
บทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศ และระเบียบ ท่ีก าหนดให้การล้มละลายเป็นลักษณะต้องห้าม 
ในการรับราชการหรือการเป็นเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐ 

 
กลุ่มท่ี ๑ หน่วยงานของรัฐ (ข้าราชการ) 
 
ล าดับ กฎหมาย ประกาศ และระเบียบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล

เรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ข้าราชการพลเรือน” หมายความว่า บุคคลซ่ึงได้รับบรรจุ

และแต่งต้ังตามพระราชบัญญัตินี้ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจาก
เงินงบประมาณในกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน 

“ข้าราชการฝ่ายพลเรือน” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน 
และข้าราชการอ่ืนในกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการประเภทนั้น 
 

มาตรา ๓๖ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนต้อง
มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
 ข. ลักษณะต้องห้าม 
 … 
     (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 … 

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซ่ึงมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจ
พิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (๘) หรือ (๙)  ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกิน
สองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจาก

ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการขอยกเว้นให้เข้า
รับราชการกรณีมีลักษณะต้องห้ามเป็น
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓ 
ก าหนดว่า “ผู้ซ่ึงจะเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการพลเรือนที่มีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง ข. (๔) (๖) (๗) (๘) 
(๙) (๑๐) หรือ (๑๑) และเป็นกรณีที่ ก.พ. 
อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบนี้” 
ข้อ ๔ ก าหนดว่า “ให้ผู้มีลักษณะต้องห้าม
เป็นข้าราชการพลเรือนที่ประสงค์จะเข้ารับ
ราชการยื่นค าขอตามแบบที่ส านักงาน ก.พ. 
ก าหนด พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่
เก่ียวข้อง”  
https://www.ocsc.go.th/sites/default/
files/attachment/circular/w6-
2553_0.pdf 
 

https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/circular/w6-2553_0.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/circular/w6-2553_0.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/circular/w6-2553_0.pdf


ล าดับ กฎหมาย ประกาศ และระเบียบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
งานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออก
จากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ มติของ ก.พ. ใน
การยกเว้นดังกล่าวต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจ านวน
กรรมการที่มาประชุม การลงมติให้กระท าโดยลับ 

การขอยกเว้นตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ. 
ก าหนด 

ในกรณีตามวรรคสอง ก.พ. จะยกเว้นให้เป็นการเฉพาะราย 
หรือจะประกาศยกเว้นให้เป็นการทั่วไปก็ได้ 
 
 มาตรา ๑๑๐  ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 
๕๗ มีอ านาจสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเพ่ือรับ
บ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 … 
 (๓) เม่ือข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดขาดคุณสมบัติทั่วไปตาม
มาตรา ๓๖ ก. (๑) หรือ (๓) หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. 
(๑) (๓) (๖) หรือ (๗) 
 

 

๒ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ข้าราชการรัฐสภา” หมายความว่า บุคคลซ่ึงได้รับการบรรจุ

และแต่งต้ังให้เป็นข้าราชการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ (กฎหมายที่ถูกยกเลิกไปแล้ว) 

มาตรา ๓๗ ผู้ที่จะเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 



ล าดับ กฎหมาย ประกาศ และระเบียบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
มาตรา ๗  ข้าราชการรัฐสภา มี ๒ ประเภท 
(๑) ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ได้แก่ ข้าราชการรัฐสภาซ่ึงรับ

ราชการโดยได้รับบรรจุและแต่งต้ังตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๓ 
(๒) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ได้แก่ ข้าราชการรัฐสภา

ซ่ึงรับราชการในต าแหน่งการเมืองของรัฐสภาตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 
๔ 

 
มาตรา ๓๗  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ

ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญซ่ึงมีลักษณะ

ต้องห้ามตาม ข. (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.ร. อาจ
พิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกิน
สองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจาก
งานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออก
จากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ มติของ ก.ร. ใน
การยกเว้นดังกล่าวต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจ านวน
กรรมการที่มาประชุม การลงมติให้กระท าโดยลับ 

การขอยกเว้นตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ร. 
ก าหนด 

ในกรณีตามวรรคสอง ก.ร. จะยกเว้นให้เป็นการเฉพาะราย 
หรือจะประกาศยกเว้นให้เป็นการทั่วไปก็ได้ 

ข. ลักษณะต้องห้าม 
    (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย* 

 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่าย
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ (กฎหมายที่ถูกยกเลิก
ไปแล้ว) 

มาตรา ๒๔  ผู้ที่จะเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ต้องมี
คุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้ 

(๘) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว* 
 



ล าดับ กฎหมาย ประกาศ และระเบียบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
 
