(บทความเผยแพรในสื่อฐานเศรษฐกิจ)

หลุดจากเกาอี้นายกฯ ดวยตกเปนบุคคลลมละลาย !
โดย นายปกครอง
การตกเปน “บุคคลลมละลาย” ก็คือ บุคคลผูมีหนี้สินลนพนตัวจนไมสามารถชําระหนี้ได !
และเมื่อผูใดตกเปนบุคคลลมละลายตามคําสั่งศาลแลว ยอมมีผลทําใหชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก
เชน ไมสามารถทํานิติกรรมใด ๆ ไดทั้งสิ้น รวมไปถึงธุรกรรมทางการเงิน เชน การเปดบัญชีธนาคารการโอนเงิน/
การถอนเงิน โดยจะมีเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนผูควบคุมดูแลกิจการและทรัพยสินทั้งหมดของบุคคลดังกลาวแทน
นอกจากนี้ ยังไมสามารถเดินทางไปตางประเทศได ไมสามารถรับราชการหรือถารับราชการอยูแลวก็อาจจะตอง
ออกจากราชการ รวมไปถึงไมสามารถสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส. หรือดํารงตําแหนงทางการเมืองได เฉกเชน
นายกเทศมนตรีหนุมรายที่กําลังจะกลาวถึงตอไปนี้ครับ ...
เรื่องราวของนายกเทศมนตรีหนุม ซึ่งเปนผูฟองคดีในคดีนี้มีอยูวา ... เดิมผูฟองคดีดํารงตําแหนง
นายกเทศมนตรีและพนจากตําแหนงเนื่องจากครบวาระ จากนั้นไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีอีกครั้ง
ตามประกาศกรรมการสรรหาแตงตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น/ผูบริหารทองถิ่น ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามคําสั่งหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติฯ ที่กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นชุดสุดทายที่พนจากการดํารงตําแหนงเนื่องจากครบวาระ
กอนวันที่กําหนด และประสงคจะกลับเขาดํารงตําแหนงมารายงานตัวตอประธานกรรมการสรรหา และใหกลับเขา
ดํารงตําแหนงไดนับแตวันที่มปี ระกาศแตงตั้งใหเปนผูบริหารทองถิ่น
ตอมา ผูฟองคดีตกเปนบุคคลลมละลายตามคําสั่งศาลลมละลายกลาง และผูวาราชการจังหวัดไดมี
คําวินิจฉัยวา ผูฟองคดีเปนผูมีลักษณะตองหามของการสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรี จึงตองพนจากตําแหนง
โดยผลของกฎหมาย และมีคําสั่งใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงดังกลาว
ผูฟองคดี เห็ นวาคํ าวิ นิ จฉั ยของผูว าฯ ไมชอบด วยกฎหมาย เพราะแม ศาลล มละลายกลางจะได
พิพากษาใหผูฟองคดีเปนบุคคลลมละลาย แตผูวาฯ ก็ยังมิไดวินิจฉัยใหผูฟองคดีพนจากตําแหนง จนกระทั่งตอมา
ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งยกเลิกการลมละลายของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงหลุดพนจากการลมละลายและกลับคืนสู
สถานะเดิม แตผูวาฯ กลับมีคําวินิจฉัยใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงภายหลังจากที่ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งยกเลิก
การลมละลายของผูฟองคดีแลว ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง เพื่อขอใหเพิกถอนคําสั่งที่ใหตนพนจากตําแหนง
พรอมทั้งคืนตําแหนงและคืนสิทธิประโยชนที่ตนควรไดรับดวย
คดีมีประเด็นพิจารณาวา ... คําสั่งของผูวาราชการจังหวัด (ผูถูกฟองคดี) ที่ใหผูฟองคดีพนจาก
ตําแหนงนายกเทศมนตรีดวยเหตุตกเปนบุคคลลมละลาย และศาลลมละลายกลางไดยกเลิกการเปนบุคคลลมละลาย
ของผูฟองคดีแลว ชอบดวยกฎหมายหรือไม
คดีนี้ ศาลปกครองสูงสุดไดพิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหการเปนบุคคลลมละลายถือเปนลักษณะตองหามมิใหสมัครรับเลือกตั้ง
เปนผู บริหารท องถิ่ น โดยศาลได พิจารณาขอกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งหมดแล วเห็ นวา บุคคลที่จะได รับการแตงตั้ ง
เปนนายกเทศมนตรีหรือผูบริหารทองถิ่นตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ และประกาศ
คณะรั กษาความสงบแห งชาติ ฉบั บที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่ อง การได มาซึ่ งสมาชิ กสภาท องถิ่ นหรื อผู บริ หารท องถิ่ น
เปนการชั่วคราว นั้น ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรี
ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเปนเงื่อนไขสําคัญในการ
เข าดํ ารงตํ าแหน งผู บริ หารท องถิ่ น เมื่ อศาลล มละลายกลางได มี คํ าพิ พากษาให ผู ฟ องคดี เป นบุ คคลล มละลาย
