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ขอพิจารณาเกี่ยวกับการกําหนด
คุณสมบัติและลักษณะตองหาม
หรือเหตุแหงการพนจากตําแหนง
เนื่องจากการเปนบุคคลลมละลาย
ความนํา
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และที่แกไขเพิ่มเติม นั้น มีวัตถุประสงคสําคัญ
ในการที่จะเขามาแกไขปญหากรณีทลี่ ูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวหรือไมอยูในสภาวะที่จะรับผิดชอบ
ในหนี้ของตนได มาตรการตาง ๆ ตามทีป่ รากฏในกฎหมายฉบับนี้นั้นจึงเปนเรื่องของการดําเนินการ
เพื่อการชําระสะสางหนี้สินของบุคคลที่มีหนี้สินลนพนตัวใหแกบรรดาเจาหนี้ทัง้ หลายของลูกหนี้และ
เพื่อเปนการปองกันไมใหลูกหนี้ดังกลาวกอหนี้สินอีกตอไป เชน มาตรการรวบรวมและจัดการทรัพยสิน
ของลูกหนี้ใหไดมากที่สุด มาตรการจํากัดอํานาจลูกหนี้ในการจัดการทรัพยสินเพื่อปองกันการจําหนาย
จายโอนทรัพย การวางระบบการแบงเฉลี่ยทรัพยเพื่อการชําระหนี้ใหเกิดความเปนธรรมไมเกิดการเสียเปรียบ
และไดเปรียบในระหวางเจาหนี้ดวยกัน เปนตน รวมถึงการวางมาตรการที่ทําใหลูกหนี้สามารถหลุดพน
จากการลมละลายเพื่อชวยเหลือบุคคลลมละลายทีส่ ุจริตใหสามารถหลุดพนจากหนี้เดิมเพื่อทีจ่ ะ
ไดกลับมามีความสามารถดําเนินเศรษฐกิจตามปกติไดตอไป เชน การประนอมหนี้ การปลดจาก
การลมละลาย การยกเลิกการลมละลาย เปนตน๑ อยางไรก็ตาม ปจจุบนั ปรากฏวาไดมีกฎหมายหลายฉบับ
ด ว ยกั น ได น ํา เอาผลแห ง การเป น บุ ค คลล ม ละลายดั ง กล า วมาเป น ข อ จํ า กั ด ในการรั บ เข า ทํา งาน
และเปนเหตุใหพนจากหนาที่ ดวยการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการ
พนตําแหนงเนื่องจากเปนบุคคลลมละลาย ซึ่งในวารสารจุลนิติฉบับกอน ผูเขียนไดนําเสนอเรื่อง
การตกเปนบุคคลลมละลายกับสถานภาพของการเปนขาราชการรัฐสภาสามัญ ซึ่งทางทานผูอาน
คงไดทราบถึงหลักเกณฑและผลของการกําหนดลักษณะตองหามในการดํารงตําแหนงและเหตุแหงการ
พนจากตําแหนงขาราชการรัฐสภาสามัญตามที่ไดบญ
ั ญัตไิ วในพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๕๔ แลว
สําหรับฉบับนี้ จึงขอนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบในการกําหนดคุณสมบัตแิ ละลักษณะตองหาม
หรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเนื่องจากการเปนบุคคลลมละลายตามที่ปรากฏในกฎหมายฉบับอื่น ๆ
นอกจากทีไ่ ดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมถึงขอพิจารณา
ถึงความจําเปนในการบัญญัติหลักการดังกลาวเอาไวในกฎหมาย
๑

รองศาสตราจารยสุธีร ศุภนิตย, หลักกฎหมายลมละลายและการฟนฟูกิจการ (กรุงเทพฯ : วิญูชน), หนา ๑๗–๑๙.
ก.ค. - ส.ค. ๕๙

จุลนิติ

๑๓๑

ขอพิจารณาเกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
หรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเนื่องจากการเปนบุคคลลมละลาย

ทั้งนี้ จากการศึกษาพบวา การกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจาก
ตําแหนงโดยเหตุของการตกเปนบุคคลลมละลาย จะนํามาพิจารณาใชสาํ หรับบุคคลทีด่ าํ รงตําแหนงตาง ๆ
ทั้งการเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือกรรมการที่มาจากการแตงตั้ง การเปนสมาชิก หรือพนักงาน
เจาหนาที่ หรือขาราชการ และผูม าขออนุญาตจากทางราชการ โดยมีถอ ยคําทีใ่ ชหรือบัญญัตแิ ตกตางกัน
รวม ๕ แบบ ดังนี้
รูปแบบที่หนึ่ง การกําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนง
เนื่องจาก “เปนบุคคลมีหนี้สินลนพนตัว”