มาตรา ๓๙  ผู้สมัครสอบแข่งขันในต าแหน่งใด ต้องมี

คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือได้รับการยกเว้นในกรณีที่
มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๗ และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งหรือได้รับอนุมัติจาก ก.ร. ตามมาตรา ๔๕ ด้วย 

ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๗ ข. (๑) หรือ (๒) 
ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการ
รัฐสภาสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเม่ือพ้นจากการเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองหรือกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการ
บริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๕๐  ผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภา

สามัญและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งใดตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง มาตรา 
๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ หากภายหลัง
ปรากฏว่าขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามโดยไม่ได้รับการ
ยกเว้นตามมาตรา ๓๗ หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น
โดยไม่ได้รับอนุมัติจาก ก.ร. ตามมาตรา ๔๕ อยู่ก่อนก็ดี มีกรณีต้องหา
อยู่ก่อนและภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีต้องหานั้นก็ดี 
ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๒ สั่งให้ผู้นั้นออก
จากราชการโดยพลัน แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้
ปฏิบัติไปตามอ านาจและหน้าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์
อ่ืนใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมีค าสั่งให้ออกนั้น 
และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้วให้ถือว่าเป็นการสั่งให้
ออกเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ



ล าดับ กฎหมาย ประกาศ และระเบียบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
บ านาญข้าราชการ 

มาตรา ๘๓  ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๒ 
มีอ านาจสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จ
บ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการได้
ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(๓) เม่ือข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดขาดคุณสมบัติทั่วไปตาม
มาตรา ๓๗ ก. (๑) หรือ (๓) หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๗ ข. 
(๑) (๒) (๓) หรือ (๖) 

 
มาตรา ๙๒  ต าแหน่งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง มี

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา 
(๒) ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา 
(๓) ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร 
(๔) ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา 
(๕) ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร 

(๖) ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา 
(๗) ที่ปรึกษาผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
(๘) โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร 
(๙) โฆษกประธานวุฒิสภา 
(๑๐) โฆษกผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
(๑๑) เลขานุการประธานรัฐสภา 
(๑๒) เลขานุการรองประธานรัฐสภา 
(๑๓) เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร 



ล าดับ กฎหมาย ประกาศ และระเบียบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
(๑๔) เลขานุการประธานวุฒิสภา 
(๑๕) เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
(๑๖) เลขานุการรองประธานวุฒิสภา 
(๑๗) เลขานุการผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
(๑๘) ผู้ช่วยเลขานุการประธานรัฐสภา 
(๑๙) ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานรัฐสภา 
(๒๐) ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร 

(๒๑) ผู้ช่วยเลขานุการประธานวุฒิสภา 
(๒๒) ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
(๒๓) ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานวุฒิสภา 
(๒๔) ผู้ช่วยเลขานุการผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามวรรคหนึ่งจะมีจ านวน

เท่าใดให้เป็นไปตามอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองต้องไม่เป็นข้าราชการซ่ึงมี

ต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า และให้น าคุณสมบัติทั่วไปและลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง เว้นแต่ ข. (๑) และ (๒) มาใช้
บังคับกับข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองโดยอนุโลม 

 
๓ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

การเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

มาตรา ๔ ข้าราชการการเมืองได้แก่บุคคลซ่ึงรับราชการใน
ต าแหน่งข้าราชการการเมือง ดังต่อไปนี้ 

(๑) นายกรัฐมนตรี 
(๒) รองนายกรัฐมนตรี 
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

 



ล าดับ กฎหมาย ประกาศ และระเบียบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
(๔) รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
(๕) รัฐมนตรีว่าการทบวง 
(๖) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
(๗) รัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง 
(๘) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 
(๙) ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี 
(๑๐) ที่ปรึกษารัฐมนตรี และที่ปรึกษารัฐมนตรีประจ าส านัก

นายกรัฐมนตรี 
(๑๑) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
(๑๒) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 
(๑๓) โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
(๑๔) รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
(๑๕) เลขานุการรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
(๑๖) ประจ าส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
(๑๗) เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
(๑๘) ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

(๑๙) เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวง 
(๒๐) ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวง 
ข้าราชการการเมืองซ่ึงมิใช่รัฐมนตรีจะมีจ านวนเท่าใด ให้

เป็นไปตามอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๙ ผู้ซ่ึงจะได้รับแต่งต้ังเป็นข้าราชการการเมือง

ต าแหน่งอ่ืนนอกจากต าแหน่งรัฐมนตรี ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(๖) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 



ล าดับ กฎหมาย ประกาศ และระเบียบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
 

มาตรา ๑๐  ข้าราชการการเมืองนอกจากต าแหน่งรัฐมนตรี
ออกจากต าแหน่งเม่ือ 

(๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙ 
๔ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า 

