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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยความกรุณาและความชวยเหลือเปนอยางดียิ่ง
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พี่ๆ นองๆ เพ่ือนๆ ท่ีทํางานฝายกฎหมายและนิติกรรมสัญญา ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และ
นักศึกษาสาขากฎหมายเอกชนและธุรกิจ รหัส 50 ท่ีกรุณาใหความชวยเหลือ สนับสนุน และให
กําลังใจแกผูเขียนในการจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้มาโดยตลอด 
 ความดีของวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูเขียนขอมอบใหบิดา ครู และพระอุปชฌายอาจารย  
ท่ีไดประสิทธิประสาทวิชาความรูใหแกผูเขียน และผูมีพระคุณทุกๆ ทาน หากมีขอผิดพลาดหรือ
บกพรองใดๆ ในวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูเขียนขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว 
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บทคัดยอ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวคิดและมาตรการทางกฎหมายในการ
เปล่ียนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลาย ตามพระราชบัญญัติลมละลาย 
พุทธศักราช 2483 แกไขเพ่ิมเติมโดยเฉพาะพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2547 
เปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ ท่ีผูเขียนไดเลือกทําการศึกษาไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศอังกฤษ ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ประเทศสิงคโปร และตามแนวทางการรางกฎหมาย
ลมละลายของคณะกรรมาธิการวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ เพื่อนํา
ปญหาทางกฎหมายมาวิเคราะหเปรียบเทียบ ประกอบการนําเสนอแนวคิดในการกําหนดมาตรการ
ทางกฎหมายท่ีเหมาะสมสําหรับการแกไขปญหาการลมละลายของลูกหนี้ใหเสร็จส้ินไปในคราว
เดียวกัน 
 จากการศึกษาพบวา การเปล่ียนกระบวนจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลาย
ในประเทศไทยยังไมครอบคลุมถึงกรณีท่ีลูกหนี้เปนผูยื่นคํารองขอใหศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการ
ดวยความสมัครใจของลูกหนี้แลว ลูกหนี้กลับท้ิงคํารองขอ ถอนคํารองขอ หรือไมสามารถฟนฟู
กิจการใหประสบผลสําเร็จได การท่ีกฎหมายบัญญัติใหศาลมีคําส่ังจําหนายคดี หรือมีคําส่ังยกคํารอง 
ขอฟนฟูกิจการ หรือมีคําส่ังยกเลิกคําส่ังใหฟนฟูกิจการ หรือมีคําส่ังยกเลิกการฟนฟูกิจการ โดยท่ี
ลูกหนี้ยังคงมีหนี้สินลนพนตัว ทําใหบรรดาเจาหนี้ท้ังหลายตางคนตางฟองรองลูกหนี้เพื่อบังคับ
ลูกหนี้ใหชําระหนี้ในทางแพง หรือฟองคดีลมละลาย หรือในกรณีท่ีลูกหนี้ถูกฟองคดีลมละลายไว
กอนแลว ศาลจะตองมีคําส่ังยกคดีลมละลายท่ีงดพิจารณาไวข้ึนมาพิจารณาและมีคําส่ังพิทักษทรัพย
ของลูกหนี้เด็ดขาดในคดีลมละลาย ทําใหกระบวนการลมละลายเกิดความลาชา ไมทันตอเหตุการณ 
ทําใหมูลคาทรัพยสินของลูกหนี้ลดลง ทําใหเจาหนี้ตองเสียคาใชจายเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงไมเปนผลดีกับ
ท้ังเจาหนี้ ลูกหนี้ และระบบเศรษฐกิจของประเทศ และไมสอดคลองกับกฎหมายของตางประเทศท่ี

 

ฆ 
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ไดเลือกทําการศึกษาลวนมีบทบัญญัติทางกฎหมายใหมีการเปล่ียนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการ
เปนกระบวนการชําระบัญชีหรือบังคับชําระหนี้ไดทันทีเม่ือลูกหนี้ไมสามารถฟนฟูกิจการใหเปน
ผลสําเร็จ และตามแนวทางการรางกฎหมายลมละลายของคณะกรรมาธิการวาดวยกฎหมายการคา
ระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ ท่ีไดยกรางกฎหมายตนแบบก็กําหนดใหมีการเปล่ียนกระบวนการ 
จากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลาย เม่ือลูกหนี้ไมสามารถฟนฟูกิจการใหเปนผลสําเร็จ 
 ผูเขียนเห็นวามีความจําเปนตองเสนอแนวทางในการแกไขกฎหมายลมละลายในสวน
ของกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ใหมีการเปล่ียนกระบวนการจากการฟนฟู
กิจการเปนกระบวนการลมละลายในทุกข้ันตอนของกฎหมายท่ีลูกหนี้เปนผูยื่นคํารองขอใหศาลมี
คําส่ังใหฟนฟูกิจการดวยความสมัครใจและลูกหนี้ไมสามารถฟนฟูกิจการใหประสบผลสําเร็จ และ
ลูกหนี้ยังคงมีหนี้สินลนพนตัว เพื่อเปนการแกไขปญหาการลมละลายท่ีมีอยูในปจจุบันใหทันตอ
เหตุการณ ทําใหกฎหมายลมละลายมีความแนนอน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ABSTRACT 

 
 This thesis aims to study legal concepts and measures on transferring from rehabili-
tation proceedings to bankruptcy proceedings under the Bankruptcy Act B.E. 2483 (1940) 
amended by the Bankruptcy Act (No. 7) B.E. 2547 (2004). This thesis also compares foreign 
laws: United States law, English law, French law and Singapore Law as well as the UNCITRAL 
Model Bankruptcy drafted by the United Nations Commission on International Trade Law 
(UNCITRAL). Its objectives are to analyze legal issues and present appropriate legal measure for 
successfully solving problems on debtor’s bankruptcy. 
 The study finds that transferring from rehabilitation proceedings to bankruptcy 
proceedings in Thailand has not fully covered a case where a debtor, after having filed a complaint 
requesting the court to order his/her voluntary rehabilitation, abandons a complaint, withdraws a 
complaint or is unable to rehabilitate successfully. Under the law, if the court dismisses the case, 
revokes the complaint to rehabilitate, cancels the rehabilitation order or repeals the rehabilitation, 
a debtor is still indebted. As a result, each creditor files either a civil case to enforce payment 
from such debtor or a bankruptcy case. If a debtor has been sued a bankruptcy case, the court 
shall order to retrial the suspended bankruptcy case and issue a receiving order. This delays such 
bankruptcy proceedings, consequently decreases value of debtor’s asset and makes creditors pay 
more expenses. Therefore, creditors, a debtor and the country’s economic all get negative effect. 
Besides, this practice is not in accordance with the selected comparative laws, all of which allow 
transferring from rehabilitation proceedings to liquidation or compulsory performance once a 
debtor is unable to successfully rehabilitate. Furthermore, the UNCITRAL in the UNCITRAL 
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Model Bankruptcy prescribes a provision allowing transferring from rehabilitation proceedings to 
bankruptcy proceedings when a debtor is unable to rehabilitate successfully. 
 This author is of an opinion that it is necessary to propose an amendment to the Thai 
bankruptcy law regarding rehabilitation proceedings. It should allow transferring from rehabili- 
tation proceedings to bankruptcy proceedings in every process under three conditions. A debtor 
filed a complaint requesting the court to order his/her voluntary rehabilitation, such debtor is 
unable to rehabilitate successfully and such debtor has still been indebted. Its objective is to solve 
nowadays bankruptcy issues. Moreover, the bankruptcy law will be certain, effective and efficient. 
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
กฎหมายลมละลายเปนกฎหมายที่มุงแกไขปญหาการจัดการกิจการและทรัพยสินของ

ลูกหน้ีที่มีหน้ีสินลนพนตัว โดยใชมาตรการทางบัญชี หยุด เลิก ประกอบกิจการและรวบรวมทรัพยสิน
ของลูกหน้ีใหไดมากที่สุดเพื่อนําทรัพยสินของลูกหน้ีออกจําหนายและนําเงินที่ไดจากการจําหนาย
ทรัพยสินแบงเฉลี่ยใหกับบรรดาเจาหน้ีทุกคน อันเปนการคุมครองประโยชนของประชาชนโดย
ทั่วไป รวมทั้งลูกหน้ีและเจาหน้ี ทําใหเจาหน้ีไดรับความเสมอภาคและเทาเทียมกันในการแบงเฉลี่ย
ทรัพยสินของลูกหน้ี และมุงประสงคจะใหลูกหน้ีผูสุจริตไดชําระสะสางหน้ีสินของตนเองใหมี
โอกาสหลุดพนจากหน้ีสินเดิมและกลับมาต้ังตัวใหมไดโดยเร็ว ทําใหลูกหน้ีทราบสถานภาพที่แทจริง
ของตนเองไมใหไปกอหน้ีสินอันจะทําใหเกิดความเสียหายแกเจาหน้ีทั้งหลายไดอีก

กฎหมายลมละลายของประเทศไทยไมไดแบงแยกการลมละลายระหวางบุคคลธรรมดา
กับนิติบุคคลออกจากกัน ในกรณีที่ลูกหน้ีซึ่งเปนบุคคลธรรมดา เมื่อศาลพิพากษาใหลูกหน้ีลมละลาย
แลว ลูกหน้ียังคงมีหนาที่ในการชําระหน้ีใหกับบรรดาเจาหน้ีตอไปจนกวาจะปลดจากลมละลาย
หรือยกเลิกการลมละลาย สวนการลมละลายของนิติบุคคลจะเปนการชําระบัญชี (Liquidation) ทํา
ใหนิติบุคคลสิ้นสภาพไป

ตอมาไดมีวิวัฒนาการทางกฎหมาย เพื่อแกไขปญหาในทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในชวงเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจป พุทธศักราช 2540 หากปลอยใหธุรกิจการคาที่มีขนาดใหญ
ลมละลาย จะกอใหเกิดผลกระทบกับบรรดาเจาของกิจการและผูรวมลงทุน ซึ่งอาจสงผลใหกิจการ
ของเจาหน้ีซึ่งสวนใหญเปนสถาบันการเงินที่ปลอยสินเชื่อใหกับลูกหน้ีตองประสบกับปญหาการ
ลมละลายตามไปดวย และยังสงผลกระทบตอลูกจางของลูกหน้ีตองถูกเลิกจางทําใหลูกจางและบุคคล
ในครอบครัวของลูกจางไดรับความเดือดรอนอันจะนําไปสูปญหาการกออาชญากรรมได กระทรวง
ยุติธรรม จึงไดดําเนินการปรับปรุงกฎหมายลมละลาย พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483
แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 เพิ่มหมวด 3/1 กระบวนพิจารณา
เกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี มาตรา 90/1 ถึงมาตรา 90/90

กฎหมายลมละลายของประเทศไทยในสวนที่เกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหน้ีที่
ใชบังคับอยูในปจจุบัน มุงใชบังคับเฉพาะลูกหน้ีที่เปนบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด หรือ
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นิติบุคคลอ่ืนตามที่จะกําหนดไวในกฎกระทรวง ตามคํานิยามคําวาลูกหน้ีในมาตรา 90/1 ซึ่งคําวานิติ
บุคคลอ่ืนตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ปจจุบันยังไมไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดลูกหน้ีที่
เปนนิติบุคคลอ่ืนแตอยางใด ดังน้ัน ลูกหน้ีที่เขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการในปจจุบันจึงมีเพียง
บริษัทจํากัดกับบริษัทมหาชนจํากัดเทาน้ัน และกฎหมายกําหนดวาลูกหน้ีที่เขาสูกระบวนการฟนฟู
กิจการจะตองเปนลูกหน้ีที่มีหน้ีสินลนพนตัว เปนหน้ีเจาหน้ีคนเดียวหรือหลายคนรวมกันเปน
จํานวนแนนอนไมนอยกวาสิบลานบาท ตามมาตรา 90/3 การที่ลูกหน้ีมีหน้ีสินลนพนตัว ยื่นคํารอง
ขอใหศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการแลว แตลูกหน้ีไมสามารถฟนฟูกิจการได และลูกหน้ียังคงมีหน้ีสิน
ลนพนตัว กฎหมายฟนฟูกิจการไมไดบัญญัติถึงวิธีการเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปน
กระบวนการลมละลายใหเปนกระบวนการตอเน่ืองโดยไมตองไปเร่ิมกระบวนการลมละลายใหม
ทําใหกระบวนการลมละลายสามารถดําเนินการตอไปไดทันที การที่กฎหมายกําหนดใหลูกหน้ีออก
จากกระบวนการฟนฟูกิจการอันมีผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ ดังตอไปน้ี

1) เมื่อศาลมีคําสั่งจําหนายคดี ตามมาตรา 90/7 วรรคสอง ในกรณีที่ศาลยังไมมีคําสั่งให
ฟนฟูกิจการ ผูรองขอไมวางเงินประกันเพิ่มใหถือวาผู รองขอทิ้งคํารองขอ หรือตามมาตรา 90/8
วรรคสอง ในกรณีที่ผูรองขอทิ้งคํารองขอ หรือขาดนัดพิจารณา

2) เมื่อศาลมีคําสั่งยกคํารองขอใหฟนฟูกิจการ ตามมาตรา 90/10 วรรคหน่ึงในกรณีที่ศาล
ไตสวนคํารองแลว ไมมีเหตุอันสมควรที่จะฟนฟูกิจการ หรือผูรองขอยื่นคํารองขอโดยไมสุจริต หรือ
ตามมาตรา 90/48 วรรคสี่ ในกรณีที่ที่ประชุมเจาหน้ีไมมีมติพิเศษยอมรับแผน หรือไมลงมติ หรือ
ไมมีเจาหน้ีไปประชุม ถาลูกหน้ีถูกฟองใหเปนบุคคลลมละลายไวกอนแลว และศาลเห็นสมควรให
ลูกหน้ีลมละลาย ก็ใหศาลยกคํารองขอใหฟนฟูกิจการแลวใหดําเนินคดีลมละลายที่งดการพิจารณาไว
น้ันตอไป หรือตามมาตรา90/58 วรรคสามในกรณีที่ศาลมีคําสั่งไมเห็นชอบดวยแผน และเห็นสมควรให
ลูกหน้ีลมละลาย ใหนําบทบัญญัติมาตรา 90/48 วรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม

3) เมื่อศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ ตามมาตรา 90/7 วรรคสอง ในกรณีที่ศาล
มีคําสั่งใหฟนฟูกิจการแลว ผูรองขอไมยอมวางเงินประกันเพิ่ม และไมมีผูรองขอแทนหรือมีแตไม
ยอมวางเงินประกันเพิ่ม หรือตามมาตรา 90/17 วรรคสี่ ในกรณีที่ที่ประชุมเจาหน้ีไมอาจมีมติเลือก
ผูทําแผนได และศาลเห็นสมควรมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ หรือตามมาตรา 90/17 วรรคหา
ในกรณีที่ที่ประชุมเจาหน้ีมีมติเลือกผูทําแผน แตศาลมีเหตุผลอันสมควรที่จะไมต้ังผูทําแผน หรือที่
ประชุมเจาหน้ีไมมีมติเลือกผูทําแผน หรือตามมาตรา 90/48 วรรคสี่ ในกรณีที่ที่ประชุมเจาหน้ีไมมี
มติพิเศษยอมรับแผน หรือไมลงมติ หรือไมมีเจาหน้ีไปประชุม และศาลเห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลาย
แตลูกหน้ียังไมถูกฟองคดีลมละลาย หรือตามมาตรา 90/50 วรรคสอง ในกรณีที่ที่ประชุมเจาหน้ีลง
มติไมใหต้ังผูทําแผนคนใหม และไมมีมติพิเศษยอมรับแผนหรือไมลงมติ หรือไมมีเจาหน้ีไป
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ประชุมใหนําบทบัญญัติมาตรา 90/48 มาใชบังคับโดยอนุโลม หรือตามมาตรา 90/52 วรรคสอง ใน
กรณีที่ประชุมเจาหน้ีลงมติไมใหต้ังผูทําแผนใหม หรือไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนใหม หรือศาลมี
เหตุผลอันสมควรที่จะไมใหต้ังผูทําแผนใหมตามมติที่ประชุมเจาหน้ี ใหนําบทบัญญัติในมาตรา
90/48 วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม หรือตามมาตรา 90/54 วรรคเจ็ด ในกรณีที่ประชุมเจาหน้ีไมมี
มติพิเศษยอมรับแผนของผูทําแผนคนใหม หรือแผนที่มีการแกไข หรือไมลงมติ หรือไมมีเจาหน้ีไป
ประชุม ใหนําบทบัญญัติในมาตรา 90/48 วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม หรือตามมาตรา 90/58
วรรคสาม ในกรณีที่ศาลไมเห็นชอบดวยแผน แมที่ประชุมเจาหน้ีจะมีมติยอมรับแผน ใหนํา
บทบัญญัติในมาตรา 90/48 วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม หรือตามมาตรา 90/68 วรรคสาม ในกรณี
ที่ไดมีการประชุมเจาหน้ีสองคร้ังแลว แตเลือกผูบริหารแผนคนใหมไมได ถาศาลไมเห็นสมควรให
ลูกหน้ีลมละลาย

4) เมื่อศาลมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการ ตามมาตรา 90/70 วรรคสอง ในกรณีที่ระยะ
เวลาดําเนินการตามแผนสิ้นสุดลง แตการฟนฟูกิจการยังไมเปนผลสําเร็จ ผูบริหารแผน ผูบริหาร
แผนชั่วคราว หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย รายงานใหศาลทราบภายใน 14 วัน นับแตระยะเวลา
ตามแผนสิ้นสุดลง และศาลเห็นสมควรไมใหลูกหน้ีลมละลาย

กรณีที่กฎหมายบัญญัติใหศาลมีคําสั่งตามมาตราตางๆ ดังกลาวขางตนลวนแตเปนที่มา
ของสภาพปญหาที่ไมสอดคลองกับการแกไขปญหาการมีหน้ีสินลนพนตัวของลูกหน้ี หรือการไม
สามารถชําระหน้ีของลูกหน้ีตามเจตนารมณของกฎหมายลมละลาย เพราะการยื่นคํารองขอฟนฟู
กิจการของลูกหน้ี ตามเจตนารมณของกฎหมายลมละลายตองการใหลูกหน้ีซึ่งสุจริต พยายามแกไข
ปญหาการดําเนินธุรกิจใหดํารงอยูตอไปได และสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับทรัพยสินของลูกหน้ี
เพื่อนําเงินไปชําระหน้ีใหกับบรรดาเจาหน้ีทั้งหลาย อันเปนประโยชนตอระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ การยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการ ผูยื่นคํารองขอไมวาจะเปนเจาหน้ีหรือลูกหน้ี จะตองมีหลักฐาน
ประกอบการยื่นคํารองขอตอศาลวาลูกหน้ีมีหน้ีสินลนพนตัว คือมีหน้ีสินมากกวาทรัพยสิน และมี
ชองทางที่จะฟนฟูกิจการได จึงมายื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ เพื่อไมตองเขาสูกระบวน
การลมละลาย แตเมื่อยื่นคํารองขอตอศาลแลว มีการทิ้งคํารองขอ ถอนคํารองขอ หรือไมสามารถ
ดําเนินการฟนฟูกิจการใหประสบผลสําเร็จได การที่ศาลจะมีคําสั่งใหจําหนายคดี หรือมีคําสั่งยกคํา
รองขอใหฟนฟูกิจการ หรือมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ หรือมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการ
โดยที่ลูกหน้ียังคงมีหน้ีสินลนพนตัว จะนําไปสูการเร่ิมตนของกระบวนการทางกฎหมายที่เจาหน้ี
ตางคนตางฟองลูกหน้ีเพื่อบังคับลูกหน้ีใหชําระหน้ีในทางแพง หรือมีการฟองคดีลมละลายเปนคดี
ใหม หรือในกรณีที่ลูกหน้ีถูกฟองคดีลมละลายไวแลว ศาลจะตองมีคําสั่งยกคดีลมละลายที่งด
พิจารณาไวขึ้นมาพิจารณาใหมและมีคําสั่งพิทักษทรัพยลูกหน้ีเด็ดขาดในคดีลมละลาย เมื่อศาลมี
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คําสั่งพิทักษทรัพยลูกหน้ีเด็ดขาดแลว เจาหน้ีทั้งหลายจะตองไปยื่นคําขอรับชําระหน้ีใหม ทําให
กระบวนการลมละลายเกิดความลาชา ไมทันตอเหตุการณ ทําใหมูลคาทรัพยสินของลูกหน้ีลดลง
และเจาหน้ีตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น กรณีดังกลาวยอมไมเปนผลดีกับทั้งเจาหน้ี ลูกหน้ี และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และไมเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมายลมละลายที่ตองการจะแกไข
ปญหาระบบเศรษฐกิจ ซึ่งตองการความรวดเร็ว ความแนนอน และสามารถคาดการณลวงหนาได

จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน วิทยานิพนธฉบับน้ีจึงมุงศึกษาและคนควาถึงมาตรการ
ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายตาม
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 หมวด 3/1 กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการ
ของลูกหน้ี เปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศสาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส และประเทศสิงคโปร รวมทั้งตามแนวทางการรางกฎหมายลมละลายของคณะกรรมาธิการ
วาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ (UNCITRAL Legislative Guide on
Insolvency Law) เพื่อเปนแนวทางในการหามาตรการทางกฎหมายในการคุมครองประโยชนของ
ลูกหน้ีและบรรดาเจาหน้ีใหไดรับความเปนธรรมทางกฎหมายดวยกันทั้งสองฝาย ทําใหลูกหน้ี
ไมตองถูกเจาหน้ีฟองรองเปนคดีใหมอีกตอไป

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการ

ลมละลาย
1.2.2 เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปน

กระบวนการลมละลาย ตามกฎหมายของตางประเทศ และตามแนวทางการรางกฎหมายลมละลาย
ของคณะกรรมาธิการวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ (UNCITRAL)
เปรียบเทียบกับประเทศไทย

1.2.3 เพื่อศึกษาปญหาและวิเคราะหปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนกระบวนการจาก
การฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายตามกฎหมายฟนฟูกิจการของประเทศไทย

1.2.4 เพื่อคนหามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม ในการนําเสนอแนวทางในการแกไข
ปรับปรุงกฎหมายลมละลายที่ใชบังคับอยูในปจจุบันใหสามารถเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟู
กิจการเปนกระบวนการลมละลายในทุกขั้นตอนที่ลูกหน้ีไมสามารถฟนฟูกิจการได และลูกหน้ียังคง
มีหน้ีสินลนพนตัวอยู
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1.3 สมมติฐานของการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547

โดยเฉพาะอยางยิ่งในการแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 ยังไมมีบทบัญญัติใหมีการเปลี่ยน
กระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายในทุกขั้นตอนที่ลูกหน้ีไมสามารถฟนฟู
กิจการได และลูกหน้ียังคงมีหน้ีสินลนพนตัวอยู เพื่อเปนการแกไขปญหาการฟองคดีลมละลาย ซึ่ง
ยังคงมีอยูเปนจํานวนมาก ในกรณีที่มีการยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการของลูกหน้ีตอ
ศาลแลว ตอมาศาลมีคําสั่งจําหนายคดี หรือมีคําสั่งยกคํารองขอใหฟนฟูกิจการ หรือมีคําสั่งยกเลิก
คําสั่งใหฟนฟูกิจการ หรือมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการ โดยศาลไมไดมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยลูกหน้ี
เด็ดขาด กระบวนการทางกฎหมายจะตองกลับไปเร่ิมตนดําเนินคดีใหม ทําใหเจาหน้ีทั้งหลายตาง
แยงกันฟองเปนคดีแพงเพื่อบังคับชําระหน้ีเอากับทรัพยสินของลูกหน้ี ทําใหกระบวนพิจารณาคดี
ลมละลายไมมีประสิทธิภาพ เกิดความลาชา ไมทันตอเหตุการณ และทําใหทรัพยสินของลูกหน้ี
ลดนอยลงไปอีก ดังน้ัน จึงจําเปนตองหาแนวทางแกไขปรับปรุงกฎหมายลมละลายใหมีการเปลี่ยน
กระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายใหเปนกระบวนการตอเน่ืองในทุกๆ
ขั้นตอนที่ลูกหน้ีไมสามารถฟนฟูกิจการได และลูกหน้ียังคงมีหน้ีสินลนพนตัวอยู เพื่อเปนการแกไข
ปญหาการฟองคดีลมละลายที่มีอยูในปจจุบันใหทันตอเหตุการณ ทําใหกฎหมายลมละลายมีความแนนอน มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.4 ขอบเขตของการศึกษา
วิทยานิพนธฉบับน้ีมุงเนนทําการศึกษาหลักการสําคัญและมาตรการตางๆ เกี่ยวกับการ

เปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลาย โดยศึกษากฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ประเทศสิงคโปร และตามแนวทาง
การรางกฎหมายลมละลายของคณะกรรมาธิการวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศแหง
สหประชาชาติ (UNCITRAL) เปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547 วาดวยกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี เพื่อ
วิเคราะหหาหลักเกณฑมาปรับใชกับกฎหมายฟนฟูกิจการของประเทศไทย

1.5 วิธีดําเนินการศึกษา
วิทยานิพนธฉบับน้ีจะทําการศึกษาแบบวิเคราะหเอกสาร (Documentary Research) โดย

รวบรวมจากหนังสือ วารสาร บทความ คําพิพากษาศาลฎีกา เอกสารงานวิจัย วิทยานิพนธ ที่ เกี่ยวของ
กับกฎหมายลมละลายและฟนฟูกิจการ จากหองสมุดสถาบันการศึกษาตางๆ ทั้งที่เปนภาษาไทยและ
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ภาษาตางประเทศ รวมถึงขอมูลจากระบบอินเตอรเนท เพื่อนํามาวิเคราะหใหไดมาซึ่งขอสรุปและ
แนวทางในการแกไขปญหา โดยวิธีการเขียนจะใชวิธีพรรณนาและวิเคราะห (Descriptive and
Analytical Method)

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1.6.1 ทําใหทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปน

กระบวนการลมละลาย
1.6.2 ทําใหทราบถึงมาตรการทางกฎหมายในการเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปน

กระบวนการลมละลาย ตามกฎหมายของตางประเทศ และตามแนวทางการรางกฎหมายลมละลาย
ของคณะกรรมาธิการวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ (UNCITRAL)
เปรียบเทียบกับประเทศไทย

1.6.3 ทําใหทราบถึงปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการ
เปนกระบวนการลมละลายตามกฎหมายฟนฟูกิจการของประเทศไทย

1.6.4 ทําใหทราบถึงมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม ในการนําเสนอแนวทางในการแกไข
ปรับปรุงกฎหมายลมละลายที่ใชบังคับอยูในปจจุบันใหสามารถเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟู
กิจการเปนกระบวนการลมละลายในทุกขั้นตอนที่ลูกหน้ีไมสามารถฟนฟูกิจการได และลูกหน้ียังคง
มีหน้ีสินลนพนตัวอยู
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บทที่ 2
แนวความคิดในการเปลี่ยนกระบวนการ

จากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลาย

กฎหมายฟนฟูกิจการของลูกหน้ี มีวิวัฒนาการมาจากกฎหมายลมละลายอันเปนการ
สะทอนใหเห็นถึงแนวความคิดของบุคคลในสังคมที่วา การแกไขปญหาของลูกหน้ีที่มีหน้ีสินลนพน
ตัวโดยการชําระสะสางทรัพยสินและหน้ีสินของลูกหน้ีแบงเฉลี่ยชําระหน้ีใหแกบรรดาเจาหน้ี
ทั้งหลายเพื่อเปนการบรรเทาความเสียหายแกเจาหน้ีทั้งหลายตามกฎหมายลมละลายไมสามารถ
แกไขปญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่มีความสัมพันธเกี่ยวของซึ่งกันและกันได กฎหมาย
ลมละลายจึงตองเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมที่เจริญขึ้น หากกฎหมายลมละลายเปนกฎหมายที่ลาสมัย
ยอมเปนอุปสรรคขัดขวางความเจริญกาวหนาตอการพัฒนาประเทศชาติในที่สุด ดังน้ันการที่กฎหมาย
ลมละลายจะดํารงความทันสมัยไวไดก็จําเปนตองมีการแกไข เปลี่ยนแปลงใหทันตอความเจริญ
กาวหนาอันไมหยุดยั้ง ดังที่มักเรียกยุคสังคมปจจุบันวา “ยุคโลกาภิวัตน” (Globalization) ซึ่งเปน
โลกไรพรมแดน ไมมีอาณาเขตมาเปนเคร่ืองขีดกั้น กฎหมายลมละลายก็อยูภายใตความเปนไป
ดังกลาวน้ีดวยเชนกัน ในชวงระยะเวลาหน่ึงกฎหมายลมละลายเปนทางออกที่ ดีสําหรับการจัดการ
ทรัพยสินของลูกหน้ีที่มีหน้ีสินลนพนตัว

ตอมาเมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปการลมละลายอาจไมใชทางออกที่ดีสําหรับการ
จัดการกับลูกหน้ีที่มีหน้ีสินลนพนตัว1 โดยเฉพาะในกรณีที่ลูกหน้ีเปนองคกรที่ประกอบธุรกิจการคา
ดังจะเห็นไดจากรายงานของคณะกรรมาธิการของคอรค (Cork Committee) ซึ่งเปนคณะทํางานใน
การแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการมีหน้ีสินลนพนตัว (Insolvency Act) ของประเทศอังกฤษ
ไดใหความเห็นวา “ในบางกรณีการรักษากิจการใหสามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดน้ันยอมเกิด
ประโยชนตอลูกจาง สังคม ธุรกิจ และสาธารณชนทั่วไปไดมากกวา” 2 ทั้งน้ีเน่ืองจากบทบาทของ
องคกรธุรกิจตางๆ มีความสําคัญมากขึ้นและมีความเกี่ยวโยงกันทั้งระบบ การลมละลายของกิจการ

1 วราภรณ  อาษาพร.  (2539). แนวคิดทางกฎหมายในการฟนฟูกิจการของลูกหนี:้ ศึกษารางพระราช
บัญญัติลมละลาย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... หนา 5.

2 เคนเน็ท คอรค (Kenneth Cork). (1990). Insolvency Law and Practice, Report of The Review
Committee. p. 117.
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หน่ึงยอมกอใหเกิดผลกระทบไมเฉพาะแตตัวลูกหน้ีและเจาหน้ีเทาน้ัน แตยังมีผลกระทบตอการ
จางงานของลูกจาง ภาพพจนและเศรษฐกิจของประเทศน้ันๆ รวมถึงประโยชนของมหาชน (Public
Interest) ดวย ดังน้ัน นอกจากการรักษาความเปนธรรมและความเสมอภาคแกบรรดาเจาหน้ีตาม
วัตถุประสงคเดิมในกฎหมายลมละลายแลว ประโยชนมหาชนเปนสิ่งสําคัญที่ตองนํามาพิจารณาใน
การดําเนินการกับลูกหน้ีที่มีหน้ีสินลนพนตัว และการใหความสําคัญกับประโยชนมหาชนน้ียอมมี
อยูเหนือกวาประโยชนของเจาหน้ีดวย

ในหลายๆ ประเทศจึงไดมีการพัฒนากฎหมายลมละลายเพื่อแกไขปญหาการลมละลาย
ของบริษัท หากบริษัทอยูในสภาพที่สามารถฟนฟูกิจการใหกลับมาดําเนินธุรกิจแสวงหากําไรตอไป
ไดตามปกติ ไมใหบริษัทตองลมละลายและเลิกกิจการ โดยบัญญัติกฎหมายวาดวยการฟนฟูกิจการ
ของบริษัทที่ประสบปญหาทางการเงินเพื่อชวยเหลือบริษัทใหสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได

การที่หลายประเทศจําเปนตองบัญญัติกฎหมายวาดวยการฟนฟูกิจการของบริษัทที่
ประสบปญหาทางการเงิน3 สาเหตุที่สําคัญเพราะการไมมีกฎหมายเฉพาะที่จะนํามาใชแกปญหาการ
ลมละลายของบริษัทตางๆ ทั้งๆ ที่บริษัทเหลาน้ันไมสมควรจะตองลมละลายหรือเลิกกิจการในขณะ
ที่ประเทศกําลังเผชิญกับปญหาการผันผวนทางเศรษฐกิจประกอบกับมาตรการทางกฎหมาย ใน
กฎหมายตางๆ ไมวาจะเปนเร่ืองของการประนอมหน้ีที่เปดโอกาสใหลูกหน้ีสามารถทําการตกลงกับ
บรรดาเจาหน้ีเพื่อขอชําระหน้ีบางสวน หรือบทบัญญัติวาดวยการปรับโครงสรางขององคกรธุรกิจมี
ความไมเหมาะสม มีความยุงยาก ลาชา เสียคาใชจายมากในการบังคับใช รวมถึงมาตรการวาดวยการ
ชําระบัญชีและการเลิกบริษัท ตางก็เปนมาตรการเพื่อสะสางหน้ีสินใหบรรดาเจาหน้ีแตเพียงอยาง
เดียว อันมีผลทําใหบริษัทตองเลิกกิจการหรือลมละลายเทาน้ัน

อยางไรก็ตาม การเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการน้ันไมไดเปนการรับประกันวาลูกหน้ี
จะสามารถแกไขปญหาทางการเงินและสามารถประกอบธุรกิจตอไปไดตามปกติในทุก กรณี ซึ่งใน
กรณีที่มีการฟนฟูกิจการแลวไมสามารถชวยเหลือลูกหน้ีได มาตรการที่จะตองนํามาใชตอไปก็คือ
การชําระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ หรือการเขาสูกระบวนการจัดการทรัพยสินในคดีลมละลายตอไป 4

ดังน้ัน กระบวนการจัดการทรัพยสินในคดีลมละลายที่รวดเร็ว มีความชัดเจน มีประสิทธิภาพ ยอม
จะสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ อันจะทําใหการแกไขปญหาการลมละลายของลูกหน้ี
เปนไปไดอยางทันทวงทีไมเปนที่เสียหายแกคูกรณีที่เกี่ยวของทุกฝาย กระบวนการจัดการทรัพยสิน
ที่รวดเร็วภายหลังจากการฟนฟูกิจการไมประสบผลสําเร็จ คือการเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟู

3 สุธีร  ศุภนิตย. (2552). หลักกฎหมายลมละลายและการฟนฟูกิจการ. หนา 216.
4 รอยส เอ็ม กูด. (Roy M. Goode).  (1990). Principles of Corporate Insolvency Law. p. 111.
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กิจการเปนกระบวนการลมละลายหรือกระบวนการชําระบัญชีหรือกระบวนการจัดการทรัพยสินใน
คดีลมละลายใหมีความตอเน่ืองสามารถดําเนินกระบวนการตอไปไดทันที

2.1 แนวความคิดในการเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายใน
ตางประเทศ

การเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายในตางประเทศ
มีแนวความคิดมาจากการใหโอกาสลูกหน้ีที่มีความสามารถดําเนินกิจการตอไปไดโดยไมตอง
ลมละลาย ใหสามารถเปลี่ยนกระบวนการจากการลมละลายเปนกระบวนการฟนฟูกิจการ หรือการ
เขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการโดยไมผานกระบวนการลมละลาย เมื่อมีการฟนฟูกิจการแลว ลูกหน้ี
ไมสามารถฟนฟูกิจการใหประสบผลสําเร็จได และลูกหน้ียังคงมีหน้ีสินลนพนตัว หากปลอยลูกหน้ี
ใหออกจากกระบวนการทางกฎหมายไปโดยไมมีทิศทางที่ชัดเจน ยอมจะเกิดผลเสียกับทั้งเจาหน้ี
ลูกหน้ี และระบบเศรษฐกิจ กฎหมายลมละลายของหลายๆ ประเทศไดมีการบัญญัติใหมีการเปลี่ยน
กระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายหรือกระบวนการชําระบัญชีหรือกระบวนการ
จัดการทรัพยสินในคดีลมละลายใหเปนกระบวนการตอเน่ืองตอไปในทันที โดยจะทําการศึกษา
เปรียบเทียบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ประอังกฤษ ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส และ
ประเทศสิงคโปร ดังจะกลาวตอไปน้ี

2.1.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาไดยินยอมใหรัฐบาลกลางมีสิทธิ

วางระเบียบและควบคุมคดีลมละลายได อํานาจน้ีไดมีการปฏิบัติเปนคร้ังแรกในป ค.ศ. 1800 เมื่อ
รัฐสภาไดผานรัฐบัญญัติลมละลายซึ่งรางขึ้นตามแบบอยางกฎหมายลมละลายของประเทศอังกฤ ษ
และถูกจํากัดเวลาใหใชไดเพียง 5 ป แตเมื่อถึงป ค.ศ. 1803 ก็ถูกยกเลิกไป ประเทศสหรัฐอเมริกา
จึงปราศจากกฎหมายลมละลายจนถึงป ค.ศ. 1841 รัฐบัญญัติลมละลายฉบับที่ 2 ก็ไดออกใชบังคับ
กฎหมายฉบับน้ีรางขึ้นตามแบบอยางของตางประเทศ และเพิ่มเติมหลักเบื้องตนที่แทจริงของกฎหมาย
ลมละลาย แตก็มีอายุการใชในเวลาอันสั้นเชนเคย กลาวคือ เมื่อถึงป ค.ศ. 1843 ก็ถูกยกเลิกไปดวย
เหตุผลทางการเมือง คร้ันถึงป ค.ศ. 1867 รัฐบัญญัติลมละลายฉบับที่ 3 จึงไดประกาศใช และใช
บังคับไดเพียง 11 ป ก็พบวาเปนกฎหมายที่ประสบความลมเหลวในการบังคับใช เพราะบทบัญญัติ
แหงกฎหมายฉบับน้ีเปดชองใหลูกหน้ีลมละลายไดงายเกินไป เมื่อลูกหน้ีลมละลายแลว ลูกหน้ียากที่
จะหลุดพนจากหน้ีสินอีกดวย5

5 วิชา  มหาคุณ ก (2553). คําอธิบายกฎหมายลมละลายและการฟนฟูกิจการของลูกหนี้. หนา 15-17.
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กฎหมายลมละลายของประเทศสหรัฐอเมริกาฉบับตอมา ไดแก รัฐบัญญัติลมละลายป
ค.ศ. 1898 ซึ่งมีการแกไขเพิ่มเติมตลอดมา แตโครงสรางโดยทั่วไปยังไมมีการเปลี่ยนแปลงต้ังแตมี
การตกตํ่าในทางเศรษฐกิจเมื่อป ค.ศ. 1929 โดยไดมีการเพิ่มเติมลักษณะพิเศษที่เปนของใหมขึ้นอีก
มากในกฎหมายลมละลาย เชน บทบัญญัติเพื่อการรวมกิจการรถไฟ การควบบริษัทเขาดวยกัน การ
ปรับปรุงหน้ีสินของเทศบาล การรวมและการขยายขอบเขตทางการเกษตร และการประนอมหน้ีกับ
การขยายเวลาชําระหน้ี เปนตน อยางไรก็ตามผลของการแกไขเพิ่มเติมหลายคร้ังไดทําใหรัฐบัญญัติ
ลมละลายป ค.ศ. 1898 เปนกฎหมายที่ขาดระบบ และเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาก็ทําให
กฎหมายฉบับน้ีลาสมัยในบางสวน เพื่อแกไขสถานการณเชนวาน้ี รัฐบัญญัติแชนดเลอร (The
Chandler Bill) จึงไดผานรัฐสภาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ค.ศ. 1938 และมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 21
กันยายนในปเดียวกัน รางรัฐบัญญัติแชนดเลอรเปนกฎหมายที่บัญญัติไวมีหลักเกณฑอยางละเอียด

รางรัฐบัญญัติแชนดเลอรไดใชบังคับตลอดมาต้ังแตป 1938 แตไดมีการแกไขเพิ่มเติม
คร้ังหน่ึงหรือมากกวาน้ัน ซึ่งมิไดเปลี่ยนแปลงโครงสรางโดยทั่วไปของกฎหมายแตอยางใด อยางไร
ก็ตามในป ค.ศ. 1973 รัฐสภาไดต้ังคณะกรรมาธิการขึ้นคณะหน่ึงเพื่อศึกษากระบวนการ ทาง
กฎหมายลมละลาย เรียกวาคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับกฎหมายลมละลาย ซึ่งไดเสนอกฎหมาย
ลมละลายฉบับใหมที่สมบูรณแบบในป ค.ศ. 1974 ที่ประชุมคณะผูพิพากษาคดีลมละลายแหงชาติ
ไดสนองตอบรางรัฐบัญญัติของคณะกรรมาธิการดวยรางกฎหมายอีกฉบับหน่ึง 6 รางกฎหมายทั้ง
สองฉบับน้ีมีหลักการที่คลายคลึงกัน คือตองการที่จะเพิ่มอํานาจของผูพิทักษทรัพย (Trustee) ในการ
รวบรวมทรัพยสินของลูกหน้ีใหมากขึ้น ซึ่งในที่สุดเมื่อป ค.ศ. 1978 รัฐสภาไดผานรัฐบัญญัติ
ลมละลาย (1978) อันเปนกฎหมายลมละลายที่สมบูรณที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี
วัตถุประสงคที่สําคัญ 2 ประการคือ ใหเจาหน้ีทั้งหลายไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรมและเทาเทียมกัน
ในการจัดสรรแบงปนทรัพยสินของลูกหน้ี กับใหลูกหน้ีที่สุจริต (Honest Debtor) ไดรับโอกาสใน
การเร่ิมตนชีวิตใหม รวมทั้งมีบทบัญญัติที่วาดวยการฟนฟูกิจการ (Reorganizations) ในหมวดที่ 11
(Chapter 11) จึงเรียกวาเปน “กฎหมายปฏิรูปการลมละลาย (The Bankruptcy Reform Act)” กฎหมาย
อนุญาตใหคดีลมละลายเร่ิมตนในศาลได 2 ประเภท คือ

1) คดีลมละลายโดยสมัครใจ ไมวาลูกหน้ีเปนบุคคลธรรมดา หรือหางหุนสวนบริษัท
หรือนิติบุคคลที่จัดการชําระบัญชีก็ตาม ยกเวนลูกหน้ี 5 ประเภท คือ กิจการรถไฟ หนวยงานของรัฐ

6 เสนอตอรัฐสภาในสมัยประชุมที่ 2 เม่ือ ค.ศ. 1974 เดิมผูพิพากษาคดีลมละลายถูกเรียกวาเปนผูตัดสิน
(Referees) ในคดีลมละลาย แตหลักกฎหมายลมละลายใหมไดเขยิบฐานะของผูตัดสินดังกลาวนี้ใหอยูในฐานะเปน
ตุลาการ กฎหมายลมละลายไดผานรัฐสภาเม่ือ ค.ศ. 1978 และมีผลใชบังคับวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1979 (Vern Coun-
tryman, Bankruptcy Act (1978) (Boston : Little, Brown and Company, 1979).