คําวา “เปนบุคคลมีหนี้สินลนพนตัว” นั้น ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
ไมไดกําหนดบทนิยามหรือคําวิเคราะหศัพทไวโดยเฉพาะวาบุคคลมีหนี้สินลนพนตัวมีความหมาย
เปนประการใด แตเปนทีพ่ อทําความเขาใจกันโดยทัว่ ไปวา เปนสภาวการณทลี่ กู หนีม้ หี นีส้ นิ เปนจํานวนมาก
จนเกินกวาปริมาณทรัพยสินที่ตนมีอยูทั้งหมด อันทําใหไมสามารถจะชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ของตนได
หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาลูกหนี้มีสถานะทางการเงินที่ไมสามารถรับผิดชอบตอหนี้สินทั้งหมด
ที่ตนไดกอขึ้น๒
อยางไรก็ดี การทีจ่ ะรูไ ดวา บุคคลมีหนีส้ นิ ลนพนตัวหรือไม จําตองพิสจู นถงึ การมีอยูข องทรัพยสนิ
และหนี้สินของลูกหนี้วามีเทาไรอันเปนเรื่องยากที่จะพิสูจน มาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ จึงไดกําหนดขอสันนิษฐานวามีเหตุใดบางที่ใหสันนิษฐานไวกอนวาลูกหนี้
มีหนีส้ นิ ลนพนตัว ซึง่ บัญญัตไิ วใหเห็นเปนสังเขปเทานัน้ วา ถามีเหตุอยางหนึง่ อยางใดดังบทสันนิษฐานไว
เกิ ด ขึ้ น ให สั น นิ ษ ฐานว า ลู ก หนี้ มี ห นี้ สิ น ล น พ น ตั ว แต ห ากมี เ หตุ อื่ น เกิ ด ขึ้ น นอกจากที่ ร ะบุ ไว แ ล ว
ศาลอาจถือวาลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวได เชน จําเลยนอกจากจะไมใชหนี้โจทกแลว ยังมีเจาหนี้อื่น
ที่จําเลยไมใชหนี้เหมือนกัน ทั้งทรัพยสินของจําเลยก็ไมปรากฏวามีเทาใดกันแน๓ เปนตน
ตัวอยางของกฎหมายที่กําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเนื่องจาก
“เปนบุคคลมีหนี้สินลนพนตัว” เชน
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๒๖ ผูสมัครสอบคัดเลือก ผูสมัครทดสอบความรู หรือผูสมัครเขารับการคัดเลือก
พิเศษ เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษาตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้... (๖) ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว
มาตรา ๓๑ วรรคสอง ผูสอบคัดเลือกคนใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๒๖ ...ใหผูนั้นไมมีสิทธิไดรับการบรรจุเปนขาราชการตุลาการตามผลการสอบคัดเลือกนั้น
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๔๙ ผูสมัครสอบคัดเลือก ผูสมัครทดสอบความรู หรือผูสมัครเขารับการคัดเลือก
พิเศษ เพือ่ บรรจุเปนขาราชการอัยการและแตงตัง้ ใหดาํ รงตําแหนงอัยการผูช ว ยตองมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้...ข. ลักษณะตองหาม... (๒) เปนผูมีหนี้สินลนพนตัว
๒
๓

๑๓๒

อางแลว เชิงอรรถที่ ๑, หนา ๒๘.
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๑/๒๔๘๕.

จุลนิติ
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มาตรา ๕๔ วรรคสอง ผูสอบคัดเลือกคนใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๔๙ ...ใหผูนั้นไมมีสิทธิไดรับการบรรจุเปนขาราชการอัยการตามผลการสอบคัดเลือกนั้น
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๙ ผูซึ่งจะไดรับแตงตั้งเปนขาราชการการเมืองตําแหนงอื่นนอกจากตําแหนง
รัฐมนตรี ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้... (๖) ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว
มาตรา ๑๐ ขาราชการการเมืองนอกจากตําแหนงรัฐมนตรีออกจากตําแหนงเมื่อ... (๕)
ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙
รูปแบบทีส่ อง การกําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนง
เนื่องจาก “เปนบุคคลลมละลาย”