บุคคลซ่ึงได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามพระราชบัญญัตินี้ให้รับราชการ
โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรที่จ่ายใน
ลักษณะเงินเดือนในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงวัฒนธรรม หรือกระทรวงอ่ืนที่ก าหนดในพระราช
กฤษฎีกา 

“ขา้ราชการครู” หมายความว่า ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซ่ึงท า
หน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ 

“คณาจารย์” หมายความว่า บุคลากรซ่ึงท าหน้าที่หลัก
ทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับ
ปริญญาของรัฐ 

“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษาซ่ึงเป็นผู้ท าหน้าที่
ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเก่ียวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการ
สอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงาน
การศึกษา 

 

 



ล าดับ กฎหมาย ประกาศ และระเบียบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
มาตรา ๓๐  ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ซ่ึงจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้ 

(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 
มาตรา ๑๑๐  ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ มีอ านาจสั่งให้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการเพ่ือรับ
บ าเหน็จบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการได้ใน
กรณีที่กฎหมายดังกล่าวบัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบ าเหน็จ
บ านาญ แต่ในการสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุรับ
ราชการนานจะต้องมีกรณีตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ด้วย และการสั่ง
ให้ออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน นอกจากท าได้
ในกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตราอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้และกรณีที่
กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการบัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมี
สิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนแล้ว ให้ท าได้ในกรณีต่อไปนี้ด้วย 
คือ 

(๓) เม่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดขาด
คุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ (๑) (๔) (๕) (๗) (๘) หรือ (๙) ให้ผู้มีอ านาจ
ดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 

๕ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ข้าราชการกรุงเทพมหานคร” หมายความว่า บุคคลซ่ึงได้รับ

การบรรจุและแต่งต้ังให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงิน

 



ล าดับ กฎหมาย ประกาศ และระเบียบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
งบประมาณหมวดเงินเดือนของกรุงเทพมหานครหรือจากเงิน
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่กรุงเทพมหานคร และ
กรุงเทพมหานครน ามาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

 
มาตรา ๔๓  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ

กรุงเทพมหานครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 

ข. ลักษณะต้องห้าม 
… 
    (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครซ่ึงมี

ลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๙) ก.ก. อาจ
พิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม ข. (๖) หรือ (๗) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไป
เกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๘) ผู้นั้นต้อง
ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็น
กรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ มติของ 
ก.ก. ในการยกเว้นดังกล่าวต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของ
จ านวนกรรมการที่มาประชุม การลงมติให้กระท าโดยลับ 

การขอยกเว้นตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ก. 
ก าหนด 

ในกรณีตามวรรคสอง ก.ก. จะยกเว้นให้เป็นการเฉพาะราย 
หรือจะประกาศยกเว้นให้เป็นการทั่วไปก็ได้ 

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้ใดเป็นผู้



ล าดับ กฎหมาย ประกาศ และระเบียบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือเป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่
รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
ผู้นั้นต้องลาออกจากการด ารงต าแหน่งหรือการประกอบอาชีพนั้นและ
การลาออกต้องมีผลก่อนวันบรรจุเข้ารับราชการ 

ในกรณีที่ผู้ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร
มิได้มีการด าเนินการตามวรรคห้า ให้ถือว่าผู้นั้นมิเคยได้รับคัดเลือกหรือ
เลือกเพ่ือเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

๖ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 … 
“ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า 

บุคคลซ่ึงได้รับบรรจุและแต่งต้ังให้รับราชการตามพระราชบัญญัตินี้ 
โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

“พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า บุคคลซ่ึง
ได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ท างานในสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับ
ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของ
สถาบันอุดมศึกษา 

 
มาตรา ๗  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 

(ข) ลักษณะต้องห้าม 
… 

 



ล าดับ กฎหมาย ประกาศ และระเบียบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
    (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 
มาตรา ๕๗  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดมี

กรณีดังต่อไปนี้ ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๒๘ หรือสภา
สถาบันอุดมศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุ
ทดแทน 

(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๗ (ก) (๑) หรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๗ (ข) (๑) (๒) (๕) หรือ (๖) 

๗ พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๗ 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
… 
“ข้าราชการต ารวจ” หมายความว่า บุคคลซ่ึงได้รับการบรรจุ

และแต่งต้ังตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินเดือนจากเงิน
งบประมาณหมวดเงินเดือนในส านักงานต ารวจแห่งชาติ และให้
หมายความรวมถึงข้าราชการในส านักงานต ารวจแห่งชาติซ่ึงส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติแต่งต้ังหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการต ารวจโดยได้รับ
เงินเดือนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐด้วย 