DPU



11

ธนาคาร สมาคมเพื่อการออมทรัพยและกูยืมเงินและบริษัทประกันภัย กรณีลมละลายโดยสมัครใจน้ี
ไมจําเปนที่ลูกหน้ีจะตองเปนบุคคลลมละลาย เพียงแตลูกหน้ีมีหน้ีสินมาก และตองการยุติหน้ีสิน
เหลาน้ันก็สามารถยื่นคํารองขอได

2) คดีลมละลายโดยไมสมัครใจ อันเปนการฟองรองลูกหน้ีซึ่งมีหน้ีสินอยางนอย 5,000
เหรียญสหรัฐใหลมละลาย ยกเวนลูกหน้ี 5 ประเภทดังกลาวขางตน รวมทั้งลูกหน้ีที่เปนเกษตรกร
และบริษัทสาธารณกุศล

แนวความคิดเร่ืองการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี ถือเปนหลักการที่สําคัญที่สุดของกฎหมาย
ลมละลายประเทศสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากในสภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศตกตํ่าหรือถดถอย จะมี
บุคคลไดรับผลกระทบกระเทือนและมีปญหาทางการเงินเปนจํานวนมาก7 ดังน้ัน บทบัญญัติใน
กฎหมายจึงมีลักษณะเอ้ืออํานวยและเปดกวางสําหรับลูกหน้ีในการเลือกกฎหมายลมละลายเพื่อผาน
พนสภาวะวิกฤตการทางการเงินที่เกิดขึ้น ใหลูกหน้ีไดรับโอกาสในการเร่ิมตนชีวิตใหม และจาก
มาตรการตางๆ ที่กฎหมายกําหนดไว มีลูกหน้ีเปนจํานวนมากไดใชกฎหมายลมละลายเปนทางออก
ในการแกไขปญหาวิกฤตทางการเงินของตน โดยลูกหน้ีสามารถคาดหมายไดวา หากตนเองกระทํา
การโดยสุจริตและปฏิบัติตามกฎหมายแลวก็จะไดรับโอกาสในการต้ังตนใหมตามกฎมาย

อยางไรก็ตาม แนวความคิดในการชวยเหลือลูกหน้ีที่ประสบปญหาทางการเงินใหไดรับ
การฟนฟูกิจการตามหมวดที่ 11 ยังคงไมประสบผลสําเร็จเปนจํานวนมาก ในสวนของแผนการฟนฟู
กิจการจะไดรับการรับรองรอยละ 17 และแผนที่ไดรับการรับรองแลวมีประมาณรอยละ 30 จะนํา
ไปสูการลมละลายของกิจการ ดังน้ัน มีเพียงรอยละ 11 ของแผนเทาน้ันที่จะสงผลใหลูกหน้ียังคง
ดําเนินกิจการอยูตอไปไดโดยไมลมละลายหลังจากแผนไดรับการรับรองแลว 8 ซึ่งหลายฝายมี
ความเห็นวาอัตราความสําเร็จรอยละ 11 น้ัน ไมใชอัตราที่สูงมากสําหรับคดีภายใตหมวดที่ 11 แตถา
ไมมีหมวดที่ 11 มูลคาของกิจการที่จะดําเนินตอไป (Going Concern Value) ก็จะไมไดรับการรักษา
ไวเลย สําหรับลูกหน้ีที่ไมสามารถฟนฟูกิจการใหประสบผลสําเร็จได กฎหมายกําหนดให ลูกหน้ี
เจาหน้ี ผูมีสวนไดเสีย หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย (United States Trustee) สามารถยื่นคํารองขอ
ตอศาล ขอเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการภายใตหมวดที่ 11 มาเปนกระบวนการชําระบัญชี
ภายใตหมวดที่ 7 ได โดยศาลจะเปนผูพิจารณาแนวทางที่จะเปนประโยชนแกเจาหน้ีและทรัพยสินของ
ลูกหน้ีมากกวาการฟนฟูกิจการ เมื่อศาลมีคําสั่งใหเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการภายใต

7 มนตรี  ศิลปมหาบัณฑิต.  (2542, มกราคม-มิถุนายน). “มาตรการฟนฟูลูกหนี้ตามกฎหมายลมละลาย
ของสหรัฐอเมริกา.” ดุลพาห, 46, 1. หนา 32.

8 ภูมิวุฒิ  พุทธสุอัตตา.  (2539, เมษายน-มิถุนายน). “บทคัดยอ: กฎหมายฟนฟูกิจการของสหรัฐ
อเมริกา.” ดุลพาห, 43, 2. หนา 47.
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หมวดที่ 11 มาเปนกระบวนการชําระบัญชีภายใตหมวดที่ 7 แลว ลูกหน้ีไมสามารถขอเปลี่ยนจาก
การชําระบัญชีภายใตหมวดที่ 7 ไปเปนการฟนฟูกิจการภายใตหมวดที่ 11 ไดอีก

2.1.2 ประเทศอังกฤษ
กฎหมายลมละลายของประเทศอังกฤษ ที่เรียกวา “The English Bankruptcy Act”9 เร่ิม

ประกาศใชเปนคร้ังแรก เมื่อป ค.ศ. 1542 ใชบังคับกับพอคา (Traders) จนกระทั่งป ค.ศ. 1861 จึง
นํามาใชกับบุคคลอ่ืนทั่วไปดวย10

ตอมาในป ค.ศ. 1977 รัฐบาลไดจัดใหมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการลมละลาย
ของนิติบุคคล (Insolvency) การลมละลายของบุคคลธรรมดา (Bankruptcy) การเลิกบริษัท
(Liquidation) และการพิทักษทรัพย (Receivership) โดยมีจุดประสงคหลักเพื่อแกไขปรับปรุงกฎหมาย
เพื่อสนับสนุนใหกิจการที่ประสบภาวะความยากลําบากทางการเงินหรือสภาวะลมเหลวทางการเงิน
สามารถดําเนินกิจการตอไปได โดยในการน้ีไดจัดต้ังคณะทํางานขึ้นมา นําโดยทานเคนเน็ท คอรค (Sir
Kenneth Cork) และคณะกรรมการชุดดังกลาวไดจัดทําเปนรายงานขอเสนอแนะออกมาในป
ค.ศ. 1982 เรียกวารายงานของคอรค (Cork Report)

ภายใตรายงานของคอรค ไดกํ าหนดวัตถุประสงคหลักของกฎหมายลมละลายไวสอง
ประการคือ เปนมาตรการในการเรียกเก็บหน้ีและเปนมาตรการสุดทายในการบังคับใหลูกหน้ีปฏิบัติ
ตามหนาที่ ซึ่งเปนวิถีทางที่ทําใหการเรียกรองในเชิงพาณิชยของทุกฝายมาบรรจบกันใหได

มาตรการสําคัญประการหน่ึงที่รายงานของคอรคเสนอขึ้นมาเพื่อสนับสนุนใหกิจการที่
ประสบภาวะความยากลําบากทางการเงินหรือสภาวะลมเหลวทางการเงินสามารถดําเนินตอไปได
ไดแก การเขาทําขอตกลงโดยสมัครใจระหวางลูกหน้ีและเจาหน้ีที่เรียกวา Company Voluntary
Arrangement (CVA) ซึ่งมาตรการน้ีก็ไดบรรจุอยูในกฎหมายลมละลายฉบับป ค.ศ. 1986

นอกจากน้ัน คณะกรรมการยังเล็งเห็นวาเจาหน้ีไมมีประกันไดรับผลกระทบอยางมาก
หากลูกหน้ีเขาสูกระบวนการลมละลายเน่ืองจากกฏหมายยังไมมีมาตรการตรวจสอบที่เพียงพอใน
กระบวนการชําระหน้ี และการใชมาตรการทางกฎหมายที่เรียกวา การเขาคุมครองประโยชนของ
เจาหน้ีที่มีประกันเหนือทรัพยสินทั้งหมดของลูกหน้ี (Administrative Receivership) เพื่อปกปอง
ผลประโยชนของเจาหน้ีที่มีหลักประกันลอย (Floating Charge) เหนือทรัพยสินทั้งหมดของลูกหน้ี
ซึ่งทําใหเจาหน้ีในกลุมไดรับการชําระหน้ีจากทรัพยสินของลูกหน้ีมากที่สุด ประกอบกับการใช

9 พีรพร  เรืองรองปญญา.  (2549). ปญหาการบังคับหลักประกันท่ีเปนกิจการตามรางพระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ... : ศึกษาเฉพาะกรณีกิจการท่ีเปนหลักประกันลมละลาย. หนา 55.

10 สุธี  ศุภนิตย และคณะ. (2547). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง ระบบกฎหมายลมละลายในประเทศ
ไทย เสนอตอสถาบันกฎหมายพัฒนาเศรษฐกิจ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. หนา 94-99.
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มาตรการเขาคุมครองประโยชนของเจาหน้ีที่มีประกันเหนือทรัพยสินทั้งหมดของลูกหน้ีน้ันมี
คาใชจายที่คอนขางสูง มาตรการทางกฎหมายที่คุมครองสิทธิของเจาหน้ีประเภทน้ีจึงมิไดใหความ
คุมครองหรือใหหลักประกันตอสิทธิในการไดรับชําระหน้ีของเจาหน้ีไมมีประกันแตประการใด
เพื่อแกไขปญหาน้ี รายงานของคอรคไดเสนอแนะมาตรการตรวจสอบหน่ึงคือใหมีการต้ังคณะ
กรรมการเจาหน้ีขึ้น แตในทางปฏิบัติแลวมีการจัดต้ังคณะกรรมการเจาหน้ีกันนอยมาก

แนวความคิดการฟนฟูกิจการของลูกหน้ีในประเทศอังกฤษ11 เกิดมาจากประเทศอังกฤษ
ตองประสบกับสภาวะเศรษฐกิจถดถอย ผูรางกฎหมายจึงมีความคิดวาหากบริษัทของลูกหน้ีไมตอง
ตกอยูในฐานะลมละลายแลวนาจะกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทลูกหน้ีตลอดจนถึงพนักงาน ลูกจาง
ในบริษัทและยังสงผลดีถึงสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมอีกดวย ดังน้ันจึงเห็นควรใหมีมาตรการทาง
กฎหมายขึ้นมาเพื่อเปดโอกาสใหบริษัทลูกหน้ีและเจาหน้ีทั้งปวงไดเจรจาเพื่อใหเจาหน้ีไดเข า
จัดสรรทรัพยสินของบริษัทลูกหน้ี โดยมิใหเจาหน้ีรายใดใชสิทธิบังคับชําระหน้ีจากบริษัทลูกหน้ี
ไดในชวงระยะเวลาหน่ึง เพื่อใหโอกาสแกกิจการของลูกหน้ีในการฟนตัวและสามารถกลับมา
ดําเนินงานไดตามปกติ แนวคิดน้ีถือไดวาเปนจุดกําเนิดการฟนฟูกิจการของลูกหน้ีในประเทศ
อังกฤษ ซึ่งตอมามาตรการน้ีไดรับการบัญญัติไวในกฎหมายลมละลายฉบับป 1986 (Insolvency Act
1986) เรียกวาคําสั่งศาลที่ใหอํานาจบริหารกิจการ (Administration Order)

แนวทางการฟนฟูกิจการของประเทศอังกฤษ เปนแนวทางที่เปดโอกาสใหลูกหน้ีฟนฟู
กิจการไดภายใตเงื่อนไขที่จํากัด ซึ่งเรียกวา กระบวนการฟนฟูกิจการอยางออน (Mild Proceeding) 12

กฎหมายลมละลายฉบับป ค.ศ. 1986 มีการแยกกลไกการลมละลายและการฟนฟูกิจการ
ออกตางหากจากกันแมจะรวมอยูในกฎหมายฉบับเดียวกันคือ กฎหมายลมละลายฉบับป ค.ศ. 1986
(Insolvency Act 1986) โดยที่บทบัญญัติกฎหมายในสวนของการลมละลายน้ันจะนํามาใชทั้งในสวน
ของลูกหน้ีที่เปนบุคคลธรรมดาและลูกหน้ีที่เปนนิติบุคคล แตบทบัญญัติในสวนของการฟนฟูกิจการ
น้ันกฎหมายเปดโอกาสใหใชไดแตกับลูกหน้ีที่ เปนนิติบุคคลเทาน้ัน โดยกฎหมายกําหนดใหมี
มาตรการที่เรียกวา การบริหารจัดการบริษัทซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟูกิจการของลูกหน้ีใหกลับมา
มีกําไร หรือในกรณีที่กิจการน้ันไมสามารถฟนฟูไดแลวก็จัดการใหกิจการมีผลตอบแทนกลับมายัง
เจาหน้ีใหมากที่สุด

11 ปทมา  วุฒิประชารัฐ.  (2551). มาตรการทางกฎหมายในการขอใหมีการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ศึกษา
กรณีลูกหนี้รองขอโดยสมัครใจ. หนา 12-13.

12 วิชา  มหาคุณ ข (2547, กุมภาพันธ). “หลักการฟนฟูกิจการลูกหนี้.” วารสารกฎหมาย, 22, 2.
หนา 25.
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อยางไรก็ตาม ในอดีตที่ผานมานับแตกฎหมายลมละลายฉบับป ค.ศ. 1986 ไดบัญญัติให
มีมาตรการบริหารจัดการบริษัท แตก็ยังมิไดมีการนํามาใชเพื่อประโยชนในการฟนฟูกิจการของ
ลูกหน้ีเทาที่ควร เน่ืองจากทัศนคติของศาลที่เห็นวาการบริหารจัดการบริษัทน้ันเปนเพียงมาตรการที่
จะนํามาใชเพื่อยืดอายุการดํารงอยูของกิจการดวยความหวังวาจะสามารถฟนฟูกิจการของตนเพื่อ
กลับเขาสูวงจรเศรษฐกิจไดอีกคร้ังหน่ึง อันเปนการยืดระยะเวลาการชําระหน้ีใหแกเจาหน้ีออกไป
เทาน้ัน ซึ่งเปนเหตุการณที่มีปรากฎในการฟนฟูกิจการตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
นอกจากน้ัน กรรมการของบริษัทหลายบริษัทที่แมกิจการจะมีชองทางที่จะฟนฟูกิจการได กลับ
หลีกเลี่ยงไมเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ แตเลือกที่จะเขาสูกระบวนการลมละลายแทนเน่ืองจาก
เกรงวาการฟนฟูกิจการน้ันอาจทําใหตนเสี่ยงตอโทษทางอาญาและความรับผิดสวนบุคคลในกรณี
การดําเนินกิจการโดยฉอฉลหรือดําเนินกิจการไปโดยที่ไมมีความหวังวากิจการน้ันจะดําเนินตอไป
ได รวมถึงการจํากัดสิทธิโดยการหามดํารงตําแหนงกรรมการหรือตําแหนงทางดานบริหารอีกดวย
ดวยเหตุน้ีกรรมการของบริษัททั้งหลายเหลาน้ีจึงนําบริษัทเขาสูกระบวนการลมละลายแทนที่จะเขา
สูกระบวนการฟนฟูกิจการ

การฟนฟูกิจการของลูกหน้ีภายใตการบริหารจัดการบริษัทหากการบริหารจัดการบริษัท
ประสบผลสําเร็จจะมีผลใหกิจการของบริษัทสามารถดําเนินกิจการตอไปไดตามปกติ แตหากการ
บริหารจัดการบริษัทไมประสบผลสําเร็จ บริษัทน้ันก็จะเขาสูกระบวนการเลิกกิจการตอไป โดย
ผูบริหาร (Administrator) อาจยื่นคําขอตอศาลเพื่อใหศาลมีคําสั่งชําระบัญชีลูกหน้ี หรือศาลอาจมี
คําสั่งใหผูบริหารยื่นคําขอตอศาลเพื่อศาลจะไดมีคําสั่งชําระบัญชีของลูกหน้ีก็ได

2.1.3 ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส13

กฎหมายของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสวาดวยกิจการที่ประสบปญหาการเงิน (Droit
des entreprises en difficulté) แตเดิมน้ัน เปนกฎหมายในระดับรัฐบัญญัติ (Loi)14 อันไดแกกฎหมาย
สําคัญ 3 ฉบับ ไดแก

1) รัฐบัญญัติที่ 84-148 ลงวันที่ 1 มีนาคม 1984 วาดวยการปองกันปญหาการเงินของ
กิจการ และการประนอมหน้ี (La prévention et le réglement amiable des difficulties des entreprises)

2) รัฐบัญญัติที่ 85-98 ลงวันที่ 25 มกราคม 1985 วาดวยการฟนฟูกิจการและการชําระ
บัญชีโดยคําสั่งศาล (Le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises)

3) รัฐบัญญัติที่ 85-99 ลงวันที่ 25 มกราคม 1985 วาดวยเจาพนักงานศาล ผูรับมอบอํานาจ
ศาลเพื่อดําเนินการชําระบัญชีโดยคําสั่งศาล และผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนการดําเนินกิจการ (Les

13 สุธี  ศุภนิตย และคณะ.  เลมเดิม.  หนา 164-166.
14 เทียบไดกับกฎหมายในลําดับพระราชบัญญัติของประเทศไทย.

DPU



15

adminis-trateurs judiciaires, mandataires judiciaries à la liquidation des enterprises et experts en
diagnostic d’entreprise)

นอกจากน้ี ยังมีกฎหมายลําดับรองในระดับรัฐกฤษฎีกา (Décret)15 อีกหลายฉบับที่ตรา
ขึ้นเพื่อกําหนดรายละเอียดในการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งสามฉบับดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐ
กฤษฎีกาที่ 85-1388 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 1985 วาดวยการฟนฟูกิจการและการชําระบัญชีโดยคําสั่ง
ศาล

ตอมาเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2537 ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสไดออก Loi 94-475
(กฎหมาย 1994) เพื่อแกไขกฎหมายจํานวน 2 ฉบับ คือ กฎหมายฉบับลงวันที่ 1 มีนาคม 2527
(กฎหมาย 1984) เร่ือง การปองกันและการประนอมหน้ี (Amicable settlement) สําหรับธุรกิจที่
ประสบปญหา และกฎหมายฉบับลงวันที่ 25 มกราคม 2528 (กฎหมาย 1985) เร่ือง การฟนฟูกิจการ
ตามกฎหมายและการชําระบัญชีบริษัท16

กฎหมายฉบับลงวันที่ 1 มีนาคม 2527 (กฎหมาย 1984) เปนกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการ
ที่ชี้ใหเห็นถึงความขัดของทางการเงินที่เกิดขึ้นในธุรกิจและการประนอมหน้ีภายนอกศาล (Non-
Judicial Settlement) ระหวางลูกหน้ีและเจาหน้ี สวนกฎหมายฉบับลงวันที่ 25 มกราคม 2528
(กฎหมาย 1985) เปนกฎหมายเกี่ยวกับการดูแลกระบวนการลมละลาย

กฎหมายทั้งสองฉบับดังกลาวถูกวิพากษวิจารณเปนอยางมาก แมจะเปนกฎหมาย
เกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของธุรกิจตางๆ แตก็ไมสามารถชวยลดจํานวนคดีลมละลายลง และรอยละ
93 ของกระบวนการลมละลายก็นําไปสูการชําระบัญชี นอกจากน้ัน กฎหมาย 1985 ยังไดมีการจํากัด
สิทธิของเจาหน้ี ซึ่งกลุมสถาบันการเงินการธนาคารไดระบุวากฎหมายฉบับน้ีมีผลกระทบเปนอัน
มากตอหลักประกันของธุรกิจการใหสินเชื่อ ยิ่งไปกวาน้ันแผนฟนฟูกิจการมักทําใหเจาหน้ีไมไดรับ
ประโยชนและกอใหเกิดการดําเนินกิจการโดยลวงของลูกหน้ี หรือกอใหเกิดการโอนการดําเนิน
กิจการสูผูรับโอน ซึ่งไมมีความผูกพันตอการตัดสินใจดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการ ตัวอยางเชน
ในบางคดีอาจเกิดการสูญหายของทรัพยสินของลูกหน้ีภายหลังการโอนการดําเนินการ

กฎหมายที่ออกมาเพื่อแกไขในป พุทธศักราช 2537 (กฎหมาย 1994) มีจุดมุงหมายดังน้ี
1) เพื่อปรับปรุงวิธีการปองกันขอขัดของในทางการเงินขององคกร
2) ทําใหการดําเนินคดีลมละลายเปนไปโดยงายขึ้น
3) นํากลับมาซึ่งสิทธิของเจาหน้ีอันไดแกสิทธิของเจาหน้ีมีประกัน

15 เทียบไดกับกฎหมายในลําดับพระราชกฤษฎีกาของประเทศไทย.
16 อภินันท  สุนทรนันท และวิศรุต  อมรรัตนสุชาติ.  (2542, พฤษภาคม-มิถุนายน). “กฎหมายลมละลาย

ของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส.” วารสารกรมบังคับคดี, 5, 32. หนา 33.
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4) ทําใหแผนฟนฟูกิจการมีความถูกตองดานจริยธรรมมากขึ้น
อยางไรก็ตามในป ค.ศ. 2002 ที่ผานมา ไดมีการปรับปรุงประมวลกฎหมายพาณิชย

(Code de Commerce) คร้ังใหญ และไดมีการนําเอาบทบัญญัติของกฎหมายทั้งสามฉบับขางตนมา
กําหนดรวมไวในประมวลกฎหมายพาณิชยฉบับปรับปรุงใหมน้ี โดยกําหนดไวในบรรพ 6 วาดวย
ปญหาการเงินของกิจการ (Livre sixieme les difficultes les entreprises) และจัดหมวดหมูใหม
ตลอดจนแกไขเลขมาตราใหมทั้งหมด (แตยังคงอางอิงเลขมาตราตามรัฐบัญญัติทั้งสามฉบับดังกลาว
ขางตนไวดวยเพื่อความสะดวกของผูใชประมวลกฎหมาย)

ปจจุบัน กฎหมายเกี่ยวกับกิจการที่ประสบปญหาการเงินของประเทศสาธารณรัฐ
ฝร่ังเศสจึงปรากฏอยูในประมวลกฎหมายพาณิชย บรรพ 6 วาดวยปญหาการเงินของกิจการ ซึ่งแบง
ออกเปน 2 ภาคไดแก

ภาค 1 วาดวยการปองกันปญหาการเงินของกิจการและการประนอมหน้ี (ต้ังแตมาตรา
L. 611-1 ถึงมาตรา L. 612-5 ) และ

ภาค 2 วาดวยการฟนฟูกิจการและการชําระบัญชีโดยคําสั่งศาล (ต้ังแตมาตรา L. 620-1
ถึงมาตรา L. 628-8)

ในสวนที่เกี่ยวกับการปองกันปญหาการเงินของกิจการน้ัน มีวัตถุประสงคเพื่อปองกัน
การเกิดปญหาการเงิน และปองกันมิใหปญหาการเงินเล็กนอยทวีความรุนแรงมากขึ้น (ซึ่งอาจ
ควบคุมไดหากไดรับการปฏิบัติอยางใดๆ ที่เหมาะสมและรวดเร็ว) จนถึงขั้นทําใหกิจการตองตกอยู
ในสภาวะที่ไมสามารถชําระหน้ีได (La cessation de paiements) ทั้งน้ี ภายใตเงื่อนไขและขั้นตอน
วิธีการตางๆ ที่กฎหมายกําหนด กลาวอีกนัยหน่ึง มาตรการปองกันปญหาการเงินดังกลาวจะใชบังคับ
เฉพาะแตกับกิจการลูกหน้ีที่ยังคงมีสถานะที่ดีอยู (En bonis) เทาน้ัน กลาวคือ กิจการลูกหน้ียังไมตก
อยูในสถานะที่ไมสามารถชําระหน้ีได มาตรการปองกันปญหาการเงินของกิจการแบงออกได 2
ประการ คือ

ประการที่หน่ึง การแจงเตือนปญหาการเงินของกิจการ (La procédure d’alerte) โดย
แบงออกเปนมาตรการภายใน อันไดแก การแจงเตือนปญหาการเงินของกิจการโดยผูสอบบัญชี
คณะอนุกรรมการของกิจการ หรือผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุนของกิจการ และมาตรการภายนอก อันไดแก
การแจงเตือนปญหาการเงินโดยประธานศาลพาณิชย และ

ประการที่สอง การประนอมหน้ี (Le réglement amiable) ซึ่งเปนมาตรการที่มีวัตถุประสงค
เพื่อชวยใหกิจการที่ประสบปญหาการเงินยังคงสามารถดําเนินกิจการตอไปได โดยไมตองดําเนิน
กระบวนพิจารณาทางศาล ทั้งน้ี การประนอมหน้ีเปนกระบวนการที่ดําเนินไปโดยรวดเร็วและมี
ลักษณะเปนความลับซึ่งในกรณีที่ศาลพิจารณาเห็นสมควรตามที่ลูกหน้ีรองขอ ศาลจะมีคําสั่งต้ังผู
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เจรจาไกลเกลี่ย (Un conciliateur) เพื่อทําหนาที่ประสานระหวางลูกหน้ีและเจาหน้ีรายหลักๆ ของ
กิจการ ใหมีการทําขอตกลงประนอมหน้ีระหวางกันได โดยเจาหน้ียอมที่จะใหความชวยเหลือทาง
การเงินบางประการแกลูกหน้ี และลูกหน้ียอมผูกพันตนที่จะดําเนินมาตรการแกไขปญหาการเงินที่
กําลังประสบอยูตามที่ไดมีการเจรจาตกลงกันอยางเครงครัด และเพื่อใหคูกรณีสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคดังกลาวไดอยางแทจริงกฎหมายยังไดกําหนดมาตรการระงับการดําเนินกระบวนพิจารณา
คดีและการบังคับคดีเปนการชั่วคราว (La suspension des poursuites et des voies d’exécution) ตาม
เงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด

กฎหมายของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสวาดวยกิจการที่ประสบปญหาการเงินได
กําหนดเกณฑของกิจการที่จะตองเขาสูกระบวนการลมละลายหรือกระบวนการฟนฟูกิจการไวเปน
เกณฑเดียวกัน คือ กิจการลูกหน้ีไมสามารถชําระหน้ีได กลาวคือ กิจการลูกหน้ีไมสามารถชําระหน้ี
ที่ถึงกําหนดชําระ (Passif exigible) ดวยทรัพยสินที่ตนสามารถนํามาชําระหน้ีไดโดยทันที (Actif
disponible) ได

อยางไรก็ตาม แมเกณฑเบื้องตนของการเขาสูกระบวนการลมละลายและการฟนฟู
กิจการของลูกหน้ีจะเปนเกณฑเดียวกัน แตผูมีสิทธิเร่ิมคดีจะตองรองขอตอศาลพาณิชย (หรือศาล
จังหวัดฝายพาณิชย)ใหเร่ิมกระบวนการฟนฟูกิจการลูกหน้ีโดยคําสั่งศาล (Le redressement judiciaire)
เสียกอนโดยมีวัตถุประสงคสําคัญ คือ เพื่อรักษากิจการลูกหน้ีใหอยูรอด คงไวซึ่งการประกอบกิจการ
และการจางงาน และชําระหน้ีแกเจาหน้ีเวนแตจะปรากฏขอเท็จจริงวาลูกหน้ีไดหยุดประกอบกิจการ
โดยสิ้นเชิง หรือเมื่อเปนที่ชัดเจนวาไมมีความเปนไปไดที่จะฟนฟูกิจการลูกหน้ี ศาลอาจมีคําสั่งให
เร่ิมกระบวนการลมละลายหรือกระบวนการชําระบัญชีโดยคําสั่งศาล (La liquidation judiciaire)
โดยทันทีก็ได17

จากสถิติ (Les statistiques) ในการเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการโดยคําสั่งศาล (Le
réglement judiciaire) มีเพียงประมาณรอยละ 3 เทาน้ันที่เจาหน้ีและลูกหน้ีสามารถบรรลุขอตกลง
ในความเปนจริงจะพบวาเจาหน้ีและลูกหน้ีไมอาจทําความตกลงประนอมหน้ี (Concordat) ไดเลย
เน่ืองจากสถานะทางการเงินของลูกหน้ีอยูในสภาพที่ไมอาจเยียวยาได เน่ืองจากมียอดหน้ีสุทธิมาก
เกินกวาที่เจาหน้ีจะยอมทําความตกลงประนอมหน้ีได บางกรณีแมลูกหน้ีจะยังมีเม็ดเงินพอที่จะ
ชําระหน้ีแกเจาหน้ีอยูบาง แตก็ไมมีเม็ดเงินพอที่จะฟนฟูกิจการหรือลงทุนใหมเพื่อเพิ่มผลผลิตใหแก

17 มาตรา L. 620-1 ประกอบมาตรา L. 622-1 ประมวลกฎหมายพาณิชย.
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ตนเอง ดังน้ัน มาตรการการชําระบัญชีทรัพยสินของลูกหน้ี (La liquidation des biens) จึงเปน
มาตรการที่จะนํามาใชแกลูกหน้ีเพื่อนําเงินมาชําระแกเจาหน้ี18

2.1.4 ประเทศสิงคโปร
ประเทศสิงคโปร เคยมีการเรียกรองใหทางการหามาตรการเพื่อชวยเหลือเจาหน้ีไมมี

ประกันที่ไดรับผลกระทบจากการขายทรัพยสินของลูกหน้ีที่ประสบปญหาทางการเงิน แตก็ไมมี
มาตรการใดๆ ที่ชัดเจนในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการมีหน้ีสินลนพนตัวที่มีอยู จนกระทั่งการ
ประสบปญหาทางการเงินของบริษัท แพน อิเล็กทริค กรุป (Pan Electric Group) ในป 1985 และ
บริษัทดังกลาวตองลมละลายไปในที่สุด ซึ่งจากการลมละลายของบริษัทดังกลาวไดทําใหเห็นถึง
ขอบกพรอง และความลาหลังของกฎหมายเกี่ยวกับการมีหน้ีสินลนพนตัวของนิติบุคคล (Corporate
Insolvency Law) ของประเทศสิงคโปรอยางชัดเจน19

การลมละลายของบริษัท แพน อิเล็กทริค กรุป สงผลกระทบอยางมากตอเศรษฐกิจของ
ประเทศสิงคโปร และสงผลใหตลาดหลักทรัพยของสิงคโปรตองปดลงในชวงระยะเวลาหน่ึง
นอกจากน้ี ยังสงผลใหภาพพจนของประเทศสิงคโปรที่พยายามจะเปนศูนยกลางทางการเงิน ใน
ขณะน้ันตองถูกทําใหเสียไปดวย ผลกระทบดังกลาวน้ีเองที่ทําใหทุกฝายเร่ิมตระหนักถึงความจําเปน
ที่ตองมีการสรางกฎหมาย เพื่อปองกันสังคมสวนรวมจากวิกฤตการณดังกลาว

ดวยเหตุน้ี จึงไดมีการบัญญัติกฎหมายที่ใหโอกาสแกกิจการที่ประสบปญหาทางการเงิน
ในการฟนฟูกิจการเพื่อดําเนินธุรกิจตอไป ขณะเดียวกันก็เพื่อแกไขปญหาความไมสมดุลในระหวาง
เจาหน้ีแตละกลุม ซึ่งผลสรุปของการแกไขปญหาดังกลาวไดออกมาในรูปของการฟนฟูกิจการ
ภายใตกระบวนการจัดการทรัพยสินโดยผูจัดการซึ่งศาลต้ัง (Judicial Management) น้ันเอง20

เมื่อลูกหน้ีเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการแลว กฎหมายของประเทศสิงคโปรจะเปดชอง
ไวใหศาลมีอํานาจกวางในการออกคําสั่งตามมาตรา 227Q แตศาลมักจะสั่งใหลูกหน้ีลมละลาย
เพราะการใหเขาสูกระบวนการลมละลายในทันทีดูจะเปนผลดีกวาการปลอยใหกิจการลูกหน้ีกลับ
ไปสูวังวนแหงการแกงแยงบังคับคดีในทรัพยสินของลูกหน้ีโดยบรรดาเจาหน้ีทั้งหลาย21

18 ภูมิ  โชคเหมาะ.  (2548). เอกสารประกอบคําบรรยาย LA 729 กฎหมายลมละลายเปรียบเทียบ.
หนา 48-49.

19 วราภรณ  อาษาพร.  เลมเดิม. หนา 7-8.
20 ทีซี ชูนจ และ วีเค ราชจ (TC Choong & VK Rajuh).  (1990).  Judicial Management in Singapore.

p. 11-12.
21 วิศิษฏ  วิศิษฏสรอรรถ.  (2539, เมษายน-มิถุนายน). “กฎหมายฟนฟูกิจการในคดีลมละลาย.”

ดุลพาห, 43, 2. หนา 56.
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2.2 แนวความคิดในการเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายตาม
แนวทางการรางกฎหมายลมละลายของคณะกรรมาธิการวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศ
แหงสหประชาติ (United Nations Commission International Trade Law : UNCITRAL)

แนวความคิดใหมีการเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลาย
ตามแนวทางการรางกฎหมายลมละลายของคณะกรรมาธิการวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศ
แหงสหประชาติ (UNCITRAL) ในฐานะที่เปนองคกรที่มีการจัดทําตนแบบกฎหมายลมละลายโดย
กลุมผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายลมละลายที่มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับจากนานาประเทศ

ตนแบบในการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายภายในใหมีประสิทธิภาพ อันมีผลสืบ
เน่ืองมาจากความสําเร็จในการจัดทํากฎหมายตนแบบสําหรับการลมละลายขามชาติ (Model Law on
Cross-border Insolvency) ที่ดําเนินการกอนหนาน้ี ซึ่งกอใหเกิดเวทีในการทํางานรวมกันในระดับ
ระหวางประเทศของบรรดาผูเชี่ยวชาญและองคกรระหวางประเทศที่เกี่ยวของที่มีประสิทธิภาพอยาง
มาก ประเทศออสเตรเลียจึงเห็นวา UNCITRAL นาจะเปนเวทีและกลไกที่เหมาะสมและมีความ
เปนไปไดในการจัดทําตนแบบของกฎหมายลมละลายไดเปนอยางดี

ถึงแมวาที่ประชุมจะตระหนักดีถึงความสําคัญของการที่แตละประเทศจะไดมีระบบ
กฎหมายลมละลายที่มีประสิทธิภาพ แตก็ยังมีความกังวลถึงความยากลําบากในการจัดทํากฎหมาย
ตนแบบในเร่ืองดังกลาวน้ี เพราะมีหลายประเด็นที่เปนสาระสําคัญซึ่งอาจจะมีผลกระทบทางสังคม
และการเมืองภายในที่เปนประเด็นออนไหวของแตละประเทศแตกตางกันออกไป จนอาจจะไมได
ขอสรุปใดๆ ในที่ประชุมจนงานไมอาจสําเร็จไดในทายที่สุด นอกจากน้ี ยังมีแนวความเห็นที่เชื่อวา
การจัดทํากฎหมายตนแบบใหเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางน้ันไมนาจะเปนไปไดใน ความเปน
จริง จึงควรที่จะเลือกแนวทางที่ยืดหยุนกวาและกําหนดใหมีทางเลือกสําหรับใหแตละประเทศนําไป
ปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของตน ดังน้ัน ในเบื้องตน
จึงเปนการใหคณะทํางานไปศึกษาความเปนไปไดในเร่ืองดังกลาวบนพื้นฐานของงานหรือการ
ศึกษาที่ผานมาของบรรดาองคกรตางๆ วาจะมีการจัดทําที่มีแนวทางยืดหยุนไดมากนอยแคไหน
เพียงไร

ในการประชุมสมัยที่ 33 ป ค.ศ. 2000 จากผลการศึกษาของคณะทํางานที่คณะกรรมาธิการ
วาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศไดมอบหมายใหคณะทํางานไปศึกษาและจัดทําเอกสารวา
ดวยวัตถุประสงคและลักษณะที่สําคัญของระบบกฎหมายลมละลายที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึง
ความสัมพันธระหวางเจาหน้ี-ลูกหน้ี การดําเนินการภายนอกศาล และแนวทางการจัดทํากฎหมาย
ลมละลายที่มีความยืดหยุนสําหรับการนําไปใชใหเกิดผลบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดขึ้นดวย
ตอมาในการประชุมสมัยที่ 37 ต้ังแตวันที่ 14-21 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 ที่ประชุมไดใหการ
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รับรองดวยมติที่เปนเอกฉันท เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2547 ใหใชแนวทางการรางกฎหมายของ
UNCITRAL22

สําหรับแนวทางการจัดทํากฎหมายลมละลายฉบับน้ี มีวัตถุประสงคที่จะจัดใหมีกรอบ
ทางกฎหมาย (Legal Framework) ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสําหรับจัดการกับปญหาการ
ประสบความยากลําบากทางการเงินของลูกหน้ี โดยมุงหวังที่จะใหองคกรผูจัดทํากฎหมายหรือ
องคกรนิติบัญญัติของแตละประเทศไดนําไปใชอางอิงในการจัดทํารางกฎหมายใหม หรือพิจารณา
ปรับปรุงแกไขกฎหมายและบรรดากฎเกณฑที่เกี่ยวของที่มีผลใชบังคับอยูในปจจุบัน เพื่อใหการ
จัดทําหรือปรับปรุงแกไขกฎหมายเปนไปอยางประสานใหเกิดความสมดุลระหวางความจําเปนที่
จะตองแกไขปญหาของลูกหน้ีใหเสร็จสิ้นไปดวยความรวดเร็วอยางมีประสิทธิภาพกับประโยชน
ของบรรดาผูเกี่ยวของทั้งหลายทั้งปวงไมวาจะเปนเจาหน้ีหรือผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับ
ลูกหน้ี และประโยชนสาธารณะในภาพรวม

โครงสรางจะประกอบไปดวยสองสวนที่สําคัญ สวนแรกจะเกี่ยวของกับการออกแบบ
หรือจัดวางวัตถุประสงคที่ เปนสาระสําคัญและโครงสรางของระบบกฎหมายลมละลายที่มี
ประสิทธิภาพ สวนที่สองจะประกอบไปดวยหลักเกณฑหรือบทบัญญัติที่สําคัญสําหรับกฎหมาย
ลมละลาย โดยในสวนที่สองน้ีจะเปนแนวทางการจัดทํากฎหมายที่เปนรูปธรรม กลาวคือจะมีการ
แบงเน้ือหาออกเปนสวนๆ ตามประเด็นที่สําคัญ โดยในแตละสวนจะประกอบไปดวย แนวคิด
คําอธิบาย ขอถกเถียง ขอวิพากษวิจารณที่เกี่ยวของในหลายๆ แนวทาง เพื่อใหผูนําไปใชไดเกิด
แนวคิดที่เหมาะสมสําหรับสภาพการณของแตละสังคม และในสวนทายของแตละสวนจะแสดง
ตนแบบของหลักเกณฑหรือบทบัญญัติที่เกี่ยวของ ในบางประเด็นจะมีการจัดทําบทบัญญัติไวหลาย
แนวทาง ใหผูรางกฎหมายหยิบยกนําไปใช หรือนําไปปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตอไป

วัตถุประสงคและลักษณะอันเปนสาระสําคัญของกฎหมายลมละลายที่มีประสิทธิภาพ23

การกําหนดวัตถุประสงคหลักในการจัดทํากฎหมายลมละลายในแตละระบบกฎหมาย
ของแตละประเทศจะมีความหลากหลายแตกตางกันไป แตอาจกลาวไดวากฎหมายของแตละ
ประเทศน้ันมีจุดมุงหมายที่เปนไปในทิศทางที่สอดคลองกันในระดับหน่ึงอันมีสาระสําคัญพอที่จะ
สรุปไดดังตอไปน้ี

1) กอใหเกิดความแนนอนชัดเจนในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด เพื่อสนับสนุนการ
เจริญเติบโตและความมั่งคงของเศรษฐกิจ

22 แนวทางการรางกฎหมายลมละลายของคณะกรรมาธิการวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศแหง
สหประชาชาติ (Uncitral Legislative Guide on Insolvency Law Provisional). 5 October 2004. p. 1.

