้น และถาการ
เขารับราชการเปนไปโดยสุจริตแลวใหถือวาเปนการส่ังใหออกเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
 สวนท่ี 6  การออกจากราชการ 
 มาตรา 80 ขาราชการรัฐสภาสามัญออกจากราชการเมื่อ...(4) ถูกส่ังใหออกตาม         
มาตรา 83... 
 มาตรา 83 ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 42 มีอํานาจส่ังให
ขาราชการรัฐสภาสามัญออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการไดในกรณีดังตอไปนี้… (3) เม่ือขาราชการรัฐสภาสามัญผูใด...มีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา 37 ข. (1) (2) (3) หรือ (6) 
 
8.    กฎหมายท่ีใชบังคับในองคกรของรัฐฝายบริหาร 
 8.1   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550   
 หมวด 9  คณะรัฐมนตรี 
 มาตรา 174  รัฐมนตรีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้…(4) 
ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 102 (1) (2) ... 
 มาตรา 180  รัฐมนตรีท้ังคณะพนจากตําแหนง เม่ือ (1) ความเปนรัฐมนตรีของ
นายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา  182 ... 
 มาตรา 182  ความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัว  เม่ือ ... (5) ขาดคุณสมบัติหรือ
มีลักษณะตองหามตามมาตรา 174 
 
9.    กฎหมายท่ีใชบังคับในองคกรของรัฐฝายตุลาการ 
 9.1    ศาลรัฐธรรมนูญ   
 9.1.1     รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
 หมวด 10  ศาล  
 สวนท่ี 2  ศาลรัฐธรรมนูญ 
 มาตรา 205  ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา  204 (3) และ (4) ตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี...(4) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 100 หรือมาตรา 102 (1) 
(2)... 
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 มาตรา  209 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนงเม่ือ...(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา 205 ... 
 
 9.1.2      พระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542 
 มาตรา 5  ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ไดแก บุคคลซึ่งไดรับการ
บรรจุและแตงต้ังใหเปนขาราชการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 6  ใหคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจออกระเบียบหรือ
ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน 
และการดําเนินการอื่นของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ... 
 มาตรา 10  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการสํานักงานศาล
รัฐธรรมนูญและการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง ใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้เปนผูส่ังบรรจุและแตงต้ัง  
 (1)  การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเลขาธิการสํานักงานศาล
รัฐธรรมนูญและรองเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ใหประธานศาลรัฐธรรมนูญดวยความ
เห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุ 
 (2)  การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอ่ืนนอกจาก (1) ใหเลขาธิการ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญเปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงต้ัง   
 
 9.1.3      ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2544 

 ขอ 7  การกําหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแตงต้ัง การ
ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ การยาย การเล่ือนตําแหนง การพนจากตําแหนง การเล่ือนข้ันเงินเดือน 
คาตอบแทนพิเศษ การออกจากราชการ การส่ังพักราชการ การส่ังใหออกจากราชการไวกอน วินัย
การสอบสวนและการลงโทษทางวินัย การรองทุกข  การอุทธรณการลงโทษ การรักษาราชการแทน
การปฏิบัติราชการแทน การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของขาราชการ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ใหเปนไปตามท่ี อ.ศร. กําหนดในระเบียบนี้ หรือระเบียบอ่ืน การใดมิได
กําหนดไวในระเบียบนี้ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสวนท่ีเกี่ยวของกับ
ขาราชการพลเรือนสามัญ กฎ ก.พ. และระเบียบท่ีออกตามความในกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม 
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 9.1.4   ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญวาดวยลูกจางสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2542 
 หมวด 2  ลูกจางของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ขอ 9 วรรคหนึ่ง  ผูท่ีจะไดรับการบรรจุเปนลูกจาง จะตองมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้…(5) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 หมวด 8  การออกจากงาน การรองทุกข และการอุทธรณ 
 ขอ 23  การออกจากงาน การรองทุกข และการอุทธรณของลูกจางประจํา 
ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการโดยอนุโลม 
 ขอ 24  ลูกจางตามสัญญาจาง ออกจากงานเม่ือ… (3) ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามตามขอ 9 แลวแตกรณี เวนแตจะไดรับการยกเวนตามขอ 9 วรรคสอง 

 
 9.2    ศาลยุติธรรม 
 9.2.1     รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
 หมวด 10  ศาล  
 สวนท่ี 3  ศาลยุติธรรม 
 มาตรา 220  การแตงต้ังและการใหผูพิพากษาในศาลยุติธรรมพนจาก
ตําแหนง ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมกอน แลวจึงนาํความ   กราบ
บังคมทูล... 
 