 
มาตรา ๔๘  ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการต ารวจ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
… 
(๖) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่ก าหนดใน

กฎ ก.ตร. 
มาตรา ๙๗ ข้าราชการต ารวจออกจากราชการ เม่ือ 

กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของการเป็นข้าราชการต ารวจ พ.ศ. 
๒๕๔๗ 
ข้อ ๒ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการต ารวจ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุ
นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ตามมาตรา ๔๘ (๑) ถึง (๕) แล้ว 
จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
อ่ืนตามมาตรา ๔๘ (๖) ดังต่อไปนี้ 
… 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 
ข้อ ๔ การสั่งให้ข้าราชการต ารวจออกจาก
ราชการตามมาตรา ๑๐๐ (๓) ให้สั่งได้เม่ือ
ปรากฏว่าข้าราชการต ารวจผู้นั้นขาด



ล าดับ กฎหมาย ประกาศ และระเบียบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
... 
(๔) ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา ๖๐ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๘ 

มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ หรือมาตรา ๑๐๓ 
... 

คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้ต้องค าพิพากษาของศาลถึงที่สุด
ให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
 
- การออกจากราชการของข้าราชการ
ต ารวจ (กรณีขาดคุณสมบัติก่อนได้รับการ
บรรจุ และกรณีอ่ืนๆ) 
http://www.personnelpolice.com/m
anual/history/9.pdf 

๘ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่าย
อัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ข้าราชการฝ่ายอัยการ” หมายความว่า ข้าราชการซ่ึงรับ

ราชการในส านักงานอัยการสูงสุดโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณ
หมวดเงินเดือนในส านักงานอัยการสูงสุด 

 
มาตรา ๔๙ ผู้สมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครทดสอบความรู้ และ

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพิเศษ เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งอัยการผู้ช่วยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

ข. ลักษณะต้องห้าม 
… 
(๒) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
 
 

 

http://www.personnelpolice.com/manual/history/9.pdf
http://www.personnelpolice.com/manual/history/9.pdf


ล าดับ กฎหมาย ประกาศ และระเบียบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
มาตรา ๘๕ การไล่ออกนั้น ก.อ. จะมีมติให้ลงโทษได้เม่ือ

ข้าราชการอัยการผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ดังต่อไปนี้ 
… 
(๓) ต้องค าพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายทุจริตตาม

กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย 
 
มาตรา ๙๑ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการธุรการต้องมี

คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 
… 
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 

๙ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่าย
ตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

มาตรา ๔ “ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม” หมายความ
ว่า ข้าราชการซ่ึงรับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ
หมวดเงินเดือนในศาลยุติธรรมหรือส านักงานศาลยุติธรรม 

 
มาตรา ๒๖ ผู้สมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครทดสอบความรู้ หรือ

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพิเศษ เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการและ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

... 
(๖) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
 
มาตรา ๗๘ การปลดออกนั้น ประธานศาลฎีกาจะสั่งลงโทษได้ 

 



ล าดับ กฎหมาย ประกาศ และระเบียบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
เม่ือข้าราชการตุลาการผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่ยังไม่ถึงขั้นที่
จะต้องถูกไล่ออกจากราชการ หรือถึงขั้นที่จะต้องไล่ออกแต่มีเหตุอัน
ควรลดหย่อน หรือต้องค าพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายตาม
กฎหมายว่าด้วยการล้มละลาย 

๑๐ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 … 
 “ตุลาการศาลปกครอง” หมายความว่า ตุลาการใน

ศาลปกครองสูงสุด และตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น 
 
 มาตรา ๒๑  ตุลาการศาลปกครองพ้นจากต าแหน่ง

เม่ือ 
 … 
 (๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 
 มาตรา ๒๒ ตุลาการศาลปกครองต้องประพฤติตน

ตามวินัยแห่งการเป็นตุลาการศาลปกครองตามที่ ก.ศป. ก าหนด 
ก.ศป. อาจมีมติให้ตุลาการศาลปกครองผู้ใดออกจากราชการ

ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วย
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี ได้ในกรณีที่กฎหมาย
ดังกล่าวบัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญ แต่การให้
ออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนให้ท าได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องอย่างร้ายแรงหรือประพฤติตนไม่

 



ล าดับ กฎหมาย ประกาศ และระเบียบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
สมควรตามที่ก าหนดในวินัยแห่งการเป็นตุลาการศาลปกครอง 

(๒) หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ
เจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้โดยสม่ าเสมอแต่ไม่ถึงเหตุทุพพล
ภาพ 

(๓) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกใน
ความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