23 แหลงเดิม.
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2) กอใหเกิดมูลคาสูงสุดของทรัพยสิน
3) กอใหเกิดความสมดุลระหวางกระบวนการจัดสรรชําระหน้ีจากทรัพยสินของลูกหน้ี

(Liquidation) กับกระบวนการฟนฟูกิจการลูกหน้ี (Reorganization)
4) ทําใหเกิดความมั่นใจแกเจาหน้ีในลักษณะเดียวกันวาจะไดรับการปฏิบัติอยางเปน

ธรรม
5) กอใหเกิดกระบวนการแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพและทันตอเหตุการณ
6) มีการดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสินของลูกหน้ีเพื่อใหมีการจัดสรรอยางเปนธรรมใน

ระหวางเจาหน้ี
7) เปนหลักประกันวากฎหมายลมละลายจะมีความโปรงใสและคาดการณในการใช

บังคับได เพื่อเปนแรงจูงใจใหแกการรวบรวมและการใหขอมูลที่เกี่ยวของ
8) ยอมรับสิทธิของเจาหน้ีที่มีอยู และมีกฎเกณฑในการจัดลําดับเพื่อการจัดสรรชําระ

หน้ีที่ชัดเจน
9) มีการวางกรอบที่เหมาะสมสําหรับกระบวนการลมละลายขามชาติ
วัตถุประสงคหลักขอสาม มีลักษณะเปนเกณฑกลางที่ใชกับสองกระบวนการอยางไม

แตกตางกัน เพื่อสรางความสมดุลระหวางการชําระบัญชีและการฟนฟูกิจการ ซึ่งการดําเนินการ
ดังกลาวต้ังอยูบนทฤษฎีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่วา การดํารงรักษาไวซึ่งองคประกอบที่มีความสําคัญ
และจําเปนตอธุรกิจอาจทําใหไดมูลคาที่สูงกวาการแยกจําหนายธุรกิจออกเปนสวนๆ โดยกฎหมาย
ลมละลายจะสรางความสมดุลระหวางประโยชนในการไดรับชําระหน้ีในระยะเวลาอันสั้นผาน
ทางการชําระบัญชี (ซึ่งมักจะเปนวิธีการที่เจาหน้ีมีประกันเลือก) กับการรักษาไวซึ่งมูลคาของธุรกิจ
ของลูกหน้ี โดยวิธีการฟนฟูกิจการ (ซึ่งมักจะเปนวิธีการที่เจาหน้ีไมมีประกันและลูกหน้ีเลือก) ทั้งน้ี
กฎหมายลมละลายควรรวมถึงความเปนไปไดของการฟนฟูกิจการของลูกหน้ีใหเปนทางเลือกแทน
การชําระบัญชี ซึ่งเจาหน้ีจะไดรับชําระหน้ีไมนอยกวาในกรณีของการชําระบัญชีโดยที่เจาหน้ีไม
สมัครใจ

อยางไรก็ตามเน่ืองจากสังคมมีวิวัฒนาการไปเร่ือยๆ กฎหมายลมละลายก็ไมสามารถ
หยุดน่ิงอยูได กฎหมายลมละลายมีความจําเปนตองมีการประเมินใหมเปนระยะๆ เพื่อใหแนใจวา
กฎหมายสามารถสนองความตองการของสังคมได และการยอมรับแนวทางที่สนับสนุนใหมีการ
ฟนฟูกิจการไมควรที่จะสงผลใหเกิดแหลงพักพิงสําหรับบริษัทที่กําลังจะตาย กลาวคือ บริษัทที่ไม
อาจเยียวยาไดแลวก็ควรที่จะใหมีการชําระบัญชีโดยเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดเทาที่จะทําได

หลักเกณฑและแนวคิดเกี่ยวกับกลไกของระบบกฎหมายลมละลายและระบบกฏหมาย
ฟนฟูกิจการของลูกหน้ี มีการกําหนดหลักเกณฑวาจะตองมีความยืดหยุนเพียงพอที่จะใชไดกับ
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กระบวนการบังคับชําระหน้ีจากทรัพยสินและกระบวนการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี จะตองเอ้ืออํานวย
ใหมีการสลับจากกระบวนการหน่ึงไปสูอีกกระบวนการหน่ึง (Conversion) ดวย เพื่อใหเกิดความ
มั่นใจวากระบวนการในกฎหมายลมละลายจะไมถูกใชไปในทางที่ไมถูกตอง ไมวาจะโดยเจาหน้ี
หรือลูกหน้ี และมีวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการแกปญหาทางดานการเงินของลูกหน้ี

กฎหมายลมละลายจําเปนตองพิจารณาถึงโครงสรางของกระบวนการซึ่งนําไปสู
การเลือกใชวิธีการฟนฟูกิจการหรือการชําระบัญชี ซึ่งมีหลักการที่แตกตางกันอยางมาก กฎหมาย
ลมละลายของบางประเทศกําหนดกระบวนการลมละลายซึ่งสามารถใชไดครอบคลุมในหลายกรณี
และมีความยืดหยุน โดยการเร่ิมกระบวนการลมละลายเพียงคร้ังเดียวซึ่งเปนทางเลือกใหมีผลถึงการ
ฟนฟูกิจการหรือการชําระบัญชี ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับพฤติการณแหงคดี แตกฎหมายลมละลายของบาง
ประเทศไดกําหนดเปนสองกระบวนการแยกจากกัน ซึ่งแตละกระบวนการไดกําหนดวิธีการดําเนิน
คดีและการเร่ิมตนคดีของตนเอาไว โดยมีความเปนไปไดตางกันออกไปที่จะแปลงกระบวนการหน่ึง
มาเปนอีกกระบวนการหน่ึง การที่กฎหมายกําหนดกระบวนการฟนฟูกิจการและการชําระบัญชีแยก
จากกันน้ันอยูบนพื้นฐานของการพิจารณานโยบายทางสังคมและการคาที่แตกตางกัน

การเร่ิมคดีไมวาจะเปนการฟนฟูกิจการหรือการชําระบัญชีบอยคร้ังที่เปนไปไมไดที่จะ
สามารถทําการประเมินขั้นสุดทายถึงการอยูรอดทางการเงินของธุรกิจ ทําใหเกิดขอเสียบางประการ
คือ อาจจะกอใหเกิดภาวะของการขัดแยงที่ไมพึงประสงคระหวางการฟนฟูกิจการและการชําระ
บัญชี ทั้งยังทําใหเกิดความลาชา มีคาใชจายเพิ่มขึ้น และไมมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใน
กรณีของความลมเหลวของการฟนฟูกิจการซึ่งจําเปนตองมีการยื่นคําขอเพื่อใหมีการชําระบัญชีอีก
ฉบับตางหาก ความไมมีประสิทธิภาพน้ีสามารถกําจัดไปไดในบางกรณีโดยการกําหนดใหมีความ
เชื่อมโยงกันของทั้งสองกระบวนการ โดยใหสามารถเปลี่ยนจากกระบวนการหน่ึงไปสูอีกกระบวนการ
หน่ึงภายใตพฤติการณที่กําหนดไวเปนการเฉพาะ และโดยการรวมวิธีการตางๆ ที่สรางขึ้นมาเพื่อ
ปองกันมิใหเกิดการใชกระบวนการลมละลายที่ผิดๆ เชน การเร่ิมกระบวนการฟนฟูกิจการเพื่อ
หลีกเลี่ยงการชําระบัญชี หรือทําใหการชําระบัญชีตองลาชาออกไป

การกําหนดกลไกใหสามารถเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการไปเปนการชําระ
บัญชีแทน โดยมุงหมายที่จะคุมครองเจาหน้ี ไมวาจะเปนในชวงเร่ิมตนของคดีหรือหลังจากเร่ิมคดี
ไปแลว ทั้งน้ี เมื่อมีการพิจารณาวาการฟนฟูกิจการไมนาหรือไมสามารถทําใหเปนผลสําเร็จได หรือ
หากความพยายามในการฟนฟูกิจการลมเหลว กระบวนการชําระบัญชีจะถูกนํามาใช เมื่อความ
พยายามตางๆ ในการฟนฟูกิจการไมประสบความสําเร็จ การกําหนดใหมีการเปลี่ยนกระบวนการ
จากการฟนฟูกิจการเปนการชําระบัญชีใหสามารถทําไดโดยลูกหน้ี เจาหน้ี หรือผูแทนในคดี
ลมละลาย ทั้งน้ี เหตุการณที่จะขอเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการ
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ลมละลายอาจรวมถึงกรณีลูกหน้ีไมสามารถชําระหน้ีที่ถึงกําหนดหลังจากมีการยื่นคํารองขอฟนฟู
กิจการแลว หรือในกรณีที่แผนฟนฟูกิจการไมไดรับความเห็นชอบจากเจาหน้ีหรือศาล หรือในกรณี
ที่ลูกหน้ีไมสามารถปฏิบัติตามขอผูกพันของตนตามแผนฟนฟูกิจการที่ไดรับความเห็นชอบแลว
หรือในกรณีที่ลูกหน้ีพยายามที่จะฉอโกงเจาหน้ี เมื่อมีการเปลี่ยนกระบวนการจากฟนฟูกิจการมา
เปนกระบวนการชําระบัญชี กฎหมายลมละลายสวนใหญไมอนุญาตใหทําการเปลี่ยนกลับมาเปน
การฟนฟูกิจการอีกคร้ังหากไดมีการเปลี่ยนจากการฟนฟูกิจการไปเปนการชําระบัญชีแลว

2.3 แนวความคิดในการเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายใน
ประเทศไทย

ประเทศไทยมีกฎหมายลมละลายมาต้ังแตสมัยสมเด็จพระเจ าปราสาททอง
พระมหากษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยา แตคงรวมอยูในกฎหมายลักษณะกูหน้ี มิไดแยกออกมาเปน
กฎหมายลักษณะพิเศษ วัตถุประสงคก็เพื่อเรงรัดหน้ีสินจากลูกหน้ียิ่งกวาเพื่อประโยชนในทาง
การคา ตอมาเมื่อการคาขยายตัวและเจริญมากขึ้น จึงไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมแกกาล
สมัย รวมเปนกฎหมายลมละลาย 11 ยุค คือ24

1) ยุคแรก ไดแก กฎหมายลักษณะกูหน้ี พุทธศักราช 2188
กฎหมายฉบับน้ีไดบัญญัติถึงบุคคลลมละลายไววา “เปนหน้ีหลายตอหลายแหง

หน้ีสินลนพนตัวอันจะใชมิได” ใหเจาหน้ีเรงรัดเอาหน้ีสิน โดยบัญญัติไวในบทที่ 50, 51 และ 52
2) ยุคที่สอง ไดแก พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมลักษณะกูหน้ียืมสิน ร.ศ. 110

กฎหมายฉบับน้ีไดบัญญัติถึงการชําระหน้ีขึ้นใหม และเร่ิมใชคําวา “ลมละลาย” นับ
ต้ังแตน้ันเปนตนมา

3) ยุคที่สาม ไดแก พระราชบัญญัติลมละลาย ร.ศ. 127 ซึ่งออกใชชั่วคราวเพียง 8 มาตรา
และพระราชบัญญัติลมละลาย ร.ศ. 130 ซึ่งเปนฉบับสมบูรณ

กฎหมายลมละลายทั้งสองฉบับ บัญญัติขึ้นตามแบบอยางของนานาอารยประเทศ
4) ยุคที่สี่ ไดแก พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483

พระราชบัญญัติลมละลาย ร.ศ. 130 ใชบังคับอยูเกือบ 30 ป จึงไดถูกยกเลิกโดย
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 ตามบันทึกประกอบรางพระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช 2483 มีขอความระบุไววา25 ถึงแมวาการฟองคดีแพง หรือคดีลมละลายจะมวัตถุประสงค

24 วิชา มหาคุณ ก เลมเดิม.  หนา 17-23.
25 นพปฎล เมืองรักษ.  (2532). ขอสันนิษฐานในกฎหมายลมละลาย: ศึกษากรณีความรับผิดของผูแทน

นิติบุคคล. หนา 1.
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เดียวกัน คือเพื่อบังคับชําระหน้ีเอาแกทรัพยสินของลูกหน้ี แตโดยเหตุที่กฎหมายลมละลายมี
วัตถุประสงคพิเศษเพิ่มเติมจากความสัมพันธในทางแพงโดยทั่วไป คือมุงหมายที่จะใหเกิดความ
สะดวก และความเสมอภาคแกเจาหน้ี ในอันที่จะไดรับชําระหน้ี ทั้งเปนการชวยปลดเปลื้องภาระ
หน้ีสินของลูกหน้ีผูสุจริตและถือเปนมาตรการที่ใหความคุมครองแกประชาชน เพื่อวาจะไมตอง
เสียหายหากจะหลงใหลูกหน้ีซึ่งอยูในฐานะที่ไมสามารถชําระหน้ีกระทําการกอหน้ียืมสินขึ้นอีก

การที่จะผลักดันใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวขางตน นอกจากจะตองทําการพิจารณา
ถึงความเหมาะสมในการจัดหนวยงานที่เกี่ยวกับกระบวนการลมละลายแลว ยังจะตองพิจารณาวา
กฎหมายอันเปนกลไกสําคัญน้ัน มีมาตรการตางๆ เพียงพอที่จะบังคับใหการเปนไปดังน้ันหรือไม
และบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของเอ้ืออํานวย หรือใหความสะดวกตอการปฏิบัติของฝายตางๆ
แคไหนเพียงใด ซึ่งจะตองพิจารณาถึงทฤษฏีกฎหมายที่วา ระบบกฎหมายที่ดีคือระบบกฎหมายที่ให
ผูพิพากษาใชดุลพินิจนอยที่สุด

พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งใชบังคับอยูในปจจุบัน มีหลักสําคัญ
คือ

(1) เปลี่ยนหลักเกณฑในการฟองใหม จากหลักที่วาลูกหน้ีตองงดการใชเงินเปน
ตองมีหน้ีสินลนพนตัว

(2) มีการพิทักษทรัพยเด็ดขาด ซึ่งยังไมถือวาเปนคนลมละลาย
(3) ลูกหน้ีขอใหยกเลิกการลมละลายได เมื่อครบ 10 ป นับแตวันที่เจาพนักงาน

พิทักษทรัพยแบงเฉลี่ยคร้ังที่สุด หรือปดบัญชีไมมีทรัพยจะแบง
(4) วางระเบียบใหการดําเนินคดีลมละลายเปนไปโดยรวดเร็วยิ่งขึ้น
(5) เพิ่มบทลงโทษทางอาญามากขึ้น และใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนพนักงาน

สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
5) ยุคที่หา ไดแก พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511

กฎหมายฉบับน้ีไดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 บาง
มาตราเพื่อความเหมาะสมแกภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม หลักเกณฑที่แกไขมีดังน้ี คือ

(1) เพิ่มจํานวนหน้ีขั้นตํ่าที่เจาหน้ีมีสิทธิฟองลูกหน้ีลมละลายได จาก 1,000 บาท
เปน 30,000 บาท

(2) เพิ่มจํานวนเงินวางประกันคาใชจายที่เจาหน้ีจะตองนํามาวางศาล
(3) แกไขเร่ืองขอยกเวนเกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหน้ี ซึ่งถือวาเปนทรัพยสินของ

บุคคลลมละลายอันจะนํามาแบงเฉลี่ยแกเจาหน้ีได ใหมีความหมายกวางและมีวงเงินสูงขึ้น
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(4) เพิ่มอํานาจเจาพนักงานพิทักษทรัพยในการเพิกถอนการโอนทรัพยสินหรือการ
กระทําใดๆ เกี่ยวกับทรัพยสินซึ่งลูกหน้ีไดกระทําหรือยอมใหกระทํา ในระหวางสามปกอนมีการ
ขอใหลมละลาย

(5) แกไขอัตราคาธรรมเนียม ใหมีความหมายกวาง และสูงขึ้น
6) ยุคที่หก ไดแก พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526

กฎหมายฉบับน้ีไดแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการฟองคดีลมละลาย โดยเพิ่มจํานวนหน้ี
ขั้นตํ่าที่เจาหน้ีมีสิทธิฟองลูกหน้ีใหลมละลาย และแยกเปนการฟองลูกหน้ีซึ่งเปนบุคคลธรรมดากับ
ลูกหน้ีซึ่งเปนนิติบุคคล กลาวคือ ลูกหน้ีซึ่งเปนบุคคลธรรมดาเปนหน้ีจํานวนไมนอยกวา 50,000
บาท หรือลูกหน้ีซึ่งเปนนิติบุคคลเปนหน้ีจํานวนไมนอยกวา 500,000 บาท

7) ยุคที่เจ็ด ไดแก พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พุทธศักราช
2527 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534

กฎหมายฉบับน้ีไดเพิ่มเติมหลักเกณฑการฟองคดีลมละลาย โดยใหพนักงานอัยการ
มีอํานาจฟองผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามพระราชกําหนดดังกลาวเปนบุคคล
ลมละลายได เมื่อปรากฎวามีหน้ีสินลนพนตัว หรือมีทรัพยสินไมพอชําระหน้ีสินได และเปนหน้ีผู
ใหกูยืมเงินรายหน่ึงหรือหลายรายเปนจํานวนไมนอยกวาหน่ึงแสนบาท สวนหลักเกณฑที่วาหน้ีน้ัน
ตองกําหนดจํานวนไดโดยแนนนอน ไมวาจะถึงกําหนดชําระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม กฎหมาย
ฉบับน้ียังคงไวเชนเดิมไมเปลี่ยนแปลง นอกจากน้ีกระบวนพิจารณาคงดําเนินไปตามพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช 2483 เวนแต

(1) พนักงานอัยการมีฐานะและสิทธิหนาที่เสมือนเจาหน้ีผูเปนโจทก และไดรับ
ยกเวนคาธรรมเนียม คาฤชาธรรมเนียม หรือการวางเงินประกัน

(2) ถาศาลพิจารณาไดความจริงตามหลักเกณฑที่กลาวขางตน ใหมีคําสั่งพิทักษ
ทรัพยลูกหน้ีเด็ดขาด

(3) ศาลมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสวนแบงทรัพยสินของเจาหน้ีในลําดับ
(8) ของมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแก
เจาหน้ีทั้งหลายได

8) ยุคที่แปด ไดแก พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541
กฎหมายฉบับน้ีไดวางหลักการฟนฟูกิจการลูกหน้ี โดยเพิ่มหมวด 3/1 กระบวน

พิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี มาตรา 90/1 ถึงมาตรา 90/90 อันเปนการพัฒนาระบบ
กฎหมายลมละลายคร้ังใหญที่สุดสอดคลองกับระบบเศรษฐกิจปจจุบัน
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แนวความคิดในการฟนฟูกิจการของประเทศไทย26 เร่ิมจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศตางๆ ไดมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญในการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
และธุรกิจอ่ืนๆ อีกหลายรูปแบบ การติดตอเกี่ยวของระหวางบุคคลในแตละประเทศดวยกันเอง และ
ระหวางประเทศเปนไปอยางกวางขวางเปนเหตุใหนักนิติศาสตรและนักบริหารผูรับผิดชอบในการ
ปกครองและบริหารบานเมืองตางๆ คิดเห็นกันวา แนวคิดหรือปรัชญาของกฎหมายลมละลายที่ใช
บังคับมาแตด้ังเดิมที่เห็นกันวา ลูกหน้ีกลาวโดยเฉพาะ คือ ผูประกอบธุรกิจการคาขายไมวาจะเปน
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหากตกเปนผูมีหน้ีสินลนพนตัวแลวก็ไมสมควรใหประกอบกิจการ
ของตนตอไป แตใหลูกหน้ีหยุดหรือเลิกประกอบกิจการและดําเนินการชําระสะสางหน้ีของลูกหน้ี
ดังกลาวน้ีตามวิธีการที่บัญญัติไวในกฎหมายลมละลาย เพื่อชําระสะสางหน้ีโดยวิธีการแบงเฉลี่ย
ทรัพยสินของลูกหน้ีชําระหน้ีแกเจาหน้ีทุกรายตามสวนแหงจํานวนหน้ีมากหรือนอยเสร็จแลวก็ให
ลูกหน้ีหลุดพนจากหน้ีสินที่คางอยูทั้งหมดและพนจากการลมละลายไปต้ังตัวทํามาหากินใหม เชนที่
ใชบังคับอยูตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1266 และพระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช 2483 น้ัน ไมเหมาะสมกับสภาพของเศรษฐกิจ สังคม และธุรกิจ การคาขายทั้งดาน
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมในปจจุบัน สมควรที่จะทําการแกไขหลักการหรือแนวคิดของ
กฎหมายลมละลายใหยืดหยุนขึ้น กลาวคือ ในกรณีที่ลูกหน้ีเปนผูประกอบการพาณิชยกรรมหรือ
อุตสาหกรรมที่มีความสําคัญในทางเศรษฐกิจน้ัน หากลูกหน้ีประเภทน้ีตกเปนผูมีหน้ีสินลนพนตัว
โดยสุจริต เพราะการบริหารกิจการผิดพลาดหรือโดยเหตุอ่ืนใด แตยังมีชองทางที่จะฟนฟูกิจการของ
ลูกหน้ีประเภทดังกลาวน้ีไดโดยการเปลี่ยนตัวผูบริหาร การเปลี่ยนแปลงแผนหรือโครงสรางการ
ดําเนินกิจการ การเพิ่มทุน หรือการหาแหลงเงินทุนมาเพิ่มก็ไมสมควรใหลูกหน้ีประเภทน้ีตองหยุด
กิจการ ชําระสะสางหน้ีสินตามกฎหมายลมละลายไปทันที เพราะจะทําใหกระทบกระเทือนตอ
เศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งลูกจางคนงานของลูกหน้ีประเภทน้ี อันจะเปนภาระแกสังคม จึงสมควร
ที่จะอนุญาตใหลูกหน้ีประเภทน้ี แมจะมีหน้ีสินลนพนตัวสามารถดําเนินการฟนฟูกิจการไดตาม
วิธีการที่บัญญัติไวไนกฎหมายของประเทศตางๆ ทั้งในยุโรป สหรัฐอเมริกา รวมทั้งเอเชีย ตางก็
บัญญัติใหมีกฎหมายที่มีหลักการดังกลาวขึ้นใชบังคับโดยทั่วกัน และเหตุน้ีจึงเปนที่มาของพระราชบัญญัติ
ลมละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 254127 เพิ่มเติมความในพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 เปน
หมวด 3/1 วาดวยกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหน้ีขึ้น โดยมีหลักการเหตุผล
และรายละเอียดตามที่จะกลาวคือ

26 วิชา  มหาคุณ ค (2549). คําอธบิายกฎหมายลมละลายและการฟนฟูกิจการของลูกหนี้. หนา 24.
27 ปรีชา พาณิชวงศ. (2546). กฎหมายลมละลาย. หนา 425-426.
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(1) โดยที่พระราชบัญญัติลมละลายฉบับปจจุบันไมเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคม โดยเฉพาะเกี่ยวกับเมื่อมีกรณีที่ควรใหความชวยเหลือทางการเงินแกลูกหน้ี (นิติบุคคล)
ที่มีหน้ีสินลนพนตัวเน่ืองจากประสบปญหาทางการเงินเพียงชั่วคราว

(2) ความไมเหมาะสมน้ันเกิดจากมาตรา 94 (2) แหงพระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช 2483 ที่ไมยินยอมใหเจาหน้ีที่ยอมใหลูกหน้ีกอหน้ีโดยรูวาลูกหน้ีมีหน้ีสินลนพนตัวมี
สิทธิขอรับชําระหน้ีในคดีลมละลาย เปนเหตุใหเจาหน้ีไมยินยอมใหความชวยเหลือทางการเงินแก
ลูกหน้ีที่มีปญหาทางการเงิน ทําใหลูกหน้ีตองลมละลายทั้งๆ ที่กิจการของลูกหน้ีอยูในสภาพที่จะ
ฟนฟูกิจการใหดําเนินการตอไปได หากไดรับความชวยเหลือทางการเงิน

(3) เพื่อใหความคุมครองแกเจาหน้ีที่ใหความชวยเหลือทางการเงินแกลูกหน้ีใหมี
สิทธิขอรับชําระหน้ีเมื่อลูกหน้ีตองลมละลาย เพื่อเปดโอกาสใหลูกหน้ีที่มีชองทางจะฟนฟูกิจการ
สามารถฟนฟูกิจการของตนและไมตองตกเปนบุคคลลมละลายโดยไมสมควร ในขณ ะเดียวกัน
เจาหน้ีทั้งหลายก็จะมีโอกาสไดรับชําระหน้ีโดยทั่วกันอยางเปนธรรม

หลักการที่สําคัญของระบบการฟนฟูกิจการของประเทศไทย เปนการฟนฟูกิจการ
ของนิติบุคคลที่มีหน้ีสินลนพนตัว คือการเปลี่ยนตัวผูบริหารกิจการของลูกหน้ีในชวงที่มีการฟนฟู
กิจการ อันจะทําใหผูบริหารเดิมของนิติบุคคลน้ันไมมีอํานาจจัดการอีกตอไป จนกวาการฟนฟู
กิจการจะประสบผลสําเร็จ แลวจะคืนอํานาจการบริหารจัดการนิติบุคคลใหแกผูจัดการเดิมของนิติ
บุคคลน้ัน กฎหมายไดกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการฟนฟูกิจการเปนเวลาหาป

กระบวนการที่สําคัญอันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงการบริหารและการจัดการของ
นิติบุคคลที่มีหน้ีสินลนพนตัว ก็คือการรองขอตอศาลเพื่อใหศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ ผูที่รองขอ
อาจเปนเจาหน้ี หรือนิติบุคคลที่มีหน้ีสินลนพนตัวก็ได การที่ศาลจะมีคําสั่งอนุญาตใหมีการฟนฟู
กิจการหรือไมน้ัน ขึ้นอยูกับวานิติบุคคลน้ันอยูในสภาพที่สามารถจะฟนฟูกิจการไดหรือไม กลาวคือ
หากปรากฏวา นิติบุคคลที่มีหน้ีสินลนพนตัวอยูในสภาพที่สามารถฟนฟูกิจการได ศาลจะมีคําสั่งให
ฟนฟูกิจการ หากเปนที่เห็นไดชัดวาไมสามารถฟนฟูกิจการได ศาลก็จะมีคําสั่งยกคํารองขอฟนฟู
กิจการ เมื่อศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ ศาลจะแตงต้ังผูทําแผนซึ่งจะเขาบริหารกิจการของลูกหน้ีและ
มีหนาที่ที่จะตองจัดทําแผนฟนฟูกิจการเสนอตอที่ประชุมเจาหน้ีและศาลเพื่อใหความเห็นชอบ
รายละเอียดของแผนฟนฟูกิจการเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด มีทั้งแผนการปรับโครงสรางหน้ี
และแผนการฟนฟูกิจการของลูกหน้ีที่เปนรูปธรรม

หากแผนฟนฟูกิจการที่ผูทําแผนจัดทําไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจาหน้ีและ
ศาลแลว ผูบริหารแผนจะเปนผูดําเนินการบริหารจัดการใหเปนไปตามแผน หากการบริหารจัดการ
ตามแผนฟนฟูกิจการประสบผลสําเร็จ ศาลจะสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการและใหผูบริหารเดิมของ
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ลูกหน้ีเขาบริหารจัดการนิติบุคคลน้ันตอไป แตหากการฟนฟูกิจการไมประสบผลสําเร็จ ถาศาล
เห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลาย ศาลจะมีคําสั่งพิทักษทรัพยลูกหน้ีเด็ดขาด แตถาศาลไมเห็นสมควร
ใหลูกหน้ีลมละลายก็มีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการ

9) ยุคที่เกา ไดแก พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2543

กฎหมายฉบับที่ 5 ไดมีการแกไขเพิ่มเติมหลักการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี ตาม
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 ที่เพิ่งแกไขไมนานนัก พรอมกันน้ียังไดแกไข
เพิ่มเติมจํานวนเงินที่ เจาหน้ีมีสิทธิฟองลูกหน้ีใหลมละลายได รวมทั้งลําดับบุริมสิทธิ และแกไขเพิ่มเติม
จํานวนเงินที่ลาสมัยไมสอดคลองกับยุคปจจุบันอีกหลายมาตรา สวนฉบับที่ 6 ไดตัดขอความในวรรค
3 ของมาตรา 139 ที่ใหถือวา “เจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนเจาพนักงานศาล” ออกไป เพราะเห็นวา
เมื่อศาลแยกออกจากกระทรวงยุติธรรมแลวก็ไมควรใหมีขอความดังกลาวในกฎหมาย

อน่ึง ยังไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลลมละลายและวิธีพิจารณาคดี
ลมละลาย พุทธศักราช 2542 อันทําใหมีการเปดทําการศาลลมละลายกลางขึ้นในกรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2542 ดวย

10) ยุคที่สิบ ไดแก พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พุทธศักราช 2544 ซึ่ง
มีวัตถุประสงคในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย
ดวยวิธีจัดทําแผนปรับโครงสรางหน้ีและแผนปรับโครงสรางกิจการของลูกหน้ี หากไมสําเร็จ อาจ
นําไปสูการยื่นคํารองขอตอศาลเพื่อใหสั่งใหลูกหน้ีและผูค้ําประกันลมละลาย โดยใหพิทักษทรัพย
เด็ดขาดทันที โดยศาลมิตองดําเนินการไตสวน

11) ยุคที่สิบเอ็ด ไดแก พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 254728

ซึ่งยกเลิกบทบัญญัติเร่ืองการพนจากการลมละลายโดยอัตโนมัติ ตามพระราช
บัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 มาตรา 35 โดยนํามาบัญญัติไวใหชัดเจนขึ้นในเร่ือง “ปลด
จากลมละลาย” ทั้งมีการปรับปรุงหลักการปลดจากลมละลายใหสามารถใชไดในทางปฏิบัติและไม
มีความซับซอนดังเชนหลักการเดิม

นอกจากน้ียังไดปรับปรุงระบบการอุทธรณคดีลมละลายใหคูความอุทธรณไปยัง
ศาลฎีกา เชนเดียวกับคดีฟนฟูกิจการและตัดบทบัญญัติหามการอุทธรณและตองหามอุทธรณคดี
ฟนฟูกิจการออกจากพระราชบัญญัติลมละลาย

กฎหมายฉบับน้ีเปนการยกเลิกสวนที่เปนการอุทธรณ ตามมาตรา 90/79 ทั้งหมด
การอุทธรณเปนเร่ืองที่มีความสําคัญ เพราะวาไดมีการแกไขใหมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล

28 สารสิน  ชํานาญกิจ.  (2552). สิทธิและหนาท่ีของผูคํ้าประกันของลูกหนี้ในคดีฟนฟูกิจการ. หนา 37.
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ลมละลายและวิธีพิจารณาคดีลมละลาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 การอุทธรณคําสั่งหรือคําพิพากษาของ
ศาลลมละลาย ไดมีการปรับปรุงแกไขโดยกฎหมายใหมแลว พรอมกันน้ันไดมีการยกเลิกมาตรา
90/79 เดิม เพราะฉะน้ันในการอุทธรณจึงตองมาใชหลักกฎหมายตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
ลมละลายและวิธีพิจารณาคดีลมละลาย พุทธศักราช 2542 มาตรา 24 และมาตรา 26 ที่มีการแกไข ซึ่ง
จะเห็นไดวาในการอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลลมละลายน้ีไดนํามาบัญญัติไวรวมกัน ทั้ง
คดีฟนฟูกิจการและคดีลมละลายและใชระบบสองชั้นเทา น้ัน เดิมศาลลมละลายพิจารณาคดีฟนฟู
กิจการแลว หากมีการอุทธรณใหอุทธรณโดยตรงไปยังศาลฎีกา สวนคดีลมละลายน้ัน การอุทธรณ
ใหอุทธรณไปยังศาลอุทธรณแลวก็สามารถจะฏีกาตอไป แตวาในกฎหมายใหมไมไดใหดําเนินการ
ลักษณะของศาลปกติตอไปแลว เพราะฉะน้ัน คดีลมละลายและคดีฟนฟูกิจการใหอุทธรณโดยตรง
ไปยังศาลฏีกาทั้งสองประเภทคดี

แมพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 จะมีการแกไขมาหลายคร้ังในวาระ
ตางๆ กัน และเปนความพยายามที่จะแกไขกฎหมายลมละลายใหเกิดความทันสมัยขึ้นตลอดเวลาก็
ตาม แตการที่กฎหมายลมละลายของประเทศไทยมีการบังคับใชมายาวนานเกือบ 60 ป โดยไมมีการ
แกไขโครงสรางของกฎหมายใหมีความทันสมัยตามบทบัญญัติและแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมาย
ลมละลายที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหกฎหมายลมละลายของประเทศไทย มีความลักลั่นในการบังคับ
ใชในหลายเร่ือง เชน การยื่นคําขอรับชําระหน้ีในคดีลมละลายและคดีฟนฟูกิจการที่แตกตางกัน
และขาดบทบัญญัติรองรับกระบวนการลมละลายบางประการที่จําเปนจะตองมี เชน การเปดโอกาส
ใหลูกหน้ีสามารถรองขอใหตนเองลมละลายได การเปดโอกาสใหมีการประนอมหน้ีกอนการฟอง
ลมละลาย และปรับปรุงกระบวนการพิจารณาคดีลมละลายในสวนที่เปนเร่ืองซับซอนคาดหมายยาก
และใชเวลาในการดําเนินคดียาวนานเกินไป29

การพิจารณาแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 ทั้งฉบับ
เกิดขึ้นโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแกไขปรับปรุง พระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช 2483 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2547 และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2548
เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการบางคนและไดแตงต้ังใหเจาหนาที่สํานักงานกิจการยุติธรรมที่ไดรับ
มอบหมายเปนผูชวย เลขานุการของคณะกรรมการ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของ
คณะกรรมการในป พุทธศักราช 2548 แลว คณะกรรมการไดมีการประชุมกันอีกหลายคร้ังตอเน่ือง
กันต้ังแตปลายป พุทธศักราช 2548 จนถึงเดือนกุมภาพันธ พุทธศักราช 2549 และไดมีการแตงต้ัง

29 พสิษฐ  อัศววัฒนาพร.  (2553, มกราคม - มีนาคม). “การแกไขกฎหมายลมละลาย โดยปรับปรุง
โครงสรางทั้งฉบับ (ตอนที่ 1).” กระบวนการยุติธรรม, 3, 1. หนา 30-32.
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คณะอนุกรรมการเพื่อยกรางกฎหมายลมละลาย และนายประจักษ พุทธิสมบัติ ประธานคณะกรรมการฯ
ไดมีคําสั่งลงวันที่  22 มีนาคม 2549 แตงต้ังคณะอนุกรรมการยกรางกฎหมายขึ้น และคณะ
อนุกรรมการยกรางกฎหมายลมละลายไดมีการประชุมเพื่อยกรางพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ....
จํานวน 30 คร้ัง จนเสร็จสิ้นการพิจารณาในหมวดชําระกิจการและทรัพยสิน หมวดฟนฟูกิจการ
หมวดบทกําหนดโทษ โดยยังเหลือขั้นตอนที่จะตองดําเนินการปรับปรุงรางใหมีลักษณะคลาย
กับบทบัญญัติในประมวลกฎหมายที่มีบทบัญญัติทั่วไปที่ใชไดกับกระบวนก ารลมละลาย
ทุกกระบวนการและบทบัญญัติเฉพาะที่วาดวยกระบวนการชําระกิจการและทรัพยสินและ
กระบวนการฟนฟูกิจการ

ตามรางกฎหมายหมวดฟนฟูกิจการที่คณะอนุกรรมการยกราง จะมีการแกไขมาตรา
90/48 จากเดิมมีสี่วรรค คงเหลือเพียงวรรคเดียว และตามมาตรา 90/48 ที่ยกรางใหม บัญญัติไวใน
ตอนทายวา “ถาศาลเห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลาย ใหมีคําสั่งพิทักษทรัพยลูกหน้ีเด็ดขาด” ซึ่งการ
แกไขตามรางกฎหมายฉบับน้ีจะทําใหกระบวนการฟนฟูกิจการเปลี่ยนเปนกระบวนการลมละลาย
ไดตอเน่ืองทันท
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บทที่ 4
มาตรการทางกฎหมายในการเปลี่ยนกระบวนการ

จากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายในประเทศไทย

การฟนฟูกิจการของลูกหน้ี ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งไดมี
การแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 โดยเพิ่มหมวด 3/1 กระบวน
พิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี มาตรา 90/1 ถึงมาตรา 90/90 เพื่อเปนการแกไขปญหา
นิติบุคคลที่มีหน้ีสินลนพนตัวใหกลับมามีสภาพที่สามารถดําเนินกิจการตอไปไดโดยไมตอง
ลมละลาย โดยมีหลักการสําคัญ คือ การเปดโอกาสใหกิจการที่มีศักยภาพ (Viable) ที่ถึงแมจะมี
หน้ีสินลนพนตัวไดมีโอกาสที่จะดําเนินธุรกิจตอไป แทนที่จะตองชําระบัญชีและเลิกกิจการไป ซึ่ง
จะสงผลกระทบอยางมหาศาลตอกลุมบุคคลผูเกี่ยวของทั้งหลาย ไมวาจะเปน เจาหน้ี พนักงาน
สังคมโดยรวม รวมทั้งการฟนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ 1 และการเปลี่ยนตัวผูบริหารกิจการของ
ลูกหน้ีในชวงที่มีการฟนฟูกิจการ อันจะทําใหผูบริหารเดิมของนิติบุคคลน้ันจะไมมีอํานาจจัดการ
กิจการอีกตอไป จนกวาการฟนฟูกิจการจะประสบผลสําเร็จ แลวจะคืนอํานาจการบริหารจัดการ
นิติบุคคลใหแกผูจัดการเดิมของนิติบุคคลน้ัน โดยกฎหมายไดกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ
ฟนฟูกิจการเปนเวลาหาป

กระบวนการอันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการนิติบุคคลที่มีหน้ีสินลน
พนตัว ก็คือการรองขอตอศาลเพื่อใหศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ โดยผูที่รองขออาจเปนเจาหน้ี หรือ
นิติบุคคลที่มีหน้ีสินลนพนตัวก็ได การที่ศาลจะมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการหรือไมน้ัน ขึ้นอยูกับวา
นิติบุคคลน้ันอยูในสภาพที่สามารถจะฟนฟูกิจการไดหรือไม กลาวคือหากปรากฏวานิติบุคคลที่มี
หน้ีสินลนพนตัวอยูในสภาพที่สามารถฟนตัวได ศาลก็จะมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ หากศาลเห็นวาไม
สามารถฟนฟูกิจการได ศาลก็จะมีคําสั่งยกคํารองขอใหฟนฟูกิจการ เมื่อศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
แลวศาลจะมีคําสั่งแตงต้ังผูทําแผนซึ่งผูทําแผนจะเขามาบริหารกิจการของลูกหน้ีและมีหนาที่ที่จะตองจัดทํา
แผนฟนฟูกิจการเสนอตอที่ประชุมเจาหน้ีและศาลเพื่อใหความเห็นชอบ รายละเอียดของแผนฟนฟู

1 คณะผูวิจัยฝายจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย: คณะผูวิจัยฝายศาลลมละลายกลาง. (2545). บทบาทของ
กฎหมายลมละลายและศาลลมละลายตอระบบเศรษฐกิจไทย (รายงานฉบับสมบูรณ). เสนอตอศาลลมละลาย
กลาง. หนา 1.
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กิจการจะเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งมีทั้งแผนการปรับโครงสรางหน้ีและแผนการฟนฟู
กิจการที่เปนรูปธรรม

หากแผนฟนฟูกิจการที่ผูทําแผนจัดทําไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจาหน้ีและศาล
แลวผูบริหารแผนจะเปนผูดําเนินการบริหารจัดการใหเปนไปตามแผน หากการบริหารจัดการตาม
แผนฟนฟูกิจการประสบผลสําเร็จตามแผน ศาลจะมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการและใหผูบริหาร
เดิมของลูกหน้ีเขามาบริหารจัดการนิติบุคคลน้ันตอไป แตหากการฟนฟูกิจการไมประสบผลสําเร็จ
ตามแผน ถาศาลเห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลาย ศาลจะมีคําสั่งพิทักษทรัพยลูกหน้ีเด็ดขาด แตถาศาล
ไมเห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลายก็จะมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการ โดยจะทําการศึกษากระบวน
การดังตอไปน้ี

4.1 การย่ืนคํารองขอตอศาล
บุคคลที่สามารถยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการตอศาลได คือเจาหน้ี ลูกหน้ี และบุคคลตามที่

กฎหมายกําหนดตามมาตรา 90/4 เมื่อปรากฏขอเท็จจริงวา
1) ลูกหน้ีมีหน้ีสินลนพนตัว
2) เปนหน้ีเจาหน้ีคนเดียวหรือหลายคนรวมกันเปนจํานวนแนนอนไมนอยกวาสิบลาน

บาท
3) มีเหตุอันสมควรและมีชองทางที่จะฟนฟูกิจการ
ในการยื่นคํารองขอใหฟนฟูกิจการจะตองแสดงรายละเอียดโดยชัดแจงในคํารองขอ

ตามที่กําหนดไวในมาตรา 90/6 คือ
1) ความมีหน้ีสินลนพนตัวของลูกหน้ี (โดยจะตองแสดงถึงหน้ีสินและทรัพยสินของ

นิติบุคคลลูกหน้ี ทางที่จะไดมาซึ่งทรัพยสินอ่ืนๆ มีหรือไมเพียงใด เปนตน)
2) รายชื่อและที่อยูของเจาหน้ีคนเดียวหรือหลายคนที่ลูกหน้ีเปนหน้ีอยูรวมกันเปน

จํานวนไมนอยกวาสิบลานบาท
3) เหตุอันสมควรและชองทางที่จะฟนฟูกิจการ สวนชองทางในการฟนฟูกิจการน้ัน2

ควรแสดงใหปรากฏชัดแจงในคํารองขอวา กิจการของลูกหน้ีพอเลี้ยงตนเองไดหรือไม โดยอาจ
พิจารณารายไดของการผลิตและการจําหนายโดยไมคํานึงถึงภาระหน้ีสินที่สะสมมา ซึ่งอาจจะเห็น
ไดวากิจการยังมีศักยภาพที่ยังคงอยูไดแตจะตองจัดการปรับโครงสรางหน้ีและทุนเพื่อใหรายไดของ
กิจการสามารถรองรับภาระหน้ีของกิจการในระดับสูงสุด หากคาดการณไดวากิจการจะสามารถทํา

2 พิชัย  นิลทองคํา และกมล  ธีรเวชพลกุล.  (2547). การปรับปรุงโครงสรางหนี้ดวยการฟนฟูกิจการ
ของลูกหนี้ โดยศาลลมละลายกลาง. หนา 23.
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กําไรได หากไดรับความชวยเหลือในการปรับโครงสรางหน้ีและทุนแลว ถือเปนชองทางที่จะฟนฟู
กิจการได ซึ่งมักเปนแนวทางในการแกไขปญหาของลูกหน้ีที่เกิดขึ้นกับกิจการ เชน การหาแหลง
เงินทุนใหม การพัฒนาผลิตภัณฑ การตลาดเพื่อแกปญหาของธุรกิจ โอกาสในการที่จะทํากําไร หรือ
โอกาสที่ธุรกิจจะอยูรอดตอไปได จนสามารถชําระหน้ีใหแกเจาหน้ีทั้งหลายไดในที่สุด ทั้งน้ี ยอม
แลวแตขอเท็จจริงเปนเร่ืองๆ ไป

4) ชื่อและคุณสมบัติของผูทําแผน ซึ่งจะเปนบุคคลธรรมดา นิติบุคคล คณะบุคคล
เจาหน้ี หรือผูบริหารของลูกหน้ีก็ได

5) หนังสือยินยอมของผูทําแผน
เมื่อผูรองขอยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการตอศาลแลว ผูรองขอจะถอนคํารองขอไมได เวน

แตจะไดรับอนุญาตจากศาล
จากขอมูลของสํานักฟนฟูกิจการของลูกหน้ี3 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2545 ปรากฏวา

นับต้ังแตมีกฎหมายฟนฟูกิจการของลูกหน้ีออกมาบังคับใชในปพุทธศักราช 2541 ถึงวัน ที่ 30
มิถุนายน 2545 มีคดีที่เขาสูการฟนฟูกิจการรวมทั้งสิ้น 276 คดี จํานวนลูกหน้ีรวมทั้งสิ้น 239 บริษัท
สาเหตุที่มีจํานวนคดีมากกวาจํานวนบริษัทที่เปนลูกหน้ี เน่ืองจากมีบางบริษัทที่ยื่นคําขอฟนฟูกิจการ
มากกวา 1 คร้ัง จากจํานวนคดีทั้งหมดขางตนมีการถอนคํารองจํานวน 9 คดี ไมรับคํารองจํานวน 2
คดี ยกคํารองจํานวน 37 คดี รวมจํานวนคดีที่ไมสามารถเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการไดมีจํานวน
48 คดี จากคดีทั้งหมด 276 คดี ซึ่งมีจํานวนมาก กรณีดังกลาวทําใหเห็นวากระบวนการฟนฟูกิจการ
ของประเทศไทย มีการปลอยใหลูกหน้ีออกจากกระบวนการฟนฟูกิจการ โดยที่ลูกหน้ียังคงมีหน้ีสิน
ลนพนตัว ทําใหกระบวนการฟนฟูกิจการไมมีประสิทธิภาพ

4.2 การไตสวนและมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
เมื่อศาลสั่งรับคํารองขอฟนฟูกิจการ ศาลจะดําเนินการไตสวนเปนการดวนโดยจะ

ประกาศคําสั่งรับคํารอง พรอมทั้งวันเวลานัดไตสวนในหนังสือพิมพรายวันที่แพรหลายอยางนอย
หน่ึงฉบับ ไมนอยกวาสองคร้ังหางกันไมนอยกวาเจ็ดวัน ทั้งน้ีเพื่อเปดโอกาสใหลูกหน้ีหรือเจาหน้ี
ยื่นคําคัดคานคํารองขอใหฟนฟูกิจการได โดยผูคัดคานจะตองยื่นคําคัดคานกอนวันไตสวนนัดแรก
ไมนอยกวาสามวัน หากไมมีผูคัดคานคํารองขอแลวศาลอาจงดการไตสวนและมีคําสั่งใหฟนฟู
กิจการเสียที่เดียวก็ได

3 คณะผูวิจัยฝายจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะผูวิจัยฝายศาลลมละลายกลาง. เลมเดิม. หนา 125.
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ในการไตสวนของศาลเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา 90/10 ซึ่งบัญญัติไว
วา “ในการไตสวนคํารองขอ ศาลตองไตสวนเอาความจริงตามที่บัญญัติไวในมาตรา 90/3 ถาได
ความจริงและมีเหตุอันสมควรที่จะฟนฟูกิจการ ทั้งผูรองขอยื่นคํารองขอโดยสุจริต ใหศาลมีคําสั่งให
ฟนฟูกิจการ มิฉะน้ันใหมีคําสั่งยกคํารองขอ”

ตามหลักกฎหมายดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา ศาลตองไตสวนวาลูกหน้ีมีหน้ีสินลน
พนตัวหรือไม จํานวนหน้ีถึงสิบลานบาทหรือไม มีเหตุอันสมควรหรือไม และมีชองทางที่จะฟนฟู
กิจการไดหรือไม หากศาลพิจารณาแลวไดความจริงวานิติบุคคลน้ันมีหน้ีสินลนพนตัว มีหน้ีไมนอย
กวาสิบลานบาท มีเหตุอันสมควรและมีชองทางที่จะฟนฟูกิจการได และที่สําคัญการรองขอน้ัน
จะตองยื่นคํารองขอโดยสุจริต กลาวคือ มีเจตนาที่จะฟนฟูกิจการ ไมไดยื่นคํารองขอเพื่อแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบจากกระบวนการฟนฟูกิจการ อาทิเชน การที่ลูกหน้ียื่นคํารองขอฟนฟูกิจการ
เพื่อมุงหวังวาจะไดเปนเกราะกําบังทําใหเจาหน้ีไมสามารถบังคับชําระหน้ีเอาจากทรัพยสินของตน