 9.2.2     พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม  พ.ศ. 2543 
 มาตรา 11  กรรมการบริหารศาลยุติธรรม  ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 10 (3) 
ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ ...(7) ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว 
 มาตรา  13 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  12 
กรรมการบริหารศาลยุติธรรมพนจากตําแหนงเม่ือ...(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา 11 ในกรณีท่ีเปนกรรมการบริหารศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 10 (3) 
 
 9.2.3     พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม  พ.ศ. 2543 
 หมวด 2  ขาราชการตุลาการ  
 สวนท่ี 2  การสอบคัดเลือก การทดสอบความรู และการคัดเลือกพิเศษ 
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 มาตรา 26  ผูสมัครสอบคัดเลือก  ผูสมัครทดสอบความรู หรือผูสมัครเขา
รับการคัดเลือกพิเศษเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา
ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้... (6) ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว ... 
 มาตรา 31 วรรคสอง  ผูสอบคัดเลือกคนใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา 26...ใหผูนั้นไมมีสิทธิไดรับการบรรจุเปนขาราชการตุลาการตามผลการสอบ
คัดเลือกนั้น 
 หมวด 3  คณะกรรมการตุลาการศาลตุลาการ 
 มาตรา 36 วรรคหนึ่ง ใหมีคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมคณะ
หนึ่งเรียกโดยยอวา “ก.ต.” ประกอบดวย...(3) กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิจํานวน
สองคนซึ่งวุฒิสภาเลือกจากบุคคลที่ไมเปนขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม และมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 39 
 มาตรา 39  กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 36 (3) 
ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ (1) เปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา 26 (6) ... 
 มาตรา 41  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 40 กรรมการ 
ตุลาการศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื ่อ . . .(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา 39 ในกรณีท่ีเปนตุลาการศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 36 (3)... 
 หมวด 4  ดะโตะยุติธรรม 
 มาตรา  52  ผูสมัครเขา รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตง ต้ัง เปน
ดะโตะยุติธรรม ตองเปนมุสลิมและมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ (1) มีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 26 (6)... 
 หมวด 5  วินัย การรักษาวินัย การลงโทษ และการรองทุกข  
 มาตรา 60 วรรคหนึ่ง  ขาราชการตุลาการตองรักษาชื่อเสียงมิใหข้ึนช่ือวา
เปนผูประพฤติช่ัว 
 มาตรา 60 วรรคสอง  หามมิใหประพฤติตนเปนคนเสเพล มีหนี้สินรุงรัง 
เสพของมึนเมาจนไมสามารถครองสติได เลนการพนันเปนอาจิณ กระทําความผิดอาญา หรือกระทํา
การอื่นใด ซ่ึงความประพฤติหรือการกระทําดังกลาวอาจทําใหเสียเกียรติศักดิ์แหงตําแหนงหนาท่ี
ราชการ 
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 9.2.4     ระเบียบคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม วาดวยการบริหารงาน
บุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544 

 ขอ 4  ในการนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาบังคับใช
ตามขอ 3 ใหนํามาบังคับใชในระหวางท่ี ก.ศ. ยังมิไดออกระเบียบหรือประกาศ กําหนดการ
บริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการศาลยุติธรรมในสวนท่ีเกี่ยวกับการนั้นข้ึนใหม และนํามาใช
เฉพาะเทาท่ีไมขัดแยงกับกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารศาลยุติธรรม 
 
 9.2.5   ระเบียบคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมวาดวยพนักงานราชการ 
ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550 
 หมวด 1  พนักงานราชการศาลยุติธรรม 

 ขอ 8 วรรคหนึ่ง  ผูซ่ึงจะไดรับการจางเปนพนักงานราชการศาลยุติธรรม 
ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี …(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย… 

 หมวด 5  การส้ินสุดสัญญาจาง 
 ขอ 27  นอกจากครบกําหนดตามสัญญาจาง สัญญาจางส้ินสุดเม่ือ...(2) 

พนักงานราชการศาลยุติธรรมขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบนี้ หรือตามท่ีศาล
ยุติธรรมกําหนด 

 
 9.2.6   ระเบียบคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม วาดวยลูกจางของสํานักงาน
ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544 

 ขอ 5  ใหนําระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบอ่ืน และมติคณะรัฐมนตรี 
ในสวนท่ีใชบังคับแกลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราวของสวนราชการมาใชบังคับแกลูกจางประจํา
และลูกจางช่ัวคราวของสํานักงานศาลยุติธรรมโดยอนุโลม ในกรณีท่ีระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรี
ใดกําหนดใหคณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางแลวแตกรณี เปนผูมีอํานาจตกลง
เห็นชอบ อนุมัติ ช้ีขาดหรือวินิจฉัยใหคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.) เปนผูใชอํานาจ
ดังกลาวแทนเทาท่ีสภาพของเร่ืองจะเปดชองใหกระทําได 

 
 9.3    ศาลปกครอง 
 9.3.1     รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550   
 หมวด 10  ศาล   
 สวนท่ี  4  ศาลปกครอง 
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 มาตรา  224 การแตงตั ้งและการใหตุลาการศาลปกครองพนจาก
ตําแหนง ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามท่ีกฎหมายบัญญัติ
กอนแลว จึงนําความกราบบังคมทูล 
 
 9.3.2    พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  
2542 
 หมวด 2  ตุลาการศาลปกครอง 
 มาตรา  21  ตุลาการศาลปกครองพนจากตําแหนงเม่ือ...(4) ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 13 มาตรา 14 หรือมาตรา 18 (5) เปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา 22 วรรคสอง  ก.ศป. อาจมีมติใหผูใดออกจากราชการตามกฎหมาย
วาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการไดในกรณีท่ีกฎหมายดังกลาวบัญญัติใหผูถูกส่ังใหออกมี
สิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ แตการใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน ใหทําได
ในกรณีดังตอไปนี้…(4) มีกรณีตามมาตรา 21 (4) (5) (6) หรือ (7) 
 
 9.4    ศาลทหาร 
 9.4.1     รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550   
 หมวด 10  ศาล   
 สวนท่ี  5  ศาลทหาร 
 มาตรา 228  ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซ่ึงผูกระทํา
ความผิดเปนบุคคลท่ีอยูในอํานาจศาลทหารและคดีอ่ืน ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
 9.4.2      พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 
  ไมพบขอความท่ีเปนการจํากัดสิทธิบุคคลลมละลาย 
 
 9.4.3      ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยตุลาการศาลทหาร พ.ศ. 2528 
  ไมพบขอความท่ีเปนการจํากัดสิทธิบุคคลลมละลาย 
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10.   กฎหมายท่ีใชบังคับในองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
 10.1  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 10.1.1   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550   
 มาตรา 230 กรรมการการเลือกต้ังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปน้ี ...(3) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 205 (1) (4)... 
 
 10.1.2    พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
พ.ศ. 2550  

 มาตรา  6  คณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ มีองคประกอบ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม มีวิธีการสรรหาและการให
ความเห็นชอบวาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
 มาตรา  17  กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตองไมมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปนี้…(5) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
 
 10.1.3 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั ้งวาดวยการบริหารงานบุคคล 
พ.ศ. 2547  และที่แกไขเพิ่มเติม  
 ขอ  14 พนักงานตองมีคุณสมบัติทั ่วไป  และไมมีลักษณะตองหาม    
ดังตอไปนี้...(9)  ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว  (10) ไมเปนบุคคลลมละลาย... 
 ขอ 25 ผูสอบคัดเลือกในตําแหนงใด หรือผูสมัครรับการคัดเลือกใน
ตําแหนงใด ตองมีคุณสมบัติท่ัวไป หรือไดรับการยกเวนคุณสมบัติตามขอ 14… 
 
 10.2   สํานักงานผูตรวจการแผนดิน 
 10.2.1   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
 หมวด 11  องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
 มาตรา 242 วรรคส่ี คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูตรวจการ
แผนดินใหเปนไปตามท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน   
 
 10.2.2 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผู ตรวจการแผนดิน  
พ.ศ. 2552 
 หมวด 1  ผูตรวจการแผนดิน 
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 มาตรา 8  ผูตรวจการแผนดินตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ดังตอไปนี้...(9) ไมเปนบุคคลลมละลาย  หรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต... 
 มาตรา 9  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูตรวจการแผนดิน
พนจากตําแหนงเม่ือ ...(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 8 ... 
 