ในกรณีที่ ก.ศป. มีมติให้ตุลาการศาลปกครองพ้นจากต าแหน่ง
ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ให้มีสิทธิได้รับ
บ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
แล้วแต่กรณี ด้วย 

๑๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
... 
“พนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล ข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และข้าราชการหรือพนักงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดต้ัง ซ่ึงได้รับการ
บรรจุและแต่งต้ังให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณ
หมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจากเงิน
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาจัดเป็นเงินเดือนของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจังหวัดภูเก็ต เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
หมวด ๑ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 

ข้อ ๖ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้อง
มีคุณสมบัติและ 
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 … 

(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 



ล าดับ กฎหมาย ประกาศ และระเบียบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
มาตรา ๑๗  คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๒) ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะ

ต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

๑๒ พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๕ 

มาตรา ๔๕  บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิ
ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 
 … 
 (๒) เป็นบุคคลล้มละลาย 

 

๑๓ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
… 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส านักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ 
 
มาตรา ๓๒  เลขาธิการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
… 
(๔) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
 
มาตรา ๓๓  เลขาธิการพ้นจากต าแหน่งเม่ือ 
… 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒ 

 

๑๔ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ข้าราชการทหาร” หมายความว่า ทหารประจ าการและ

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 
๒๔๙๗ 



ล าดับ กฎหมาย ประกาศ และระเบียบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
ข้าราชการกลาโหม พลเรือนที่บรรจุในต าแหน่งอัตราทหาร 
 

 

 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๘) “ทหาร

ประจ าการ” หมายความว่า ทหารซ่ึงรับ
ราชการตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนดซ่ึง
ไม่ใช่ทหารกองประจ าการ 

๑๕    
 
 
 
กลุ่มท่ี ๒ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (ข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีของรัฐ) 
ล าดับ กฎหมาย ประกาศ และระเบียบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
๑ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่า

ด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
... 
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของส านักงาน 
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของส านักงาน 
“บุคลากร” หมายความว่า พนักงานและลูกจ้างของส านักงาน 

และให้หมายความรวมถึงข้าราชการ  พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ซ่ึง
มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างในส านักงานเป็นการชั่วคราว
ตามที่กฎหมายก าหนด 

 
ข้อ ๑๐ พนักงานและลูกจ้างต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มี

ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

 



ล าดับ กฎหมาย ประกาศ และระเบียบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
... 
(๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 
ข้อ ๑๑ ผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๐ (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) 

หรือ (๑๕) เลขาธิการอาจเสนอให้คณะกรรมการพิจารณายกเว้นให้เข้า
เป็นพนักงานหรือลูกจ้างได้ ส่วนผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๐ (๑๓) ถ้า
ผู้นั้นได้ออกจากราชการ หรือออกจากงานไปเกินสามปีแล้ว และมิใช่
กรณีออกจากราชการหรือออกจากงานเพราะกระท าผิดในกรณีทุจริต
ต่อหน้าที่ เลขาธิการอาจเสนอให้คณะกรรมการพิจารณายกเว้นให้เข้า
เป็นพนักงานหรือลูกจ้างได้ 

มติของคณะกรรมการในการพิจารณายกเว้นตามวรรคหนึ่ง
ต้องกระท าเป็นการลับและจะต้องมีเสียงสนับสนุนไม่ต่ ากว่าสี่ในห้าของ
คณะกรรมการ 

 
ข้อ ๑๒ ผู้ที่เป็นพนักงานและลูกจ้างต้องมีคุณสมบัติทั่วไป 

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๐ ตลอดเวลาที่เป็นพนักงานและ
ลูกจ้างของส านักงาน เว้นแต่ได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติ
ตามข้อ ๑๑  

 
ข้อ ๒๘ ผู้สมัครสอบคัดเลือกในต าแหน่งใด หรือผู้สมัครรับการ

คัดเลือกในต าแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ ๑๐ หรือได้รับการยกเว้น ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ 
และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ตามระเบียบ
คณะกรรมการตามข้อ ๒๒ ด้วย 



ล าดับ กฎหมาย ประกาศ และระเบียบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
… 
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานหรือ

ลูกจ้างซ่ึงปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ และเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และให้หมายความรวมถึงกรรมการ 
อนุกรรมการ และบุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงใช้อ านาจหรือได้รับมอบให้
ใช้อ านาจทางปกครองหรือให้ด าเนินกิจการทางปกครองด้วย 

 

 ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
... 
“พนักงาน” หมายความว่า ผู้ซ่ึงได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้

ปฏิบัติงานโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณของส านักงาน แต่ไม่
รวมถึงเลขาธิการ เว้นแต่ข้อความในระเบียบนี้จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 
ข้อ ๑๓ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานต้องมีคุณสมบัติ

ทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
... 
ข. ลักษณะต้องห้าม 
... 
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 
ข้อ ๕๔ ให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งให้พนักงานออกจากงานได้

โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการในกรณีต่อไปนี้ 
... 