คําสั่งของศาลที่สั่งใหฟนฟูกิจการของลูกหน้ีมีความสําคัญเพราะเปนจุดเร่ิมตนแหง
กระบวนการฟนฟูกิจการ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิของบุคคลหลายฝายที่จะตองเขาสูกระบวนการ
ฟนฟูกิจการของลูกหน้ี ดังน้ันการที่ศาลจะมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ ศาลจะตองมั่นใจวานิติบุคคลน้ัน
สามารถที่จะฟนฟูกิจการไดจริงๆ หากปรากฏวาศาลสั่งใหฟนฟูกิจการโดยที่ไมไดความเปนที่แนชัด
วานิติบุคคลน้ันมีความสามารถฟนฟูกิจการได ยอมจะเปนปญหาตอไปในภายภาคหนา อันจะสราง
ความเสียหายตอเจาหน้ีซึ่งควรจะไดรับชําระหน้ีจากกระบวนการลมละลายแตตองยืดเวลาออกไป
และตองไปเสียเวลาและคาใชจายเพิ่มขึ้นกับการฟนฟูกิจการที่ไมประสบผลสําเร็จ ทําใหบรรดา
เจาหน้ีซึ่งตองเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการไดรับเสียหาย และทําใหหนวยงานของรัฐตองเสียเวลา
และคาใชจ ายในการดําเนินการฟนฟูกิจการของลูกหน้ีที่ ไมประสบผลสําเร็จ ซึ่ งไมสอดคลอง
กับเจตนารมณแหงกฎหมายที่จัดใหมีกลไกการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี โดยมุงหวังจะใหลูกหน้ี
ดําเนินธุรกิจตอไปได และเจาหน้ีจะไดรับชําระหน้ีมากกวาการปลอยใหลูกหน้ีตองลมละลายมีการ
ชําระบัญชีและปดกิจการลง

4.3 ผลของการท่ีศาลรับคํารองขอ
เมื่อศาลรับคํารองขอฟนฟูกิจการของลูกหน้ี ปจจัยเบื้องตนที่มีความจําเปนในอันที่จะ

ทําใหการฟนฟูกิจการของลูกหน้ีสามารถดําเนินการไปได และไมตองประสบกับอุปสรรค4 คือ
ความจําเปนตองมีมาตรการในการใหความคุมครองกิจการและทรัพยสินตางๆ ของลูกหน้ีใหคงอยู

4 ไกรสร บารมีอวยชัย.  (2548). เอกสารประกอบคําบรรยาย LA 729 กฎหมายลมละลายเปรียบเทียบ.
หนา 70.
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เพื่อประโยชนในการดําเนินการฟนฟูกิจการของลูกหน้ีตอไป มาตรการดังกลาวเปนมาตรการจํากัด
สิทธิเจาหน้ีและบุคคลที่เกี่ยวของกับการฟนฟูกิจการ อันเปนหลักการที่ตองการใหเกิดสภาวะหยุด
น่ิงไมตองการใหมีการบังคับเอาทรัพยสินของลูกหน้ีอันจะเปนอุปสรรคตอการฟนฟู กิจการ จึง
จําเปนที่ตองจํากัดสิทธิของเจาหน้ีและบุคคลซึ่งเกี่ยวของไมใหใชสิทธิเพื่อบังคับเอากับทรัพยสิน
ของลูกหน้ี ซึ่งสภาวะน้ีจะดําเนินตอไปจนถึงวันครบกําหนดเวลาดําเนินการตามแผน หรือวันที่
ดําเนินการเปนผลสําเร็จตามแผนหรือวันที่ศาลมีคําสั่งยกคํารองขอหรือจําหนายคดี หรือยกเลิกคําสั่งใหฟนฟู
กิจการหรือยกเลิกการฟนฟูกิจการหรือพิทักษทรัพยลูกหน้ีเด็ดขาด สภาวะน้ีเรียกกันวา “การหยุดพัก
ชําระหน้ีโดยอัตโนมัติ” หรือ “สภาวะหยุดพักชําระหน้ีเปนการชั่วคราว” (Automatic Stay) ซึ่ง
กําหนดรายละเอียดในมาตรา 90/12 เชน หามมิใหเจาหน้ีตามคําพิพากษาบังคับคดีแกทรัพยสินของ
ลูกหน้ี หามมิใหเจาหน้ีมีประกันบังคับชําระหน้ีเอาแกทรัพยสินที่เปนหลักประกัน เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากศาลที่ไดรับคํารองขอ หรือ หามมิใหเจาหน้ีซึ่งบังคับชําระหน้ีไดเองตามกฎหมายยึด
ทรัพยสิน หรือขายทรัพยสินของลูกหน้ี หรือ หามมิใหผูประกอบการสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา
ประปา โทรศัพท งดใหบริการแกลูกหน้ี เปนตน

การหามมิใหเจาหน้ีมีประกันบังคับชําระหน้ีเอาแกทรัพยสินอันเปนหลักประกันน้ัน
จะเห็นไดวามาตรการน้ีจะตางจากกระบวนการลมละลาย ซึ่งสถานะของเจาหน้ีมีประกันจะไมถูก
กระทบกระเทือน และไมมีความจําเปนตองเขามาในคดีลมละลายก็ได สิทธิการบังคับหน้ีเอาจาก
ทรัพยสินของลูกหน้ีมีอยูตลอดเวลา แตในกระบวนการฟนฟูกิจการมีความจําเปนตอการที่จะตองใช
ทรัพยสินของลูกหน้ีเพื่อการฟนฟูกิจการใหประสบผลสําเร็จ จึงมีความจําเปนตองจํากัดสิทธิของ
เจาหน้ีมีประกันในการบังคับชําระหน้ีเอาทรัพยสินอันเปนหลักประกัน

การถอนคํารองขอฟนฟูกิจการ เมื่อศาลมีคําสั่งรับคํารองขอใหฟนฟูกิจการของลูกหน้ี
ไวพิจารณาแลวยอมกอใหเกิดผลกระทบตอสิทธิและหนาที่ของเจาหน้ี ลูกหน้ี และบุคคลที่เกี่ยวของ
เพราะกระบวนการยื่นคํารองขอใหฟนฟูกิจการของลูกหน้ีน้ัน มิไดกระทําเพื่อประโยชนสวนตน
ของผูหน่ึงผูใดโดยเฉพาะ แตเปนการกระทําเพื่อประโยชนทั้งแกเจาหน้ี ลูกหน้ี ผูเกี่ยวของทุกฝาย
และสาธารณชนดวย ดังน้ัน เมื่อศาลรับคํารองขอใหฟนฟูกิจการไวไตสวนแลว ผูรองขอจะถอน
คํารองขอไมได เวนแตศาลจะอนุญาต แตถาศาลไดมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการแลว ศาลจะอนุญาตให
ถอนคํารองขอไมได ตามที่กําหนดไวในมาตรา 90/8 วรรคหน่ึง ดังน้ัน การถอนคํารองขอแมสามารถ
กระทํ าได  แตก็ ตองได รับการกลั่นกรองจากศาลเสียกอน หากศาลเห็นว าไมมี เหตุผลเพี ยงพอ
ศาลอาจไมอนุญาตใหถอนคํารองขอก็ได แตในกรณีที่ศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการแลว ยอมถือวาศาล
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มีคําวินิจฉัยชี้ขาดคดีทํานองเดียวกับกรณีศาลมีคําพิพากษาในคดีแพง และศาลจะมีคําสั่งอนุญาตให
ถอนคํารองขอไมได5

ในกรณีที่ผูรองขอวางเงินประกันคาใชจายไวตอศาล หากคาใชจายน้ันไมเพียงพอ ศาล
จะมีคําสั่งใหผูรองขอวางเงินประกันคาใชจายเพิ่มขึ้น หากผูรองขอไมยอมวางเงินประกันเพิ่มถาศาล
ยังไมมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการใหถือวาผูรองขอทิ้งคํารองขอ ซึ่งศาลจะจําหนายคดี คือไมพิจารณา
คํารองน้ันตอไป6 แตถาศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการแลว ผูรองขอไมยอมวางเงินประกันเพิ่มตามที่ศาล
สั่ง ก็ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหน้ีทั้งหมดและหนวยงานของรัฐตามที่กําหนดไว
ในมาตรา 90/4 แลวแตกรณีเพื่อต้ังเจาหน้ีอ่ืนหรือลูกหน้ีหรือผูใหความยินยอมเปนผูรองขอแทน
ตอไป ถาไมมีผูรองขอแทนหรือมีแตไมยอมวางเงินประกันเพิ่ม ใหศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟู
กิจการและใหจําหนายคดี หรือในกรณีผูรองขอขาดนัดพิจารณา หรือในกรณีที่ศาลอนุญาตใหผูรอง
ถอนคํารองขอ กอนที่ศาลจะสั่งจําหนายคดี ศาลจะตองสั่งใหมีการโฆษณาเร่ืองที่ผูรองขอทิ้งคํารอง
ขอในหนังสือพิมพรายวันที่แพรหลายอยางนอย 1 ฉบับ เพื่อใหเจาหน้ีทั้งหลายและลูกหน้ีทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน ตามมาตรา 90/8 วรรคสอง

4.4 การตั้งผูทําแผน
ผูทําแผนเปนบุคคลที่มีบทบาทอยางมากในกระบวนการฟนฟูกิจการ หากไมสามารถต้ัง

ผูทําแผนไดศาลจะมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ ผูทําแผนอาจเปนบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ที่มี
คุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรา 90/16 การเสนอตัวผูทําแผนยอมปรากฏใน
คํารองขอใหฟนฟูกิจการ ดังน้ัน จะเห็นไดวาเมื่อศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการแลว ศาลจะตองมีคําสั่ง
ต้ังผูทําแผนตอไป หากไมมีการคัดคานผูทําแผน ศาลจะต้ังบุคคลที่ผูรองขอเสนอเปนผูทําแผน แต
ถามีการคัดคานผูทําแผน กลาวคือ หากมีลูกหน้ีหรือเจาหน้ีรายใดคัดคาน และเสนอบุคคลอ่ืนเปน
ผูทําแผน หรือศาลเห็นวาบุคคลที่ผูรองขอเสนอไมเหมาะสมที่จะเปนผูทําแผน ศาลจะกําหนดใหมี
การเลือกผูทําแผนโดยใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหน้ี ถาที่ประชุมเจาหน้ีมีมติเลือก
ผูทําแผนได และศาลเห็นชอบดวยใหศาลต้ังบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน หากศาลไมเห็นชอบดวย
ใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหน้ีอีกคร้ังหน่ึงเพื่อเลือกบุคค ลหน่ึง
บุคคลใดซึ่งเจาหน้ีหรือลูกหน้ีเสนอชื่อเปนผูทําแผน ถาที่ประชุมเจาหน้ีในคร้ังน้ีมีมติเลื่อกผูทําแผน
ได ใหศาลต้ังบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน เวนแตในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควรที่จะไมต้ังบุคคล
ดังกลาวเปนผูทําแผน ศาลจะมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการก็ได หากที่ประชุมเจาหน้ีไมอาจ

5 พิชัย  นิลทองคํา และกมล  ธีรเวชพลกุล.  แหลงเดิม. หนา 47.
6 วิชัย  ตันติกุลานันท.  (2542). คําอธิบายกฎหมายฟนฟูกิจการของลูกหนี้. หนา 12-13.
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เลือกผูทําแผนได ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหน้ีอีกคร้ังหน่ึง ถาที่ประชุมเจาหน้ีใน
คร้ังน้ีมีมติเลื่อกผูทําแผนได ใหศาลต้ังบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน เวนแตในกรณีที่มีเหตุผลอัน
สมควรที่จะไมต้ังบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน หรือที่ประชุมเจาหน้ีไมอาจเลือกผูทําแผนได ใหศาล
มีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ

4.5 การบริหารและการจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหน้ีภายหลังท่ีศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
เมื่อศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการของลูกหน้ีแลว อํานาจหนาที่ในการจัดการกิจการและ

ทรัพยสินของผูบริหารของลูกหน้ีเปนอันสิ้นสุดลง และใหสิทธิตามกฎหมายของผูถือหุนของลูกหน้ี
ระงับลงเชนกัน เวนแตสิทธิในการรับเงินปนผล โดยใหสิทธิตามกฎหมายของผูถือหุนตกไดแก
ผูบริหารคนใหมซึ่งอาจจะเปนผูบริหารชั่วคราว เจาพนักงานพิทักษทรัพย หรือผูทําแผนแลวแตกรณี

สําหรับผูที่มีอํานาจจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหน้ีหลังจากศาลมีคําสั่งใหฟนฟู
กิจการไดแก

1) ผูบริหารชั่วคราว หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
แตยังไมมีการต้ังผูทําแผน ตามมาตรา 90/20 ผูบริหารชั่วคราว ศาลอาจจะต้ังจากผูบริหารของลูกหน้ี
ก็ได โดยใหมีอํานาจหนาที่ในการจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหน้ีภายใตการกํากับ ดูแลของ
เจาพนักงานพิทักษทรัพย ในระหวางที่ยังต้ังผูบริหารชั่วคราวไมได อํานาจจัดการกิจการและทรัพยสิน
จะตกเปนของเจาพนักงานพิทักษทรัพย ซึ่งอํานาจจัดการชั่วคราวจะสิ้นสุดลงเมื่อศาลมีคําสั่งต้ัง
ผูทําแผน ตามมาตรา 90/24

เมื่อมีการแจงคําสั่งใหฟนฟูกิจการแกลูกหน้ี ผูบริหารของลูกหน้ีจะตองสงมอบ
ทรัพยสิน ดวงตรา สมุดบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับทรัพยสิน หน้ีสิน และกิจการของลูกหน้ีแก
ผูบริหารชั่วคราว หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยโดยเร็ว และผูบริหารชั่วคราวหรือเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยมีอํานาจเรียกใหผูครอบครองทรัพยสินและเอกสารดังกลาวสงมอบแกตนดวย

2) ผูทําแผน เมื่อศาลไดต้ังผูทําแผนแลว ตามมาตรา 90/25 กฎหมายกําหนดใหผูทําแผน
มีอํานาจหนาที่ในการจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหน้ี ผูทําแผนจึงมีฐานะเปนผูแทนของ
ลูกหน้ีในอันที่จะกระทําการใดๆ แทนลูกหน้ีในชวงเวลาจัดทําแผนฟนฟูกิจการภายใตบังคับของ
มาตรา 90/25 ประกอบกับมาตรา 90/12 (9) กลาวคือ ผูทําแผนจะจําหนาย จายโอน ใหเชา ชําระหน้ี
กอหน้ี หรือกระทําการใดๆ ที่กอใหเกิดภาระในทรัพยสินไมได นอกจากจะเปนการกระทําที่จําเปน
เพื่อใหการดําเนินกิจการคาตามปกติของลูกหน้ีสามารถดําเนินการตอไปได เวนแตศาลที่รับคํารอง
ขอฟนฟูกิจการจะมีคําสั่งเปนอยางอ่ืน7

7 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7236/2545.
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มาตรา 90/25 ใหอํานาจหนาที่ในการจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหน้ีตกแก
ผูทําแผนเมื่อศาลมีคําสั่งต้ังผูทําแผนแลว และใหนําบทบัญญัติมาตรา 90/12 (9) มาใชบังคับแกผูทํา
แผนโดยอนุโลม ดังน้ัน การใหความยินยอมในการรับโอนสิทธิเรียกรองของเจาหน้ีจึงถือเปนการ
จัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหน้ี ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของผูทําแผนที่จะใหความยินยอมได
ทั้งไมตองดวยขอหามตามมาตรา 90/12 (9)8 และผูทําแผนมีอํานาจในการจัดการกิจการทางการคาที่จําเปน
เพื่อใหการดําเนินการคาตามปกติของลูกหน้ีสามารถดําเนินกิจการตอไปได 9 โดยความสัมพันธและ
ความรับผิดระหวางลูกหน้ีกับผูทําแผนตองบังคับตามกฎหมายวาดวยตัวแทน ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 81610

ผูทําแผนมีอํานาจที่จะหามมิใหผูบริหารลูกหน้ีออกคําสั่งใดๆ แกพนักงานและหามเขา
มาในสถานที่บริษัทเพื่อทําใหเกิดขอขัดของแกการบริหารงานของบริษัทลูกหน้ีและเปนอุปสรรค
ในการทํางานยอมกระทําได11

บรรดาสิทธิตามกฎหมายของผูถือหุนของลูกหน้ียกเวนสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลตกแก
ผูทําแผนดวย ผูทําแผนและผูบริหารแผนไมอยูในฐานะเชนเดียวกับกรรมการบริษัท และระหวาง
การฟนฟูกิจการบริษัทลูกหน้ี ผูถือหุนของบริษัทลูกหน้ียอมถูกตัดสิทธิในการควบคุมกํากับดูแลการ
จัดกิจการและทรัพยสินของลูกหน้ีตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 ผูถือหุนจึงไม
อาจใชสิทธิของผูถือหุนบริษัทลูกหน้ีฟองผูทําแผนและผูบริหารแผนตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 1169 วรรคหน่ึง ได12

3) ผูบริหารแผน ในกรณีที่แผนฟนฟูไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจาหน้ีและศาล
และไดมีการต้ังผูบริหารแผนแลว บรรดาสิทธิและอํานาจหนาที่ของผูทําแผนตกเปนของผูบริหาร
แผนต้ังแตผูบริหารแผนไดทราบคําสั่งศาล ตามมาตรา 90/59

4.6 การขอรับชําระหน้ี
เจาหน้ีที่ตองการไดรับชําระหน้ีในการฟนฟูกิจการ จะตองยื่นคําขอรับชําระหน้ีเขามา

ในคดี โดยยื่นคําขอรับชําระหน้ีตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายในกําหนดเวลาหน่ึงเดือนนับแตวัน
โฆษณาคําสั่งต้ังผูทําแผน แมจะเปนเจาหน้ีตามคําพิพากษา หรือเปนเจาหน้ีที่ไดฟองคดีแพงไวแลว

8 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4339/2550.
9 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4637/2546.
10 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7236/2545.
11 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5414-5415/2547.
12 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1661/2550.
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แตคดียังอยูในระหวางการพิจารณาก็ตาม หากเจาหน้ีซึ่งอาจขอรับชําระหน้ีในการฟนฟูกิจการไมยื่น
คําขอรับชําระหน้ีภายในกําหนดเวลาที่กําหนด เจาหน้ีน้ันเปนอันหมดสิทธิไดรับชําระหน้ี ไมวาการ
ฟนฟูกิจการจะสําเร็จหรือไม เวนแตแผนฟนฟูกิจการจะกําหนดเปนอยางอ่ืน เชนแผนฟนฟูกิจการ
กําหนดใหสิทธิไดรับชําระหน้ีโดยไมตองยื่นคําขอรับชําระหน้ี เปนตน หรือศาลสั่งยกเลิกคําสั่งให
ฟนฟูกิจการ ตามมาตรา 90/61 (2)

4.7 การนัดประชุมเจาหน้ีเพื่อพิจารณาแผน
เมื่อผูทําแผนไดสงแผนที่ไดจัดทําเสร็จแลวใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย เจาพนักงาน

พิทักษทรัพยมีหนาที่นัดประชุมเจาหน้ีผูที่มีสิทธิออกเสียงโดยเร็วที่สุด เพื่อลงมติวาจะยอมรับแผน
หรือไม หรือจะแกไขอยางไร ตามมาตรา 90/44

1) การแกไขแผน
ในการพิจารณาแผน เจาหน้ี ลูกหน้ี หรือผูทําแผนอาจขอแกไขแผน รวมถึงจะเปลี่ยน

ตัวผูบริหารแผนก็ได โดยยื่นคําขอตอเจาพนักงานพิทักษกอนวันนัดประชุม 3 วัน ตามมาตรา 90/45
หากผูทําแผนยอมแกไขแผนตามมติของที่ประชุมเจาหน้ี ก็ใหมีการลงมติตอไปวาจะยอมรับแผนน้ัน
หรือไม แตถาผูทําแผนไมยอมแกไขไมวาทั้งหมดหรือบางสวน และที่ประชุมเจาหน้ีไมมีมติยอมรับ
แผน และลงมติใหต้ังผูทําแผนคนใหม ก็ใหที่ประชุมเจาหน้ีพิจารณาเลือกผูทําแผนคนใหมตอไป
ตามมาตรา 90/50 และ มาตรา 90/51

2) การต้ังผูทําแผนคนใหม
ใหศาลต้ังผูทําแผนคนใหมตามมติที่ประชุมเจาหน้ี โดยจะตองสงแผนแกเจาพนักงาน

พิทักษทรัพยภายใน 45 วันนับแตวันทราบคําสั่ ง แตหากที่ประชุมเจาหน้ีมีมติไมแตงต้ังผูทําแผน
คนใหมหรือไมมีมติ หรือศาลมีเหตุสมควรที่จะไมต้ังผูทําแผนคนใหมตามมติที่ประชุมเจาหน้ี ให
เจาพนักงานพิทักษทรัพยรายงานขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยลูกหน้ีเด็ดขาดโดยเร็วตอไป ตาม
มาตรา 90/52 วรรคสอง

3) มติยอมรับแผน
มติยอมรับแผนของที่ประชุมเจาหน้ีน้ัน จะตองพิจารณาจากการลงมติของเจาหน้ีใน

ที่ประชุมเจาหน้ีแตละกลุม โดยอาจเปนไดสองกรณีคือ
(1) มติพิเศษของที่ประชุมเจาหน้ีแตละกลุมทุกกลุม หรือ
(2) มติพิเศษของที่ประชุมเจาหน้ีอยางนอยหน่ึงกลุม โดยนับรวมจํานวนหน้ีของ

เจาหน้ีที่เห็นดวยในทุกกลุมแลวไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนหน้ีของเจาหน้ีที่เขาประชุมและออก

DPU



92

เสียง อันเปนการผอนคลายเงื่อนไขของมติลง เพื่อใหมีการยอมรับแผนไดงายขึ้น เปนการปองกัน
มิใหกระบวนการฟนฟูกิจการตองหยุดชะงัก เพราะเจาหน้ีรายใหญไมเห็นชอบดวยแผน

การนับจํานวนหน้ีในการลงมติน้ันมีเจาหน้ีที่กฎหมายกําหนดวาเปนเจาหน้ีที่ยอมรับ
แผนแลว ตามมาตรา 90/46 ทวิ ไดแก

(1) เจาหน้ีที่ผูทําแผนเสนอใหไดรับชําระหน้ีที่ผิดนัดเต็มจํานวนพรอมดวยดอกเบี้ย
ภายใน 15 วันนับแตวันที่ศาลสั่งเห็นชอบดวยแผน ทั้งน้ี โดยเจาหน้ีน้ันยังคงมีสิทธิไดรับชําระหน้ี
ตามสัญญาหรือขอตกลงเดิมตอไป โดยถือเสมือนหน่ึงวาลูกหน้ีไมเคยผิดนัดเลย

(2) เจาหน้ีที่ผูทําแผนเสนอใหไดรับชําระหน้ีตามสัญญาหรือขอตกลงเดิม
(3) เจาหน้ีดอยสิทธิตามมาตรา 130 ทวิ

การพิจารณาของศาลเมื่อที่ประชุมเจาหน้ีไมมีมติยอมรับแผน13

ก. กรณีที่ประชุมเจาหน้ีไมมีมติยอมรับแผน หรือไมลงมติประการใด หรือไมมี
เจาหน้ีไปประชุม ตามมาตรา 90/58 วรรคสาม หรือ

ข. กรณีที่ประชุมเจาหน้ีลงมติไมใหต้ังผูทําแผนคนใหม หรือที่ประชุมเจาหน้ีไม
อาจมีมติเลือกผูทําแผนคนใหมได หรือศาลมีเหตุผลอันสมควรที่จะไมใหมีการเลือกต้ังผูทําแผนคน
ใหมตามมติที่ประชุมเจาหน้ี ตามมาตรา 90/52 วรรคสอง หรือ

ค. กรณีที่ประชุมเจาหน้ีไมมีมติยอมรับแผนของผูทําแผนคนใหม หรือไมมีมติ
ยอมรับแผนที่มีการแกไข หรือไมลงมติประการใด หรือไมมีเจาหน้ีไปประชุม ตามมาตรา 90/54
วรรคเจ็ด

ทั้งสามกรณี ตามมาตรา 90/48 วรรคสี่ ไดกําหนดใหศาลนัดพิจารณาเปนการ
ดวนและแจงวันเวลานัดใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบ ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยสงแจงความ
ใหลูกหน้ีและเจาหน้ีทั้งหลายทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วัน ในการพิจารณาใหศาลพิจารณาพยาน
หลักฐานในสํานวนและฟงคําชี้แจงของเจาพนักงานพิทักษทรัพย เจาหน้ี และคําคัดคานของลูกหน้ี
ถาศาลฟงไดความดังกลาวขางตน ใหศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ แตถาเปนกรณีลูกหน้ี
ไดถูกฟองใหเปนบุคคลลมละลายไวกอนแลวและศาลเห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลายก็ใหยกคํารอง
ขอใหฟนฟูกิจการเสียแลวใหดําเนินคดีลมละลายที่ไดใหงดการพิจารณาไวน้ันตอไป

ตามบทบัญญัติมาตรา 90/48 วรรคสี่ มีขอสังเกตที่วา บทบัญญัติเดิมกอนมีการ
แกไขในป พุทธศักราช 2542 บัญญัติวา “เมื่อศาลไดรับรายงานใหศาลนัดพิจารณาเปนการดวน และ
แจงวันเวลานัดใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบ ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยสงแจงความให
ลูกหน้ีและเจาหน้ีทั้งหลายทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วัน ในการพิจารณาใหศาลพิจารณาพยาน

13 พิชัย นิลทองคํา และกมล ธีร เวชพลกุล. เลมเดิม. หนา 113-115.
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หลักฐานในสํานวน และฟงคําชี้แจงของเจาพนักงานพิทักษทรัพย เจาหน้ี และคําคัดคานของลูกหน้ี
ถาศาลเห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลายก็ใหมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาด แตถาศาลไม
สมควรใหลูกหน้ีลมละลายก็ใหมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ”

การที่กฎหมายบัญญัติไวเชนน้ี เปนเพราะหลักการที่วา การฟนฟูกิจการเปน
สวนหน่ึงของกฎหมายลมละลาย การที่ลูกหน้ีจะเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการไดน้ัน ลูกหน้ีจะตอง
เปนผูมีหน้ีสินลนพนตัว ผลของการที่ศาลมีคําสั่งรับคํารองขอ ลูกหน้ียอมไดรับประโยชนจาก
มาตรการคุมครองกิจการหรือสภาวะหยุดพักชําระหน้ีเปนการชั่วคราว (Automatic Stay) ตามมาตรา
90/12 แตขณะเดียวกันหากตอมาการฟนฟูกิจการไมบรรลุผล ศาลก็อาจมีคําสั่งพิทักษทรัพยของ
ลูกหน้ีเด็ดขาดได หากเห็นวากิจการของลูกหน้ีไมอาจดํารงอยูไดและไมมีเหตุอ่ืนที่ไมควรใหลูกหน้ี
ลมละลาย จึงเปนเร่ืองที่ผูประสงคจะยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการของลูกหน้ี ควรตระหนักและตอง
พิจารณาไตรตรองใหถองแทวาลูกหน้ีสมควรที่จะเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการหรือไม เพราะการ
ฟนฟูกิจการยอมมีทั้งคุณและโทษแกลูกหน้ีดังกลาวแลว แตเมื่อมีการแกไขบทบัญญัติมาตราน้ีจน
สําเร็จตามพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 แลว ผลกระทบที่ตามมาก็คือลูกหน้ีที่ไม
สุจริตมักจะดําเนินการยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการของลูกหน้ีเพียงแตประสงคจะไดรับประโยชนจาก
มาตรการคุมครองกิจการ หรือสภาวะหยุดพักชําระหน้ีเปนการชั่วคราว (Automatic Stay) เพื่อ
ประวิงการชําระหน้ีโดยไมเกรงวาจะถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด และเมื่อศาลยกคํารองขอแลว ก็
มักจะมีการยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการเปนคดีใหมอยูเสมอ เปนที่เสียหายแกเจาหน้ีสวนใหญและ
สังคมโดยรวม อีกทั้งการแกไขกฎหมายมาตรา 90/48 วรรคสี่ ไมสอดรับกับบทบัญญัติในมาตราอ่ืน
ที่ใหนํามาตรา 90/48 วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม เห็นไดจากในกรณีที่ประชุมเจาหน้ีลงมติ
ไมใหต้ังผูทําแผนคนใหม หรือที่ประชุมเจาหน้ีไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนคนใหมได หรือศาลมี
เหตุผลอันสมควรที่จะไมใหมีการเลือกต้ังผูทําแผนคนใหมตามมติที่ประชุมเจาหน้ี ตามมาตรา
90/52 วรรคสอง กําหนดใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยรายงานขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของ
ลูกหน้ีเด็ดขาดโดยเร็ว ในกรณีเชนน้ีใหนําบทบัญญัติในมาตรา 90/48 วรรคสี่ มาใชบังคับโดย
อนุโลม ก็จะมีปญหาในการที่ศาลจะมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาดไปตามรายงานเจา
พนักงานพิทักษทรัพย เพราะเมื่อยอนไปดูมาตรา 90/48 วรรคสี่ ไมมีบทบัญญัติที่ใหอํานาจศาลที่จะ
มีคําสั่งใหพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาดทันทีเมื่อเห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลายอีกแลว กลับตอง
มีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ หรือหากกรณีที่ศาลเห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลาย ก็ตองไปดูวา
ลูกหน้ีถูกฟองใหเปนบุคคลลมละลายไวกอนแลวหรือไม แตก็ไมอาจมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยของ
ลูกหน้ีเด็ดขาดในคดีฟนฟูกิจการ เพียงแตตองมีคําสั่งใหยกคํารองขอใหฟนฟูกิจการ ทั้งที่ศาลมีคํา
วินิจฉัยชี้ขาดคดีใหฟนฟูกิจการไปแลว กอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติมาก อยางไรก็ตามกรณีที่
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ประชุมเจาหน้ีไมมีมติพิเศษยอมรับแผน และศาลเห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลายในกรณีที่ลูกหน้ีถูก
ฟองคดีลมละลายไวกอนแลว ศาลอาจมีคําสั่งใหยกคํารองขอใหฟนฟูกิจการ พรอมกับมีคําสั่ง
พิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาดในคดีลมละลายที่งดการพิจารณาไวกอนหนาน้ันในวันเดียวกัน โดย
คดีลมละลายไดความจริงตามที่ปรากฏในคดีฟนฟูกิจการวา ลูกหน้ีมีหน้ีสินลนพนตัว และลูกหน้ีไม
อาจชําระหน้ีไดทั้งหมด และไมมีเหตุอ่ืนที่ไมสมควรใหลูกหน้ีลมละลาย

4.8 การพิจารณาใหความเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของศาล
เมื่อที่ประชุมเจาหน้ีมีมติยอมรับแผนแลว เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะรายงานมติ

ดังกลาวตอศาล เพื่อพิจารณาวาเห็นชอบดวยแผนหรือไม ตามมาตรา 90/56 โดยศาลจะพิจารณาจาก
คําชี้แจงของเจาพนักงานพิทักษทรัพยและผูทําแผน รวมทั้งขอคัดคานของลูกหน้ีหรือเจาหน้ีที่มีสิทธิ
ออกเสียง ตามมาตรา 90/57

4.8.1 ในกรณีท่ีศาลเห็นชอบดวยแผน
กฎหมายกําหนดใหศาลเห็นชอบดวยแผน เมื่อไดพิจารณาถึง
1) รายการในแผนมีครบถวนตามมาตรา 90/42 เวนแต ศาลเห็นวาขอที่ขาดหาย ไปมิใช

สาระสําคัญ
2) ขอเสนอในการชําระหน้ี

ก. ทําใหสิทธิของเจาหน้ีในกลุมเดียวกันไดรับการปฏิบัติเทาเทียมกัน
ข. เปนไปตามลําดับที่กฎหมายกําหนดในเร่ืองการแบงทรัพยสินในคดีลมละลาย

หากมติยอมรับแผนน้ันไมเปนมติพิเศษของเจาหน้ีทุกกลุม เวนแตเจาหน้ีน้ันใหความยินยอม
3) เมื่อดําเนินการตามแผนสําเร็จแลว เจาหน้ีจะไดรับชําระหน้ีไมนอยกวากรณี

ลมละลาย
เมื่อศาลไดมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน และแจงคําสั่งใหแกผูบริหารแผนและผูทําแผน

แลว บรรดาสิทธิและอํานาจหนาที่ของผูทําแผนจะตกเปนของผูบริหารแผนตอไป ตามมาตรา 90/59
4.8.2 ในกรณีท่ีศาลไมเห็นชอบดวยแผน

หากศาลมีคําสั่งไมเห็นชอบดวยแผน ศาลจะพิจารณาตอไปวา ควรใหลูกหน้ีลมละลาย
หรือไมซึ่งในกรณีน้ี หากลูกหน้ีไดถูกฟองลมละลายไวกอนแลวและคดีไดถูกงดไวตามมาตรา
90/12 และศาลเห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลาย ศาลจะมีคําสั่งยกคํารองขอใหฟนฟูกิจการแลว
ดําเนินคดีลมละลายตอไป แตถาลูกหน้ีไมไดถูกฟองลมละลายอยูกอนหรือศาลเห็นวาไมควรให
ลูกหน้ีลมละลาย ศาลก็จะสั่งใหยกคํารองขอใหฟนฟูกิจการน้ันเสีย (มาตรา 90/58 ประกอบกับ
มาตรา 90/48 วรรคสี่)
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ในทางปฏิบัติ14 หากศาลเห็นวายังไมสมควรใหลูกหน้ีลมละลาย และลูกหน้ีไมมีคดี
ลมละลายคางพิจารณาอยู ศาลจะมีคําสั่งเพียงวา “ไมเห็นชอบดวยแผน และใหยกเลิกคําสั่งใหฟนฟู
กิจการของลูกหน้ี” แตถาลูกหน้ีถูกฟองเปนคดีลมละลายไวกอนแลว ศาลจะมีคําสั่งเพิ่มเติมให
ดําเนินคดีลมละลายที่งดการพิจารณาไวตอไป

4.8.3 ผลของคําสั่งศาลท่ีไมเห็นชอบดวยแผน15

ในกรณีที่แผนไมผานมติเห็นชอบดวยแผน ศาลตองดําเนินการตามมาตรา 90/48 วรรค
สี่ กลาวคือ เมื่อศาลไดรับรายงานจากเจาพนักงานพิทักษทรัพยใหศาลนัดพิจารณาเปนการดวน และ
แจงวันเวลานัดใหเจาพนักงานพิทักษทราบ ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยสงแจงความใหลูกหน้ีและ
เจาหน้ีทั้งหลายทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วัน ในการพิจารณาใหศาลพิจารณาพยานหลักฐานใน
สํานวนและฟงคําชี้แจงของเจาพนักงานพิทักษทรัพย เจาหน้ี และคําคัดคานของลูกหน้ี ถาศาลฟงได
ความตามวรรคสามใหศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการแตถาเปนกรณีลูกหน้ีไดถูกฟองให
เปนบุคคลลมละลายไวกอนแลวและศาลเห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลายก็ใหยกคํารองขอใหฟนฟู
กิจการเสียแลวใหดําเนินคดีลมละลายที่ใหงดการพิจารณาไวน้ันตอไป

กรณีศาลมีคําสั่งยกคํารองขอหรือยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ มีตัวอยางคําพิพากษาของ
ศาลลมละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 630/2543 ที่ประชุมเจาหน้ีไมมีมติยอมรับแผน และลูกหน้ี
ถูกเจาหน้ีฟองใหลมละลายซึ่งมีการงดพิจารณาไว คดีหมายเลขแดงที่ 558/2543 ศาลพิจารณาแลว
เห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลาย จึงมีคําสั่งยกคํารองขอฟนฟูกิจการของลูกหน้ี และคดีหมายเลขแดง
ที่ 605/2543 ที่ประชุมเจาหน้ีมีมติไมยอมรับแผน ศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการของลูกหน้ี

มีขอสังเกตวาในกรณีที่ประชุมเจาหน้ีมีมติพิเศษยอมรับแผนแตศาลพิจารณาแลวมีคําสัง
ไมเห็นชอบดวยแผน ผลก็เปนเชนเดียวกันเน่ืองจากมาตรา 90/58 วรรคสาม กําหนดใหศาลนัด
พิจารณาวาสมควรใหลูกหน้ีลมละลาย โดยใหนําบทบัญญัติในมาตรา 90/48 วรรคสี่ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม

เมื่อศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการในกรณีดังกลาวขางตน ตามมาตรา 90/73
กําหนดใหศาลแจงคําสั่งดังกลาวแกเจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูบริหารชั่วคราว ผูทําแผน แลวแต
กรณี และผูบริหารของลูกหน้ีโดยไมชักชา

14 ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต. (2549). กระบวนการฟนฟูกิจการของลูกหนี้กับการแกปญหา
หนี้สินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในศาลลมละลายกลาง. หนา 45.