 10.2.3   พระราชบัญญัติสํานักงานผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. 2552 
 มาตรา 7  ใหสํานักงานมีเลขาธิการคนหน่ึง ซ่ึงประธานผูตรวจการแผนดิน
แตงต้ังข้ึนโดยความเห็นชอบรวมกันของผูตรวจการแผนดิน เปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง
ของสํานักงานและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงาน ข้ึนตรงตอประธานผูตรวจการแผนดิน 
 มาตรา 8 วรรคหนึ่ง  เลขาธิการตองเปนผูมีความเปนกลางทางการเมือง    
มีความซ่ือสัตยสุจริตเปนท่ีประจักษ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ และ
มีคุณวุฒิประสบการณและความสําเร็จในการบริหาร ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีประธานผูตรวจการ
แผนดินและผูตรวจการแผนดินปรึกษาหารือและเห็นชอบรวมกันกําหนด โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
 มาตรา 8 วรรคสอง  เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงส่ีปนับแตวันท่ี
ไดรับการแตงต้ัง และอาจไดรับการแตงต้ังใหมได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 
 
 10.2.4   ระเบียบผูตรวจการแผนดินวาดวยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  2554   
 หมวด 2  บทท่ัวไป  
 ขอ  11 พนักงานและลูกจางตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปนี้…(11) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 ขอ 12 ผูท่ีเปนพนักงานและลูกจางตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะ
ตองหามตามขอ 11 ตลอดเวลาท่ีเปนพนักงานของสํานักงาน 
 หมวด 3  พนักงาน  
 สวนท่ี 2  การบรรจุและการแตงต้ัง  
 ขอ 19 ในกรณีท่ีปรากฏวาผูผานการคัดเลือกขาดคุณสมบัติท่ัวไปและมี
ลักษณะตองหามตามขอ 11 หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามขอ 16 อยูกอน หรือ
ภายหลังการคัดเลือกจะบรรจุและแตงต้ังผูนั้นมิได 
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 สวนท่ี 6  การพนสภาพความเปนพนักงาน 
 ขอ 38  พนักงานพนจากความเปนพนักงาน เม่ือ… (6) ถูกส่ังใหออกตาม
ขอ 41 
 ขอ 41 วรรคหนึ่ง  ใหเลขาธิการมีอํานาจส่ังใหพนักงานออกจากงานได
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการในกรณีตอไปนี้…(3) เม่ือพนักงานผูนั้นขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามตามขอ 11 
 
 10.3   คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 10.3.1   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550   
 มาตรา 246 วรรคสอง  กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติตองเปนผูซ่ึงมีความซ่ือสัตยสุจริตเปนท่ีประจักษและมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา 205 
 มาตรา  246 วรรคหา ใหมีกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัด โดยคุณสมบัติ  กระบวนการสรรหา และอํานาจหนาที่ ใหเปนไปตามที่บัญญัติไว
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 10.3.2   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ  พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2554 
 หมวด 1  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 มาตรา 10  ผูไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการตองไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้... (9) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
 มาตรา   13  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 12 
กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ (4)  ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 9 หรือมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา 10 ... 
 