 



ล าดับ กฎหมาย ประกาศ และระเบียบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
(๓) เม่ือพนักงานผู้นั้นขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม

ตามข้อ ๑๓ 
๓ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วย
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการ
ส านักงาน ป.ป.ช. ในต าแหน่งใดตามข้อ ๑๒ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ และต้องมีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น กปปช. อาจอนุมัติให้
แต่งต้ังข้าราชการส านักงาน ป.ป.ช. ที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติ
ทั่วไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนั้นตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งก็ได้ เว้นแต่คุณสมบัติตามที่
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ก าหนด 

... 
 
ข้อ ๑๗ ข้าราชการส านักงาน ป.ป.ช. ผู้ใดได้รับแต่งต้ังให้ด ารง

ต าแหน่งตามข้อ ๑๖ แล้ว หากภายหลักปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุโดยความ
เห็นชอบของ กปปช. สั่งให้ออกจากราชการ หรือแต่งต้ังให้กลับไปด ารง
ต าแหน่งตามเดิมหรือต าแหน่งอ่ืนที่เทียบเท่าโดยพลัน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ 
ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามหน้าที่และอ านาจ 
และการรับเงินเดือนที่ได้รับอยู่ก่อนได้รับค าสั่งให้กลับไปด ารงต าแหน่ง

 



ล าดับ กฎหมาย ประกาศ และระเบียบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
เดิมหรือต าแหน่งอ่ืนที่เทียบเท่า ส าหรับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์
อ่ืนใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับอยู่ก่อนได้รับค าสั่งดังกล่าวให้ กปปช. 
พิจารณาเป็นการเฉพาะราย 

... 
 
ข้อ ๓๒ นอกจากคุณสมบัติตามข้อ ๓๐ ข้าราชการส านักงาน 

ป.ป.ช. ต าแหน่งสาขากระบวนการยุติธรรม ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

... 
ข. ลักษณะต้องห้าม 
... 
(๑๐) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 
ข้อ ๓๔ ข้าราชการส านักงาน ป.ป.ช. ต าแหน่งทั่วไป ต้องเป็น

ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
... 
ข. ลักษณะต้องห้าม ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 

๓๒ ข. 
... 

๔ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
… 
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการส านักงานการตรวจ

เงินแผ่นดิน 

 



ล าดับ กฎหมาย ประกาศ และระเบียบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
 
ข้อ ๑๙ ข้าราชการต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยการนั้น 

๕ ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ข้าราชการส านักงาน ” หมายความว่า ข้าราชการส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 
ข้อ ๙ การก าหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการขอ

ยกเว้นลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ส านักงาน ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎ ก.พ. 
ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่คณะกรรมการจะ
ก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

 

 
กลุ่มท่ี ๓ หน่วยงานอิสระของรัฐ (หน่วยงานของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) 
ล าดับ กฎหมาย ประกาศ และระเบียบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
๑ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่

และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
… 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซ่ึงคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 



ล าดับ กฎหมาย ประกาศ และระเบียบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
แต่งต้ังให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๗ กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
… 
ข. ลักษณะต้องห้าม 
… 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 
 
 

๒ พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย 
พุทธศักราช ๒๔๘๕ 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
... 
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานธนาคารแห่งประเทศ

ไทย 

 

๓ ระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทาง
การค้า 
ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทาง
การค้า 
พ.ศ. ๒๕๖๑  

ข้อ ๓ นิยาม  
ในระเบียบนี้ 
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของส านักงาน 
 
ข้อ ๘ คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้าม 
บุคคลที่จะได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานต้องมี

คุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
… 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/D
ATA/PDF/2561/E/016/5.PDF 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/016/5.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/016/5.PDF


ล าดับ กฎหมาย ประกาศ และระเบียบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
(๒) ลักษณะต้องห้าม 
     ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 
ข้อ ๙ ข้อก าหนดคุณสมบัติพนักงาน 
ผู้ที่เป็นพนักงานต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามข้อ ๘ ตลอดเวลาที่เป็นพนักงาน 
 
ข้อ ๑๑๔ กรณีเลขาธิการสั่งให้พนักงานออกจากงานโดย

ได้รับเงินบ าเหน็จตอบแทน 
เลขาธิการอาจสั่งให้พนักงานออกจากงานหรือเลิกจ้างโดย

ได้รับเงินบ าเหน็จตอบแทนได้ ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
... 
(๒) เม่ือพนักงานผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม

ตามข้อ ๘ 
 

๔ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
... 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
มาตรา ๒๑ เลขาธิการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
... 
(๒) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 

http://web.krisdika.go.th/data/law/la
w2/%CB15/%CB15-20-9999-
update.pdf 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%CB15/%CB15-20-9999-update.pdf
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%CB15/%CB15-20-9999-update.pdf
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%CB15/%CB15-20-9999-update.pdf


ล าดับ กฎหมาย ประกาศ และระเบียบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
... 
มาตรา ๒๒ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

เลขาธิการพ้นจากต าแหน่งเม่ือ 
... 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑  

๕ พระราชบัญญัติ คณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้  
… 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการก ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/D
ATA/PDF/2550/A/049/3.PDF 

๖ ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงานว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
… 
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของส านักงานและให้

หมายความรวมถึงพนักงานของส านักงานที่บรรจุแต่งต้ังโดยได้รับ
ค่าตอบแทนจากงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

 
ข้อ ๑๕  บุคคลที่จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงาน

ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
... 
(๗) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 
ข้อ ๗๖  เลขาธิการมีอ านาจสั่งให้พนักงานออกจากงาน

โดยได้รับเงินบ าเหน็จตอบแทนได้ เว้นแต่พนักงานในระดับผู้บริหาร
ระดับสูง และผู้บริหารอาวุโส ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

http://web.krisdika.go.th/data/law/la
w2/%a1123/%a1123-2g-9997-
update.htm 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/049/3.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/049/3.PDF
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a1123/%a1123-2g-9997-update.htm
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a1123/%a1123-2g-9997-update.htm
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a1123/%a1123-2g-9997-update.htm


ล าดับ กฎหมาย ประกาศ และระเบียบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
คณะกรรมการ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

... 
(๒) เม่ือพนักงานผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม

ตามข้อ ๑๕ 
... 
ในกรณีพนักงานต้องถูกเลิกจ้างตามวรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๔) ให้

มีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามข้อ ๗๗ และในกรณีพนักงานถูกเลิกจ้างตาม
วรรคหนึ่ง (๕) ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามข้อ ๗๘ 

 
 
กลุ่มท่ี ๔ รัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังโดยพระราชบัญญัติ 

 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ฉบับแก้ไขล่าสุด
http://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=566987&ext=pdf  
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
http://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=561577&ext=htm 
มาตรา ๖  ให้ยกเลิกความใน (๔) และ (๕) ของมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และให้ใช้

ความต่อไปนี้แทน 
“(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๕) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือ

พ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี” 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ให้

ความคุ้มครองศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคบรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับความคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่บทบัญญัติมาตรา ๕ (๔) มาตรา ๘ ตรี (๔) และ (๕) และมาตรา ๙ (๔) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติ

http://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=566987&ext=pdf
http://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=561577&ext=htm


มาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นบทบัญญัติที่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องสถานะของ
บุคคลสมควรแก้ไขบทบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับหลักการห้ามมิให้เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องสถานะของบุคคลที่เคย
ได้รับความคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙ (เดิม) พนักงานของรัฐวิสาหกิจ นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ส าหรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย 

… 
(๔) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 

 
๔.๑ สถาบันการเงิน (กรรมการ, ผู้จัดการ) 
ล าดับ กฎหมาย ประกาศ และระเบียบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
๑ พระราชก าหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ

ที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  

๒ พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

  

๓ พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
... 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการธนาคารอิสลามแห่ง

ประเทศไทย 
“ที่ปรึกษา” หมายความว่า ที่ปรึกษาธนาคารอิสลามแห่ง

ประเทศไทย 
“ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่ง

ประเทศไทย 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังให้

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 



ล าดับ กฎหมาย ประกาศ และระเบียบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
มาตรา ๒๐  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๙ 

กรรมการพ้นจากต าแหน่งเม่ือ 
... 
(๓) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๒ 
... 
มาตรา ๒๒  กรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
... 
มาตรา ๓๑  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๓๐ 

ผู้จัดการพ้นจากต าแหน่งเม่ือ 
... 
(๓) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๒ 
... 
มาตรา ๓๔  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๓๓ ที่

ปรึกษาพ้นจากต าแหน่งเม่ือ 
... 
(๓) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๒ (๑) (๒) (๓) หรือ (๕) 
... 
มาตรา ๓๕  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๒ (๑) (๒) (๓) และ 

(๕) มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ มาใช้บังคับกับลักษณะต้องห้าม การ
ประชุม และการมีส่วนได้เสียของคณะที่ปรึกษาโดยอนุโลม 

 
 



ล าดับ กฎหมาย ประกาศ และระเบียบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
๔ พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการส่งออก

และน าเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
... 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการธนาคารเพ่ือการส่งออก

และน าเข้าแห่งประเทศไทย 
“ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการธนาคารเพ่ือการส่งออก

และน าเข้าแห่งประเทศไทย 
มาตรา ๑๕  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตาม

มาตรา ๑๔ กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังพ้นจากต าแหน่ง เม่ือ 
… 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
... 