15 พิชัย นิลทองคํา และกมล ธีรเวชพลกุล. เลมเดิม. หนา 144.
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เมื่อไดทราบคําสั่งของศาลแลว เจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูบริหารชั่วคราว ผูทําแผน
แลวแตกรณี ตองสงมอบทรัพยสิน ดวงตรา สมุดบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับทรัพยสินและกิจการ
ของลูกหน้ีแกผูบริหารของลูกหน้ีโดยเร็วที่สุด

ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยโฆษณาคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ ในราชกิจจา
นุเบกษา และหนังสือพิมพรายวันที่แพรหลายไมนอยกวา 2 ฉบับ และแจงคําสั่งดังกลาวไปยัง
นายทะเบียนหุนสวนบริษัทหรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวของโดยดวน เพื่อนายทะเบียนจะได
จดแจงคําสั่งศาลไวในทะเบียน และใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยแจงไปยังธนาคารแหงประเทศไทย
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กรมการประกันภัย หรือหนวยงานของรัฐตาม
มาตรา 90/4 (6) แลวแตกรณี เพื่อทราบดวย

4.9 การดําเนินการภายหลังศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน
แผนฟนฟูกิจการที่ศาลมีคําสั่งเห็นชอบผูกมัดเจาหน้ีซึ่งอาจขอรับชําระหน้ีในการฟนฟู

กิจการและเจาหน้ีซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหน้ีในการฟนฟูกิจการ ตามมาตรา 90/60 วรรคแรก ทั้งน้ีหาก
เจาหน้ีซึ่งอาจขอรับชําระหน้ีในการฟนฟูกิจการรายใดไมไดยื่นคําขอรับชําระหน้ี เจาหน้ีรายน้ันหมด
สิทธิที่จะไดรับชําระหน้ี ไมวาการฟนฟูกิจการจะเปนผลสําเร็จตามแผนหรือไม เวนแตแผนกําหนด
เปนอยางอ่ืน หรือศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ ตามมาตรา 90/61

ความรับผิดของบุคคลซึ่งเปนหุนสวนกับลูกหน้ี หรือผูรับผิดรวมกับลูกหน้ี หรือ
ผูค้ําประกันในหน้ีที่มีอยูกอนวันที่ศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน คงมีอยูไมเปลี่ยนแปลงและไมมีผล
ใหบุคคลดังกลาวตองรับผิดในหน้ีที่กอขึ้นตามแผนต้ังแตวันที่ศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน หาก
มิไดมีการยินยอมเปนหนังสือ ตามมาตรา 90/60 (2)

เจาหน้ีมีสิทธิไดรับชําระหน้ีโดยไมตองยื่นคําขอรับชําระหน้ีในหน้ีที่เกิดขึ้นเน่ืองจาก
การฟนฟูกิจการซึ่งผูทําแผน ผูบริหารแผน ผูบริหารชั่วคราว หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยกอขึ้น
หน้ีภาษีอากร และหน้ีที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดใหรับชําระหน้ีไดโดยไมตองยื่นคําขอรับชําระหน้ี
ตามมาตรา 90/62

ผูบริหารแผนมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามแผน หากผูบริหารแผนไมดําเนินการให
เปนไปตามแผน หรือปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต หรือกอความเสียหายแกลูกหน้ีแลว เมื่อเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยรายงาน หรือคณะกรรมการเจาหน้ี หรือผูบริหารของลูกหน้ีมีคําขอ ศาลอาจสั่งให
ผูบริหารแผนพนจากตําแหนงได ตามมาตรา 90/67

เมื่อผูบริหารแผนพนจากตําแหนงในขณะที่การฟนฟูกิจการของลูกหน้ีตองดําเนินการ
ตามแผนยังไมสิ้นสุด เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะเรียกประชุมเจาหน้ีเพื่อเลือกผูบริหารแผนคนใหม
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หากไมสามารถเลือกผูบริหารแผนคนใหมไดหลังจากที่ไดมีการประชุมเจาหน้ีสองคร้ังแลว ศาลอาจ
ต้ังผูบริหารแผนคนใหมเอง หรืออาจมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด เมื่อเห็นวาลูกหน้ีสมควรลมละลาย
หรือสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ ถาเห็นวาลูกหน้ีไมสมควรลมละลาย ตามมาตรา 90/68 วรรคสาม
นอกจากน้ีศาลอาจจะต้ังผูบริหารแผนชั่วคราวในกรณีที่ยังไมสามารถต้ังผูบริหารแผนคนใหมได
ตามมาตรา 90/60

4.10 การสั่งยกคํารองขอฟนฟูกิจการ
เมื่อศาลรับคํารองขอหรือศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการแลว ศาลอาจมีคําสั่งยกคํารองขอ

ฟนฟูกิจการในกรณีดังตอไปน้ี
1) กรณีที่ไตสวนคํารองขอ แลวไมไดความจริงตามมาตรา 90/10 หรือไมมีเหตุอัน

สมควรที่จะฟนฟูกิจการหรือผูรองขอยื่นคํารองขอโดยไมสุจริต ใหศาลมีคําสั่งยกคํารองขอ ตาม
มาตรา 90/10 วรรคหน่ึง

2) กรณีที่ศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการแลว ซึ่งอาจมีคําสั่งใหยกเลิกคําสั่งใหการฟนฟู
กิจการไดตามมาตรา 90/48 วรรคสี่ แตถาลูกหน้ีไดถูกฟองใหเปนบุคคลลมละลายไวกอนแลว และ
ศาลเห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลาย ก็ใหมีคําสั่งยกคํารองขอฟนฟูกิจการเสีย แลวดําเนินคดี
ลมละลายที่ไดงดการพิจารณาไวตอไป

คําสั่งศาลที่ใหยกคํารองขอฟนฟูกิจการไมกระทบถึงการใดที่เจาพนักงานพิทักษทรัพย
ผูบริหารชั่วคราว ผูทําแผน ผูบริหารแผน หรือผูบริหารแผนชั่วคราวไดกระทําไปแลวกอนศาลมี
คําสั่งเชนวาน้ัน ตามมาตรา 90/76 เมื่อศาลยกคํารองขอฟนฟูกิจการ บรรดาสภาวะหยุดพักชําระหน้ี
เปนการชั่วคราว (Automatic Stay) หรือมาตรการคุมครองกิจการ ที่มีผลนับแตวันที่ศาลมีคําสั่ง
รับคํารองขอฟนฟูกิจการไวพิจารณา ยอมสิ้นสุดลงตามมาตรา 90/12 วรรคหน่ึง และเทากับไมมี
กระบวนการฟนฟูกิจการของลูกหน้ีอยูในศาลแลว สิทธิและหนาที่ของลูกหน้ียอมจะตองกลับคืนสู
สถานะเดิมดังที่เปนอยู สําหรับคดีสาขาตางๆ ของคดีฟนฟูกิจการศาลยอมจําหนายคดี

ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งยกคํารองขอ ใหศาลประกาศคําสั่งดังกลาวในหนังสือพิมพราย
วันที่แพรหลายอยางนอย 1 ฉบับ กับใหศาลแจงคําสั่งดังกลาวไปยังนายทะเบียนหุนสวนบริษัทหรือ
นายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวของโดยดวน เพื่อนายทะเบียนจะไดจดแจงคําสั่งศาลไวในทะเบียน
และใหศาลแจงไปยังหนวยงานตางๆ ตามมาตรา 90/4 (6) แลวแตกรณีเพื่อทราบดวย ตามมาตรา
90/72
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การสั่งยกคํารองขอฟนฟูกิจการของศาล ต้ังแตมีกฎหมายฟนฟูกิจการของลูกหน้ีออกมา
บังคับใชในปพุทธศักราช 2541 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2550 ขอมูลจากสํานักฟนฟูกิจการของลูกหน้ี16

ปรากฏวา ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2550 มีคดีที่ศาลมีคําสั่งยกคํารองขอฟนฟูกิจการรวมทั้งหมด 97 คดี
จากจํานวนคดีที่ศาลรับคํารองขอฟนฟูกิจการทั้งหมด 538 คดี ในป 2549 ศาลมีคําสั่งยกคํารองขอ
ฟนฟูกิจการทั้งหมด 11 คดี จากจํานวนคดีที่ศาลรับคํารองขอฟนฟูกิจการทั้งหมด 37 คดี และป
2550 ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2550 ศาลมีคําสั่งยกคํารองขอฟนฟูกิจการทั้งหมด 9 คดี จากจํานวนคดีที่
ศาลรับคํารองขอฟนฟูกิจการทั้งหมด 61 คดี จากขอมูลขางตนจะเห็นวาศาลมีคําสั่งยกคํารองขอ
ฟนฟูกิจการของลูกหน้ีมีเปนจํานวนมาก จึงควรมีมาตรการทางกฎหมายที่กําหนดหลักเกณฑการยก
คํารองขอฟนฟูกิจการใหมีความชัดเจน ใหยกคํารองขอเฉพาะกรณีที่ลูกหน้ีไมมีหน้ีสินลนพนตัว
หรือลูกหน้ีมีความสามารถที่จะชําระหน้ีใหแกเจาหน้ีได หากไมเขาหลักเกณฑดังกลาวขางตนแลว
กฎหมายควรกําหนดใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาดใหเปนกระบวนการตอเน่ือง
ทันที

4.11  การสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
คําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการอาจมีไดในกรณีตอไปน้ี
1) กรณีผูรองขอไมยอมวางเงินประกันคาใชจายเพิ่มเติม ตามมาตรา 90/7 วรรคสอง
2) กรณีที่ประชุมเจาหน้ีไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนไดและศาลเห็นสมควรมีคําสั่งยกเลิก

คําสั่งใหฟนฟูกิจการ ตามมาตรา 90/17 วรรคสี่
3) กรณีที่ประชุมเจาหน้ีเลือกผูทําแผนอีกคร้ังได แตศาลมีเหตุผลอันสมควรที่จะไมต้ัง

ผูทําแผนดังกลาว หรือกรณีที่ประชุมเจาหน้ีไมอาจเลือกผูทําแผนได ตามมาตรา 90/17 วรรคหา
4) กรณีที่ประชุมเจาหน้ีไมมีมติพิเศษยอมรับแผน ไมลงมติ ไมมีเจาหน้ีไปประชุมตาม

มาตรา 90/48 วรรคสี่ ทั้งน้ี มิใชกรณีที่ลูกหน้ีถูกฟองลมละลายไวกอน และศาลเห็นควรใหลูกหน้ี
ลมละลาย

5) กรณีที่ประชุมเจาหน้ีลงมติไมใหต้ังผูทําแผนคนใหม และไมมีมติพิเศษยอมรับแผน
ไมลงมติ ไมมีเจาหน้ีไปประชุม ตามมาตรา 90/50 วรรคสอง (นํามาตรา 90/48 มาใชบังคับโดย
อนุโลม)

16 ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต. (2551). การประเมินผลการดําเนินธุรกิจภายหลังออกจากแผนฟนฟู
กิจการของลูกหนี้ในศาลลมละลายกลาง. หนา 87.
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6) กรณีที่ประชุมเจาหน้ีลงมติไมใหต้ังผูทําแผนใหม หรือไมอาจมีมติเลือกผูทําแผน
ใหม หรือศาลมีเหตุผลอันสมควรที่จะไมใหต้ังผูทําแผนใหม ตามมติที่ประชุมเจาหน้ี ตามมาตรา
90/52 วรรคสอง (นํามาตรา 90/48 วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม)

7) กรณีที่ประชุมเจาหน้ีไมมีมติพิเศษยอมรับแผนของผูทําแผนใหม  แผนที่มีการแกไข
ไมลงมติประการใด ไมมีเจาหน้ีไปประชุมตามมาตรา 90/54 วรรคเจ็ด (นํามาตรา 90/48 วรรคสี่ มา
ใชบังคับโดยอนุโลม)

8) กรณีที่ศาลไมเห็นชอบดวยแผน แมที่ประชุมเจาหน้ีมีมติยอมรับแผน ตามมาตรา
90/58 วรรคสาม (นํามาตรา 90/48 วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม)

9) กรณีที่ประชุมเจาหน้ีประชุมสองคร้ังแลว แตเลือกผูบริหารแผนคนใหมไมไดตาม
มาตรา 90/68 วรรคสาม (ถาเห็นสมควรใหลมละลาย ใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยลูกหน้ีเด็ดขาด)
การที่ศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการมีผลหลายประการคือ

ก. คําสั่งศาลดังกลาว ไมกระทบถึงการใดที่เจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูบริหาร
ชั่วคราว ผูทําแผน ผูบริหารแผน หรือผูบริหารแผนชั่วคราวไดกระทําไปแลว กอนศาลมีคําสั่งเชนวา
น้ัน ตามมาตรา 90/76 เมื่อศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ บรรดาสภาวะหยุดพักชําระหน้ี
เปนการชั่วคราว (Automatic Stay) หรือมาตรการคุมครองกิจการที่มีผลนับแตวันที่ศาลมีคําสั่งรับคํา
รองขอฟนฟูกิจการไวพิจารณา ยอมสิ้นสุดลงตามมาตรา 90/12 วรรคหน่ึง และเทากับไมมี
กระบวนการฟนฟูกิจการของลูกหน้ีอยูในศาลแลว สิทธิและหนาที่ของลูกหน้ียอมจะตองกลับคืนสู
สถานะเดิมดังที่เปนอยู เจาหน้ีที่มิไดขอรับชําระหน้ีในการฟนฟูกิจการยังคงมีสิทธิไดรับชําระหน้ี
จากลูกหน้ีตามมาตรา 90/61 (2) สําหรับคดีสาขาตาง ๆ ของคดีฟนฟูกิจการ ศาลยอมจําหนายคดี

ข. อํานาจหนาที่ในการจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหน้ีกลับเปนข อง
ผูบริหารของลูกหน้ี และใหผูถือหุนของลูกหน้ีกลับมีสิทธิตามกฎหมายตอไป ตามมาตรา 90/47

ค. ใหศาลแจงคําสั่งดังกลาวแกเจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูบริหารชั่วคราว ผูทําแผน
ผูบริหารแผน หรือผูบริหารแผนชั่วคราว แลวแตกรณี และผูบริหารของลูกหน้ีโดยไมชักชา ตาม
มาตรา 90/73 วรรคหน่ึง

ง. เมื่อไดทราบคําสั่งของศาลแลว เจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูบริหารชั่วคราว ผูทํา
แผน แลวแตกรณี ตองสงมอบทรัพยสิน ดวงตรา สมุดบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับทรัพยสินและ
กิจการของลูกหน้ีแกผูบริหารของลูกหน้ีโดยเร็วที่สุด ตามมาตรา 90/73 วรรคสอง

จ. ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยโฆษณาคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ ในราช
กิจจานุเบกษาและหนังสือพิมพรายวันที่แพรหลายไมนอยกวา 2 ฉบับ และแจงคําสั่งดังกลาวไปยัง
นายทะเบียนหุนสวนบริษัทหรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่ เกี่ยวของโดยดวน เพื่อนายทะเบียนจะได
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จดแจงคําสั่งศาลไวในทะเบียน และใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยแจงไปยังธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กรมการประกันภัย หรือหนวยงาน
ของรัฐตามมาตรา 90/4 (6) แลวแตกรณี เพื่อทราบดวย ตามมาตรา 90/73 วรรคสาม

การสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการของศาล ขอมูลจากสํานักฟนฟูกิจการของลูกหน้ี ณ
วันที่ 30 ตุลาคม 2550 มีคดีที่ศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการรวมทั้งหมด 68 คดี จากจํานวน
คดีที่ศาลรับคํารองขอฟนฟูกิจการทั้งหมด 538 คดี ในป 2549 ศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟู
กิจการทั้งหมด 13 คดี จากจํานวนคดีที่ศาลรับคํารองขอฟนฟูกิจการทั้งหมด 37 คดี และป 2550 ณ
วันที่ 30 ตุลาคม 2550 ศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการทั้งหมด 10 คดี จากจํานวนคดีที่ศาล
รับคํารองขอฟนฟูกิจการทั้งหมด 61 คดี จากขอมูลขางตนจะเห็นวาศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟู
กิจการของลูกหน้ีมีเปนจํานวนมาก จึงควรมีมาตรการทางกฎหมายที่กําหนดหลักเกณฑการ ยกเลิก
คําสั่งใหฟนฟูกิจการใหมีความชัดเจน ใหยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการเฉพาะกรณีที่ลูกหน้ีไมมี
หน้ีสินลนพนตัวหรือลูกหน้ีมีความสามารถที่จะชําระหน้ีใหแกเจาหน้ีได หากไมเขาหลักเกณฑ
ดังกลาวขางตนแลว กฎหมายควรกําหนดใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดใหเปนกระบวนการ
ตอเน่ืองทันที

4.12 การสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการ17

เมื่อศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผนแลว อาจมีกรณีที่ศาลมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการใน
กรณีดังตอไปน้ี

1) กรณีที่ผูบริหารของลูกหน้ี ผูบริหารแผน ผูบริหารแผนชั่วคราว หรือเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย แลวแตกรณีเห็นวาการฟนฟูกิจการไดดําเนินการเปนผลสําเร็จตามแผนแลว จึงรายงาน
ตอศาลใหมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการ และศาลพิจารณาแลวไดความวาการฟนฟูกิจการไดดําเนิน
การเปนผลสําเร็จตามแผนแลว ก็ใหศาลมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการโดยไมชักชา

แตถาไดความวาการฟนฟูกิจการยังไมเปนผลสําเร็จตามแผน ในกรณีที่ ยังเหลือ
ระยะเวลาดําเนินการตามแผน ก็ใหศาลมีคําสั่งใหดําเนินการฟนฟูกิจการตอไปภายในกําหนด
ระยะเวลาตามแผน

ถาในระหวางน้ันระยะเวลาดําเนินการตามแผนสิ้นสุดลงแลว แตเปนที่เห็นไดชัดวา
แผนไดดําเนินการมาใกลจะสําเร็จแลว ศาลจะขยายระยะเวลาดําเนินการตามแผนตอไปอีกตามควร
แกกรณีก็ได ตามมาตรา 90/70 วรรคหน่ึง

17 พิชัย นิลทองคํา และกมล ธีรเวชพลกุล. เลมเดิม. หนา 185.
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2) กรณีที่ระยะเวลาดําเนินการตามแผนสิ้นสุดลงแลว แตการฟนฟูกิจการยังไมเปน
ผลสําเร็จ ผูบริหารแผน ผูบริหารแผนชั่วคราว หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย แลวแตกรณี รายงาน
ใหศาลทราบภายใน 14 วัน นับแตระยะเวลาตามแผนสิ้นสุดลง และศาลพิจารณาแลวไมเห็นสมควร
ใหลูกหน้ีลมละลาย มาตรา 90/70 วรรคสอง แตถาศาลเห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลายใหศาลมีคําสั่ง
พิทักษทรัพยลูกหน้ีเด็ดขาด

การที่ศาลมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการมีผลหลายประการคือ
(1) มีผลใหลูกหน้ีหลุดพนจากหน้ีทั้งปวง ซึ่งอาจขอรับชําระหน้ีในการฟนฟูกิจการ

ได เวนแตหน้ีซึ่งเจาหน้ีที่อาจขอรับชําระหน้ีในการฟนฟูกิจการจะไดขอรับชําระหน้ีไวแลว ตาม
มาตรา 90/61 และใหมีผลดังน้ี

ก. ผูบริหารของลูกหน้ี กลับมีอํานาจจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหน้ี
ตอไป

ข. ผูถือหุนของลูกหน้ีกลับมีสิทธิตามกฎหมายตอไป
ค. คาตอบแทนของผูบริหารชั่วคราว ผูทําแผน ผูบริหารแผน หรือผูบริหารแผน

ชั่วคราว และหน้ีซึ่งเจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูบริหารชั่วคราว ผูทําแผน ผูบริหารแผน หรือผู
บริหารแผนชั่วคราวกอขึ้นเพื่อประโยชนในการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี ยกเวนหน้ีละเมิดเปนหน้ี
บุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของลูกหน้ีโดยใหอยู ในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิลําดับที่ 1 ตาม
มาตรา 253 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตามมาตรา 90/75

(2) ไมกระทบถึงการใดที่เจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูบริหารชั่วคราว ผูทําแผน
ผูบริหารแผน หรือผูบริหารแผนชั่วคราวไดกระทําไปแลวกอนศาลมีคําสั่งเชนวาน้ัน ตามมาตรา
90/76 อน่ึง เมื่อศาลยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการบรรดาสภาวะหยุดพักชําระหน้ีเปนการชั่วคราว
(Automatic Stay) หรือมาตรการคุมครองกิจการที่มีผลนับแตวันที่ศาลมีคําสั่งรับคํารองขอฟนฟู
กิจการไวพิจารณา ยอมสิ้นสุดลงตามมาตรา 90/12 วรรคหน่ึง

(3) ใหศาลแจงคําสั่งดังกลาวแกเจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูบริหารชั่วคราว ผูทํา
แผน ผูบริหารแผน หรือผูบริหารแผนชั่วคราว แลวแตกรณี และผูบริหารของลูกหน้ีโดยไมชักชา
ตามมาตรา 90/73 วรรคหน่ึง

(4) เมื่อไดทราบคําสั่งของศาลแลว เจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูบริหารชั่วคราว ผูทํา
แผน แลวแตกรณี ตองสงมอบทรัพยสิน ดวงตรา สมุดบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับทรัพยสินและ
กิจการของลูกหน้ีแกผูบริหารของลูกหน้ีโดยเร็วที่สุด ตามมาตรา 90/73 วรรคสอง
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(5) ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยโฆษณาคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการ ในราชกิจจา
นุเบกษาและหนังสือพิมพรายวันที่แพรหลายไมนอยกวา 2 ฉบับ และแจงคําสั่งดังกลาวไปยัง
นายทะเบียนหุนสวนบริษัทหรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวของโดยดวนเพื่อนายทะเบียนจะไดจด
แจงคําสั่งศาลไวในทะเบียน และใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยแจงไปยังธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กรมการประกันภัย หรือหนวยงาน
ของรัฐตามมาตรา 90/4 (6) แลวแตกรณี เพื่อทราบดวย ตามมาตรา 90/73 วรรคสาม

การสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการของศาล ขอมูลจากสํานักฟนฟูกิจการของลูกหน้ี ณ วันที่
30 ตุลาคม 2550 มีคดีที่ศาลมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการรวมทั้งหมด 144 คดี จากจํานวนคดีที่ศาล
รับคํารองขอฟนฟูกิจการทั้งหมด 538 คดี การยกเลิกการฟนฟูกิจการจํานวน 144 คดี มีหลายบริษัท
ไมสามารถปฏิบัติตามแผนฟนฟูกิจการภายหลังศาลมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการ ทําใหมีเจาหน้ี
ฟองรองดําเนินคดีกับลูกหน้ีอีก จนทําใหมีลูกหน้ีตองยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการเปนรอบที่สอง
อยางเชน บริษัทผูใหบริการโทรศัพทพื้นฐานแหงหน่ึง18 ไดมีการฟนฟูกิจการเปนผลสําเร็จและออก
จากกระบวนการฟนฟูกิจการในป 2544 หลังจากน้ันกิจการก็ขาดทุนมาตลอด สงผลให บริษัท ผู
ใหบริการโทรศัพทพื้นฐานดังกลาวตองกลับเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการอีกคร้ังในป 2552 เปน
การขอฟนฟูกิจการในคร้ังที่สอง และปจจุบันยังอยูในระหวางการฟนฟูกิจการอยู และ บริษัทผูผลิต
และจําหนายสเตนเลสรายใหญรายหน่ึงที่ไดเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการในป 2542 ปรากฏวาการ
ฟนฟูกิจการประสบผลสําเร็จและศาลไดมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการไปแลว ภายหลังออกจากการ
ฟนฟูกิจการไปแลว ปรากฏวาการดําเนินกิจการของบริษัทก็ไมประสบผลสําเร็จ ทําใหมีหน้ีสินลน
พนตัวอีก ตอมาเมื่อป 2553 บริษัทผูผลิตและจําหนายสเตนเลสรายใหญดังกลาวก็ไดมีการยื่นคํารอง
ขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลางเปนคร้ังที่ 2 ปจจุบันยังอยูในระหวางการฟนฟูกิจการ การที่
ลูกหน้ียื่นคํารองขอฟนฟูกิจการอีกเปนคร้ังที่สอง ภายหลังศาลมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการแลว
แสดงใหเห็นวากระบวนการฟนฟูกิจการของลูกหน้ีไมประสบผลสําเร็จ ดังน้ัน การยกเลิกการฟนฟู
กิจการของลูกหน้ีควรมีมาตรการทางกฎหมายกําหนดใหชัดเจนวาลูกหน้ีจะตองมีความสามารถ
ปฏิบัติการชําระหน้ีตามแผนฟนฟูกิจการใหกับบรรรดาเจาหน้ีตอไปจนครบถวน เพื่อเปนการ
ปองกันไมใหลูกหน้ีตองเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการเปนรอบที่ 2 อันจะทําใหกระบวนการฟนฟู
กิจการของลูกหน้ีไมมีประสิทธิภาพ

18 ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต. เลมเดิม. หนา 102.
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4.13 การพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาดในการฟนฟูกิจการ19

ในการฟนฟูกิจการ อาจมีการพิจารณาสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาดไดในกรณี
ดังตอไปน้ี

1) กรณีที่ประชุมเจาหน้ีไมมีมติพิเศษยอมรับแผน ไมลงมติ ไมมีเจาหน้ีไปประชุม ตาม
มาตรา 90/48 วรรคสี่ และเปนกรณีที่ลูกหน้ีถูกฟองลมละลายไวกอน และศาลเห็นควรใหลูกหน้ี
ลมละลาย ซึ่งตอมาศาลมีคําสั่งพิทักษเด็ดขาดในคดีลมละลายที่งดการพิจารณาไวน้ัน

2) กรณีที่ประชุมเจาหน้ีลงมติไมใหต้ังผูทําแผนคนใหม และไมมีมติพิเศษยอมรับแผน
ไมลงมติ ไมมีเจาหน้ีไปประชุม ตามมาตรา 90/50 วรรคสอง (นํามาตรา 90/48 วรรคสี่ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม) และเปนกรณีที่ลูกหน้ีถูกฟองลมละลายไวกอน และศาลเห็นสมควรใหลูกหน้ี
ลมละลาย ซึ่งตอมาศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดในคดีลมละลายที่งดการพิจารณาไวน้ัน

3) กรณีที่ประชุมเจาหน้ีลงมติไมใหต้ังผูทําแผนคนใหม หรือไมอาจมีมติเลือกผูทําแผน
ใหม หรือศาลมีเหตุอันสมควรที่จะไมต้ังผูทําแผนคนใหมตามมติที่ประชุมเจาหน้ี ตามมาตรา 90/52
วรรคสอง (นํามาตรา 90/48 วรรคสี่  มาใชบังคับโดยอนุโลม) และเปนกรณีที่ลูกหน้ีถูกฟองลมละลาย
ไวกอน และศาลเห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลาย ซึ่งตอมาศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดในคดี
ลมละลายที่งดการพิจารณาไวน้ัน

4) กรณีที่ประชุมเจาหน้ีไมมีมติพิเศษยอมรับแผนของผูทําแผนคนใหม แผนที่มีการ
แกไข ไมลงมติประการใด ไมมี เจาหน้ีไปประชุมตามมาตรา 90/54 วรรคเจ็ด (นํามาตรา 90/48 วรรคสี่
มาใชบังคับโดยอนุโลม) และเปนกรณีที่ลูกหน้ีถูกฟองลมละลายไวกอน และศาลเห็นสมควรให
ลูกหน้ีลมละลาย ซึ่งตอมาศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดในคดีลมละลายที่งดการพิจารณาไวน้ัน

5) กรณีศาลไมเห็นชอบดวยแผน แมที่ประชุมเจาหน้ีมีมติยอมรับแผนตามมาตรา 90/58
วรรคสาม (นํามาตรา 90/48 วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม) และเปนกรณีที่ลูกหน้ีถูกฟองลมละลาย
ไวกอน และศาลเห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลาย ซึ่งตอมาศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดในคดี
ลมละลายที่งดการพิจารณาไวน้ัน

6) กรณีที่ประชุมเจาหน้ีประชุมสองคร้ังแลว แตไมอาจมีมติเลือกผูบริหารแผนคนใหม
ได ตามมาตรา 90/68 วรรคสาม และศาลเห็นสมควรใหลมละลาย ใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยลูกหน้ี
เด็ดขาดในคดีฟนฟูกิจการ

7) กรณีที่ระยะเวลาดําเนินการตามแผนสิ้นสุดลงแลว แตการฟนฟูกิจการยังไมเปน
ผลสําเร็จ ซึ่งผูบริหารแผน ผูบริหารแผนชั่วคราว หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย แลวแตกรณี รายงาน

19 พิชัย  นิลทองคํา และกมล ธีรเวชพลกุล. เลมเดิม. หนา 187.
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ใหศาลทราบภายใน 14 วัน นับแตระยะเวลาตามแผนสิ้นสุดลง และศาลพิจารณาแลวเห็นสมควรให
ลูกหน้ีลมละลายตามมาตรา 90/70 วรรคสอง ใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยลูกหน้ีเด็ดขาดในคดีฟนฟู
กิจการ

การปฏิบัติกรณีตาม 1) ถึง 5) หากศาลเห็นวายังไมสมควรใหลูกหน้ีลมละลาย และ
ลูกหน้ีไมมีคดีลมละลายคางพิจารณาอยู ศาลจะมีคําสั่งเพียงวา “ไมเห็นชอบดวยแผน และใหยกเลิก
คําสั่งใหฟนฟูกิจการของลูกหน้ี” แตถาลูกหน้ีถูกฟองเปนคดีลมละลายไวกอนแลว ศาลจะมีคําสั่ง
เพิ่มเติมใหดําเนินคดีลมละลายที่งดการพิจารณาไวตอไป

คําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดในการฟนฟูกิจการของลูกหน้ีมีผลดังน้ี
(1) กรณีศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดในการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี ใหถือวาวันที่

ศาลมีคําสั่งรับคํารองขอฟนฟูกิจการไวพิจารณา เปนวันที่มีการขอใหลูกหน้ีลมละลาย และให
เจาหน้ีซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหน้ีในการฟนฟูกิจการ (หมายถึงเจาหน้ีซึ่งไดยื่นคําขอรับชําระหน้ีใน
การฟนฟูกิจการไวแลวและเจาหน้ีตามมาตรา 90/62 (1)) รวมทั้งเจาหน้ีที่อาจขอรับชําระหน้ีไดจาก
มูลหน้ีที่เกิดขึ้นต้ังแตศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ ยื่นคําขอรับชําระหน้ีตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย
ตามมาตรา 91 แลวดําเนินการตอไปตามมาตรา 104 ถึงมาตรา 108 (มาตรา 90/77 วรรคหน่ึง)

(2) หน้ีคาตอบแทนของผูบริหารชั่วคราว ผูทําแผน ผูบริหารแผน และผูบริหารแผน
ชั่วคราว และหน้ีซึ่งเจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูบริหารชั่วคราว ผูทําแผน ผูบริหารแผน หรือผูบริหาร
แผนชั่วคราวกอขึ้นเพื่อประโยชนในการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี รวมถึงหน้ีซึ่งลูกหน้ีกอขึ้นโดยชอบ
ตามมาตรา 90/12 (9) มิใหอยูภายใตบังคับแหงมาตรา 94 (2)

(3) หน้ีซึ่งเจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูทําแผน ผูบริหารแผน ผูบริหารแผนชั่วคราวกอ
ขึ้นตามแผนเพื่อประโยชนในการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี ใหจัดอยูในลําดับเดียวกับคาใชจายของ
เจาพนักงานพิทักษทรัพยในการจัดการทรัพยสินของลูกหน้ีตามมาตรา 130 (2) ตามมาตรา 90/77
วรรคสาม

(4) คําสั่งพิทักษทรัพยลูกหน้ีเด็ดขาดในการฟนฟูกิจการ ไมกระทบถึงการใดที่ได
กระทําโดยสุจริตและเปนไปตามแผนแลวกอนศาลมีคําสั่งเชนวาน้ัน และมีผลใหหน้ีที่เจาหน้ีมีสิทธิ
ไดรับชําระในการฟนฟูกิจการกลับคืนสูสถานะดังที่เปนอยูเดิม เวนแตสภาพแหงหน้ีในขณะน้ันจะ
ไมเปดชองใหกระทําได (มาตรา 90/78)

(5) คําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาดในคดีฟนฟูกิจการ ถือเปนคําสั่งวินิจฉัย
ชี้ขาดคดีของศาลในสวนที่เกี่ยวกับการฟนฟูกิจการ คําสั่งดังกลาวไมตองหามอุทธรณ โดยตอง
อุทธรณไปยังศาลฎีกาภายในกําหนด 1 เดือน นับแตวันที่ไดอานคําสั่งน้ันตามพระราชบัญญัติจัดต้ัง
ศาลลมละลายและวิธีพิจารณาคดีลมละลาย พ.ศ. 2542 มาตรา 24
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จากผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอกฎหมายลมละลายในสวนการฟนฟูกิจการของ
ไทย20 เมื่อป 2545 ในกรณีที่แผนฟนฟูกิจการไมผาน ควรจะใหลูกหน้ีลมละลายโดยอัตโนมัติ
หรือไมน้ัน กลุมที่เห็นควรใหลูกหน้ีลมละลายโดยอัตโนมัติ มีอัตราสวนรอยละ 46 ไดแกผูทําแผน
ผูบริหารแผน และที่ปรึกษาทางการเงินในอัตรารอยละ 66.67 และนักวิชาการในอัตรารอยละ 100
และทนายความของเจาหน้ีในอัตรารอยละ 75 สวนที่ไมเห็นควรใหลูกหน้ีลมละลายโดยอัตโนมัติมี
อัตราสวนรอยละ 54 ไดแก เจาหน้ีในอัตรารอยละ 66.67 และลูกหน้ีในอัตรารอยละ 100 ทนายความ
และสํานักงานกฎหมายในอัตรารอยละ 58.33 และผูพิพากษาในอัตรารอยละ 61.54

จากการสํารวจความคิดเห็นขางตน มีบุคคลที่เห็นดวยดังตอไปน้ี คือ
1) เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย

ไมควรใหลูกหน้ียื่นคํารองไดอยางงายๆ ซ้ําซาก เมื่อศาลมีการใหยื่นคํารองขอฟนฟู
กิจการ ควรมีชวงเวลาที่ยาวนานขึ้น หรือมีการปดโอกาสไมใหทําไดตลอด และในการฟนฟูกิจการ
น้ันไมใชเพื่อชวยลูกหน้ี แตเปนการมุงที่จะฟนฟูกิจการ

ในกรณีที่แผนไมผาน ควรใหมีการลมละลายอัตโนมัติ เน่ืองจากเปนการปองกัน
ไมใหลูกหน้ีฉวยโอกาสดึงเร่ืองใหยืดเยื้อตลอดไป

2) อดีตอธิบดีกรมบังคับคดี
ในกรณีที่แผนไมผาน ควรใหลูกหน้ีลมละลายอัตโนมัติ เพื่อใหเปนมาตรการปองกัน

มิใหมีการขอฟนฟูกิจการโดยไมสุจริต ทําใหทุกฝายตองระมัดระวังในการขอฟนฟูกิจการของ
ลูกหน้ี

3) นักวิชาการ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ถาแผนไมผานควรลมละลายอัตโนมัติ เน่ืองจากจะไดแบงทรัพยสินเพื่อการชําระหน้ี

แกเจาหน้ีทั่วไป
4) ผูพิพากษาอาวุโสศาลลมละลายกลาง

ในกรณีแผนไมผาน ควรใหลูกหน้ีลมละลายอัตโนมัติเน่ืองจากเขาหลักเกณฑมาตรา
9 แลว

5) ผูพิพากษาอาวุโสศาลลมละลายกลาง
ในกรณีที่แผนไมผาน ควรใหลูกหน้ีลมละลายอัตโนมัติเน่ืองจากลูกหน้ีไมสามารถ

ดําเนินกิจการตอไปไดและลูกหน้ีเปนผูมีหน้ีสินลนพนตัว

20 คณะผูวิจัยฝายจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะผูวิจัยฝายศาลลมละลายกลาง. เลมเดิม. หนา 80-106.
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6) ผูพิพากษาศาลลมละลายกลาง
ในกรณีที่แผนไมผาน ควรใหลูกหน้ีลมละลายอัตโนมัติเน่ืองจากลูกหน้ียอมรับวามี

หน้ีสินลนพนตัวอยูแลวไมจําเปนตองดําเนินคดีใหม
7) เลขานุการศาลลมละลายกลาง

ในกรณีที่แผนไมผาน ควรใหลูกหน้ีลมละลายอัตโนมัติเน่ืองจากลูกหน้ีมีหน้ีสินลน
พนตัวและตองมีการชําระหน้ีใหเจาหน้ีทั้งหลาย

8) ผูพิพากษาศาลลมละลายกลาง
ในกรณีที่แผนไมผาน ควรใหลูกหน้ีลมละลายอัตโนมัติเน่ืองจากจะไดรับดําเนินการ

ตามกฎหมายลมละลายไดทันทวงทีเพื่อคุมครองผูมีสวนไดเสีย
9) ที่ปรึกษากฎหมาย ธนาคารกรุงเทพ

มาตรา 90/48 และ 90/58 วรรคทาย ศาลควรสั่งพิทักษทรัพยลูกหน้ีเด็ดขาด เมื่อศาล
เห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลาย ในกรณีที่ผูบริหารแผนไมอาจบริหารแผนได แมแกไขแผนแลวก็ไม
อาจบริหารแผนใหสําเร็จได ยังไมมีกฎหมายบัญญัติแกไขไวเลย ควรมีกฎหมายบัญญัติทํานองเดียว
กับมาตรา 90/70 วรรคสอง

ในกรณีที่แผนไมผาน ควรลมละลายอัตโนมัติ เน่ืองจากจะทําใหลูกหน้ีที่ไมสุจริตไม
กลาเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ โดยหวังเพียงไดรับการหยุดพักชําระหน้ี (Automatic Stay) ตาม
ที่เปนอยูในปจจุบัน และเปนธรรมกับเจาหน้ีที่ไดรับผลกระทบจากการหยุดพักชําระหน้ี (Automatic
Stay)

10) ผูอํานวยการฝายกฎหมาย ธนาคารกสิกรไทย
ในกรณีที่แผนไมผาน ควรลมละลายอัตโนมัติ เน่ืองจากตองการใหผูทําแผนทําแผน

ดวยความรอบคอบ สมเหตุผลและเอ้ือประโยชนตอเจาหน้ีใหมากขึ้น
11) ทนายความอาวุโส ฝายกฎหมาย ธนาคารกสิกรไทย

ในกรณีที่แผนไมผาน ควรลมละลายอัตโนมัติ เน่ืองจากขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบ
ของการฟนฟูมีอยูแลววา ลูกหน้ีมีหน้ีสินลนพนตัว ไมตองเสียเวลาและเจาหน้ีที่ยื่นขอรับชําระหน้ี
ไว ถือวาไดยื่นขอรับชําระหน้ีแลวโดยไมตองไตสวน (เฉพาะกรณีลูกหน้ีไมปฏิเสธหน้ีในชั้นฟนฟู)
เจาหน้ีอ่ืนที่ไมยื่นในชั้นฟนฟูไมมีสิทธิยื่นขอรับชําระหน้ีอีก ขบวนการเขาไปสูการประชุมเจาหน้ี
คร้ังแรกเลย โดยใหโอกาสลูกหน้ีเสนอขอประนอมหน้ีอีกคร้ังในชั้นลมละลาย
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4.14 การฟนฟูกิจการของลูกหน้ีตาม พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย มีวัตถุประสงคในการบริหารสินทรัพย

ดอยคุณภาพของสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย ปรับโครงสรางหน้ี และโครงสราง
กิจการ โดยการรับโอนทรัพยสินดอยคุณภาพของสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพยรวม
ตลอดทั้งสิทธิอ่ืนใดเหนือทรัพยสินที่เปนหลักประกันการชําระหน้ี สําหรับสินทรัพยดอยคุณภาพ
น้ัน หรือโดยการใชมาตรการอ่ืนใดเพื่อประโยชนแกการฟนฟูเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของ
ประเทศ

ตามกฎหมายฉบับน้ีกําหนดใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่และความรับ
ผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับการอนุมัติหรือวินิจฉัยสั่งการในการดําเนินการปรับโครงสรางหน้ี
และการปรับโครงสรางกิจการของลูกหน้ี การจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกัน การชําระบัญชี
ของลูกหน้ี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด โดยมีสาระสําคัญโดยสังเขปคือ

4.14.1 การปรับโครงสรางหน้ี
การปรับโครงสรางหน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยการแกไข

ปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพใหเปนไปอยางรวดเร็ว และเพื่อใหลูกหน้ีซึ่งสุจริตอยูในฐานะที่จะ
ชําระหน้ีไดภายในเวลาที่กําหนด และสามารถดําเนินกิจการเดิมหรือเร่ิมกิจการใหมไดตอไป

ในการปรับโครงสรางหน้ีให บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) มีอํานาจดําเนินการ
ดังตอไปน้ี

1) ลดเงินตน ดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาที่จะคํานวณดอกเบี้ย ขยายระยะ
เวลาการชําระหน้ี หรือผอนปรนเงื่อนไขในการชําระหน้ีอยางอ่ืนใหแกลูกหน้ี และในกรณีที่เห็น
สมควรเพื่อความเปนธรรมอยางทัดเทียมกันและความรวดเร็ว จะผอนปรนเงื่อนไขในการชําระหน้ี
ดังกลาวเปนการทั่วไปใหแกลูกหน้ีทั้งหมดหรือบางประเภทก็ได

2) แปลงหน้ีของลูกหน้ีเปนทุนในกิจการของลูกหน้ี
3) รับโอนทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองจากลูกหน้ีเพื่อชําระหน้ี หรือจําหนายทรัพยสิน

หรือสิทธิเรียกรองบางสวนของลูกหน้ีดังกลาวใหแกบุคคลภายนอก แตในกรณีที่ทรัพยสินที่จะโอน
หรือจําหนายไมใชทรัพยสินที่เปนหลักประกันแหงหน้ี ตองไดรับความยินยอมของลูกหน้ีกอน

4) รับโอนหุนหรือซื้อหุนเพิ่มทุนของลูกหน้ีเพื่อประโยชนในการปรับปรุงกิจการของ
ลูกหน้ี

5) ใชมาตรการอ่ืนใดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
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ในการปรับโครงสรางหน้ี ถาลูกหน้ี ผูบริหารของลูกหน้ี และผูค้ําประกัน ถาหากมีได
ใหความรวมมือกับ บสท. ในการปรับโครงสรางหน้ี และไดมีการชําระหน้ีตามที่ไดปรับโครงสราง
หน้ีแลวทั้งหมด ใหลูกหน้ีและผูค้ําประกันเปนอันหลุดพนจากหน้ีน้ัน

ถาลูกหน้ีหรือผูค้ําประกันไมใหความรวมมือกับ บสท. ในการปรับโครงสรางหน้ีตามที่
บสท. สั่ง โดยที่ตนเองอยูในฐานะที่จะดําเนินการได หรือยักยายถายเทหรือปดบังซอนเรนทรัพยสิน
ของตน ให บสท. ดําเนินการยื่นคํารองตอศาลเพื่อสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดของลูกห น้ีหรือผูค้ํา
ประกัน แลวแตกรณี โดยไมตองดําเนินการไตสวน และใหศาลและเจาพนักงานพิทักษทรัพย
ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยลมละลายตอไปโดยเร็ว

4.14.2 การปรับโครงสรางกิจการ
การปรับโครงสรางกิจการมีวัตถุประสงคเพื่อใหกิจการของลูกหน้ีสามารถดําเนินตอไป

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีรายไดที่จะนํามาชําระหน้ีตามที่กําหนดไวในแผน และการจําหนาย
ทรัพยสินของลูกหน้ีที่ใชประโยชนในการประกอบกิจการของลูกหน้ีตองเปนไปเพื่อประสิทธิภาพ
ในการประกอบกิจการของลูกหน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด การ
ดําเนินการใดๆ ที่มิใชเปนไปเพื่อวัตถุประสงคดังกลาวจะกระทํามิได

เมื่อมีกรณีดังตอไปน้ี บสท. จะดําเนินการปรับโครงสรางกิจการของลูกหน้ีก็ได
1) ลูกหน้ีเปนบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด หรือหางหุนสวนนิติบุคคล ไมวาจะมี

บุคคลเปนผูค้ําประกันดวยหรือไมก็ตาม
2) บสท. เปนเจาหน้ีซึ่งมีจํานวนหน้ีเกินรอยละหาสิบของมูลหน้ีทั้งหมดของลูกหน้ีที่

ปรากฏในงบดุลปหลังสุดที่ลูกหน้ียื่นตอนายทะเบียน
3) มีหลักฐานเบื้องตนแสดงวากิจการของลูกหน้ีอยูในฐานะที่จะดําเนินการตอไปได หรือ

การดําเนินกิจการตอไปจะเปนประโยชนตอการฟนฟูหรือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และ
4) ลูกหน้ีใหความยินยอมหรือแสดงความจํานงเปนหนังสือใหมีการปรับโครงสราง

กิจการโดยยินยอมรับพันธะตามบทบัญญัติในสวนน้ี
การปรับโครงสรางกิจการอาจกระทํากอนหรือหลังการปรับโครงสรางหน้ี หรือจัดทําเปน

แผนเดียวกันก็ได
เมื่อคณะกรรมการบริหารอนุมัติแผน หรือคณะกรรมการวินิจฉัยใหความเห็นชอบแผนที่

คณะกรรมการบริหารอนุมัติแลว ให บสท. ยื่นคํารองตอศาลลมละลายเพื่อพิจารณาแผนดังกลาว
เมื่อศาลไดรับคํารองแลว ใหดําเนินการไตสวนฝายเดียวเปนการดวนเพื่อพิจารณาแผน

และถาเห็นสมควรใหมีการดําเนินการตามแผน ใหศาลมีคําสั่งอนุมัติแผน หากศาลไมเห็นชอบดวย
ใหมีคําสั่งยกคํารองและแจงให บสท. ทราบ คําสั่งศาลใหเปนที่สุด
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4.14.3 การบริหารแผนการปรับโครงสรางกิจการ
เมื่อผูบริหารแผนหรือผูกํากับดูแลการบริหารแผนเห็นวา เงื่อนไขใดๆ ที่กําหนดไวใน

การบริหารแผนมิไดเกิดขึ้นตามที่กําหนดไว หรือการบริหารแผนตอไปจะทําใหเกิดหน้ีสินแกลูกหน้ี
มากขึ้นหรือมีพฤติการณเปลี่ยนแปลงไปจนทําใหการปรับโครงสรางกิจการไมเกิดประโยชนตอ
เจาหน้ีหรือลูกหน้ี ใหรายงานพรอมขอเสนอแนะตอคณะกรรมการโดยเร็ว

เมื่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาแลวเห็นดวยกับความเห็นของผูบริหารแผนหรือ
ผูกํากับดูแลการบริหารแผน ใหขออนุมัติตอคณะกรรมการเพื่อยุติการปรับโครงสรางกิจการ และ
ดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี

1) ในกรณีที่ลูกหน้ีเห็นชอบดวย ใหดําเนินการเลิกกิจการของลูกหน้ีและขายทรัพยสินทั้ง
ปวงเพื่อนําเงินมาชําระหน้ีแก บสท. ในกรณีน้ี เมื่อ บสท. ไดรับชําระหน้ีเทาใด ใหหน้ีที่เหลือเปนอัน
พับกันไป และใหบุคคลซึ่งค้ําประกันหน้ีดังกลาวไวเปนอันหลุดพนจากการค้ําประกัน

2) ในกรณีที่ลูกหน้ีไมเห็นชอบดวยตาม (1) ให บสท. ยื่นคํารองตอศาลเพื่อใหศาลสั่งให
ลูกหน้ีและผูค้ําประกันลมละลาย และใหศาลสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ีและผูค้ําประกันเด็ดขาดทันที
โดยไมตองดําเนินการไตสวน

ตามกฎหมายฉบับน้ี หากการปรับปรุงโครงสรางกิจการไมเปนประโยชนตอเจาหน้ีหรือ
ลูกหน้ี ก็จะมีการนําเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อยุติการปรับโครงสรางกิจการ ถาลูกหน้ีเห็นชอบ
ดวย คณะกรรมการบริหารก็จะดําเนินการชําระบัญชีของลูกหน้ีและเลิกกิจการของลูกหน้ี หาก
ลูกหน้ีไมเห็นชอบดวย คณะกรรมการบริหารก็จะยื่นคํารองตอศาลเพื่อใหศาลมีคําสั่งใหลูกหน้ีและ
ผูค้ําประกันลมละลาย โดยกฎหมายกําหนดใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดทันทีโดยไมตองทํา
การไตสวน ซึ่งกรณีแรกเปนการเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการชําระ
บัญชี และในกรณีที่สองเปนการเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลาย
โดยทันที การกําหนดกระบวนการทางกฎหมายใหมีความตอเน่ืองเชนน้ี จะทําใหกระบวนการ
ลมละลายมีความรวดเร็ว สามารถคาดการณได อันเปนการรักษามูลคาทรัพยสินของลูกหน้ีไวไมให
ลดนอยลงไปกวาที่เปนอยูในขณะที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย ทําใหเกิดประโยชนตอเจาหน้ี ลูกหน้ี
และระบบเศรษฐกิจของประเทศ

การฟนฟูกิจการตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 ปจจุบัน
ไดมีการยกเลิก บสท. ซึ่งมีผลต้ังแตวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ไปแลว จึงมีผลทําใหไมมีหนวยงาน
ที่รับผิดชอบดําเนินการตามกฎหมายฉบับน้ีอีกตอไป
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4.15 การเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายตามรางพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พ.ศ. .... (สวนกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี) ท่ีเสนอ
คณะอนุกรรมการ เมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม 2551