คํ า ว า “เป น บุค คลล ม ละลาย” นี้ ได มี คํ า พิพ ากษาศาลฎี ก าที ่ ๗๖๓/๒๕๒๗ วิ นิ จ ฉั ย
เกี ่ย วกับสถานภาพของการเปนบุคคลลมละลายในอันจะเขาลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการ
พนจากตําแหนงตามกฎหมาย นั้น จะเริม่ ตนมีผลเมือ่ ศาลพิพากษาใหลูกหนีล้ มละลายแลวเทานัน้
นอกจากนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๔) ไดเคยใหความเห็นตามทีป่ รากฏในบันทึกสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง คุณสมบัติการเปนขาราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ กรณีขาราชการครูถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย (เรื่องเสร็จ
ที่ ๑๑๓๓/๒๕๕๕) ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา มีความเห็นวา เมื่อศาลในคดีลมละลายไดพิพากษา
ใหบุคคลใดเปนบุคคลลมละลายแลวบุคคลนั้นยอมเปนผูมีลักษณะตองหามหรือเปนเหตุใหตอง
พ น จากตํ า แหน ง ตามทีก่ ฎหมายกํ า หนดนั บ ตั ง้ แต วั น ที ศ่ าล
มีคํ า พิ พ ากษาให เ ป น บุ ค คลล ม ละลายเป น ต น ไป แม จ ะเป น
คําพิพากษาของศาลชั้นตนก็ตามโดยไมจําตองรอใหคดีถึงที่สุด
อย า งไรก็ ต าม หากศาลในคดี ล  ม ละลายได ม ีคํ า สั ่ง ยกเลิ ก การ
ลมละลายของบุคคลนัน้ แลว ในกรณีเชนนี้ยอมถือไดวาบุคคลนั้น
ไดพนจากสถานภาพการเปนบุคคลลมละลายแลว จึงไมมีลักษณะ
ตองหามตามกฎหมายอีกตอไป
จากคําพิพากษาของศาลฎีกาและความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกลาว จะเห็นไดวา
สถานภาพของการเปนบุคคลลมละลายในอันจะเขาลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนง
เนือ่ งจาก “เปนบุคคลลมละลาย” นั้นจะเริ่มตนมีผลทางกฎหมายเมื่อศาลพิพากษาใหลูกหนี้
ลมละลาย โดยไมจําตองรอใหคดีถึงที่สุด แตหากตอมาบุคคลนั้นไดพนจากสถานภาพการเปน
บุค คลล ม ละลายแล ว ก็ ถื อ ได ว  า เป น ผู  ท ไี ่ ม ม ีลั ก ษณะต อ งห า มหรื อ เหตุ แ ห ง การพ น จากตํ า แหน ง
เนื่องจาก “เปนบุคคลลมละลาย” อีกตอไป
ตัวอยางของกฎหมายที่กําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเนื่องจาก
“เปนบุคคลลมละลาย” เชน

ก.ค. - ส.ค. ๕๙

จุลนิติ

๑๓๓

ขอพิจารณาเกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
หรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเนื่องจากการเปนบุคคลลมละลาย

(๑) พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๑๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการกฤษฎีกาพนจากตําแหนง
เมื่อ...(๕) เปนบุคคลลมละลาย
(๒) พระราชระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนตองมีคุณสมบัติทั่วไป
และไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้...ข. ลักษณะตองหาม...(๖) เปนบุคคลลมละลาย
มาตรา ๓๖ วรรคสอง ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะตองหาม
ตาม ข. ...(๖) ...ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได...มติของ ก.พ. ในการยกเวนดังกลาว
ตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาของจํานวนกรรมการที่มาประชุม การลงมติใหกระทําโดยลับ
มาตรา ๖๗ ผูไดรับบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงใดตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔
และมาตรา ๖๕ หากภายหลังปรากฏวาขาดคุณสมบัตทิ วั่ ไปหรือมีลกั ษณะตองหามโดยไมไดรบั การยกเวน
ตามมาตรา ๓๖ หรือขาดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนัน้ โดยไมไดรบั อนุมตั จิ าก ก.พ. ตามมาตรา ๖๒
อยูกอนก็ดี มีกรณีตองหาอยูกอนและภายหลังเปนผูขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีตองหานั้นก็ดี
ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งใหผูนั้นออกจากราชการโดยพลัน...
(๓) พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการคดีพิเศษ เรียกโดยยอวา “กคพ.” ประกอบดวย... และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนเกาคน และในจํานวนนี้ตองมีบุคคลซึ่งมีความรู
ความเชีย่ วชาญในดานเศรษฐศาสตร การเงินการธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกฎหมาย อยางนอย
ดานละหนึ่งคนเปนกรรมการ
มาตรา ๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้...
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย...
มาตรา ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูท รงคุณวุฒพิ น จากตําแหนง
เมื่อ... (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖
รูปแบบที่สาม การกําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนง
เนื่องจาก “เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี”