 10.3.3   ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวย
การบริหารงานท่ัวไป การแบงสวนราชการ การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและ
ทรัพยสิน  และการดําเนินการอ่ืน รวมท้ังการกําหนดตําแหนง ระดับ เงินเดือน เงินประจําตําแหนง
ของขาราชการและลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ          
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2552 
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 ขอ 3 ใหนําบทบัญญัติหรือขอกําหนดแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
หรือประกาศของทางราชการเกี่ยวกับการบริหารงานท่ัวไป การแบงสวนราชการ การบริหารงาน
บุคคลการงบประมาณการเงินและทรัพยสิน และการดําเนินการอ่ืน รวมท้ังการกําหนดตําแหนง 
ระดับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง ที่ใชบังคับไดกับขาราชการพลเรือนสามัญและลูกจางประจํามา
ใชบังคับกับขาราชการและลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติโดยอนุโลม  เวนแตคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจะออก
ระเบียบหรือประกาศเปนอยางอ่ืน  
 การบริหารงานทั่วไป  การแบงสวนราชการ  การบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ การเงิน และทรัพยสิน และการดําเนินการอ่ืน รวมท้ังการกําหนดตําแหนง ระดับ 
เงินเดือน เงินประจําตําแหนง ของขาราชการและลูกจางของสํานักงาน ป.ป.ช. ท่ีไดดําเนินการตาม
ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยการบริหารงานท่ัวไป การ
แบงสวนราชการ การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน และการดําเนินการ
อ่ืน รวมท้ังการกําหนดตําแหนง ระดับ เงินเดือน เงินประจําตําแหนงของขาราชการ และลูกจางของ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ขอ 3 
ไปแลวกอนวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับ ใหมีผลสมบูรณและใชบังคับได 
 
 10.4  สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
 10.4.1   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550   
 หมวด 11  องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
  มาตรา 252 วรรคหก  คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และการพนจาก
ตําแหนงของกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน รวมท้ังอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ให
เปนไปตามท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน... 
 
 10.4.2  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน  
พ.ศ. 2542 
 มาตรา 7  ผูไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการตองไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้...(9) เปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา 11 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 10 กรรมการ
พนจากตําแหนง เม่ือ...(4) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 6 หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 7 
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 มาตรา 29  ผูไดรับการเสนอช่ือเปนผูวาการตองไมมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา 7 
 มาตรา 34  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 33 ผูวาการ 
พนจากตําแหนง เม่ือ ... (4) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 28 หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 29 
 
 10.4.3  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการบริหารงานบุคคล 
พ.ศ. 2543 
 ขอ 7 การกําหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแตงต้ัง การ
ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ การโอน การยาย การเล่ือนตําแหนง การพนจากตําแหนง การเล่ือนข้ัน
เงินเดือน คาตอบแทนพิเศษ การออกจากราชการ การส่ังพักราชการ การส่ังใหออกจากราชการไว
กอน วินัย การสอบสวนและการลงโทษทางวินัย การรองทุกขและการอุทธรณ การลงโทษสําหรับ
ขาราชการ การรักษาทะเบียนประวัติ และควบคุมการเกษียณอายุของขาราชการสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดิน ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในระเบียบนี้ การใดมิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหนํากฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสวนท่ีเกี่ยวกับขาราชการพลเรือนสามัญ กฎ ก.พ. และระเบียบ
ท่ีออกตามความในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
 10.5  องคกรอัยการ 
 10.5.1   พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ  พ.ศ. 2521 
 มาตรา 33  ผูสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเปนขาราชการอัยการ และ
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงอัยการผูชวย ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ ...(7) ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว 
 มาตรา 60  การไลออกน้ัน ประธาน ก.อ. จะส่ังลงโทษไดเม่ือขาราชการ
อัยการผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ดังตอไปนี้...(3) ตองคําพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย
ทุจริตตามกฎหมายวาดวยลมละลาย 
 