จึงเปนกรณีที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับความเปนนายกเทศมนตรีของผูฟองคดีสิ้นสุดลง ซึ่งเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัด
ที่จะสอบสวนและมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว ตามมาตรา ๔๘ ปญจทศ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
เมื่อตอมา ผูวาฯ ไดมีหนังสือแจงขอเท็จจริงดังกลาวใหผูฟองคดีทราบและเปดโอกาสใหโตแยง
แสดงพยานหลักฐาน ซึ่งผูฟองคดีมิไดโตแยงขอเท็จจริงเกี่ยวกับคําพิพากษาของศาลลมละลายกลางที่ใหผูฟองคดี
เปนบุคคลลมละลายดังกลาว จึงถือไดวาผูฟองคดีมีลักษณะตองหามของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรี

๒
จึงยอมพนจากตําแหนงโดยผลของกฎหมาย ดังนั้น คําสั่งใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงนายกเทศมนตรี จึงชอบดวย
กฎหมายแลว
สําหรับที่ผูฟองคดีอุทธรณวา ผูฟองคดีดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติซึ่งคําสั่งดังกลาวกําหนดใหหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติเทานั้น เปนผูมีอํานาจสั่งใหผูบริหาร
ทองถิ่นพนจากตําแหนงไดนั้น ศาลเห็นวา บทบัญญัติที่กลาวอางใชในกรณีที่หากตรวจสอบพบวา ผูบริหารทองถิ่น
ทุจริ ตตอหน าที่ หรื อหากใหปฏิ บั ติหน าที่ ตอไปจะเกิดความเสียหายตอทางราชการหรือทองถิ่นนั้นอยางรายแรง
ใหหั วหน าคณะรั กษาความสงบแหงชาติเปนผูมีอํานาจสั่ งให พนจากตํ าแหนง สวนการพ นจากตําแหนงเนื่องจาก
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามในกรณีอื่นซึ่งคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติฉบับดังกลาวไมได
กําหนดผูมีอํานาจออกคําสั่งไว ยอมตองเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นและกฎหมาย
วาดวยการเลื อกตั้งสมาชิกสภาท องถิ่นหรื อผูบริหารทองถิ่ น ซึ่งในกรณี ของผู ฟองคดีคือพระราชบัญญัติ เทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเปนอํานาจของ
ผูวาราชการจังหวัดที่จะออกคําสั่งได อุทธรณในประเด็นนี้ จึงฟงไมขึ้น
สวนที่ผูฟองคดีอุทธรณวา ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งยกเลิกการลมละลายของผูฟองคดีแลว
ผูฟองคดีจึงไมเปนผูมีลักษณะตองหามของผูมีสิทธิรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีอีกตอไปนั้น ศาลเห็นวา การยกเลิก
การลมละลาย ตามมาตรา ๑๓๕ (๒) แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มีผลเพียงใหผูฟองคดีกลับมา
มีอํานาจจัดการทรัพยสินได แตหาไดมีผลทําใหผูฟองคดีซึ่งเปนผูมีลักษณะตองหามของบุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เปนนายกเทศมนตรีและพนจากตําแหนงโดยผลของกฎหมายไปแลว กลับมาเปนผูไมมีลักษณะตองหามในการเปน
นายกเทศมนตรีแตอยางใด อุทธรณของผูฟองคดีในประเด็นดังกลาว จึงไมอาจรับฟงไดเชนกัน
ดั งนั้ น คํ าสั่ งของผู ว าราชการจั งหวั ดที่ ให ผู ฟ องคดี พ นจากตํ าแหน งนายกเทศมนตรี ด วยเหตุ
เปนบุคคลลมละลาย จึงเปนคําสั่งที่ ชอบดวยกฎหมายแลว พิ พากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่
อร. ๒๑/๒๕๖๕)
คดีนี้ ... ถือเปนขอเตือนใจที่ตองพึงระมัดระวังในการดําเนินชีวิตของทุกคนและทุกอาชีพ เพื่อมิให
ตองตกเปนบุคคลลมละลาย ซึ่งจะมีผลทางกฎหมายที่ตามมาหลายประการ รวมไปถึงการตองออกจากราชการหรือ
ตองพนจากตําแหนงหนาที่อันเนื่องจากเปนหนึ่งในลักษณะตองหามมิใหดํารงตําแหนงตาง ๆ ตามที่กฎหมายไดกําหนดไว
เชน ตําแหนงผูบริหารทองถิ่น ซึ่งในกรณีที่ศาลลมละลายไดสั่งใหบุคคลใดตกเปนบุคคลลมละลายแลว และตําแหนง
ที่บุคคลนั้นดํารงอยูมีกฎหมายกําหนดใหเปนลักษณะตองหามและตองพนจากตําแหนงโดยผลของกฎหมายนั้น แมวา
ตอมาศาลลมละลายจะไดมีคําสั่งยกเลิกการตกเปนบุคคลลมละลาย ยอมมีผลเพียงใหผูนั้นกลับมามีอํานาจจัดการ
ทรั พย สิ นของตนได แต ไ ม มี ผ ลเปลี่ ย นแปลงการพ น จากตํ า แหน ง โดยผลของกฎหมายซึ่ ง มี ผ ลตั้ ง แต วั น ที่
ศาลลมละลายพิพากษาใหลมละลายแลวแตอยางใด
(ปรึ ก ษาคดี ป กครองได ที่ สายด ว นศาลปกครอง ๑๓๕๕ และสื บ ค น เรื่ อ งอื่ น ๆ ได จ าก
www.admincourt.go.th เมนูวิชาการ เมนูยอยอุทาหรณจากคดีปกครอง)