คําวา “เปนบุคคลลมละลายซึง่ ศาลยังไมสงั่ ใหพน จากคดี” ไดมคี าํ พิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘/๒๕๔๘
วินจิ ฉัยในประเด็นเกีย่ วกับสถานภาพของการเปนบุคคลลมละลายซึง่ ศาลยังไมสงั่ ใหพน จากคดีในอันทีจ่ ะ
เขาลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงตามกฎหมายไววา ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
บัญญัติวา “บุคคลซึ่งจะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
หรือจะมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ” และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
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พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๙ บัญญัติวา “บุคคลมีผูลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิให
ใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คือ... (๒) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่ง
ใหพนจากคดี” ดังนี้ เมือ่ ปรากฏวาขณะทีผ่ ูรองสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวันที่
๑๐ มกราคม ๒๕๔๘ ผูรองไดถูกศาลแพงธนบุรีพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายและศาลแพงธนบุรี
ยังไมไดสั่งใหพนจากคดี แมคดีดังกลาวยังไมถึงทีส่ ุดเนื่องจากผูรองไดยนื่ อุทธรณคําพิพากษาก็ตาม
ผูรองก็ไดชื่อวาเปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี และเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๙ (๒)
จากคําพิพากษาศาลฎีกาดังกลาว ยอมเห็นไดวาคําวา “เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่ง
ใหพน จากคดี” จึงหมายความถึง เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมส่งั ใหหลุดพนจากสถานะของการเปน
บุคคลลมละลาย
ทั้งนี้ การทีล่ กู หนีท้ ถี่ ูกพิพากษาใหลมละลายจะหลุดพน
จากการลมละลายไดตองเปนไปตามวิธีการที่กฎหมายลมละลาย
กําหนดไว อันไดแก การประนอมหนี้หลังลมละลาย การปลดจาก
การลมละลาย การยกเลิกการลมละลาย และการพนจากการ
ล ม ละลายโดยอั ต โนมั ติ เ มือ่ ครบกํ า หนด ๓ ป นั บ แต วั น ที ่ศ าล
ไดพิพากษาใหลมละลาย๔
ตัวอยางของกฎหมายที่กําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเนื่องจาก
“เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี” เชน
(๑) พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๗ สมาชิกตองมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไมมลี กั ษณะตองหาม ดังตอไปนี้...(๒) ไมเปนบุคคล
ลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
มาตรา ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ สมาชิกพนจากตําแหนงเมื่อ...(๓) ขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
มาตรา ๑๖ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คือ... (๒) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี
มาตรา ๒๓ สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดังตอไปนี.้ ..(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๔ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖ เวนแตกรณี
ตามมาตรา ๑๖ (๔)
(๓) พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๒ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการคุรุสภา ประกอบดวย...
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิทมี่ ีความรู ความเชี่ยวชาญ และ
๔

อางแลว เชิงอรรถที่ ๑, หนา ๑๘๗.
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๑๓๕

ขอพิจารณาเกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
หรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเนื่องจากการเปนบุคคลลมละลาย

ประสบการณสูงดานการศึกษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร หรือกฎหมาย...(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จํ า นวนเจ็ ด คน ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง จากผู  ที่ มี ค วามรู  ความเชี่ ย วชาญ และประสบการณสู ง
ดานการบริหารการศึกษา การอาชีวศึกษา การศึกษาพิเศษ มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และกฎหมายดานละหนึ่งคน ซึ่งในจํานวนนี้ตองเปนผูที่เปนหรือเคยเปนครู ผูบริหาร
สถานศึกษา หรือผูบริหารการศึกษา ไมนอยกวาสามคน
มาตรา ๑๓ ประธานกรรมการ กรรมการผูท รงคุณวุฒิ ตองมีคณ
ุ สมบัตทิ วั่ ไป และไมมลี กั ษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้... (ข) ลักษณะตองหาม (๑) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี...
มาตรา ๑๗ นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๑) (๓) (๔) และ
(๕) พนจากตําแหนง เมื่อ... (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๑๓
มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ แลวแตกรณี
รู ป แบบที่ สี่ การกํ า หนดลั ก ษณะต อ งห า มหรื อ เหตุ แ ห ง การพ น จากตํ า แหน ง
เนื่องจาก “เคยเปนบุคคลลมละลาย”

การกําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเนื่องจาก “เคยเปนบุคคล
ลมละลาย” นี้ ยอมมีความแตกตางจากกรณีการกําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจาก
ตําแหนงเนื่องจาก “เปนบุคคลลมละลาย” หรือ “เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี”
เพราะจะทําใหบคุ คลดังกลาวจะไมมโี อกาสในการเขาสูต าํ แหนงหรือการประกอบการใด ๆ ตามทีก่ ฎหมาย
กําหนดไดเลยแมตอมาจะพนจากสถานะของการเปนบุคคลลมละลายแลวก็ตาม
ตัวอยางของกฎหมายที่กําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเนื่องจาก
“เคยเปนบุคคลลมละลาย” เชน
(๑) พระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการออยและ
นํ้าตาลทราย” ประกอบดวยผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณแตงตั้งจากขาราชการ
ในกระทรวงเกษตรและสหกรณหนึ่งคน ผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยแตงตั้งจากขาราชการ
ในกระทรวงพาณิชยสองคน ผูซ งึ่ รัฐมนตรีวา การกระทรวงอุตสาหกรรมแตงตัง้ จากขาราชการในกระทรวง
อุตสาหกรรมสองคน ผูแทนชาวไรออยเกาคนและผูแทนโรงงานเจ็ดคน เปนกรรมการ
มาตรา ๑๑ ผูแทนชาวไรออยและผูแทนโรงงานตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้... (๒) ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย
มาตรา ๑๓ นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๒ ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และกรรมการ พนจากตําแหนงเมื่อ... (๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ แลวแตกรณี
(๒) พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๖๐ กรรมการตลาดหลักทรัพยตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้... (๒) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
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มาตรา ๑๖๒ นอกจากการพ น จากตํ า แหน ง ตามวาระ กรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย
พนจากตําแหนงเมื่อ... (๑) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖๐
(๓) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๗ ผูเริม่ จัดตัง้ บริษัทตอง... (๔) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือน
ไรความสามารถ หรือไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย และ...
รูปแบบทีห่ า การกําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนง
เนื่องจาก “เคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต”

คําวา “บุคคลลมละลายทุจริต” ไดปรากฏในบทนิยามตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ โดยใหหมายถึง บุคคลลมละลายทีถ่ ูกศาลพิพากษาวามีความผิด
ตามมาตรา ๑๖๓ ถึ ง มาตรา ๑๗๐ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ นี ้
หรื อ เป น บุค คลล ม ละลายอั น เนื ่อ งมาจากหรื อ เกี ่ย วเนื ่อ งกั บ
การกระทําความผิดฐานยักยอกหรือฉอโกงประชาชนตามประมวล
กฎหมายอาญา หรือการกระทําความผิดอันมีลักษณะเปนการ
กูย ืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนตามกฎหมายวาดวยการกูย ืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน
โดยผลของการเปนบุคคลลมละลายทุจริต นั้น นอกจากกฎหมายไดกําหนดหามมิใหศาลสั่ง
ใหลูกหนี้ไดรับการปลดจากลมละลายตามมาตรา ๗๑ และไมสามารถไดรับการปลดจากการลมละลาย
ทันทีท่พี น กําหนดระยะเวลา ๓ ปนบั แตวนั ที่ศาลพิพากษาใหลม ละลายตามมาตรา ๘๑/๑ แลว ก็ยงั อาจ
มีความผิดตองระวางโทษปรับหรือจําคุกตามที่กฎหมายกําหนดดวย๕
ตัวอยางของกฎหมายที่กําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเนื่องจาก
“เคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต” เชน
(๑) พระราชบัญญัติคุณสมบัตมิ าตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๙ พนักงานของรัฐวิสาหกิจ นอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามที่กําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แลว ยังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
ดวย...(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
มาตรา ๑๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามที่กําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แลว
พนักงานพนจากตําแหนง เมื่อ... (๓) เปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙ หรือ
มาตรา ๑๐
(๒) พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๑๓ ใหมคี ณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ประกอบดวย... และผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณเปนที่ประจักษในดานการคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนจํานวนหกคน เปนกรรมการ...
๕

หนา ๓๕.