ตามรางกฎหมายฉบับน้ี ไดมีการยกรางมาตรา 90/48 ซึ่งเปนบทบัญญัติที่ทําใหกระบวน
การเปลี่ยนจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายในทันทีไมสามารถทําได โดยมาตรา
90/48 ที่บัญญัติขึ้นมาใหมน้ีมีเพียงวรรคเดียว และขอความในตอนทายของบทบัญญัติมาตราน้ี
บัญญัติไววา “ถาศาลเห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลายใหมีคําสั่งพิทักษทรัพยลูกหน้ีเด็ดขาด แตถา
ศาลไมเห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลายก็ใหมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ และสั่งจําหนายคดี
ออกจากสารบบความ” และไดมีการยกรางมาตรา 90/58.1 เพิ่มขึ้นมาใหม โดยมีขอความในตอนทายของ
มาตรา 90/58.1 (2) บัญญัติไววา “ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งไมเห็นชอบดวยแผน ใหศาลพิจารณาวาสมควร
ใหลูกหน้ีลมละลายหรือไม ในกรณีเชนน้ีใหนําบทบัญญัติในมาตรา 90/48 มาใชบังคับโดยอนุโลม”

ตามรางกฎหมายดังกลาวขางตน เปนความพยายามในการแกไขปรับปรุงกฎหมายฟนฟู
กิจการของลูกหน้ีใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการยกเลิกบทบัญญัติหลายมาตราที่
สามารถใชรวมกับรางกฎหมายลมละลาย ซึ่งบัญญัติเปนบททั่วไปสามารถใชไดทั้งกระบวนการ
ลมละลายและกระบวนการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี และการแกไขบทบัญญัติมาตรา 90/48 จะทําให
การเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายไดมากกวากฎหมายที่ใช
บังคับอยูในปจจุบันน้ีและสามารถเปลี่ยนกระบวนการไดงายขึ้นอีกดวย
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บทที่ 5
วิเคราะหการเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการ
เปนกระบวนการลมละลายในกฎหมายฟนฟูกิจการ

หลักการสําคัญในการเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการ
ลมละลาย เพื่อสรางความสมดุลระหวางความจําเปนที่จะตองแกไขปญหาของลูกหน้ีที่ประสบ
ปญหาทางการเงินใหเสร็จสิ้นไปดวยความรวดเร็ว เมื่อกฎหมายลมละลายไดมีการพัฒนาใหทันตอ
ยุคสมัยเปดโอกาสใหลูกหน้ีที่มีความสามารถในการดําเนินกิจการตอไปใหประสบผลสําเร็จไดรับ
โอกาสในฟนฟูกิจการทําใหกิจการของลูกหน้ีดํารงอยูตอไปได และเจาหน้ีก็จะไดรับชําระหน้ี
มากกวาการปลอยใหลูกหน้ีตองลมละลายและตองปดกิจการลง เมื่อลูกหน้ีไดรับโอกาสในการรอง
ขอฟนฟูกิจการของลูกหน้ีแลว แตลูกหน้ีไมสามารถฟนฟูกิจการใหเปนผลสําเร็จได ถาลูกหน้ียังคง
มีหน้ีสินลนพนตัวหรือยังคงไมสามารถชําระหน้ีใหกับบรรดาเจาหน้ีได กฎหมายลมละลายควรมี
มาตรการทางกฎหมายในการเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายให
เปนกระบวนการตอเน่ืองใหสามารถเปลี่ยนกระบวนการไดทันทีในทุกขั้นตอนของกฎหมายที่ไม
สามารถฟนฟูกิจการได อันจะทําใหกระบวนการลมละลายเปนกระบวนการแกไขปญหาที่ทันตอ
เหตุการณ ดังน้ัน ระยะเวลาในการเปลี่ยนกระบวนการจะตองทําใหรวดเร็ว ทําใหมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล

จากการศึกษาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟู
กิจการเปนกระบวนการลมละลายตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 หมวด 3/1 กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟู
กิจการของลูกหน้ี พบวามีกระบวนการเปลี่ยนจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายโดย
ใหอํานาจศาลใชดุลพินิจในการมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาด เมื่อผูบริหารแผนพนจาก
ตําแหนง กับเมื่อระยะเวลาดําเนินการตามแผนสิ้นสุดลง แตการฟนฟูกิจการยังไมเปนผลสําเร็จตาม
แผนเพียงสองกรณีเทาน้ัน และทั้งสองกรณีถาศาลเห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลาย กฎหมาย
กําหนดใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาด การที่กฎหมายกําหนดใหศาลมีคําสั่งพิทักษ
ทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาดเพียงสองกรณีดังกลาวขางตนยังไมครอบคลุมถึงวิธีการแกไขปญหา
ทางการเงินของลูกหน้ีในทุกขั้นตอนของกฎหมายที่ลูกหน้ีไมสามารถฟนฟูกิจการใหประสบ
ผลสําเร็จได กฎหมายลมละลายในสวนของการฟนฟูกิจการของลูกหน้ีของประเทศไทย จึงยังคงมี
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ปญหาและอุปสรรคอยูมาก ซึ่งจะไดทําการวิ เคราะหปญหาทางกฎหมายโดยมีการนําราง
พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. .... (กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี)
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พุทธศักราช 2544 กฎหมายฟนฟูกิจการของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ประเทศสิงคโปร และตามแนวทางการ
รางกฎหมายลมละลายของคณะกรรมาธิการวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศแหง
สหประชาชาติ (Legislative Guide on Insolvency Law) มาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมใน
การนําเสนอแกไขกฎหมายลมละลายใหมีบทบัญญัติในการเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการ
เปนกระบวนการลมละลายใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสามารถคาดการณได ทําให
กฎหมายลมละลายมีความแนนอน ทําใหนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศที่มีความประสงค
จะเขามาลงทุนในประเทศไทยสามารถวิเคราะหการลงทุนได หากมีการนําเงินมาลงทุนแลวไม
ประสบผลสําเร็จ นักลงทุนสามารถถอนการลงทุนไดโดยเร็วที่สุดเพื่อนําเงินไปลงทุนในกิจการ
อยางอ่ืนอีกในระยะเวลาอันสั้นที่สุด อันจะทําใหเกิดผลดีตอระบบเศรษฐกิจของประเทศตอไป โดย
จะทําการวิเคราะหปญหาทางกฎหมายดังตอไปน้ี

5.1 บุคคลท่ีมีสิทธิขอเปลี่ยน
บุคคลที่มีสิทธิยื่นคํารองขอตอศาลใหเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปน

กระบวนการลมละลาย ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 หมวด 3/1 ไดแกบุคคล
ดังตอไปน้ี

1) เจาพนักงานพิทักษทรัพย ตามมาตรา 90/48 วรรคสี่ โดยกําหนดใหเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยรายงานตอศาล ถาศาลเห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลาย และเปนกรณีลูกหน้ีไดถูกฟอง
ใหเปนบุคคลลมละลายไวกอนแลวใหยกคํารองขอใหฟนฟูกิจการแลวใหดําเนินคดีลมละลายที่ได
ใหงดการพิจารณาไวน้ันตอไป และตามมาตรา 90/68 วรรคสอง กําหนดใหเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยรายงานตอศาล และมาตรา 90/68 วรรคสาม เมื่อศาลพิจารณาแลว ถาศาลเห็นสมควรให
ลูกหน้ีลมละลายใหมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาด

2) ผูบริหารแผน ผูบริหารแผนชั่วคราวหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย ตามมาตรา 90/70
วรรคสอง โดยกําหนดใหผูบริหารแผน ผูบริหารแผนชั่วคราว หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยรายงาน
ใหศาลทราบ เมื่อศาลพิจารณาแลว ถาศาลเห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลายใหมีคําสั่งพิทักษทรัพย
ของลูกหน้ีเด็ดขาด

ตามรางพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. .... (กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟู
กิจการของลูกหน้ี) ไดแกบุคคลดังตอไปน้ี
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1) เจาพนักงานพิทักษทรัพย ตามมาตรา 90/48 และมาตรา 90/68 วรรคสอง ประกอบ
กับมาตรา 90/68 วรรคสาม โดยกําหนดใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยรายงานตอศาล เมื่อศาลพิจารณา
แลว ถาศาลเห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลายใหมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาด

2) ผูบริหารแผน ผูบริหารแผนชั่วคราว หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย ตามมาตรา
90/70 วรรคสอง โดยกําหนดใหผูบริหารแผน ผูบริหารแผนชั่วคราว หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย
รายงานใหศาลทราบ เมื่อศาลพิจารณาแลว ถาศาลเห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลายใหมีคําสั่งพิทักษ
ทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาด

นอกจากเจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูบริหารแผน ผูบริหารแผนชั่วคราว ตามที่กฎหมาย
กําหนดไวดังกลาวขางตนแลว บุคคลอ่ืนๆ อยางเชน เจาหน้ี ลูกหน้ี ผูทําแผน ผูตรวจสอบบัญชี หรือ
ผูมีสวนไดเสียไมสามารถยื่นคํารองขอตอศาลเพื่อใหศาลเปนผูพิจารณาวาลูกหน้ีสมควรลมละลาย
หรือไม หากศาลพิจารณาแลวเห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลายใหมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ี
เด็ดขาดเปนกระบวนการเปลี่ยนจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายใหเปนกระบวนการ
ตอเน่ืองตอไปได

ตามกฎหมายของตางประเทศ บุคคลที่มีสิทธิขอเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟู
กิจการเปนการชําระบัญชีตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกามีทั้งลูกหน้ี เจาหน้ี ผูมีสวนไดเสียหรือ
คณะกรรมการเจาหน้ี United States Trustee โดยกฎหมายกําหนดใหบุคคลดังกลาวสามารถยื่นคํารอง
ขอตอศาลเพื่อใหศาลมีคําสั่งเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการภายใต หมวดที่ 11 เปน
กระบวนการชําระบัญชีภายใตหมวดที่ 7 ได สวนกฎหมายของประเทศอังกฤษ กําหนดใหผูบริหาร
(Administrator) เปนผูยื่นคํารองขอตอศาลใหศาลมีคําสั่งเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการ
เปนการชําระบัญชี หรือศาลเปนผูออกคําสั่งใหผูบริหาร (Administrator) ยื่นคํารองขอตอศาลใหเปลี่ยน
กระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนการชําระบัญชี สวนกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส มีทั้ง
ลูกหน้ี เจาหน้ี พนักงานอัยการ และตัวแทนพนักงาน โดยกฎหมายกําหนดใหบุคคลดังกลาวสามารถ
ยื่นคํารองขอตอศาลเพื่อใหศาลมีคําสั่งเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิ จการเปนการชําระบัญชี
โดยคําสั่งศาลได นอกจากบุคคลดังกลาวแลว กฎหมายฝร่ังเศสยังกําหนดใหศาลไมวาจะเปนศาล
พาณิชยหรือศาลจังหวัดแผนกพาณิชยมีสิทธิยื่นคํารองขอใหเปลี่ยนกระบวนการดังกลาวไดดวย
สวนกฎหมายของประเทศสิงคโปร กฎหมายกําหนดใหผูจัดการซึ่งศาลต้ัง (Judicial Manager) มี
หนาที่ตองยื่นคําขอตอศาลใหศาลมีคําสั่งเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนการชําระบัญชี

สําหรับแนวทางการรางกฎหมายลมละลายของ UNCITRAL บุคคลที่มีสิทธิขอใหศาล
เปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนการชําระบัญชี มีทั้งลูกหน้ี เจาหน้ี ผูมีสวนไดเสีย และ
ศาล โดยใหบุคคลดังกลาวสามารถยื่นคํารองขอตอศาลเพื่อใหศาลมีคําสั่งเปลี่ยนกระบวนการจาก
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การฟนฟูกิจการเปนการชําระบัญชีได สวนศาลมีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการดังกลาว
โดยคําขอของศาลเอง หากไดมีการดําเนินการตามเงื่อนไขบางประการตามที่กฎหมายกําหนดไว

จากการวิเคราะหบุคคลที่มีสิทธิยื่นคํารองขอตอศาลใหเปลี่ยนกระบวนการจากการ
ฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 หมวด 3/1
และตามรางพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. .... (กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของ
ลูกหน้ี) กับกฎหมายของตางประเทศ และตามแนวทางการรางกฎหมายลมละลายของ UNCITRAL
ดังกลาวขางตน จะเห็นไดวากฎหมายลมละลายของประเทศไทย บุคคลที่มีสิทธิยื่นคํารองขอตอศาล
ใหเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายมีเพียงเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพย ผูบริหารแผน และผูบริหารแผนชั่วคราวเทาน้ัน ซึ่งมีความแตกตางจากกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส และตามแนวทางการรางกฎหมายลมละลายของ
UNCITRAL ที่เปดกวางให ลูกหน้ี เจาหน้ี ผูทําแผน ผูบริหารแผน หรือผูมีสวนไดเสีย สามารถแจง
ตอศาลขอใหเปลี่ยนกระบวนการได นอกจากบุคคลดังกลาวแลว ในประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสยัง
เปดโอกาสให อัยการ ศาล ตัวแทนพนักงาน สามารถยื่นคํารองตอศาลไดดวย สวนกฎหมายของ
ประเทศอังกฤษและประเทศสิงคโปร บุคคลที่มีสิทธิยื่นคํารองขอตอศาลใหเปลี่ยนกระบวนการจาก
การฟนฟูกิจการเปนกระบวนการชําระบัญชีมีเพียงผูบริหาร (Administrator) ตามกฎหมายของ
ประเทศอังกฤษ และผูจัดการซึ่งศาลต้ัง (Judicial Manger) ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร

เมื่อไดวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิขอเปลี่ยนกระบวนการดังกลาวขางตน
ผูเขียนเห็นดวยกับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส และตาม
แนวทางการรางกฎหมายลมละลายของ UNCITRAL ที่เปดกวางใหบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการฟนฟูกิจการของลูกหน้ีที่มีพยานหลักฐานเปนที่แนชัดวาลูกหน้ีไมมีความสามารถที่จะ
ฟนฟูกิจการใหเปนผลสําเร็จได โดยใหบุคคลที่เกี่ยวของกับลูกหน้ีดังกลาวสามารถยื่นคํารองขอตอ
ศาลขอใหเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายไดดวย นอกจาก
ประเทศตางๆ ดังกลาวแลว ยังมีอีกหลายประเทศที่ไดนําเอาแนวทางการรางกฎหมายลมละลายของ
UNCITRAL ไปปรับใชเปนกฎหมายลมละลายภายในประเทศ ซึ่งจะทําใหกฎหมายลมละลายเปน
กฎหมายที่มีมาตรฐานเดียวกัน ดังน้ัน กฎหมายลมละลายในสวนของการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี
ของประเทศไทยควรมีบทบัญญัติที่เปดกวางใหบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการฟนฟูกิจการ
ของลูกหน้ีใหมีสิทธิยื่นคํารองขอตอศาลใหเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปน
กระบวนการลมละลายไดดวย โดยวางกรอบกฎหมายกําหนดให ลูกหน้ี เจาหน้ี ผูทําแผน ผูบริหาร
แผน ผูบริหารแผนชั่วคราว เจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูตรวจสอบบัญชี ผูมีสวนไดเสีย มีสิทธิยื่นคํา
รองตอศาลใหศาลมีคําสั่งเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายไดดวย
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5.2 เงื่อนไขการขอเปลี่ยน
กรณีที่ลูกหน้ียื่นคํารองขอฟนฟูกิจการแลว ลูกหน้ีไมสามารถฟนฟูกิจการได ถาศาล

เห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลายใหมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาด ตามกฎหมายลมละลายที่
เกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี มาตรา 90/68 วรรคสาม และมาตรา 90/70 วรรคสอง ซึ่งยังไม
ครอบคลุมการแกไขปญหาการลมละลายใหมีกระบวนการจัดการทรัพยสินของลูกหน้ีใหรวดเร็ว
และทันตอเหตุการณไมใหทรัพยสินของลูกหน้ีลดนอยลงไปกวาที่เปนอยูในปจจุบัน สวนมาตรา
90/48 วรรคสี่ และมาตราอ่ืนๆ ที่ใหนําบทบัญญัติมาตรา 90/48 วรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม ศาล
จะมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาดไดเฉพาะกรณีที่ลูกหน้ีไดถูกฟองใหเปนบุคคลลมละลาย
ไวกอนแลวเทาน้ัน ทําใหบทบัญญัติมาตรา 90/52 วรรคสอง ที่กําหนดใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย
รายงานขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาดโดยเร็ว โดยใหนําบทบัญญัติมาตรา 90/48
วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลมไมสามารถนํามาบังคับใชได ทั้งๆ ที่มาตรา 90/48 วรรคสี่บทบัญญัติ
ที่มีอยูเดิมกอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 กําหนดใหศาล
พิจารณาพยานหลักฐานในสํานวนและฟงคําชี้แจงของเจาพนักงานพิทักษทรัพย เจาหน้ี และคํา
คัดคานของลูกหน้ี ถาศาลเห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลายใหมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาด
แตถาไมเห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลายก็ใหมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ ซึ่งเปนบทบัญญัติที่
ทําใหกระบวนการเปลี่ยนจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายไดโดยเร็วและตรงตาม
เจตนารมณของกฎหมายมาตรา 90/52 วรรคสอง แตการแกไขเพิ่มเติมมาตรา 90/48 วรรคสี่ ในป
พุทธศักราช 2542 ตามเหตุผลที่แกไขมาตรา 90/48 เพื่อใหสอดคลองกับมติที่ประชุมเจาหน้ีตามที่ได
มีการแกไขมาตรา 90/46 โดยมาตรา 90/48 ฉบับรางที่นําเสนอเขาสูการประชุมสภาผูแทนราษฎร 1

มาตรา 90/48 วรรคสี่ ยังคงเดิมไมไดมีการแกไขเพิ่มเติมแตอยางใด แต เมื่อมีการอภิปรายของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฏร วาในหลักการที่จะแกไขมติของเจาหน้ีในกรณีที่จะรับหรือไมรับแผนที่จะ
ใหลมละลายหรือไมน้ัน ก็ถือวาถาไมรับแผนลูกหน้ีก็ตองลมละลายตามที่กฎหมายกําหนดไว เปน
การทําเพื่อประโยชนเจาหน้ีสถาบันการเงินเทาน้ัน ภายหลังการอภิปรายและรับหลักการราง
พระราชบัญญัติลมละลายไปแลว คณะกรรมาธิการไดมีการแกไขมาตรา 90/48 วรรคสี่ กําหนดให
ศาลพิจารณาพยานหลักฐานในสํานวนและฟงคําชี้แจงของเจาพนักงานพิทักษทรัพย เจาหน้ี และคํา
คัดคานของลูกหน้ี ถาศาลฟงไดความตามวรรคสาม ใหศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ แตถา
เปนกรณีลูกหน้ีไดถูกฟองใหเปนบุคคลลมละลายไวกอนแลวและศาลเห็นสมควรใหลูกหน้ี

1 รายงานการประชุมสภาผูแทนราษฏร ชุดที่ 20 ปที่ 2 ครั้งที่ 27 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันที่ 24
กันยายน 2541.
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ลมละลาย ก็ใหยกคํารองขอใหฟนฟูกิจการเสีย แลวใหดําเนินคดีลมละลายที่ไดใหงดการพิจารณา
ไวน้ันตอไป ตามที่ปรากฏอยูในบทบัญญัติมาตรา 90/48 วรรคสี่ในปจจุบันน้ี การแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายที่ออกมาในลักษณะเชนน้ีก็เพื่อไมใหเจาหน้ีที่เปนสถาบันการเงินไดรับประโยชนจากการ
ลมละลายของลูกหน้ีทันทีตามบทบัญญัติของกฎหมายที่มีอยูเดิม จึงทําใหลูกหน้ีที่ยังไมถูกฟองคดี
ลมละลายไวกอนแลว ศาลไมสามารถดําเนินคดีลมละลายและมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ี
โดยเร็วได กระบวนการพิทักษทรัพยของลูกหน้ีตามมาตรา 90/48 วรรคสี่ จึงไมสามารถทําได
ในทันที และในกรณีที่ลูกหน้ีถูกฟองคดีลมละลายไวกอนแลวศาลจะตองยกคดีลมละลายขึ้นมา
พิจารณากอนจึงจะมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาดได ทําใหกระบวนการลมละลายเกิดความ
ลาชา ดังน้ัน เพื่อใหกระบวนการลมละลายมีความรวดเร็วทันตอเหตุการณ เงื่อนไขการขอเปลี่ยน
กระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายในทุกๆ ขั้นตอนต้ังแตเร่ิมยื่นคํารอง
ขอใหมีการฟนฟูกิจการตอศาลดังตอไปน้ี
5.2.1 กอนศาลมีคําสั่งจําหนายคดี

ในกรณีที่ศาลยังไมมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ ผูรองขอไมวางเงินประกันเพิ่มใหถือวาผูรอง
ขอทิ้งคํารองขอตามมาตรา 90/7 วรรคสอง หรือในกรณีที่ผูรองขอทิ้งคํารองขอ หรือขาดนัดพิจารณา
หรือศาลอนุญาตใหถอนคํารองขอ กอนที่ศาลจะมีคําสั่งจําหนายคดีใหโฆษณาในหนังสือพิมพราย
วันที่แพรหลายอยางนอยหน่ึงฉบับเพื่อใหเจาหน้ีทั้งหลายและลูกหน้ีทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ด
วันตามมาตรา 90/8 วรรคสอง

ตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดไวดังกลาวขางตน ศาลจะมีคําสั่งจําหนายคดีทุกกรณี
ทั้งๆ ที่ลูกหน้ียังคงมีหน้ีสินลนพนตัว โดยแยกพิจารณาดังตอไปน้ี

(ก) ในกรณีที่เจาหน้ีเปนผูยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการของลูกหน้ี โดย
ลูกหน้ีไมยินยอมหรือโดยฝนใจลูกหน้ี หากผูรองถอนคํารองขอ หรือทิ้งคํารองขอ หรือขาดนัด
พิจารณา หรือไมวางเงินประกันเพิ่ม การจะใหศาลดําเนินกระบวนพิจารณาไตสวนเอาความจริงวา
ลูกหน้ีมีหน้ีสินลนพนตัวหรือไมคงทําไดยาก กรณีเชนน้ีใหศาลมีคําสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบ
ความ และกอนที่ศาลจะสั่งจําหนายคดี ใหโฆษณาในหนังสือพิมพรายวันที่แพรหลายอยางนอยหน่ึง
ฉบับเพื่อใหเจาหน้ีทั้งหลายและลูกหน้ีทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน ตามมาตรา 90/8 วรรคสอง

(ข) ในกรณีที่ลูกหน้ีเปนผูยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการของลูกหน้ี หาก
ลูกหน้ีทิ้งคํารองขอหรือขาดนัดพิจารณาหรือไมวางเงินประกันเพิ่ม ถือวาลูกหน้ีมีเจตนาจะใช
กระบวนการฟนฟูกิจการเพื่อไมใหถูกเจาหน้ีดําเนินกระบวนพิจารณาเพื่อบังคับชําระหน้ีอันจะทํา
ใหเกิดความเสียหายกับบรรดาเจาหน้ีทั้งหลายและอาจทําใหมูลคาของทรัพยสินลูกหน้ีลดนอยลงไป
อีก กรณีดังกลาว ควรมีมาตรการทางกฎหมายบังคับไมใหลูกหน้ีที่ยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการตอง
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ออกจากกระบวนการทางกฎหมายไปโดยที่ลูกหน้ียังคงมีหน้ีสินลนพนตัวหรือยังคงไมสามารถ
ชําระหน้ีใหกับบรรดาเจาหน้ีได การปลอยใหลูกหน้ีออกจากกระบวนการทางกฎหมายไปโดยไมมี
มาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจนในการแกไขปญหาใหกับลูกหน้ีใหเปนที่ยุติจะเปนการสรางปญหา
ใหกับลูกหน้ีและบรรรดาเจาหน้ีในภายหนา เพราะเจาหน้ีจะตองฟองรองบังคับเอากับทรัพยสินของ
ลูกหน้ีเปนคดีใหม หรืออาจจะฟองลูกหน้ีใหลมละลายเปนคดีใหม ทําใหตองสิ้นเปลืองคาใชจาย
งบประมาณ และบุคลากรในการดําเนินคดีใหม ซึ่งปญหาทางกฎหมายดังกลาวไดมีความพยายาม
ในการแกไขกฎหมายลมลายทั้งฉบับ ตามรางพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. .... (กระบวนการ
พิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี) โดยผูรางกฎหมายมีความเห็นควรยายมาตรา 90/8 ไป
รวมกับมาตรา 7 สวนชําระกิจการและทรัพยสิน โดยกําหนดเปนหมวดทั่วไป ตามรางพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พ.ศ. ... (กระบวนการชําระกิจการและทรัพยสิน) ตามมาตรา 7 บัญญัติวา “ผูรองขอจะ
ถอนคํารองขอไมได เวนแตศาลเห็นวาการถอนคํารองขอจะเปนประโยชนแกลูกหน้ีและเจาหน้ี
ทั้งหลาย แตถาศาลมีคําสั่งใหชําระกิจการและทรัพยสินแลว ศาลจะอนุญาตใหถอนคํารองขอไมได”
ตามบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวากฎหมายลมละลายที่มีการยกรางใหมทั้งฉบับกําหนดใหศาลเปน
ผูพิจารณาวาการถอนคํารองขอฟนฟูกิจการจะเปนประโยชนตอลูกหน้ีและเจาหน้ีทั้งหลายศาลจึงจะ
มีคําสั่งใหถอนคํารองขอฟนฟูกิจการได หากไมเปนประโยชนตอลูกหน้ีและเจาหน้ีทั้งหลายศาลจะ
มีคําสั่งใหถอนคํารองขอฟนฟูกิจการไมได เมื่อศาล มีคําสั่งไมใหถอนคํารองขอฟนฟูกิจการ
กระบวนการทางกฎหมายที่เปนมาตรการรองรับคําสั่งศาลคือกระบวนการเปลี่ยนจากการฟนฟู
กิจการเปนกระบวนการลมละลายหรือกระบวนการชําระกิจการและทรัพยสินตามรางกฎหมาย
ลมละลายใหมทั้งฉบับดังกลาวขางตน

จากการวิเคราะหกฎหมายของตางประเทศ และตามแนวทางการรางกฎหมายลมละลาย
ของ UNCITRAL ในบทที่ 2 และบทที่ 3 พบวาประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสมีกระบวนการพิจารณา
คดีฟนฟูกิจการเร่ิมต้ังแตในระหวางระยะเวลาแหงการสังเกตการณ ซึ่งในระหวางระยะเวลา
สังเกตการณหากเปนที่แนชัดวาลูกหน้ีไมสามารถฟนฟูกิจการได ศาลมีอํานาจสั่งใหเปลี่ยน
กระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนการชําระบัญชีโดยคําสั่งศาลไดทันที โดยลูกหน้ีไมสามารถ
ออกจากกระบวนการฟนฟูกิจการได กฎหมายของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสจึงเปนกฎหมายที่
กําหนดหลักเกณฑการเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการ ชําระบัญชีโดย
คําสั่งศาลที่ตอเน่ือง ทําใหสามารถแกไขปญหาการลมละลายไดทันที สวนประเทศสหรัฐอเมริกา มี
มาตรการทางกฎหมายกําหนดใหมีการเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการ
ชําระบัญชีในกรณีที่ลูกหน้ีไมชําระคาธรรมเนียมตามกฎหมายหรือการฟนฟูกิจการจะทําให
ทรัพยสินของลูกหน้ีลดมูลคาลงหรือทําใหเจาหน้ีไดรับความเสียหายจากความลาชาในการฟนฟู

DPU



118

กิจการซึ่งเปนชวงเวลากอนที่ศาลจะมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการของลูกหน้ี สวนแนวทางการรางกฎหมาย
ลมละลายของ UNCITRAL มีมาตรการทางกฎหมายกําหนดใหมีการเปลี่ยนกระบวนการจากการ
ฟนฟูกิจการเปนกระบวนการชําระบัญชีในกรณีที่ลูกหน้ีใชกระบวนการฟนฟูกิจการในทางที่ผิด
ลูกหน้ีไมใหความรวมมือกับผูแทนในคดีลมละลาย หรือศาล หรือไมชําระคาใชจาย ดังน้ันกฎหมาย
ลมละลายที่เกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหน้ีของประเทศไทย ควรมีมาตรการทางกฎหมายในการ
เปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายใหมีกระบวนการจัดการ
ทรัพยสินของลูกหน้ีใหรวดเร็วตามกฎหมายที่กลาวมาแลวขางตน โดยนําเสนอแนวทางในการ
แกไขมาตรา 90/7 วรรคสอง ในกรณีที่ลูกหน้ีเปนผูรองขอฟนฟูกิจการไมวางเงินประกันเพิ่ม และ
มาตรา 90/8 วรรคสอง ในกรณีที่ลูกหน้ีเปนผูรองขอฟนฟูกิจการทิ้งคํารองขอ หรือขาดนัดพิจารณา
ทั้งสองกรณีดังกลาว ถาศาลเห็นวาลูกหน้ียังคงมีหน้ีสินลนพนตัวหรือยังคงไมสามารถชําระหน้ี
ใหกับบรรดาเจาหน้ีทั้งหลายได ใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาด เวนแตศาลจะเห็นวา
การจําหนายคดีจะเปนประโยชนแกลูกหน้ีและเจาหน้ีทั้งหลาย
5.2.2 กอนศาลมีคําสั่งยกคํารองขอฟนฟูกิจการ

ในกรณีที่ศาลไตสวนคํารองขอแลวเห็นวาลูกหน้ีมีหน้ีสินลนพนตัว แตไมมีเหตุ
อันสมควรที่จะฟนฟูกิจการ หรือผูรองขอยื่นคํารองขอโดยไมสุจริตตามมาตรา 90/10 วรรคหน่ึง
หรือในกรณีที่ประชุมเจาหน้ีไมมีมติพิเศษยอมรับแผน หรือไมลงมติ หรือไมมีเจาหน้ีไปประชุม ถา
ลูกหน้ีไดถูกฟองใหเปนบุคคลลมละลายไวกอนแลว และศาลเห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลาย ก็ให
ศาลยกคํารองขอฟนฟูกิจการแลวใหดําเนินคดีลมละลายที่งดการพิจารณาไวน้ันตอไปตามมาตรา
90/48 วรรคสี่ หรือในกรณีที่ศาลมีคําสั่งไมเห็นชอบดวยแผน และเห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลาย
ใหนําบทบัญญัติมาตรา 90/48 วรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 90/58 วรรคสาม ตามกรณี
ดังกลาวขางตนหากศาลมีคําสั่งยกคํารองขอฟนฟูกิจการของลูกหน้ี ซึ่งมีแนวคําพิพากษาศาลฎีกา
วินิจฉัยวา ขอเท็จจริงฟงเปนยุติวาลูกหน้ีมีหน้ีสินลนพนตัว ลูกหน้ีไมไดประกอบธุรกิจแลว ลูกหน้ี
ไมมีโอกาสฟนฟูกิจการ จึงไมมีเหตุอันสมควรและมีชองทางที่จะฟนฟูกิจการ ที่ศาลลมละลายกลาง
มีคําสั่งยกคํารองขอน้ันตองดวยความเห็นของศาลฏีกา2 และในกรณีที่ศาลลมละลายกลางเห็นวาคดี
ไมมีเหตุอันสมควรและไมมีชองทางที่จะฟนฟูกิจการของลูกหน้ีได จึงมีคําสั่งใหยกคํารองขอ และผู
รองขอไดยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการอีก โดยมีชองทางการฟนฟูกิจการของลูกหน้ีมีความแตกตางจาก
ชองทางที่ลูกหน้ีเสนอในคดีกอนเพียงถอยคําและรายละเอียดวิธีปฏิบัติตามชองทาง แตสาระสําคัญ
หรือหลักการไมไดแตกตางจากเดิม จึงเปนการดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ํา พิพากษายืนตามคําพิพากษา

2 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1933/2548.
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ของศาลลมละลายกลางที่มีคําสั่งยกคํารองขอ3 การที่ศาลยกคํารองขอทั้งสองกรณีดังกลาวขางตน
ทั้งๆ ที่ลูกหน้ียังคงมีหน้ีสินลนพนตัว หรือยังคงไมสามารถชําระหน้ีใหกับบรรดาเจาหน้ีได เมื่อ
ลูกหน้ีเขามาสูกระบวนการฟนฟูกิจการแลว กฎหมายควรมีมาตรการบังคับลูกหน้ีไมใหออกจาก
กระบวนการฟนฟูกิจการไปโดยที่ลูกหน้ียังคงมีหน้ีสินลนพนตัวหรือยังคงไมสามารถชําระหน้ี
ใหกับบรรดาเจาหน้ีได เพื่อเปนการแกไขปญหาใหกับลูกหน้ีและเจาหน้ีไมใหมีการไปดําเนินคดี
เพื่อบังคับชําระหน้ีกับลูกหน้ีอีก การพยายามแกไขปญหาการลมละลายของลูกหน้ีดังกลาว ไดมีการ
ยกรางกฎหมายลมละลายใหมทั้งฉบับ และตามรางพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. .... (กระบวนการ
พิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี) มาตรา 90/10 วรรคหน่ึง ยังคงมีหลักการเดียวกัน แตมี
ขอพิจารณาวาจะนําหลักการเดียวกับมาตรา 13 ตามรางพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. .... (กระบวน
การชําระกิจการและทรัพยสิน) มาบังคับใช ซึ่งมาตรา 13 บัญญัติไววา “ถาลูกหน้ีหรือผูแทนของ
ลูกหน้ีเปนผูรองขอ เมื่อศาลไดรับคํารองขอแลว ใหมีคําสั่งใหชําระกิจการและทรัพยสินโดยทันที
เวนแตศาลเห็นสมควรจะไตสวนคํารองขอของลูกหน้ีกอนก็ได ถาเห็นวาลูกหน้ียื่นคํารองขอโดยไม
สุจริต ก็ใหศาลมีคําสั่งยกคํารองขอ” และมาตรา 90/48 ตามรางกฎหมายใหมกําหนดวา ถาผูทําแผน
ไมสงแผน หรือไมมีมติยอมรับแผน ถาศาลเห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลาย ใหมีคําสั่งพิทักษทรัพย
ลูกหน้ีเด็ดขาด แตถาศาลไมเห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลาย ก็ใหมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
และสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ และมาตรา 90/58.1 (2) ตามรางกฎหมายลมละลายใหมทั้ง
ฉบับกําหนดวา ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งไมเห็นชอบดวยแผน ใหศาลพิจารณาวาสมควรใหลูกหน้ี
ลมละลายหรือไม ในกรณีเชนน้ีใหนําบทบัญญัติในมาตรา 90/48 มาใชบังคับโดยอนุโลม ตามราง
กฎหมายลมละลายใหมทั้งฉบับจะพบวากฎหมายกําหนดใหศาลพิจารณาวาสมควรใหลูกหน้ี
ลมละลายหรือไม หากศาลเห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลายก็ใหมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดทันที แต
คําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดตอไปอาจตองเปลี่ยนเปนคําสั่งใหชําระกิจการและทรัพยสินแทน ดังน้ัน
การใชดุลพินิจของศาลวาจะมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งให ฟนฟูกิจการ
ศาลจะตองพิจารณาวาการยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการจะเปนประโยชนตอลูกหน้ีและเจาหน้ี
ทั้งหลาย หากไมเปนประโยชนตอลูกหน้ีและเจาหน้ีทั้งหลายศาลจะตองมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยของ
ลูกหน้ีเด็ดขาดหรือมีคําสั่งใหชําระกิจการและทรัพยสินแทนตามรางกฎหมายลมละลายใหมทั้งฉบับ
ดังกลาวขางตน

จากการวิเคราะหกฎหมายของตางประเทศ และตามแนวทางการรางกฎหมายลมละลาย
ของ UNCITRAL จะพบวาเมื่อศาลรับคํารองขอฟนฟูกิจการของลูกหน้ีแลว ปรากฏวามีการยื่น

3 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4650/2548.
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คํารองขอไมสุจริตกฎหมายจะมีมาตรการลงโทษผูยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการใหชําระคาเสียหายที่
เกิดขึ้นจากการยื่นคํารองขอโดยไมสุจริต หากเปนการยื่นคํารองขอโดยเจาหน้ีเพื่อกลั่นแกลงลูกหน้ี
ทําใหลูกหน้ีไดรับความเสียหาย เสียชื่อเสียง เจาหน้ีผูยื่นคํารองขอจะตองรับผิดชอบชําระคาเสียหาย
ที่เกิดขึ้นกับลูกหน้ีทั้งหมด แตถาลูกหน้ีเปนผูยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการ โดยมีเจตนาที่จะใช
กระบวนการฟนฟูกิจการเพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับชําระหน้ีจากบรรดาเจาหน้ี กรณีน้ีจะทําใหเจาหน้ี
ไดรับความเสียหาย จึงควรมีมาตรการทางกฎหมายกําหนดไมใหลูกหน้ีออกจากกระบวนการฟนฟู
กิจการไดโดยงาย นอกจากมาตรการลงโทษดังกลาวแลว ในกรณีที่ไมสามารถเสนอแผนฟนฟูกิจการ
ของลูกหน้ีไดภายในกําหนดระยะเวลาตามกฎหมายหรือในกรณีที่เจาหน้ีไมมีมติยอมรับแผน
กฎหมายเปดชองใหมีการเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการชําระบัญชีหรือ
กระบวนพิจารณาคดีเพื่อบังคับชําระหน้ีได ตามกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และตามแนวทางการรางกฎหมายลมละลายของ UNCITRAL ดังน้ัน กฎหมาย
ลมละลายของประเทศไทย ควรมีบทบัญญัติใหมีการเปลี่ยนกระบวนการใหรวดเร็ว โดยแกไข
มาตรา 90/10 วรรคหน่ึง กรณีที่ศาลไตสวนคํารองแลวเห็นวาลูกหน้ีมีหน้ีสินลนพนตัว แตไมมีเหตุ
อันสมควรที่จะฟนฟูกิจการหรือผูรองขอยื่นคํารองขอโดยไมสุจริต ถาลูกหน้ีหรือตัวแทนของลูกหน้ี
เปนผูยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาด หากเปนเจาหน้ียื่นคํารองขอให
ศาลมีคําสั่งยกคํารองขอและใหผูยื่นคํารองขอชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นแกลูกหน้ี และแกไขมาตรา
90/48 วรรคสี่ และมาตรา 90/58 วรรคสาม กําหนดใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาด
ตามรางกฎหมายลมละลายใหม เวนแตศาลจะเห็นวาการยกคํารองขอฟนฟูกิจการจะเปนประโยชน
แกลูกหน้ีและเจาหน้ีทั้งหลาย
5.2.3 กอนศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ

การที่ศาลจะมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการตามกฎหมายฟนฟูกิจการที่ใชบังคับอยู
ในปจจุบันจะเกิดจากกรณีดังตอไปน้ี

1) ในกรณีที่ ที่ประชุมเจาหน้ีลงมติไมใหต้ังผูทําแผนคนใหม และไมมีมติพิเศษยอมรับ
แผนหรือไมลงมติ หรือไมมีเจาหน้ีไปประชุม ใหนําบทบัญญัติมาตรา 90/48 วรรคสี่มาใชบังคับโดย
อนุโลม4

2) ในกรณีที่ ที่ประชุมเจาหน้ีลงมติไมใหต้ังผูทําแผนใหม หรือไมอาจมีมติเลือกผูทํา
แผนใหม หรือศาลมีเหตุผลอันสมควรที่จะไมใหต้ังผูทําแผนใหมตามมติที่ประชุมเจาหน้ี ใหนําบท
บัญญัติในมาตรา 90/48 วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม5

4 มาตรา 90/50 วรรคสอง.
5 มาตรา 90/52 วรรคสอง.
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3) ในกรณีที่ ที่ประชุมเจาหน้ีไมมีมติพิเศษยอมรับแผนของผูทําแผนคนใหม หรือแผน
ที่มีการแกไข หรือไมลงมติ หรือไมมีเจาหน้ีไปประชุม ใหนําบทบัญญัติในมาตรา 90/48 วรรคสี่ มา
ใชบังคับโดยอนุโลม6

4) ในกรณีที่ศาลไมเห็นชอบดวยแผน ใหศาลนัดพิจารณาวาสมควรใหลูกหน้ีลมละลาย
หรือไม โดยใหนําบทบัญญัติในมาตรา 90/48 วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม7

5) ในกรณีที่ประชุมเจาหน้ีสองคร้ังแลว แตเลือกผูบริหารแผนคนใหมไมได ถาศาลไม
เห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลาย ใหมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ8

ตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดไวดังกลาวขางตน ศาลจะมีคําสั่งยกเลิกคําสังใหฟนฟู
กิจการ ตามแนวคําพิพากษาศาลฎีกา ซึ่งวินิจฉัยวา เมื่อศาลลมละลายกลางมีคําสั่งไมเห็นชอบดวย
แผนฟนฟูกิจการ และใหยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการของลูกหน้ีแลว กระบวนการตางๆ ในคดีฟนฟู
กิจการของลูกหน้ีจึงสิ้นสุดลง9 ตามคําพิพากษาศาลฎีกาดังกลาว ทําใหลูกหน้ีรายน้ีใหบริษัทในเครือ
ของลูกหน้ีเปนผูยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการของลูกหน้ีอีกและไดรับการฟนฟูกิจการจนประสบ
ผลสําเร็จและศาลมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการแลว แตลูกหน้ีก็ยังคงตองผูกพันรับผิดชําระหน้ีตาม
คําขอรับชําระหน้ีในการฟนฟูกิจการและตามที่กําหนดไวในแผนฟนฟูกิจการ 10 แมลูกหน้ีตาม
คําพิพากษาศาลฎีกาดังกลาวขางตนจะออกจากการฟนฟูกิจการมาต้ังแตป 2549 แตปจจุบันน้ีป 2555
ยังมีคดีอุทธรณคําสั่งศาลลมละลายกลางที่ยกคําขอรับชําระหน้ีของเจาหน้ีรายหน่ึง ซึ่งเปนคดีสาขาที่
คางพิจารณาอยูในศาลฎีกา ทําใหเจาหน้ีที่อุทธรณคําสั่งศาลลมละลายกลางที่ยกคําขอรับชําระหน้ี
ตองรอเวลาถึง 5 ปเศษ ยังไมทราบวาศาลฎีกาจะมีคําสั่งใหไดรับชําระหน้ีหรือไม หากศาลฎีกามี
คําสั่งใหไดรับชําระหน้ีจะทําใหเจาหน้ีรายน้ีไดรับชําระหน้ีชากวาเจาหน้ีรายอ่ืนๆ ที่ไดรับชําระหน้ี
ตามแผนฟนฟูกิจการไปแลว นอกจากกรณีดังกลาวขางตนแลว ยังมีกรณีที่ศาลลมละลายกลางมี
คําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการของลูกหน้ีและโจทกขอใหยกคดีลมละลายขึ้นพิจารณาจนกระทั่ง
ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาด หลังจากศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ ลูกหน้ี
ยังคงดําเนินกิจการอยูตลอดมาและคางชําระหน้ีเปนจํานวนมาก จึงขอกูยืมเงินจากเจาหน้ีไปใชจาย
ในกิจการ ทําใหเจาหน้ีที่ทราบดีวาลูกหน้ีมีหน้ีสินลนพนตัวที่ไดใหลูกหน้ีกูยืมเงินไปในระหวางการ