 

๕ พระราชบัญญัติธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖ 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
... 
“คณะกรรมการธนาคาร” หมายความว่า คณะกรรมการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
“ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
มาตรา ๑๔ ผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ ต้องห้ามมิให้เป็นประธาน

กรรมการ กรรมการ หรือผู้จัดการ 
... 
(๓) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
... 
มาตรา ๑๖  ประธานกรรมการและกรรมการย่อมพ้นจาก

ต าแหน่งก่อนถึงวาระตามความในมาตรา ๑๕ เม่ือ 

 



ล าดับ กฎหมาย ประกาศ และระเบียบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
... 
(๔) เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ 
... 
มาตรา ๒๔ ผู้จัดการพ้นจากต าแหน่งเม่ือ 
... 
(๔) เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ 

๖ พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 
๒๔๘๙ 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
… 
“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการธนาคารออมสิน 
... 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการธนาคารออม

สิน 
มาตรา ๑๒/๒ ผู้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

ต้องห้ามมิให้เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรี
แต่งต้ัง 

... 
(๓) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
... 
มาตรา ๑๒/๓ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตาม

มาตรา ๑๒/๑ ประธานกรรมการและกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง
พ้นจากต าแหน่ง เม่ือ 

... 
(๔) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒/๒ 

 



ล าดับ กฎหมาย ประกาศ และระเบียบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
... 
 

๗ พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
... 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร 
“ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร 
มาตรา ๑๕  ผู้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องห้าม

มิให้เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือกรรมการ 
... 
(๒) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
... 
มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตาม

มาตรา ๑๔ รองประธานกรรมการและกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง
พ้นจากต าแหน่งเม่ือ 

(๓) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕ 
มาตรา ๒๑  ผู้จัดการย่อมพ้นจากต าแหน่งเม่ือ 
... 
(๓) ขาดจากสัญชาติไทยหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 

๑๕ หรือ 
... 

 

 



 
 
 
 
๔.๒ พลังงาน ขนส่ง ส่ือสาร สาธารณูปการ อุตสาหกรรม เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ และการคมนาคมขนส่ง 
ล าดับ กฎหมาย ประกาศ และระเบียบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
๑ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยรวมทั้งผู้ว่าการ 

http://web.krisdika.go.th/data/law/la
w2/%a131/%a131-20-2530-004u.pdf 

๒ พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 
๒๕๐๑ 

- http://www.krisdika.go.th/librarian/g
et?sysid=318672&ext=htm 

๓ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พ.ศ. ๒๕๐๓ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
... 
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค รวมทั้งผู้ว่าการ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/D
ATA/ PDF/2560/ /D/045/144.PDF  

๔ พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ 

  

๕ พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
… 
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของการยาสูบแห่ง

ประเทศไทย 
 
มาตรา ๑๗  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจวาง

นโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซ่ึงกิจการของ ยสท. หน้าที่และ

 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a131/%a131-20-2530-004u.pdf
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a131/%a131-20-2530-004u.pdf
http://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=318672&ext=htm
http://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=318672&ext=htm


ล าดับ กฎหมาย ประกาศ และระเบียบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
อ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 

… 
(๖) ออกระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ แต่งต้ัง การ

ประเมินผลงาน การเลื่อนเงินเดือนหรือลดเงินเดือน วินัยและการ
ลงโทษทางวินัย การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษทางวินัย การ
ออกจากต าแหน่ง ตลอดจนการก าหนดต าแหน่ง อัตราเงินเดือน 
ค่าจ้าง และเงินอ่ืน ๆ ของพนักงานและลูกจ้าง 

 ระเบียบการยาสูบแห่งประเทศไทย ว่า
ด้วยคุณสมบัติมาตรฐานพนักงานการ
ยาสูบแห่งประเทศไทย 

ขอ้ ๕ ในระเบียบนี้ 
... 
“พนักงาน ” หมายความว่า พนักงานของการยาสูบแห่ง

ประเทศไทย 
 
ข้อ ๖ พนักงานต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในมาตรา ๙ 

แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติ มาตรฐานส าหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 

๖ พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
... 
“ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศไทย 
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของการรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศไทย 
... 
มาตรา ๒๑  ผู้ว่าการนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

 



ล าดับ กฎหมาย ประกาศ และระเบียบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วยังต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๑๕ (๒) และ (๓) 

 