ศาสตราจารย (พิเศษ) วิชา มหาคุณ, คําอธิบายกฎหมายลมละลายและการฟนฟูกิจการของลูกหนี้, (กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ),
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จุลนิติ

๑๓๗

ขอพิจารณาเกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
หรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเนื่องจากการเปนบุคคลลมละลาย

มาตรา ๑๔ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้...
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
มาตรา ๑๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูท รงคุณวุฒพิ น จากตําแหนง
เมื่อ... (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔
(๓) พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๗๑ กรรมการสมาคมกีฬาตองมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไมมลี กั ษณะตองหามตามทีก่ าํ หนดไว
ในขอบังคับของสมาคมกีฬา และตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้...(๒) ไมเปน
บุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต

บทสรุป

จากหลักการของกฎหมายในแตละรูปแบบดังที่ไดกลาวมาโดยลําดับจะพิจารณาเห็นไดวา
การกําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเนื่องจากการเปนบุคคลลมละลาย
ของบุคคลผูดํารงตําแหนงตาง ๆ นั้นอาจไมไดมีความเกี่ยวของในเรื่องการจัดการทรัพยสินหรือ
มีผลกระทบโดยตรงหากวาบุคคลนั้นจะมีสถานภาพเปนบุคคลลมละลายแตอยางใด ซึ่งบางครั้ง
การบั ญญัติกฎหมายเพื่อจํ ากัด สิทธิบุคคลลมละลายดังกลาวก็อาจทําใหรัฐตองสูญ เสียบุคลากร
ผูมีความรูความสามารถและประสบการณในการทํางานโดยไม จําเปน อีกทั้งยังเปนการซํ้าเติม
บุคคลลมละลายใหไมสามารถหาเงินเพื่อนํามาชําระหนี้ใหแกบรรดาเจาหนี้ไดซึ่งไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของกฎหมายลมละลายทีต่ อ งการใหบคุ คลลมละลายสามารถกลับไปเริม่ ตนชีวติ ทางสังคม
และเศรษฐกิจไดใหม นอกจากนี้ในการกําหนดลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนง
เนื่องจาก “การเคยเปนบุคคลลมละลาย” ทุกกรณีโดยไมแบงแยกประเภทวาเปนบุคคลลมละลาย
โดยสุจริตหรือโดยทุจริต นัน้ อาจเปนการบัญญัตกิ ฎหมายทีจ่ าํ กัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลจนเกินสมควร
ทั้งนี้ เนื่องจากมีผลเปนการตัดสิทธิบุคคลลมละลายโดยสุจริตในการดํารงตําแหนงไปโดยปริยายดวย
ทั้งที่บุคคลลมละลายโดยไมไดทุจริตนั้น ๆ จะไดพนจากสถานะของการเปนบุคคลลมละลายไปแลว
อยางไรก็ดี ในบางกรณีกฎหมายยอมมีความจําเปนที่ตองคงบทบัญญัติจํากัดสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลลมละลายไว เนือ่ งจากตําแหนงหนาทีบ่ างตําแหนงนัน้ มีความจําเปนทีจ่ ะตองไดรบั ความไววางใจ
และความเชือ่ ถือ โดยเฉพาะในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการจัดการทรัพยสนิ เชน การเปนกรรมการ หรือพนักงาน
ในสวนที่เกี่ยวกับการเงิน ธุรกิจ การดูแลหลักทรัพย หรือการจัดการกองทุน เปนตน ทั้งนี้ เพราะการ
ตกเปนบุคคลลมละลายยอมแสดงใหเห็นอยูวาเปนผูที่อาจไมมีความสามารถเพียงพอในการบริหาร
ทางการเงินหรือทางธุรกิจไดอยางมีนัยสําคัญอยูในตัว
ดังนัน้ ในการกําหนดคุณสมบัตแิ ละลักษณะตองหามหรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเนือ่ งจาก
เปนบุคคลลมละลาย จึงตองพิจารณาถึงเหตุผลและความจําเปนที่ตองจํากัดสิทธิเสรีภาพในการ
ดํารงตําแหนงตามที่กําหนดในกฎหมายแตละฉบับเปนสําคัญ เพราะการกําหนดลักษณะตองหาม
หรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงเนือ่ งจากเปนบุคคลลมละลายในกฎหมายบางฉบับอาจมีความจําเปน
แตในกฎหมายบางฉบับอาจมีไมความจําเปนดังที่กลาวมา

๑๓๘

จุลนิติ
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