 10.5.2  ระเบียบคณะกรรมการอัยการวาดวยการบริหารงานบุคคลของขาราชการ
ธุรการสํานักงานอัยการสูงสุด พ. ศ. 2553    
 ขอ  3 ภายใตบังคับมาตรา 8 มาตรา 101 และมาตรา 102 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. 2543 การบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการ
ธุรการสํานักงานอัยการสูงสุดในสวนที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบขาราชการธุรการ การกําหนด
คุณสมบัติและมาตรฐานกําหนดตําแหนง การขอยกเวนลักษณะตองหามของผูท่ีจะเขารับราชการ
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เปนขาราชการธุรการ การสรรหา การบรรจุ การแตงต้ัง การทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ การใหผู
ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการออกจากราชการ  การส่ังใหผูขาดคุณสมบัติท่ัวไปหรือมีลักษณะ
ตองหามออกจากราชการ การโยกยาย การโอนการเล่ือนตําแหนง การพนจากตําแหนง การส่ังให
ประจําสวนราชการ การรับเงินเดือน การเล่ือนเงินเดือน การออกจากราชการ การส่ังใหออกจาก
ราชการไวกอน การบรรจุกลับ การคุมครองระบบคุณธรรม การเยียวยาแกไขหรือดําเนินการตามคํา
พิพากษาของศาลปกครอง และการจัดระบบ การแกไขและการรักษาทะเบียนประวัติและควบคุม
การเกษียณอายุ ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน พระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. 
ระเบียบ ขอบังคับ ซ่ึงออกตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม 
ท้ังนี้ คําวา “ก.พ.” “ก.พ.ค.” “อ.ก.พ. กระทรวง” และ “อ.ก.พ. กรม” ใหหมายถึง “ก.อ.” คําวา 
“กระทรวง” “กรม” ใหหมายถึง “สํานักงานอัยการสูงสุด” และคําวา “รัฐมนตรีเจาสังกัด” 
“ปลัดกระทรวง” “อธิบดี” ใหหมายถึง “อัยการสูงสุด” 
 ขอ 4 ในการนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาบังคับใช
ตามขอ 3 ใหนํามาบังคับใชในระหวางท่ีคณะกรรมการอัยการยังมิไดออกระเบียบ ขอกําหนด หรือ
ประกาศกําหนดการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการธุรการสํานักงานอัยการสูงสุดในสวนที่
เกี่ยวกับการนั้นข้ึนใหม  และนํามาใชเฉพาะเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการฝายอัยการ 
 
 10.6  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 10.6.1   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550   
 มาตรา 256 วรรคสาม คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การถอดถอน และการ
กําหนดคาตอบแทนกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
 10.6.2   พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 

 หมวด 1  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 มาตรา 6 ประธานกรรมการและกรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามดังตอไปนี้…(7) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 มาตรา 12 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจาก
ตําแหนงเม่ือ…(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 6 
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 หมวด 2  สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 มาตรา  19  ใหขาราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาต ิเปนขาราชการรัฐสภาสามัญตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา           
บรรดาอํานาจหนา ท่ีของคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภาให เปนอํานาจหนา ท่ีของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และใหประธานกรรมการเปนผูใชอํานาจในการบริหาร
ราชการและการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ตามกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝายรัฐสภาและกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการฝายรัฐสภา 

 
 10.7   สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 10.7.1   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550   
 มาตรา 258 วรรคสาม องคประกอบ ที่มา อํานาจหนาที่ และการ
ดําเนินงานของสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา 258 วรรคสี่  ใหมีสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติเปนหนวยงานท่ีเปนอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอ่ืน 
ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
 10.7.2  พระราชบัญญัติสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  พ.ศ.  2543 
 มาตรา 7 สมาชิกตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ ...
(2) ไมเปนบุคคลลมละลาย ซ่ึงศาลยังไมส่ังใหพนจากคดี... 
 มาตรา 9 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ สมาชิกพนจากตําแหนง
เม่ือ...(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 7  
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ภาคผนวก ข 
ราง 

พระราชบัญญัติวาดวยการเลอืกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล พ.ศ.... 
(นายวิริยะ นามศิริพงศพันธุ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ และคณะ  

เปนผูเสนอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 304 

 
  

DPU



 305 

 

DPU



 306 

 

DPU



 307 

 

DPU



 308 

 

DPU



 309 

  

 

 

DPU



 310 

 

  

 

 

DPU



 311 

 

 

 

DPU



 312  

 

ภาคผนวก ค 
ระเบียบ ก.พ. วาดวยการขอยกเวนใหเขารับราชการ 

กรณีมลีักษณะตองหามเปนขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 
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ภาคผนวก ฆ 
หนังสือสํานักงาน ก.พ. 

ที่ นร 1001/ ว 13 ลงวันที่ 30 สงิหาคม 2555  
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ภาคผนวก ง 
หนังสือกรมเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ี

ที่ น.826/24822 ลงวันท่ี 2 พฤษภาคม 2482  
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 (สําเนา) 
 

ท่ี  น.826/2482                                กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

   2  พฤษภาคม  2482 

เร่ือง  ขาราชการตองหาในคดีอาญา หรือคดีแพง หรือคดลีมละลาย 

จาก  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ถึง  นายกรัฐมนตรี 

 ดวยคณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาลงมติ เม่ือวันท่ี 1 เดือนนี้วา ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป           
ใหกระทรวงทบวงกรมตางๆ แจงใหขาราชการประจําและขาราชการบํานาญทราบวา ถาผูใดตองหา 
ในคดีอาญาหรือแพง หรือคดีลมละลาย ใหรายงานใหเจากระทรวงทบวงกรมในสังกัดทราบโดยดวน 
ท้ังนี้  เพื่อเจากระทรวงทบวงกรมจะไดทราบความเปนไปของขาราชการในสังกัด 
 

 จึงขอยืนยันมา 

  ขอแสดงความนับถืออยางยิง่ 

                                      ดิเรก ชัยนาม                                  
                                       (นายดิเรก ชัยนาม) 
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ภาคผนวก จ 
 คําวินิจฉัย ก.พ.ค. 

 เร่ืองแดงที่ 0012153 
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ภาคผนวก ฉ 
Title 11,United States Code (Bankruptcy)  

Chapter 5 Creditors , Debtor, and the Estate  
Subchapter II Debtor ’s duty and benefits Section 525 
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Title 11,United States Code (Bankruptcy)  
Chapter 5 Creditors , Debtor,and the Estate  
Subchapter II Debtor ’s duty and benefits  

 
Section 525 Protection against discriminatory treatment 
  (a) Except as provided in the Perishable Agricultural Commodities Act, 1930, the 
Packers and Stockyards Act, 1921, and section 1 of the Act entitled “An Act making appropriations 
for the Department of Agriculture for the fiscal year ending June 30, 1944, and for other 
purposes,” approved July 12, 1943, a governmental unit may not deny, revoke, suspend, or refuse 
to renew a license, permit, charter, franchise, or other similar grant to, condition such a grant to, 
discriminate with respect to such a grant against, deny employment to, terminate the employment 
of, or discriminate with respect to employment against, a person that is or has been a debtor under 
this title or a bankrupt or a debtor under the Bankruptcy Act, or another person with whom such 
bankrupt or debtor has been associated, solely because such bankrupt or debtor is or has been a 
debtor under this title or a bankrupt or debtor under the Bankruptcy Act, has been insolvent 
before the commencement of the case under this title, or during the case but before the debtor is 
granted or denied a discharge, or has not paid a debt that is dischargeable in the case under this 
title or that was discharged under the Bankruptcy Act.  
 (b) No private employer may terminate the employment of, or discriminate with 
respect to employment against, an individual who is or has been a debtor under this title, a debtor 
or bankrupt under the Bankruptcy Act, or an individual associated with such debtor or bankrupt, 
solely because such debtor or bankrupt—  
 (1) is or has been a debtor under this title or a debtor or bankrupt under the 
Bankruptcy Act;  
 (2) has been insolvent before the commencement of a case under this title or 
during the case but before the grant or denial of a discharge; or  
 (3) has not paid a debt that is dischargeable in a case under this title or that was 
discharged under the Bankruptcy Act.  
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 (c)  
 (1) A governmental unit that operates a student grant or loan program and a 
person engaged in a business that includes the making of loans guaranteed or insured under a 
student loan program may not deny a student grant, loan, loan guarantee, or loan insurance to a 
person that is or has been a debtor under this title or a bankrupt or debtor under the Bankruptcy 
Act, or another person with whom the debtor or bankrupt has been associated, because the debtor 
or bankrupt is or has been a debtor under this title or a bankrupt or debtor under the Bankruptcy 
Act, has been insolvent before the commencement of a case under this title or during the 
pendency of the case but before the debtor is granted or denied a discharge, or has not paid a debt 
that is dischargeable in the case under this title or that was discharged under the Bankruptcy Act.  
 (2) In this section, “student loan program” means any program operated under 
title IV of the Higher Education Act of 1965 or a similar program operated under State or local 
law.  
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ภาคผนวก ช 
IN THE UNITED STATES COURT OF APPEALS 

FOR THE FIFTH CIRCUIT 
IN THE MATTER OF: SHANI BURNETT, DEBTOR 

SHANI BURNETT, APPELLANT,  V.  
STEWART TITLE, INC., APPELLEE 
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ประวัติผูเขยีน 
 
ช่ือ-นามสกุล นายจกัรพงษ  อยูเยน็ 
 

ประวัติการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ปการศึกษา 2549    
 

ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน นิติกร  ฝายวินยัและนิติการ  กองบริหารงานบุคคล  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 กระทรวงศกึษาธิการ   
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