6 มาตรา 90/54 วรรคเจ็ด.
7 มาตรา 90/58 วรรคสาม.
8 มาตรา 90/68 วรรคสาม.
9 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 648/2547.
10 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4948/2552.
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พิจารณาคดีลมละลายไมสามารถขอรับชําระหน้ีที่ไดใหลูกหน้ีกูยืมเงินไปได 11 การปลอยใหมี
ชองวางระหวางการยกคดีลมละลายขึ้นมาพิจารณาน้ัน ทําใหลูกหน้ีกอความเสียหายใหกับบรรดา
เจาหน้ีอีก ซึ่งเปนปญหาที่ควรไดรับการแกไขดวยการเปลี่ยนกระบวนจากการฟนฟูกิจการเปน
กระบวนการลมละลายใหมีความตอเน่ือง และตามรางพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. .. .
(กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี) ไดมีการกําหนดใหศาลพิจารณาวา
สมควรใหลูกหน้ีลมละลายหรือไม หากเห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลายก็ใหมีคําสั่งพิทักษทรัพยของ
ลูกหน้ีเด็ดขาดทันที และมีการยกเลิกมาตรา 90/50 มาตรา 90/52 มาตรา 90/54 สวนมาตรา 90/58
วรรคสาม ไดนําไปบัญญัติไวในมาตรา 90/58.1 สวนมาตรา 90/68 วรรคสาม ยังคงไวซึ่งหลักการ
เดิม ดังน้ันการใชดุลพินิจของศาลวาจะมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟู
กิจการ ศาลจะตองพิจารณาวาการยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการจะเปนประโยชนตอลูกหน้ีและเจาหน้ี
ทั้งหลาย หากไมเปนประโยชนตอลูกหน้ีและเจาหน้ีทั้งหลายศาลจะตองมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยของ
ลูกหน้ีเด็ดขาดหรือมีคําสั่งใหชําระกิจการและทรัพยสินตามรางกฎหมายลมละลายใหมทั้งฉบับ
ดังกลาวขางตน

จากการวิเคราะหกฎหมายของประเทศไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายของตางประเทศ
และตามแนวทางการรางกฎหมายลมละลายของ UNCITRAL จะพบวากฎหมายฟนฟูกิจการของ
ลูกหน้ีของประเทศสหรัฐอเมริกา กําหนดวาหากขอเสนอในแผนฟนฟูกิจการไมไดรับการยอมรับ
และมีการปฏิเสธคําขอแกไขแผนหรือคําขอจัดทําแผนฟนฟูกิจการใหม สวนกฎหมายฟนฟูกิจการ
ของประเทศอังกฤษ กําหนดวาหากแผนฟนฟูกิจการไมไดรับการยอมรับจากเจาหน้ี กฎหมายก็สามารถ
เปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนการชําระบัญชีได สวนกฎหมายฟนฟูกิจการของ
ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส กําหนดวาหากเจาพนักงานผูจัดทําแผนเห็นวาไมอาจทําแผนฟนฟู
กิจการของลูกหน้ีได สวนกฎหมายฟนฟูกิจการของประเทศสิงคโปร กําหนดวาเมื่อแผนฟนฟูไมได
รับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจาหน้ี สวนแนวทางการรางกฎหมายลมละลายของ UNCITRAL
กําหนดวาในกรณีไมสามารถเสนอแผนภายในกําหนดหรือไมสามารถทําใหแผนฟนฟูกิจการไดรับ
การอนุมัติ หรือไมไดรับอนุมัติใหแกไขแผนฟนฟูกิจการหรือแผนฟนฟูกิจการไมไดรับการรับรอง
จากศาล เมื่อเขาเงื่อนไขตามกฎหมายของแตละประเทศดังกลาวขางตน กระบวนการฟนฟูกิจการ
ของลูกหน้ีสามารถเปลี่ยนเปนกระบวนการชําระบัญชีหรือกระบวนการชําระบัญชีโดยคําสั่งศาลได
ดังน้ัน กฎหมายลมละลายในสวนที่เกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหน้ีของประเทศไทย ควรมี
มาตรการทางกฎหมายใหมีการเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลาย

11 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 382/2550.
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ใหมีกระบวนการจัดการทรัพยสินของลูกหน้ีโดยเร็ว โดยนําเสนอแนวทางในการแกไขกฎหมาย
ลมละลายใหยกเลิกมาตรา 90/50 มาตรา 90/52 มาตรา 90/54 และแกไขมาตรา 90/58 วรรคสาม และ
มาตรา 90/68 วรรคสาม ตามรางกฎหมายลมลายใหม ใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาด
เวนแตศาลจะเห็นวาการยกเลิกคําสั่งฟนฟูกิจการจะเปนประโยชนแกลูกหน้ีและเจาหน้ีทั้งหลาย
5.2.4 กอนศาลมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการ

การที่ศาลมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการ ตามมาตรา 90/70 วรรคสอง เมื่อระยะเวลา
ดําเนินการตามแผนสิ้นสุดลง แตการฟนฟูกิจการยังไมเปนผลสําเร็จ ผูบริหารแผน ผูบริหารแผน
ชั่วคราว หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย รายงานใหศาลทราบภายใน 14 วัน นับแตระยะเวลาตาม
แผนสิ้นสุดลง และศาลเห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลาย ใหมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาด
แตถาศาลไมเห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลายก็ใหมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการ

ตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดดังกลาวขางตน ถาศาลไมเห็นสมควรใหลูกหน้ี
ลมละลายศาลจะมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการ ซึ่งการยกเลิกการฟนฟูกิจการแตลูกหน้ียังคงตอง
ปฏิบัติตามแผนฟนฟูกิจการตอไปจนกวาจะชําระหน้ีตามแผนฟนฟูกิจการใหกับเจาหน้ีเสร็จสิ้น ใน
ระหวางที่ลูกหน้ีปฏิบัติตามแผนฟนฟูกิจการภายหลังศาลมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการ ทําใหลูกหน้ี
ผิดนัดชําระหน้ีตามแผนฟนฟูกิจการ ซึ่งการผิดนัดชําระหน้ีภายหลังออกจากการฟนฟูกิจการไปแลว
ยังไมมีบทบัญญัติของกฎหมายที่กําหนดมาตรการที่ชัดเจนวาจะตองดําเนินการกับลูกหน้ีอยางไร
ทําใหเกิดปญหาในทางกฎหมายวาศาลลมละลายกลางยังคงมีอํานาจบังคับลูกหน้ีใหปฏิบัติตามแผน
ตอไปหรือไมหรือจะตองใหเจาหน้ีไปดําเนินคดีทางแพงกับลูกหน้ีเปนคดีใหม กรณีน้ีมีความเห็น
ของนักกฎหมายแบงเปนสองกลุม กลุมแรกเห็นวาจะตองยื่นคํารองตอศาลลมละลายกลางใหมีคําสั่ง
ใหลูกหน้ีปฏิบัติตามแผนฟนฟูกิจการตอไปหรือบังคับคดีใหลูกหน้ีชําระหน้ีตามแผนฟนฟูกิจการ
สวนนักกฎหมายกลุมที่สองเห็นวาจะตองฟองลูกหน้ีตอศาลยุติธรรมเปนคดีใหมเพื่อบังคับลูกหน้ี
ใหชําระหน้ีตามแผนฟนฟูกิจการ แตปญหาทางกฎหมายดังกลาวศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งให
รับคดีไวพิจารณาหลังศาลมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการของลูกหน้ีเพื่อบังคับลูกหน้ีใหปฏิบัติตาม
แผนฟนฟูกิจการตอไป ซึ่งเปนการวางหลักปฏิบัติของศาลเพื่อเปนการแกไขปญหาในกรณีที่ลูกหน้ี
ผิดนัดชําระหน้ีตามแผนฟนฟูกิจการภายหลังศาลมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการแลว การที่ลูกหน้ีไม
สามารถปฏิบัติตามแผนฟนฟูกิจการตอไปใหประสบผลสําเร็จได ทําใหลูกหน้ีตองยื่นคํารองขอ
ฟนฟูกิจการใหมเปนรอบที่สอง อยางเชนลูกหน้ีราย บริษัทผูใหบริการโทรศัพทพื้นฐานแหงหน่ึง
ไดมีการฟนฟูกิจการเปนผลสําเร็จและออกจากการฟนฟูกิจการในป 2544 หลังจากน้ันกิจการก็
ขาดทุนมาตลอด ทําใหตองขอฟนฟูกิจการอีกคร้ังในป 2552 ปจจุบันยังคงอยูระหวางการฟนฟู
กิจการ และยังมี บริษัทผูผลิตและจําหนายสเตนเลสรายใหญรายหน่ึง ที่เขาสูกระบวนการฟนฟู
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กิจการในป 2542 ไดมีการฟนฟูกิจการเปนผลสําเร็จและออกจากการฟนฟูกิจการแลว หลังจากน้ัน
กิจการก็ขาดทุนมาตลอด ทําใหตองขอฟนฟูกิจการอีกคร้ังในป 2553 ปจจุบันยังคงอยูระหวางการ
ฟนฟูกิจการ ดังน้ัน การยกเลิกการฟนฟูกิจการควรมีกรณีเดียวคือการฟนฟูกิจการประสบผลสําเร็จ
โดยลูกหน้ีมีการชําระหน้ีตามแผนฟนฟูกิจการใหแกบรรดาเจาหน้ีครบถวนตามแผนฟนฟูกิจการ
แลวเทาน้ัน หากการฟนฟูกิจการไมประสบผลสําเร็จและลูกหน้ียังคงมีหน้ีสินลนพนตัวหรือยังคง
ไมสามารถชําระหน้ีได กรณีน้ีลูกหน้ีสมควรถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือในกรณีที่ลูกหน้ีมีความ
สามารถชําระหน้ีไดครบถวนก็ใหศาลมีคําสั่งใหยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ ซึ่งตรงกับราง
พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. .... (กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี)
มาตรา 90/70 วรรคสองตอนทายบัญญัติไววา ถาศาลเห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลาย ใหมีคําสั่ง
พิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาด แตถาไมเห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลาย ก็ใหมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งให
ฟนฟูกิจการ ตามรางกฎหมายลมละลายใหมไดกําหนดการใชดุลพินิจของศาลกอนศาลมีคําสั่ง
ยกเลิกการฟนฟูกิจการ หรือมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ ศาลจะตองพิจารณาวาการยกเลิกการ
ฟนฟูกิจการ หรือมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการจะเปนประโยชนตอลูกหน้ีและเจาหน้ีทั้งหลาย
หากไมเปนประโยชนตอลูกหน้ีและเจาหน้ีทั้งหลายศาลจะตองมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยของลูกหน้ี
เด็ดขาดหรือมีคําสั่งใหชําระกิจการและทรัพยสินแทนตามรางกฎหมายลมละลายใหมทั้งฉบับ

จากการวิเคราะหปญหาเปรียบเทียบกฎหมายของตางประเทศ และตามแนวทางของราง
กฎหมายลมละลายของ UNCITRAL จะพบวาเมื่อลูกหน้ีไมสามารถฟนฟูกิจการใหประสบผลสําเร็จ
ได กฎหมายกําหนดใหผูมีสวนไดเสียสามารถเสนอตอศาลใหเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟู
กิจการเปนกระบวนการชําระบัญชีหรือกระบวนพิจารณาคดีเพื่อชําระบัญชีโดยคําสั่งศาลได ดังน้ัน
กฎหมายลมละลายในสวนของการฟนฟูกิจการของลูกหน้ีของประเทศไทย ควรมีแนวทางในการ
นําเสนอแกไขกฎหมายใหมีการเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลาย
เพื่อใหมีกระบวนการจัดการทรัพยสินของลูกหน้ีที่รวดเร็วตอเน่ืองตอไปไดทันที โดยนําเสนอ
แนวทางในการแกไขมาตรา 90/70 วรรคสองตามรางกฎหมายลมละลาย กําหนดใหศาลมีคําสั่ง
พิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาด เวนแตศาลจะเห็นวาการยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการจะเปน
ประโยชนแกลูกหน้ีและเจาหน้ีทั้งหลาย

กระบวนการเปลี่ยนจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายหรือชําระกิจการ
และทรัพยสินของลูกหน้ีของประเทศไทยดังกลาวขางตนที่ไดทําการศึกษาวิเคราะหมาขางตน
พบวาเงื่อนไขในการเปลี่ยนกระบวนการยังไมเปดกวางเหมือนกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสและตามแนวทางการรางกฎหมายของUNCITRAL ที่กําหนดเงื่อนไขในการเปลี่ยน
กระบวนการไดเมื่อลูกหน้ีไมเสนอแผนภายในกําหนดเวลาตามกฎหมาย เจาหน้ีไมมีมติยอมรับแผน

DPU



125

หรือเจาหน้ีไมลงมติยอมรับแผน หรือเจาหน้ีไมไปประชุม หรือเจาหน้ีไมลงมติต้ังผูทําแผนใหม
หรือไมมีมติยอมรับแผนใหม หรือศาลไมเห็นชอบดวยแผน หรือแผนถูกคัดคาน หรือมีการผิดนัด
ชําระหน้ีตามแผน กรณีดังกลาวบุคคลตางๆ ที่กฎหมายกําหนดไวสามารถยื่นคํารองขอตอศาลใหมี
คําสั่งเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนการชําระบัญชีไดทันที แตกฎหมายลมละลายของ
ประเทศไทยยังไมมีบทบัญญัติใหศาลเปลี่ยนไดทันที ยกเวนเฉพาะกรณีตามมาตรา 90/68 วรรคสาม
และมาตรา 90/70 วรรคสอง เทาน้ัน สวนมาตรา 90/48 วรรคสี่ และมาตราอ่ืนๆ ที่ใหนํามาตรา 90/48
วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม ศาลจะตองมีคําสั่งยกคํารองขอฟนฟูกิจการ หรือมีคําสั่งใหยกเลิก
คําสั่งใหฟนฟูกิจการกอน แลวใหยกคดีลมละลายที่ยื่นฟองไวแลวมาพิจารณาสั่งพิทักษทรัพยลูกหน้ี
เด็ดขาด นอกจากมาตราตางๆ ดังกลาวขางตนแลว กฎหมายลมละลายของประเทศไทยยังไมมี
บทบัญญัติใหสามารถเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนการลมละลายหรือชําระกิจการ
และทรัพยสินไดเลย อยางในกรณีไมเสนอแผนภายในกําหนดระยะเวลาตามกฎหมาย เจาหน้ีไมลง
มติยอมรับแผน ศาลไมเห็นชอบดวยแผน มีการผิดนัดชําระหน้ีตามแผน จึงเปนกรณีที่แตกตางจาก
กฎหมายลมละลายของนานาอารยประเทศ กฏหมายลมละลายของประเทศไทยจึงไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคของกฎหมายลมละลาย กฎหมายลมละลายของประเทศไทยจึงควรไดรับการปรับปรุง
แกไขในมาตราตางๆ ที่เกี่ยวกับการฟนฟูกิจการที่ไมสามารถฟนฟูกิจการใหประสบผลสําเร็จใหศาล
มีอํานาจเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนการชําระบัญชีทันที โดยไมตองคํานึงถึงกรณีที่
ลูกหน้ีถูกฟองคดีลมละลายไวแลว เพื่อเปนการแกไขปญหาการลมละลายใหทันตอเหตุการณ

นอกจากที่กลาวขางตน กรณีการยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการแลวทิ้งคํารอง ถอนคํารอง ไม
วางคาธรรมเนียมเพิ่ม ผิดนัดชําระหน้ีตามแผน ซึ่งยังไมมีกฎหมายบัญญัติใหเปลี่ยนกระบวนการได
ทั้งๆ ที่กระบวนการขอฟนฟูกิจการของลูกหน้ีที่ยื่นเขามาใหศาลพิจารณาสั่งใหฟนฟูกิจการน้ัน ศาล
จะตองพิจารณาอยางจริงจังไมควรใหลูกหน้ีที่เขามาแลวตองออกไปโดยไมมีทางที่จะแกไขปญหา
หน้ีสินและกิจการของตนเองได หากศาลพิจารณาแลวเห็นวาลูกหน้ีมีความสามารถฟนฟูกิจการไดก็
ใหศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ แตถาศาลเห็นวาลูกหน้ีไมสามารถฟนฟูกิจการได หรือมีการทิ้งคํารอง
ขอ ถอนคํารองขอ ก็ใหศาลมีคําสั่งใหเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนการชําระบัญชี
ทันที แตถาศาลเห็นวาลูกหน้ีไมมีหน้ีสินลนพนตัว หรือมีทรัพยสินมากกวาหน้ีสิน หรือมีความ
สามารถชําระหน้ีใหกับบรรดาเจาหน้ีไดทั้งหมด และลูกหน้ีมีความสามารถที่จะดําเนินธุรกิจตอไป
ไดโดยไมตองฟนฟูกิจการ ก็ใหศาลมีคําสั่งยกคํารองขอฟนฟูกิจการและจําหนายคดีออกจากสารบบ
ความ หรืออนุญาตใหถอนคํารอง หรือยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ เมื่อศาลมีคําสั่งดังกลาวแลว หาก
ลูกหน้ีเขามาขอฟนฟูกิจการอีกภายในกําหนดเวลา 6 เดือนนับแตวันที่ศาลมีคําสั่ง กฎหมายควร
กําหนดใหศาลมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาดหรือมีคําสั่งใหชําระกิจการและทรัพยสิน

DPU



126

ทันที โดยกําหนดเปนมาตรการปองกันไมใหลูกหน้ีใชกระบวนการฟนฟูกิจการเปนการยืดเวลาการ
ชําระหน้ีเพื่อเปนมาตรการลงโทษลูกหน้ีที่ไมสุจริต การกําหนดมาตรการลงโทษดังกลาวจะทําให
ลูกหน้ีที่มีความประสงคที่จะยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการจะตองเปนลูกหน้ีที่มีความ
ตองการฟนฟูกิจการจริงๆ ที่สมควรไดรับการแกไขปญหาการมีหน้ีสินลนพนตัวหรือมีหน้ีสิน
มากกวาทรัพยสินดวยวิธีการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี

5.3 การไตสวนคํารอง
เมื่อเจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูบริหารแผน ผูบริหารแผนชั่วคราว รายงานตอศาล ให

ศาลนัดพิจารณาเปนการดวน และแจงวันนัดใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบ ใหเจาพนัก งาน
พิทักษทรัพยแจงใหลูกหน้ี เจาหน้ีทั้งหลายทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวัน ใหศาลพิจารณา
พยานหลักฐานในสํานวนและฟงคําชี้แจงของเจาพนักงานพิทักษทรัพย เจาหน้ี และคําคัดคานของ
ลูกหน้ี การไตสวนคํารองของศาลก็เพื่อพิจารณาวามีเหตุตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดหรือไม และ
แมจะมีเหตุตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด แตกฎหมายก็ให อํานาจศาลในการใชดุลพินิจวาจะมี
คําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาด หรือยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ หรือยกเลิกการฟนฟูกิจการซึ่งทํา
ใหกฎหมายลมละลายของประเทศไทยไมมีความแนนอน ขึ้นอยูกับการใชดุลพินิจของศาล ดังน้ัน
ควรมีแนวทางในการนําเสนอแกไขกฎหมายลมละลายกําหนดการใชดุลพินิจของศาลใหศาลใช
ดุลพินิจใหลูกหน้ีออกจากกระบวนการฟนฟูกิจการเฉพาะกรณีที่เจาหน้ีเปนผูยื่นคํารองขอและศาล
เห็นวาลูกหน้ีมีทรัพยสินมากกวาหน้ีสิน หรือลูกหน้ีอาจชําระหน้ีใหกับบรรดาเจาหน้ีไดทั้งหมด
หรือมีเหตุอ่ืนที่ไมควรใหลูกหน้ีลมละลาย แตถาหากลูกหน้ีเปนผูยื่นคํารองขอแลวทิ้งคํารองขอ
หรือไมวางเงินคาธรรมเนียมเพิ่ม หรือแผนไมผานไมวากรณีใดๆ ใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของ
ลูกหน้ีเด็ดขาด เวนแตลูกหน้ีพิสูจนไดวาลูกหน้ีมีทรัพยสินมากกวาหน้ีสินและมีความสามารถชําระ
หน้ีใหกับบรรดาเจาหน้ีไดทั้งหมด และการใหลูกหน้ีออกจากการฟนฟูกิจการจะเปนประโยชนตอ
ลูกหน้ีและเจาหน้ีทั้งหลาย

5.4 การพิจารณาและมีคําสั่งคํารองของศาล
เมื่อศาลไดรับคํารองขอใหเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการ

ลมละลายหรือชําระบัญชี ศาลจะตองดําเนินการไตสวนเปนการดวน และตองไตสวนติดตอกันไป
ทุกวันจนกวาการไตสวนจะเสร็จสิ้น การเลื่อนการไตสวนจะกระทําไดเฉพาะกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย
เทาน้ัน
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การไตสวนคํารองขอ ศาลตองพิจารณาวาเขาเงื่อนไขในการขอเปลี่ยนกระบวนการจาก
การฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายหรือไม และตองฟงคําคัดคานของอีกฝายหน่ึง หากได
ความจริงวาเขาเงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนดก็ใหศาลมีคําสั่งเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟู
กิจการเปนกระบวนการลมละลายหรือชําระกิจการและทรัพยสิน และใหสภาวะการหยุดพักชําระ
หน้ี (Automatic Stay) ยังคงมีอยูตอไป หากไมเขาเงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนดก็ใหศาลมีคําสั่งให
ลูกหน้ีดําเนินการฟนฟูกิจการตอไปในกรณีที่ศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการของลูกหน้ีแลว หากศาลยัง
ไมมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการของลูกหน้ีก็ใหศาลมีคําสั่งยกคํารองขอ หรือหากลูกหน้ีมีความสามารถ
ดําเนินกิจการตอไปไดก็ใหมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการหรือยกเลิกการฟนฟูกิจการ

ในการสั่งเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายหรือชําระ
กิจการและทรัพยสิน ศาลมีอํานาจสั่งเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการ
ลมละลายหรือชําระกิจการและทรัพยสินได เมื่อปรากฏเหตุการณดังตอไปน้ี

1) เมื่อลูกหน้ีเปนผูยื่นคํารองขอ และศาลมีคําสั่งรับคํารองขอใหฟนฟูกิจการของลูกหน้ี
ไวพิจารณาแลว ในระหวางที่ศาลยังไมมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการของลูกหน้ี ผูรองขอไมวางเงินประกัน
เพิ่ม หรือผูรองขอทิ้งคํารองขอ หรือขาดนัดพิจารณา และศาลเห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลาย

2) เมื่อศาลไตสวนคํารองขอแลวไมมีเหตุอันสมควรที่จะฟนฟูกิจการ หรือผูรองขอยื่น
คํารองขอโดยไมสุจริต หรือในกรณีที่ประชุมเจาหน้ีไมมีมติพิเศษยอมรับแผน หรือไมลงมติ หรือไม
มีเจาหน้ีไปประชุม หรือในกรณีที่ศาลมีคําสั่งไมเห็นชอบดวยแผน และเห็นสมควรใหลูกหน้ี
ลมละลาย

3) เมื่อศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการของลูกหน้ีแลว ผูรองขอไมยอมวางเงินประกันเพิ่ม
และไมมีผูรองขอแทนหรือมีแตไมยอมวางเงินประกันเพิ่ม หรือในกรณีที่ประชุมเจาหน้ีไมอาจมีมติ
เลือกผูทําแผนได หรือในกรณีที่ประชุมเจาหน้ีมีมติเลือกผูทําแผน แตศาลมีเหตุผลอันสมควรที่จะไม
ต้ังผูทําแผน หรือที่ประชุมเจาหน้ีไมมีมติเลือกผูทําแผน หรือในกรณีที่ประชุมเจาหน้ีไมมีมติพิเศษ
ยอมรับแผน หรือไมลงมติ หรือไมมีเจาหน้ีไปประชุม หรือในกรณีที่ประชุมเจาหน้ีลงมติไมใหต้ัง
ผูทําแผนคนใหม และไมมีมติพิเศษยอมรับแผนหรือไมลงมติ หรือไมมีเจาหน้ีไปประชุม หรือใน
กรณีที่ประชุมเจาหน้ีลงมติไมใหต้ังผูทําแผนใหม หรือไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนใหม หรือศาลมี
เหตุผลอันสมควรที่จะไมใหต้ังผูทําแผนใหมตามมติที่ประชุมเจาหน้ี หรือในกรณีที่ประชุมเจาหน้ี
ไมมีมติพิเศษยอมรับแผนของผูทําแผนคนใหม หรือแผนที่มีการแกไข หรือไมลงมติ หรือไมมีเจาหน้ี
ไปประชุม หรือในกรณีที่ศาลไมเห็นชอบดวยแผน แมที่ประชุมเจาหน้ีจะมีมติยอมรับแผน หรือใน
กรณีที่ประชุมเจาหน้ีสองคร้ังแลว แตเลือกผูบริหารแผนคนใหมไมได ถาศาลเห็นสมควรใหลูกหน้ี
ลมละลาย
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4) เมื่อระยะเวลาดําเนินการตามแผนสิ้นสุด แตการฟนฟูกิจการยังไมเปนผลสําเร็จตาม
แผน และลูกหน้ียังคงมีหน้ีสินลนพนตัวและมีแนวโนมที่จะไมสามารถชําระหน้ีใหกับบรรดาเจาหน้ี
ไดถือเปนเหตุอันสมควรที่ศาลจะมีคําสั่งใหลูกหน้ีลมละลาย

การที่กฎหมายกําหนดใหศาลมีอํานาจในการเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการ
เปนกระบวนการลมละลายหรือชําระบัญชี จะพบในกฎหมายฟนฟูกิจการของทุกประเทศ โดย
ยอมรับวาศาลเปนองคกรที่มีความยุติธรรมเหมาะสมที่จะเขามาเกี่ยวของในกระบวนการฟนฟู
กิจการต้ังแตเร่ิมตนจนสิ้นสุด อยางประเทศสิงคโปรศาลมีบทบาทในกระบวนการฟนฟูกิจการเปน
อยางดี เพราะศาลอยูในสถานะเปนคณะกรรมการการคา (Board of Trade) อยางในประเทศสหรัฐ
อเมริกามีการแบงแยกศาลพิเศษเฉพาะเร่ืองทําใหผูพิพากษามีความเชี่ยวชาญในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
เปนพิเศษ และประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส จะมีศาลการคาซึ่งเชี่ยวชาญการคาโดยเฉพาะ ดังน้ัน การ
ใหศาลชวยควบคุมการดําเนินการในกระบวนการฟนฟูกิจการและเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟู
กิจการเปนกระบวนการลมละลายหรือชําระบัญชีจึงเปนสิ่งจําเปนที่จะตองมี แตตองใหอํานาจใน
การใชดุลพินิจอยางจํากัดไมใหศาลใชดุลพินิจกวางจนเกินไป

5.5 การดําเนินการภายหลังศาลมีคําสั่งใหเปลี่ยน
การดําเนินการภายหลังศาลมีคําสั่งใหเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปน

กระบวนการลมละลายหรือชําระบัญชี กฎหมายควรกําหนดใหใชกระบวนการลมละลายหรือ
กระบวนชําระกิจการและทรัพยสินในสวนของกฎหมายลมละลายวาดวยการลมละลายหรือการ
ชําระกิจการและทรัพยสินโดยตรง

สวนคาธรรมเนียมและคาใชจายจะเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายลมละลาย ซึ่งจะ
มีคาธรรมเนียมและคาใชจายถูกกวาการดําเนินกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี

การขอรับชําระหน้ี
ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาดแลว กฎหมายใหถือวาวันที่ศาลมี

คําสั่งรับคํารองขอใหมีการฟนฟูกิจการไวพิจารณาเปนวันที่มีการขอใหลูกหน้ีลมละลาย และให
เจาหน้ีซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหน้ีในการฟนฟูกิจการรวมทั้งเจาหน้ีในหน้ีอ่ืนที่อาจขอรับชําระหน้ีได
จากมูลหน้ีที่ไดเกิดขึ้นต้ังแตศาลไดมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ ยื่นคําขอรับชําระหน้ีตอเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยภายในกําหนดเวลาตามที่กําหนดไวในกฎหมายลมละลายมาตรา 91 แลวใหดําเนินการ
ตอไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายลมละลายมาตรา 104 ถึงมาตรา 108 การยื่นคําขอรับชําระหน้ีใน
กรณีที่มีการเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลาย เจา หน้ีที่ไดยื่น
คําขอรับชําระหน้ีไวแลวไมควรกําหนดใหตองยื่นคําขอรับชําระหน้ีอีก อันเปนการยื่นคําขอรับชําระ
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หน้ีซ้ําซอนกับคําขอรับชําระหน้ีเดิม ทําใหเสียเวลาและคาใชจายเพิ่ม กฎหมายควรกําหนดใหใช
คําขอรับชําระหน้ีเดิมได สวนเจาหน้ีใหมที่เกิดขึ้นในระหวางการฟนฟูกิจการ ก็มีหลักฐานการเปน
หน้ีที่ชัดเจนอยูแลว ก็ไมจําเปนตองยื่นคําขอรับชําระหน้ีเชนเดียวกัน กรณีน้ีควรมีการนําเสนอ
แนวทางในการแกไขกฎหมาย โดยกําหนดใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยดําเนินการรวบรวม
ทรัพยสินของลูกหน้ีเพื่อนํามาชําระหน้ีใหแกบรรดาเจาหน้ีทั้งหลายไดโดยเจาหน้ีทั้งหลายไมตอง
ยื่นคําขอรับชําระหน้ีอีก

หน้ีคาตอบแทนของผูบริหารชั่วคราว ผูทําแผน ผูบริหารแผน และผูบริหารแผนชั่วคราว
และหน้ีซึ่งเจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูบริหารชั่วคราว ผูทําแผน ผูบริหารแผน หรือผูบริหารแผน
ชั่วคราวกอขึ้นเพื่อประโยชนในการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี รวมถึงหน้ีซึ่งลูกหน้ีกอขึ้นโดยชอบตาม
มาตรา 90/12 (9) มิใหอยูภายใตบังคับแหงมาตรา 94 (2)

หน้ีซึ่งเจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูทําแผน ผูบริหารแผน หรือผูบริหารแผนชั่วคราวกอ
ขึ้นตามแผนเพื่อประโยชนในการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี ใหจัดอยูในลําดับเดียวกับคาใชจายของเจา
พนักงานพิทักษทรัพยในการจัดการทรัพยสินของลูกหน้ีตามมาตรา 130 (2)

หน้ีจํานวนใดที่เจาหน้ีตามวรรคหน่ึงไดชําระคาธรรมเนียมคําขอรับชําระหน้ีในการ
ฟนฟูกิจการแลว เจาหน้ีไมตองชําระคาธรรมเนียมคําขอรับชําระหน้ีในคดีลมละลายสําหรั บหน้ี
จํานวนน้ันอีก

ใหที่ประชุมเจาหน้ีคร้ังแรกแตงต้ังเจาหน้ีคนหน่ึงหรือหลายคนทําหนาที่เปนเจาหน้ี
ผูเปนโจทก

คําสั่งของศาลที่ใหพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาดตามความในมาตรา 90/48 ไมกระทบ
ถึงการใดที่ไดกระทําโดยสุจริตและเปนไปตามแผนแลวกอนศาลมีคําสั่งเชนวาน้ัน และมีผลใหหน้ี
ที่เจาหน้ีมีสิทธิไดรับชําระในการฟนฟูกิจการกลับคืนสูสถานะดังที่เปนอยูเดิมเวนแตสภาพหน้ีใน
ขณะน้ันจะไมเปดชองใหกระทําได

5.6 การพิทักษทรัพยหรือการชําระกิจการและทรัพยสิน
การที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยหรือคําสั่งใหชําระกิจการและทรัพยสินเปนคําสั่งที่มีผล

ตอลูกหน้ีทําใหกระบวนการฟนฟูกิจการสิ้นสุดลง ทําใหลูกหน้ีตองเขาสูกระบวนการลมละลายหรือ
ชําระบัญชี หากตอมาศาลมีคําพิพากษาใหลูกหน้ีลมละลาย มีผลทําใหลูกหน้ีตองเลิกกิจการไปโดย
ผลของกฎหมาย

มูลเหตุที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยหรือชําระบัญชี เมื่อปรากฏเหตุการณตามกรณี
ดังตอไปน้ี
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1) กรณีที่ประชุมเจาหน้ีไมมีมติพิเศษยอมรับแผน ไมลงมติ ไมมีเจาหน้ีไปประชุม ตาม
มาตรา 90/48 วรรคสี่ และเปนกรณีที่ลูกหน้ีถูกฟองลมละลายไวกอน และศาลเห็นควรใหลูกหน้ี
ลมละลาย ซึ่งตอมาศาลมีคําสั่งพิทักษเด็ดขาดในคดีลมละลายที่งดการพิจารณาไวน้ัน

2) กรณีที่ประชุมเจาหน้ีลงมติไมใหต้ังผูทําแผนคนใหม และไมมีมติพิเศษยอมรับแผน
ไมลงมติ ไมมี เจาหน้ีไปประชุม ตามมาตรา 90/50 วรรคสอง (นํามาตรา 90/48 มาใชบังคับโดยอนุโลม)
และเปนกรณีที่ลูกหน้ีถูกฟองลมละลายไวกอน และศาลเห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลาย ซึ่งตอมา
ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดในคดีลมละลายที่งดการพิจารณาไวน้ัน

3) กรณีที่ประชุมเจาหน้ีลงมติไมใหต้ังผูทําแผนคนใหม หรือไมอาจมีมติเลือกผูทําแผน
คนใหม หรือศาลมีเหตุอันสมควรที่จะไมต้ังผูทําแผนคนใหมตามมติที่ประชุมเจาหน้ี ตามมาตรา
90/52 วรรคสอง (นํามาตรา 90/48 วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม) และเปนกรณีที่ลูกหน้ีถูกฟองลมละลาย
ไวกอน และศาลเห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลาย ซึ่งตอมาศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย ของลูกหน้ี
เด็ดขาดในคดีลมละลายที่งดการพิจารณาไวน้ัน

4) กรณีที่ประชุมเจาหน้ีไมมีมติพิเศษยอมรับแผนของผูทําแผนคนใหม แผนที่มีการ
แกไข ไมลงมติประการใด ไมมีเจาหน้ีไปประชุมตามมาตรา 90/54 วรรคเจ็ด (นํามาตรา 90/48 มาใช
บังคับโดยอนุโลม) และเปนกรณีที่ลูกหน้ีถูกฟองลมละลายไวกอนและศาลเห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลาย
ซึ่งตอมาศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาดในคดีลมละลายที่งดการพิจารณาไวน้ัน

5) กรณีศาลไมเห็นชอบดวยแผน แมที่ประชุมเจาหน้ีมีมติยอมรับแผนตามมาตรา 90/58
วรรคสาม (นํามาตรา 90/48 มาใชบังคับโดยอนุโลม) และเปนกรณีที่ลูกหน้ีถูกฟองลมละลายไวกอน
และศาลเห็นสมควรใหลูกหน้ีลมละลาย ซึ่งตอมาศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาดในคดี
ลมละลายที่งดการพิจารณาไวน้ัน

6) กรณีที่ประชุมเจาหน้ีประชุมสองคร้ังแลว แตไมอาจมีมติเลือกผูบริหารแผนคนใหม
ได ตามมาตรา 90/68 วรรคสาม และเห็นสมควรใหลมละลาย ใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ี
เด็ดขาดในคดีฟนฟูกิจการ

7) กรณีที่ระยะเวลาดําเนินการตามแผนสิ้นสุด แตการฟนฟูกิจการยังไมเปนผลสําเร็จ
ซึ่งผูบริหารแผน ผูบริหารแผนชั่วคราว หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยแลวแตกรณี รายงานใหศาล
ทราบภายใน 14 วัน นับแตระยะเวลาตามแผนสิ้นสุดลง และศาลพิจารณาแลวเห็นสมควรใหลูกหน้ี
ลมละลายตามมาตรา 90/70 วรรคสอง ใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาดในคดีฟนฟู
กิจการ

การปฏิบัติ กรณีตาม (1) ถึง (5) หากศาลเห็นวายังไมสมควรใหลูกหน้ีลมละลาย และ
ลูกหน้ีไมมีคดีลมละลายคางพิจารณาอยู ศาลจะมีคําสั่งเพียงวา “ไมเห็นชอบดวยแผน และใหยกเลิก
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คําสั่งใหฟนฟูกิจการของลูกหน้ี” แตถาลูกหน้ีถูกฟองเปนคดีลมละลายไวกอนแลว ศาลจะมีคําสั่ง
เพิ่มเติมใหดําเนินคดีลมละลายที่งดการพิจารณาไวตอไป

ในกรณีที่แผนฟนฟูกิจการของลูกหน้ีไมผานการยอมรับเจาหน้ีหรือเห็นชอบจากศาล
ไดมีผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอกฎหมายลมละลาย (ในสวนการฟนฟูกิจการ) เมื่อป 2545 ที่วา
ในกรณีที่แผนฟนฟูกิจการไมผาน ควรจะใหลูกหน้ีลมละลายอัตโนมัติหรือไม ซึ่งมีบุคคลที่เห็นควร
ใหลูกหน้ีลมละลายโดยอัตโนมัติจํานวนรอยละ 46 แตนักวิชาการเห็นควรใหลูกหน้ีลมละลายโดย
อัตโนมัติจํานวนเต็มรอยละ 100 และมีบุคคลหลากหลายอาชีพที่เห็นดวยคือ เลขาธิการสมาคม
ธนาคารไทย อดีตอธิบดีกรมบังคับคดี นักวิชาการ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูพิพากษาอาวุโส ศาลลมละลายกลาง จํานวน 2 ทาน ผูพิพากษาศาลลมละลายกลาง จํานวน 2 ทาน
เลขานุการศาลลมละลายกลาง ปรึกษากฎหมาย ธนาคารกรุงเทพ ผูอํานวยการฝายกฎหมาย ธนาคาร
กสิกรไทย และทนายความอาวุโส ฝายกฎหมาย ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งผูเขียนมีความเห็นเปน
แนวทางเดียวกันกับบุคคลดังกลาวขางตน ดังน้ัน กฎหมายฟนฟูกิจการของประเทศไทยควรมี
มาตรการทางกฎหมายกําหนดใหลูกหน้ีที่เปนผูยื่นขอฟนฟูกิจการ หากแผนฟนฟูกิจการไมผานไม
วากรณีใดๆ ควรใหลูกหน้ีลมละลายโดยอัตโนมัติใหมีกระบวนการตอเน่ืองเพื่อจัดการแกไขปญหา
การฟองคดีลมละลายของลูกหน้ีใหสําเร็จเสร็จสิ้นไปในคร้ังเดียวกัน

ผลของการมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาดในการฟนฟูกิจการ
1) กรณีที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาดในการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี ให

ถือวาวันที่ศาลมีคําสั่งรับคํารองขอฟนฟูกิจการไวพิจารณา เปนวันที่มีการขอใหลูกหน้ีลมละลาย
และใหเจาหน้ีซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหน้ีในการฟนฟูกิจการ (หมายถึงเจาหน้ีซึ่งไดยื่นคําขอรับชําระ
หน้ีในการฟนฟูกิจการไวแลวและเจาหน้ีตามมาตรา 90/61 (1)) รวมทั้งเจาหน้ีที่อาจขอรับชําระหน้ี
ไดจากมูลหน้ีที่เกิดขึ้นต้ังแตศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ ยื่นคําขอรับชําระหน้ีตอเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยตามมาตรา 91 แลวดําเนินการตอไปตามมาตรา 104 ถึง มาตรา 108 (มาตรา 90/77 วรรคหน่ึง)

2) หน้ีคาตอบแทนของผูบริหารชั่วคราว ผูทําแผน ผูบริหารแผน และผูบริหารแผน
ชั่วคราว และหน้ีซึ่งเจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูบริหารชั่วคราว ผูทําแผน ผูบริหารแผน หรือผูบริหาร
แผนชั่วคราวกอขึ้นเพื่อประโยชนในการฟนฟูกิจการของลูกหน้ี รวมถึงหน้ีซึ่งลูกหน้ีกอขึ้นโดยชอบ
ตามมาตรา 90/12 (9) มิใหอยูภายใตบังคับแหงมาตรา 94 (2)

3) หน้ีซึ่งเจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูทําแผน ผูบริหารแผน ผูบริหารแผนชั่วคราวกอขึ้น
ตามแผนเพื่อประโยชนในการฟนฟูกิจการของลูกหน้ีใหจัดอยูในลําดับเดียวกับคาใชจายของ
เจาพนักงานพิทักษทรัพยในการจัดการทรัพยสินของลูกหน้ีตามมาตรา 130 (2) ตามมาตรา 90/77
วรรคสาม
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4) คําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาดในการฟนฟูกิจการ ไมกระทบถึงการใดที่ไดกระทํา
โดยสุจริตและเปนไปตามแผนแลวกอนศาลมีคําสั่งเชนวาน้ัน และมีผลใหหน้ีที่เจาหน้ีมีสิทธิไดรับ
ชําระหน้ีในการฟนฟูกิจการกลับคืนสูสถานะดังที่เปนอยูเดิม เวนแตสภาพแหงหน้ีในขณะน้ันจะไม
เปดชองใหกระทําได (มาตรา 90/78)

5) คําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาดในคดีฟนฟูกิจการ ถือเปนคําสั่งวินิจฉัยชี้ขาด
คดีของศาลในสวนที่เกี่ยวกับการฟนฟูกิจการ คําสั่งดังกลาวไมตองหามอุทธรณ โดยตองอุทธรณไป
ยังศาลฎีกาภายในกําหนด 1 เดือน นับแตวันที่ไดอานคําสั่งน้ันตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลลมละลาย
และวิธีพิจารณาคดีลมละลาย พุทธศักราช 2542 มาตรา 24

5.7 การปดคดีสิ้นสุดการชําระบัญชี
เมื่อผูชําระกิจการและทรัพยสินไดแบงทรัพยสินของลูกหน้ี หรือเมื่อลูกหน้ีไมมี

ทรัพยสินจะใหแบง หรือการแบงทรัพยสินจะไมคุมกับคาใชจาย ผูชําระกิจการและทรัพยสินอาจทํา
รายงานแสดงกิจการและบัญชีรับจายในคดีชําระกิจการและทรัพยสิน ยื่นตอเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยและขอใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยสั่งปดคดีได

เมื่อเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดพิจารณารายงานและบัญชีของผูชําระกิจการและ
ทรัพยสินประกอบกับคําคัดคานของเจาหน้ีหรือผูมีสวนไดเสียแลว เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะสั่ง
ใหปดคดีหรือไมก็ได และใหแจงคําสั่งน้ันใหศาลทราบดวย

คําสั่งปดคดีทําใหผูชําระกิจการและทรัพยสินพนจากความรับผิดในหนาที่จนถึงวันที่
เจาพนักงานพิทักษทรัพยสั่งน้ัน

ถาผูมีสวนไดเสียหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยเห็นวาลูกหน้ีมีทรัพยสินขึ้นใหม ใหเจา
พนักงานพิทักษทรัพยมีคําสั่งเปดคดีและต้ังผูชําระกิจการและทรัพยสินคนใหมเพื่อทําหนาที่ชําระ
กิจการและทรัพยสินของลูกหน้ีตอไป

ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเขาสูการชําระบัญชีภายใตหมวดที่ 7
บุริมสิทธิตางๆ จะเปนไปตามที่กําหนดในหมวดที่ 7 สําหรับเจาหน้ีที่ใหความชวยเหลือทางการเงิน
ที่อยูในฐานะเปนเจาหน้ีที่มีบุริมสิทธิในคาใชจายเพื่อการบริหารภายใตหมวดที่ 11 น้ันก็จะมีสิทธิ
ไดรับชําระหน้ีในลําดับที่ 2 ถัดจากเจาหน้ีบุริมสิทธิในคาใชจายเพื่อการบริหารภายใตหมวดที่ 7

การชําระบัญชีตามหมวดที่ 11 ถาแผนไมไดรับการยืนยันภายใตมาตรา 1173 กอน 5 ป
หลังจากวันที่ศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ ศาลจะสั่งผูจัดการทรัพยสิน (Trustee) หยุดดําเนินการกับ
ลูกหน้ีและรวบรวมเงินและทรัพยสินเหมือนกับการดําเนินคดีภายใตหมวดที 7 ตามกฎหมายน้ี
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บทที่ 6 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
 วิทยานิพนธเ ร่ืองการเปล่ียนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการ
ลมละลาย มีวัตถุประสงคในการศึกษาเพ่ือทราบถึงแนวคิดในการเปล่ียนกระบวนการจากการฟนฟู
กิจการเปนกระบวนการลมละลาย ตามกฎหมายของตางประเทศท่ีผูเขียนไดเลือกทําการศึกษา ไดแก 
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ประเทศสิงคโปร 
และตามแนวทางการรางกฎหมายลมละลายของคณะกรรมาธิการวาดวยกฎหมายการคาระหวาง
ประเทศแหงสหประชาชาติ (UNCITRAL) รวมถึงกฎหมายของประเทศไทย เพื่อนําปญหาทาง
กฎหมายมาวิเคราะหเปรียบเทียบ ประกอบการนําเสนอกรอบแนวคิดในการกําหนดมาตรการทาง
กฎหมายลมละลายในสวนกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหนี้โดยเฉพาะลูกหนี้ท่ี
ยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการ แตไมสามารถฟนฟูกิจการใหประสบผลสําเร็จได และลูกหนี้ยังคงมี
หนี้สินลนพนตัวหรือยังคงไมสามารถชําระหนี้ใหกับบรรดาเจาหนี้ได กฎหมายฟนฟูกิจการควรมี
มาตรการในการเปล่ียนกระบวนการจากกระบวนการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายใหเปน
กระบวนการตอเนื่องโดยอัตโนมัติ เพื่อแกไขปญหาการมีหนี้สินลนพนตัวของลูกหนี้ใหเสร็จส้ินไป
ในคราวเดียวกัน อันจะทําใหเกิดผลดีกับท้ังลูกหนี้ เจาหนี้ และระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 
ซ่ึงผูเขียนขอสรุปและเสนอแนะไวดังนี้ 
 
6.1 บทสรุป 
 กฎหมายวาดวยการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ บัญญัติข้ึนมาเพ่ือชวยเหลือลูกหนี้ ท่ี
ประกอบธุรกิจแลวประสบปญหาทางการเงินทําใหกิจการมีหนี้สินมากกวาทรัพยสิน หรือทําใหไม
สามารถชําระหนี้ใหกับบรรดาเจาหนี้ได หากลูกหนี้ท่ีมีความสุจริตและกิจการของลูกหนี้สามารถ
ฟนฟูกิจการใหกลับมาดํารงคงอยูเพื่อประกอบกิจการใหมีผลกําไรตอไปได โดยไมตองลมละลาย 
เปนการเปดโอกาสใหลูกหนี้ไดเลือกใชชองทางกฎหมายวาจะเขาสูกระบวนการลมละลายหรือจะ
เขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ หากลูกหนี้ไดตัดสินใจเลือกท่ีจะเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการแลว  
ลูกหนี้ไมสามารถฟนฟูกิจการใหประสบผลสําเร็จได และลูกหนี้ยังคงมีหนี้สินมากกวาทรัพยสิน
หรือยังคงไมสามารถชําระหนี้ใหกับบรรดาเจาหนี้ได การจะใหลูกหนี้ออกจากกระบวนการฟนฟู
กิจการโดยไมมีมาตรการแกไขปญหาการมีหนี้สินมากกวาทรัพยสินใหกับลูกหนี้ ยอมจะสงผล
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กระทบตอกลุมบุคคลผูเกี่ยวของท้ังหลาย ไมวาจะเปนพนักงานของลูกหนี้ เจาหนี้ สังคมโดยรวม 
รวมท้ังระบบเศรษฐกิจของประเทศดวย กรณีดังกลาว ควรมีมาตรการทางกฎหมายในการเปล่ียน
กระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายหรือชําระบัญชี ใหเปนกระบวนการ
ตอเนื่องโดยอัตโนมัติ ซ่ึงจะทําใหกฎหมายลมละลายมีความแนนอน สามารถแกไขปญหาการ
ลมละลายใหทันตอเหตุการณ เพื่อเปนการรักษามูลคาทรัพยสินของลูกหนี้ไมใหลดนอยลงไปกวาท่ี
มีอยูในปจจุบันอีก 

จากการศึกษาปญหาและวิเคราะหปญหาทางกฎหมายในการเปล่ียนกระบวนการจาก
การฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายหรือการชําระบัญชีหรือการชําระบัญชีโดยคําส่ังศาล
ตามท่ีผูเขียนไดเลือกทําการศึกษาและกลาวไวในบทท่ี 1 ถึงบทท่ี 5 นั้น ผูเขียนเห็นวาการเปล่ียน
กระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายตามพระราชบัญญัติลมละลาย 
พุทธศักราช 2483 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2541 หมวด 3/1 วา
ดวยกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันนี้ มีบทบัญญัติ
ทางกฎหมายที่กําหนดใหศาลเปนผูพิจารณาและมีคําส่ังพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาด ถาศาล
เห็นสมควรใหลูกหนี้ลมละลาย มีเพียงสองกรณี คือ กรณีท่ีผูบริหารแผนพนจากตําแหนง และไม
อาจเลือกผูบริหารแผนคนใหมได ตามมาตรา 90/68 วรรคสาม และกรณีท่ีระยะเวลาดําเนินการตาม
แผนส้ินสุดลง แตการฟนฟูกิจการยังไมเปนผลสําเร็จตามแผน ตามมาตรา 90/70 วรรคสอง การท่ี
กฎหมายกําหนดใหศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาดดังกลาวขางตน กระบวนการทาง
กฎหมายไดมีการเปล่ียนจากกระบวนการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลาย ซ่ึงท้ังสองกรณี
ดังกลาวขางตนยังไมครอบคลุมถึงวิธีการแกไขปญหาทางการเงินของลูกหนี้ในทุกข้ันตอนของ
กฎหมายท่ีลูกหนี้ไมสามารถฟนฟูกิจการใหประสบผลสําเร็จได ทําใหกฎหมายฟนฟูกิจการของ
ลูกหนี้ยังคงมีปญหาไมครอบคลุมบุคคลที่มีสิทธิยื่นคําขอตอศาลเพื่อใหศาลมีคําส่ังใหเปล่ียน
กระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายและเกี่ยวกับเง่ือนไขการขอเปลี่ยน
กระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายดังตอไปนี้ 
 1) บุคคลท่ีมีสิทธิยื่นคําขอตอศาลเพื่อใหศาลมีคําส่ังใหเปล่ียนกระบวนการจากการ
ฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายตามกฎหมายฟนฟูกิจการของลูกหนี้ท่ีใชบังคับอยูใน
ปจจุบันนี้ มีเพียงเจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูบริหารแผน ผูบริหารแผนช่ัวคราว เทานั้น ซ่ึงแตกตาง
จากกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส และแนวทางการรางกฎหมาย
ลมละลายของ UNCITRAL ท่ีเปดโอกาสใหลูกหนี้ เจาหนี้ ผูทําแผน ผูบริหารแผน หรือผูมีสวนได
เสีย สามารถยื่นคํารองตอศาลใหเปล่ียนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลาย
ได นอกจากบุคคลดังกลาวแลวกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสยังเปดโอกาสให อัยการ 
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ศาล และตัวแทนพนักงานสามารถยื่นคํารองตอศาลใหเปล่ียนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปน
กระบวนการชําระบัญชีโดยคําส่ังศาลไดดวย ดังนั้น กฎหมายลมละลายในสวนของการฟนฟูกิจการ
ของลูกหนี้ของประเทศไทยควรมีบทบัญญัติท่ีเปดโอกาสใหบุคคลตางๆ ท่ีมีสวนเกี่ยวของกับ
กระบวนการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ใหมีโอกาสยื่นคํารองขอตอศาลเพื่อใหศาลมีคําส่ังใหเปล่ียน
กระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายไดดวย โดยวางกรอบกฎหมายกําหนด 
ใหลูกหนี้ เจาหนี้ ผูทําแผน ผูบริหารแผน ผูบริหารแผนช่ัวคราว เจาพนักงานพิทักษทรัพย 
ผูตรวจสอบบัญชี ผูมีสวนไดเสีย มีสิทธิยื่นคํารองขอตอศาลเพื่อใหศาลมีคําส่ังเปล่ียนกระบวนการ
จากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลาย ทําใหกฎหมายฟนฟูกิจการของลูกหนี้ของประเทศ
ไทยมีมาตรฐานเดียวกันกับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส และ
แนวทางการรางกฎหมายลมละลายของ UNCITRAL รวมถึงกฎหมายของประเทศอ่ืนๆ ท่ีไดนําเอา
แนวทางการรางกฎหมายลมละลายของ UNCITRAL ไปปรับใชเปนกฎหมายภายในประเทศดวย 
 2) เง่ือนไขการขอเปล่ียนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลาย
ตามกฎหมายฟนฟูกิจการของลูกหนี้ท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันนี้ ท่ียังคงมีปญหาไมครอบคลุมกรณีท่ี
ลูกหนี้ไมสามารถฟนฟูกิจการใหประสบผลสําเร็จดังตอไปนี้ 

 (1) ในกรณีท่ีลูกหนี้เปนผูยื่นคํารองขอใหศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการ หากลูกหนี้ท้ิง
คํารองขอหรือขาดนัดพิจารณาหรือไมวางเงินประกันเพิ่ม การท่ีกฎหมายกําหนดใหศาลมีคําส่ัง
จําหนายคดี ในกรณีนี้อาจทําใหลูกหนี้ใชกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหนี้
ในทางไมสุจริต เพื่อหลีกเล่ียงการบังคับชําระหนี้จากบรรดาเจาหนี้ ทําใหเจาหนี้ไดรับความเสียหาย 
ซ่ึงแตกตางจากกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสแมลูกหนี้จะอยูในระหวางระยะเวลาแหง
การสังเกตการณโดยท่ีศาลยังไมไดมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้ หากปรากฏเหตุการณเปนท่ีแน
ชัดวาลูกหนี้ไมสามารถฟนฟูกิจการได กฎหมายกําหนดใหศาลมีอํานาจส่ังใหเปล่ียนกระบวนการ
จากการฟนฟูกิจการเปนการบังคับชําระหนี้ไดทันที และกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ใน
กรณีท่ีลูกหนี้ไมชําระคาธรรมเนียมตามกฎหมายหรือการฟนฟูกิจการจะทําใหทรัพยสินของลูกหนี้
ลดมูลคาลงหรือทําใหเจาหนี้ไดรับความเสียหายจากความลาชาในการฟนฟูกิจการ ซ่ึงเปนชวงเวลา
กอนท่ีศาลจะมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการ กฎหมายกําหนดใหมีการเปล่ียนกระบวนการจากการฟนฟู
กิจการเปนการชําระบัญชีได และแนวทางการรางกฎหมายลมละลายของ UNCITRAL ในกรณีท่ี
ลูกหนี้ใชกระบวนการฟนฟูกิจการในทางท่ีผิด ลูกหนี้ไมใหความรวมมือกับผูแทนในคดีหรือศาล 
หรือไมชําระคาใชจาย กฎหมายกําหนดใหมีการเปล่ียนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนการ
ชําระบัญชีได เม่ือไดมีการเปรียบเทียบดังกลาวขางตนแลว กฎหมายฟนฟูกิจการของลูกหนี้ของ
ประเทศไทย ควรมีมาตรการในการเปล่ียนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนการลมละลาย ใน
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กรณีท่ีลูกหนี้เปนผูยื่นคํารองขอใหศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการ หากลูกหนี้มีการท้ิงคํารองขอ หรือ
ขาดนัดพิจารณา หรือไมวางเงินประกันเพิ่ม เพื่อเปนการปองกันไมใหลูกหนี้เลือกใชกระบวนการ
ฟนฟูกิจการในทางไมสุจริตและเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานกฎหมายของตางประเทศดังกลาว
ขางตน 
  (2)  ในกรณีท่ีศาลไตสวนคํารองขอฟนฟูกิจการของลูกหนี้แลว เห็นวาลูกหนี้ยื่น 
คํารองขอโดยไมสุจริต หรือไมมีเหตุท่ีจะฟนฟูกิจการ หรือไมมีชองทางท่ีจะฟนฟูกิจการใหประสบ
ผลสําเร็จได กฎหมายกําหนดใหศาลยกคํารองขอ หรือในกรณีท่ีประชุมเจาหนี้ไมมีมติพิเศษยอมรับ
แผน หรือไมลงมติ หรือไมมีเจาหนี้ไปประชุม หรือในกรณีท่ีศาลมีคําส่ังไมเห็นชอบดวยแผน ถา
ลูกหนี้ถูกฟองคดีลมละลายไวกอนแลว และศาลเห็นสมควรใหลูกหนี้ลมละลาย ก็ใหศาลยกคํารอง
ขอฟนฟูกิจการแลวใหดําเนินคดีลมละลายท่ีงดการพิจารณาไวนั้นตอไป แตถาลูกหนี้ยังไมถูกฟอง
คดีลมละลายไวกอน กฎหมายกําหนดใหศาลมีคําส่ังยกคํารองขอฟนฟูกิจการ โดยท่ีลูกหนี้ยังคงมี
หนี้สินมากกวาทรัพยสินหรือยังคงไมสามารถชําระหนี้ใหกับบรรดาเจาหนี้ได ซ่ึงแตกตางจาก
กฎหมายของตางประเทศ และแนวทางการรางกฎหมายลมละลายของ UNCITRAL เม่ือปรากฏวามี
การยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการของลูกหนี้โดยไมสุจริต กฎหมายจะมีมาตรการลงโทษผูยื่นคํารองขอ
ฟนฟูกิจการของลูกหนี้ใหชําระคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการยื่นคํารองขอโดยไมสุจริต หากเปนการ
ยื่นคํารองขอโดยเจาหนี้เพื่อกล่ันแกลงลูกหนี้ ทําใหลูกหนี้ไดรับความเสียหาย เสียช่ือเสียง เจาหนี้ 
ผูยื่นคํารองขอจะตองรับผิดชอบชําระคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับลูกหนี้ท้ังหมด แตถาหากเปนการยื่นคํา
รองขอฟนฟูกิจการของลูกหนี้ โดยลูกหนี้มีเจตนาที่จะใชกระบวนการฟนฟูกิจการเพื่อหลีกเล่ียงการ
บังคับชําระหนี้จากบรรดาเจาหนี้ กรณีนี้จะทําใหเจาหนี้ไดรับความเสียหาย กฎหมายจึงกําหนด
มาตรการไมใหลูกหนี้ออกจากกระบวนการฟนฟูกิจการไดโดยงาย และในกรณีท่ีไมสามารถเสนอ
แผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ไดภายในกําหนดระยะเวลาตามกฎหมายหรือในกรณีท่ีเจาหนี้ไมมีมติ
ยอมรับแผน กฎหมายกําหนดใหมีการเปล่ียนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการ
ชําระบัญชีหรือกระบวนพิจารณาคดีเพื่อบังคับชําระหนี้ได เม่ือไดมีการเปรียบเทียบดังกลาวขางตน
แลว กฎหมายลมละลายของประเทศไทย ควรมีบทบัญญัติใหมีการเปล่ียนกระบวนการจากการฟนฟู
กิจการเปนกระบวนการลมละลาย ในกรณีท่ีศาลไตสวนคํารองขอฟนฟูกิจการของลูกหนี้แลวเห็นวา
ลูกหนี้มีหนี้สินมากกวาทรัพยสิน แตไมมีเหตุอันสมควรท่ีจะฟนฟูกิจการ หรือผูรองขอยื่นคํารองขอ
โดยไมสุจริต ถาลูกหนี้หรือตัวแทนของลูกหนี้เปนผูยื่นคํารองขอใหศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการ ให
ศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาด แตถาเจาหนี้เปนผูยื่นคํารองขอใหศาลมีคําส่ังใหฟนฟู
กิจการของลูกหนี้โดยลูกหนี้ไมยินยอมหรือโดยฝนใจลูกหนี้ ใหศาลมีคําส่ังยกคํารองขอและให
เจาหนี้ท่ียื่นคํารองขอชดใชคาเสียหายใหแกลูกหนี้ดวย 
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  (3) ในกรณีท่ีศาลมีคําส่ังรับคํารองขอฟนฟูกิจการของลูกหนี้แลว ท่ีประชุมเจาหนี้
ลงมติไมใหตั้งผูทําแผนคนใหม และไมมีมติพิเศษยอมรับแผน หรือไมลงมติ หรือไมมีเจาหนี้ไป
ประชุม หรือท่ีประชุมเจาหนี้ไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนคนใหม หรือศาลมีเหตุอันสมควรท่ีจะไมให
ตั้งผูทําแผนคนใหมตามมติท่ีประชุมเจาหนี้ หรือท่ีประชุมเจาหนี้ไมมีมติพิเศษยอมรับแผนของ 
ผูทําแผนคนใหม หรือแผนท่ีมีการแกไข หรือไมลงมติ หรือไมมีเจาหนี้ไปประชุม หรือศาลไม
เห็นชอบดวยแผน แมท่ีประชุมเจาหนี้จะมีมติยอมรับแผน ในกรณีท่ีลูกหนี้ยังไมไดถูกฟองคดี
ลมละลายไวกอน กฎหมายกําหนดใหศาลมีคําส่ังยกเลิกคําส่ังใหฟนฟูกิจการ หรือในกรณีท่ีประชุม
เจาหนี้สองคร้ังแลว แตเลือกผูบริหารแผนไมได ถาศาลไมเห็นสมควรใหลูกหนี้ลมละลาย ใหมี
คําส่ังยกเลิกคําส่ังใหฟนฟูกิจการ การท่ีกฎหมายกําหนดใหศาลมีคําส่ังยกเลิกคําส่ังใหฟนฟูกิจการ 
โดยท่ีลูกหนี้ยังคงมีหนี้สินมากกวาทรัพยสินหรือยังคงไมสามารถชําระหนี้ใหกับบรรดาเจาหนี้ได 
ซ่ึงแตกตางจากกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีกําหนดไววาหากขอเสนอในแผนฟนฟูกิจการ
ไมไดรับการยอมรับและมีการปฏิเสธคําขอแกไขแผนหรือคําขอจัดทําแผนฟนฟูกิจการใหม และ
กฎหมายของประเทศอังกฤษ กําหนดไววาหากแผนฟนฟูกิจการไมไดรับการยอมรับจากเจาหนี้ ตาม
กฎหมายของท้ังสองประเทศกําหนดใหเปล่ียนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนการชําระบัญชี
ได และกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส กําหนดไววาหากเจาพนักงานผูจัดทําแผนเห็นวา
ไมอาจทําแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ได และกฎหมายของประเทศสิงคโปร กําหนดไววาเม่ือแผน
ฟนฟูกิจการไมไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมเจาหนี้ และแนวทางการรางกฎหมายลมละลายของ 
UNCITRAL กําหนดไววาในกรณีไมสามารถเสนอแผนภายในกําหนดหรือไมสามารถทําใหแผน
ฟนฟูกิจการไดรับการอนุมัติ หรือไมไดรับอนุมัติใหแกไขแผนฟนฟูกิจการหรือแผนฟนฟูกิจการ
ไมไดรับการรับรองจากศาล เม่ือเขาเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายของแตละประเทศกําหนดไวดังกลาว
ขางตน กระบวนการทางกฎหมายสามารถเปล่ียนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนการชําระบัญชี
หรือการชําระบัญชีโดยคําส่ังศาลได เม่ือไดมีการเปรียบเทียบดังกลาวขางตนแลว กฎหมายลมละลาย 
ของประเทศไทยในสวนท่ีเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ เม่ือเขาเง่ือนตางๆ ตามท่ีไดกลาว
มาแลวขางตน ควรมีมาตรการทางกฎหมายกําหนดใหมีการเปล่ียนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการ
เปนกระบวนการลมละลาย เพื่อจัดการทรัพยสินของลูกหนี้ใหสําเร็จเสร็จส้ินโดยเร็ว 
  (4) ในกรณีท่ีมีการฟนฟูกิจการแลว ครบกําหนดระยะเวลาดําเนินการตามแผน แต
การฟนฟูกิจการยังไมเปนผลสําเร็จ ถาศาลไมเห็นสมควรใหลูกหนี้ลมละลาย กฎหมายกําหนดให
ศาลมีคําส่ังยกเลิกการฟนฟูกิจการ โดยท่ีลูกหนี้ยังคงผูกพันตามกฎหมายท่ีจะตองปฏิบัติตามแผน
ฟนฟูกิจการตอไป หากลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการภายหลังศาลมีคําส่ังยกเลิกการ
ฟนฟูกิจการไปแลว อาจทําใหเจาหนี้ยื่นฟองลูกหนี้ใหชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการเปนคดีแพง
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หรือคดีลมละลายไดอีก หรืออาจทําใหเจาหนี้หรือลูกหนี้ยื่นคํารองขอใหศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการ
ของลูกหนี้ไดอีก กรณีนี้ยังไมมีมาตรการทางกฎหมายออกมาบังคับใชในการแกไขปญหาการผิดนัด
ชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการภายหลังศาลมีคําส่ังยกเลิกการฟนฟูกิจการไปแลว ซ่ึงแตกตางจาก
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส และแนวทางการรางกฎหมาย
ลมละลายของ UNCITRAL กําหนดไววา เม่ือลูกหนี้ไมสามารถฟนฟูกิจการใหประสบผลสําเร็จได 
กฎหมายกําหนดใหผูมีสวนไดเสียสามารถเสนอตอศาลใหเปล่ียนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการ
เปนกระบวนการชําระบัญชีหรือกระบวนพิจารณาคดีเพื่อชําระบัญชีโดยคําส่ังศาลได เม่ือไดมีการ
เปรียบเทียบดังกลาวขางตนแลว กฎหมายลมละลายของประเทศไทยในสวนของการฟนฟูกิจการ
ของลูกหนี้ ควรมีมาตรการทางกฎหมายในการเปล่ียนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปน
กระบวนการลมละลายในกรณีท่ีครบกําหนดระยะเวลาดําเนินการตามแผนแลว ลูกหนี้ไมสามารถ
ฟนฟูกิจการใหประสบผลสําเร็จตามแผนท่ีกําหนดไวได หากลูกหนี้ยังคงมีหนี้สินมากกวาทรัพยสิน 
เพื่อเปนมาตรการจัดการทรัพยสินของลูกหนี้ใหสําเร็จเสร็จส้ินตอไปไดทันที  
  ตามกฎหมายฟนฟูกิจการของลูกหนี้ของประเทศไทย ปจจุบันไดมีความพยายาม
แกไขกฎหมายใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการยกรางกฎหมายลมละลายในสวน
กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ไวแลว และตามรางกฎหมายฉบับนี้ไดมี
การแกไขกฎหมายมาตรา 90/48 จากกฎหมายฉบับปจจุบันซ่ึงมีส่ีวรรค คงเหลือเพียงวรรคเดียว โดย
กฎหมายท่ียกรางใหมกําหนดใหอํานาจศาลเปนผูพิจารณา ถาศาลเห็นสมควรใหลูกหนี้ลมละลาย 
ใหมีคําส่ังพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาด ซ่ึงเปนบทบัญญัติท่ีจะทําใหมีการเปล่ียนกระบวนการ
จากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายไดมากกวากฎหมายท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันนี้ แตก็
ยังไมครอบคลุมถึงกระบวนการแกไขปญหาการมีหนี้สินมากกวาทรัพยสินหรือการไมสามารถ
ชําระหนี้ของลูกหนี้ได และยังไมเปดโอกาสใหบุคคล ท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการฟนฟูกิจการมีสิทธิ
ยื่นคํารองขอตอศาลใหเปล่ียนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายได และ
ยังไมมีการกําหนดเง่ือนไขในการขอเปล่ียนกระบวนการเม่ือเขากรณีตางๆ ตามท่ีกําหนดไวในขอ 2. 
(1) ถึง (4) ดังกลาวขางตน หรือในกรณีท่ีแผนไมผานไมวากรณีใดๆ ควรมีมาตรการทางกฎหมาย
กําหนดใหศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาดไปในคราวเดียวกัน ตามความเห็นของ
นักวิชาการซ่ึงเห็นควรใหศาลมีคําส่ังใหลูกหนี้ลมละลายโดยอัตโนมัติ แตถาศาลเห็นวาลูกหนี้มี
ทรัพยสินมากกลาวหนี้สินหรือลูกหนี้มีความสามารถท่ีจะชําระหนี้ใหกับบรรดาเจาหนี้ได หรือมี
เหตุอ่ืนท่ีไมควรใหลูกหนี้ลมละลาย กฎหมายควรกําหนดใหศาลพิจารณาใหไดความจริงและตอง
ม่ันใจวาการอนุญาตใหถอนคํารองขอ หรือใหยกคํารองขอ หรือใหจําหนายคดี หรือใหยกเลิกคําส่ัง
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ใหฟนฟูกิจการ หรือมีคําส่ังใหยกเลิกการฟนฟูกิจการ จะเปนประโยชนแกลูกหนี้และเจาหนี้
ท้ังหลายเทานั้น 

 
6.2 ขอเสนอแนะ 

การเปล่ียนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายเพ่ือสรางความ
สมดุลระหวางความจําเปนในการดําเนินการกับปญหาทางการเงินของลูกหนี้อยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเทาท่ีจะเปนไปไดกับประโยชนหรือสวนไดเสียของฝายตางๆ ท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับ
ปญหาทางการเงินของลูกหนี้ การสรางความสมดุลดังกลาวตามกฎหมายฟนฟูกิจการของลูกหนี้ของ
ประเทศไทยท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันนี้ยังไมครอบคลุมทุกกรณีท่ีลูกหนี้ไมสามารถฟนฟูกิจการ 
ของลูกหนี้ใหประสบผลสําเร็จไดท้ังหมด กรณีดังกลาวจึงมีความจําเปนตองนําเสนอแนวคิดในการ
เปล่ียนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายใหมีความตอเนื่อง เพื่อจัดการ
ปญหาทางการเงินของลูกหนี้ใหสําเร็จเสร็จส้ินโดยเร็ว ทําใหการดําเนินคดีตามกฎหมายฟนฟูกิจการ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขกฎหมายดังตอไปนี้ 
 1) ในกรณีท่ีลูกหนี้เปนผูรองขอใหศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการและลูกหนี้ไมวางเงิน
ประกันเพิ่มเติม หรือท้ิงคํารองขอ หรือขาดนัดพิจารณา หรือปรากฏขอเท็จจริงวาลูกหนี้ไมมีเหตุอัน
สมควร หรือไมมีชองทางที่จะฟนฟูกิจการ หรือลูกหนี้ยื่นคํารองขอโดยไมสุจริต แมจะอยูในชวง
ระยะเวลากอนศาลมีคําส่ังรับคํารองขอ หรือกอนศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการ ถาศาลเห็นสมควรให
ลูกหนี้ลมละลาย ใหศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาด เพื่อเปล่ียนกระบวนการจากการ
ฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายโดยอัตโนมัติไดทันที เชนเดียวกับกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสและแนวทางการรางกฎหมายลมละลายของ UNCITRAL 
โดยเฉพาะกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสแมอยูในชวงระยะเวลาแหงการสังเกตการณ
กอนศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการก็สามารถเปล่ียนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการ
ชําระบัญชีโดยคําส่ังศาลได 
 2) ในกรณีท่ีไมสามารถตั้งผูทําแผนไดไมวากรณีใดๆ หรือไมสามารถเสนอแผนภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด หรือไมสามารถทําใหแผนหรือแผนที่มีการแกไขไดรับความเห็นชอบ
จากมติท่ีประชุมเจาหนี้หรือจากศาล หรือแผนไมผานไมวากรณีใดๆ ถาศาลเห็นสมควรใหลูกหนี้
ลมละลาย ใหมีคําส่ังพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาด เพื่อเปล่ียนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการ
เปนกระบวนการลมละลายโดยอัตโนมัติไดทันที ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
สาธารณรัฐฝร่ังเศส และแนวทางการรางกฎหมายลมละลายของ UNCITRAL แตถาศาลไมเห็น 
สมควรใหลูกหนี้ลมละลาย ก็ใหมีคําส่ังยกเลิกคําส่ังใหฟนฟูกิจการ 
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 3) ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหศาลมีคําส่ังยกเลิกการฟนฟูกิจการควรกําหนดเฉพาะ
กรณีการฟนฟูกิจการประสบผลสําเร็จตามแผนเทานั้น หากการฟนฟูกิจการไมประสบผลสําเร็จและ
ลูกหนี้ยังคงมีหนี้สินมากกวาทรัพยสินหรือยังคงไมสามารถชําระหนี้ได ถาศาลเห็นสมควรให
ลูกหนี้ลมละลาย ใหมีคําส่ังพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาด แตถาศาลเห็นวาลูกหนี้มีความสามารถ
ชําระหน้ีไดครบถวนหรือมีเหตุอ่ืนท่ีไมควรใหลูกหนี้ลมละลายก็ใหศาลมีคําส่ังใหยกเลิกคําส่ังให
ฟนฟูกิจการ 
 4) เพื่อเปนการเปดโอกาสใหกับบุคคลตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการฟนฟูกิจการ
ของลูกหนี้ใหมีสิทธิยื่นคํารองขอตอศาลเพื่อขอใหศาลมีคําส่ังเปล่ียนกระบวนการจากการฟนฟู
กิจการเปนกระบวนการลมละลายไดดวย สมควรกําหนดให ลูกหนี้ เจาหนี้ ผูทําแผน ผูตรวจสอบ
บัญชี ผูมีสวนไดเสีย มีสิทธิยื่นคํารองขอตอศาลใหศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาด 
เพื่อเปล่ียนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายเพ่ิมจากเดิมท่ีมีอยูเพียง 
ผูบริหารแผน ผูบริหารแผนชั่วคราว และเจาพนักงานพิทักษทรัพย เพื่อเปดโอกาสใหบุคคลดังกลาว
สามารถตรวจสอบกระบวนการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ทําใหกระบวนการฟนฟูกิจการของลูกหนี้มี
มาตรฐานเทียบเทากับกฎหมายของตางประเทศ 
 5) ในการเปล่ียนกระบวนการทางกฎหมาย ศาลเปนบุคคลท่ีไดรับการยอมรับและ
ไววางใจจากทุกฝาย การกําหนดใหศาลเปนผูดําเนินการพิจารณาและมีคําส่ังใหมีการเปล่ียน
กระบวนการจากฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายหรือชําระบัญชีจึงมีความจําเปนตองมี
กรอบการใชดุลพินิจไมใหใชดุลพินิจกวางเกินไป จึงสมควรกําหนดกรอบในการใชดุลพินิจของ
ศาลไมใหกวางเกินไป และในกรณีท่ีมีเหตุตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนดไว ใหศาลมีคําส่ังหรือคํา
พิพากษาตามท่ีกฎหมายกําหนด กรณีนี้จะทําใหการบังคับใชกฎหมายลมละลายมีความแนนอน 
สามารถคาดการณลวงหนาได อันจะเปนผลดีแกนักลงทุนในการนําเงินมาลงทุนประกอบธุรกิจ
ม่ันใจไดวาถาลงทุนแลวไมประสบผลสําเร็จสามารถจัดการกับเงินลงทุนไดโดยเร็ว 
 6) เม่ือมีการเปล่ียนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายแลว 
สมควรใหเจาหนี้ท่ีมีสิทธิไดรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการและเจาหนี้ท่ีเกิดข้ึนระหวางการฟนฟู
กิจการซ่ึงมีสิทธิไดรับชําระหนี้โดยชอบอยูแลวเปนเจาหนี้ซ่ึงมีสิทธิไดรับชําระหนี้ในกระบวนการ
ลมละลายตอไปโดยไมตองยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลายอีก ท้ังนี้เพื่อเปนการลดข้ันตอนการ
ยื่นคําขอรับชําระหนี้ใหมีความสะดวกรวดเร็วและประหยัดคาใชจายของทุกฝาย 
 7) กฎหมายฟนฟูกิจการของลูกหนี้ท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันนี้ยังไมเปดโอกาสให
ลูกหนี้ท่ีเปนหางหุนสวนนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด หรือบุคคลธรรมดาท่ีประกอบธุรกิจให
สามารถเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการได โดยขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขกฎหมายกําหนด 

DPU



141 
 
ใหลูกหนี้ท่ีเปนหางหุนสวนนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด หรือบุคคลธรรมดาท่ีประกอบธุรกิจให
สามารถยื่นคํารองขอใหศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้ไดดวย และหากลูกหนี้ท่ีเปนบุคคล
ดังกลาวเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการแลวไมสามารถฟนฟูกิจการใหประสบผลสําเร็จไดและ
ลูกหนี้ยังคงมีหนี้สินมากกวาสินทรัพยหรือยังคงไมสามารถชําระหนี้ใหกับบรรดาเจาหนี้ได ลูกหนี้
ท่ีเปนบุคคลดังกลาวจะตองถูกปรับเปลี่ยนกระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการ
ลมละลายหรือชําระบัญชีตอไปทันที 
 จากบทสรุปและขอเสนอแนะท่ีผูเขียนไดกลาวมาแลวขางตน ผูเขียนเห็นวาการเปล่ียน
กระบวนการจากการฟนฟูกิจการเปนกระบวนการลมละลายหรือชําระบัญชี ถือวามีความจําเปน
อยางยิ่ง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายลมละลาย เพื่อเปนการสรางเกราะปองกัน
ใหกับนักลงทุนท้ังหลายท่ีจะนําเงินมาลงทุนประกอบกิจการในประเทศไทย ผูเขียนจึงขอเสนอแนะ
แนวทางในการแกไขปรับปรุงกฎหมายลมละลายในสวนกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการ
ของลูกหนี้ ใหมีมาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสม สอดคลองกับสภาพปญหาในปจจุบัน ซ่ึงผูเขียน
หวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลดังกลาวท่ีไดศึกษามาจักใชเปนประโยชนสําหรับผูท่ีสนใจจะศึกษาตอ 
หรือใชเปนประโยชนตอการนําไปใชในการทํางานและการพัฒนางานทางวิชาการตอไป 
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รางพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. ... 
............................. 

หมวด 1 
กระบวนการชําระกิจการและทรัพยสิน 

................................. 
สวนท่ี 1 
บทนิยาม 

 
มาตรา 1 ในพระราชบัญญัตินี้ เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอ่ืน 
“กระบวนการลมละลาย” หมายความวา กระบวนการชําระกิจการและทรัพยสิน กระบวนการ 

ฟนฟูกิจการ หรือกระบวนการจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ใดๆ ท่ีบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้ 

“หน้ีไมมีประกัน” หมายความวา หนี้ของเจาหนี้ไมมีประกัน หรือหนี้ของเจาหนี้มีประกัน
ในสวนท่ีอาจจะไมไดรับชําระหนี้จากหลักประกัน  

“สัญญาทางการเงิน” หมายความวา สัญญาซ้ือขายหลักทรัพย อนุพันธหรือสินคาลวงหนา
ในตลาดแลกเปล่ียน หรือสัญญาอ่ืนใดในทํานองเดียวกันท่ีคูสัญญาไดทําข้ึนเพื่อเปนเคร่ืองมือใน
การปองกันความเส่ียงทางการเงินหรือปองกันความผันผวนของราคาหรือมีลักษณะหักกลบลบ
บัญชีหนี้ระหวางกัน 

“คําส่ังเร่ิมตนกระบวนการลมละลาย” หมายความวา คําส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสิน 
คําส่ังใหฟนฟูกิจการ หรือคําส่ังอยางใดๆ ท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนคําส่ังเร่ิมตนกระบวนการ
ลมละลาย 

“ลูกหนี้” หมายความวา (รอการพิจารณา ประกอบกับเร่ืองการปลดการชําระกิจการและ
ทรัพยสิน) 

ก. ในกระบวนการชําระกิจการและทรัพยสิน ไดแก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
ข. [ในกระบวนการฟนฟูกิจการ ไดแก บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หรือนิติบุคคลอ่ืน

ตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง] 
“เจาหนี้ผูรองขอ” หมายความวา เจาหนี้ผูยื่นคํารองขอใหศาลมีคําส่ังเร่ิมตนกระบวนการ

ลมละลาย ซ่ึงเปนเจาหนี้ในหนี้ท่ีอาจกําหนดจํานวนไดโดยแนนอน ไมวาหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระ
โดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม 
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“เจาหนี้มีประกัน” หมายความวา เจาหนี้ผูมีสิทธิเหนือทรัพยสินของลูกหนี้ในทางจํานอง 
จํานํา หรือสิทธิยึดหนวงหรือเจาหนี้ผูมีบุริมสิทธิท่ีบังคับไดทํานองเดียวกับผูรับจํานํา 

[“ผูจัดการทรัพยสิน” หมายความวา บุคคล คณะบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีศาลตั้งเพื่อทําหนาท่ี 
(ชําระกิจการและทรัพยสิน หรือการอ่ืนใด) ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ (รอการพิจารณาวา
จําเปนตองกําหนดเปนคํานิยามหรือไม)] 

“คํารองขอ” หมายความวา คํารองขอใหเร่ิมตนกระบวนการลมละลาย 
“บุคคลภายในของลูกหนี้” หมายความวา 
(1) กรรมการ ผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ หุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิด บุคคลซ่ึง

รับผิดชอบในการดําเนินกิจการ หรือผูสอบบัญชีของลูกหนี้ 
(2) ผูถือหุนท่ีถือหุนเกินจํานวนรอยละหาของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของ

กิจการของลูกหนี้ 
(3)  คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของลูกหนี้หรือของบุคคลตาม (1) หรือ (2) 
(4) หางหุนสวนสามัญท่ีลูกหนี้หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือ (3) เปนหุนสวน 
(5) หางหุนสวนจํากัดท่ีลูกหนี้หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือ (3) เปนหุนสวนจําพวกไม

จํากัดความรับผิดหรือเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดท่ีมีหุนรวมกันเกินรอยละสามสิบของ
หุนท้ังหมดของหางหุนสวนจํากัด 

(6) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีลูกหนี้หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ
หางหุนสวนตาม (4) หรือ (5) ถือหุนรวมกันเกินรอยละสามสิบของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลว
ท้ังหมดของบริษัทนั้น 

(7) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีลูกหนี้หรือบุคคลตาม (1) ถึง (6) ถือหุนรวมกัน
เกินรอยละสามสิบของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทนั้น 

(8) กรรมการ ผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ หุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิด บุคคลซ่ึง
รับผิดชอบในการดําเนินกิจการ หรือผูสอบบัญชีของหางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนจํากัด บริษัท
จํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ตาม (4) หรือ (5) หรือ (6) หรือ (7) แลวแตกรณี หรือคูสมรสและ
บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว" 

“บุคคลลมละลาย” หมายความวา ลูกหนี้ท่ีศาลมีคําส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสิน และมี
คําพิพากษาใหลมละลายตามพระราชบัญญัตินี้ 
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สวนท่ี 2 
ลูกหนี้ 

 
มาตรา 2  ลูกหนี้ท่ีศาลอาจมีคําส่ัง ใหชําระกิจการและทรัพยสิน ตองปรากฏขอเท็จจริง

ดังตอไปนี้ 
(1)  ลูกหนี้ไมอยูในฐานะท่ีจะชําระหนี้ได และ 
(2)  มีถ่ินท่ีอยู หรือมีภูมิลําเนาในราชอาณาจักร หรือประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรไมวา

ดวยตนเอง  หรือโดยตัวแทนในขณะท่ีมีการรองขอหรือภายในกําหนดเวลาสองปกอนนั้น หรือมี
ทรัพยสินอยูในราชอาณาจักรในขณะท่ีมีการรองขอ 

มาตรา 3 เม่ือปรากฏขอเท็จจริงอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ใหถือวาลูกหนี้ไมอยูในฐานะท่ี
จะชําระหนี้ได 

(1)  ลูกหนี้มีทรัพยสินไมพอกับหนี้สิน 
(2)  ลูกหนี้ไมชําระหนี้ภายในกําหนด เม่ือไดรับหนังสือทวงถามจากเจาหนี้ผูรองขอให

ชําระหนี้ท่ีถึงกําหนดชําระภายในระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน และระบุไวในหนังสือดวยวาถา
ลูกหนี้ไมชําระหนี้ภายในกําหนดแลว  เจาหนี้จะดําเนินตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย 

(3)  ลูกหนี้มีทรัพยสินไมพอชําระหนี้ไดตามคําพิพากษาหรือเจาหนี้ผูรองขอบังคับคดีแก
ลูกหนี้แลวมีทรัพยสินไมพอชําระหนี้ 

(4)  ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้เจาหนี้รายใดรายหนึ่ง  และมีพฤติการณแสดงใหเห็นวาลูกหนี้ไม
อาจชําระหนี้รายอ่ืนๆ ไดอีก 

(5) ลูกหนี้กระทําการอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปนี้ เพื่อประวิงการชําระหนี้หรือมิใหเจาหนี้
ไดรับชําระหนี้ 

ก. ออกไปเสียนอกราชอาณาจักรหรือไดออกไปกอนแลวและคงอยูนอกราชอาณาจักร 
ข. ไปเสียจากเคหะสถานท่ีเคยอยูหรือซอนตัวอยูในเคหะสถานหรือหลบไปหรือวิธีอ่ืน

หรือปดสถานท่ีประกอบธุรกิจ 
ค. ยักยายทรัพยไปใหพนอํานาจศาล 
ง. ยอมตนใหตองคําพิพากษาซ่ึงบังคับใหชําระเงินซ่ึงตนไมควรตองชําระ 
มาตรา 4 บุคคลดังตอไปนี้อาจยื่นคํารองขอใหศาลมีคําส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสินของ

ลูกหนี้ได 
(1) ลูกหนี้ 
(2) เจาหนี้รายเดียวหรือหลายรายท่ีมีจํานวนหนี้แนนอนไมนอยกวาหาหม่ืนบาท 
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มาตรา 5 หามมิใหยื่นคํารองขอใหชําระกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ ถาปรากฏวาศาล
ไดเคยมีคําส่ังยกคํารองขอใหชําระกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้หรือศาลไดเคยมีคําส่ังจําหนายคดี
เพราะความผิดของผูรองขอกอนวันยื่นคํารองขอแลวไมเกินหกเดือน 

มาตรา 6 ในขณะยื่นคํารองขอ ผูรองขอตองวางเงินประกันคาใชจายไวตอศาลเปนจํานวน
หนึ่งหม่ืนบาทหรือตามจํานวนท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง และจะตองสาบานตัวตอศาลวาตนยื่นคํา
รองขอโดยสุจริตศาลมีอํานาจเรียกใหผูรองขอวางเงินประกันคาใชจายเพิ่มเติมไดตามท่ีเห็นสมควร 

มาตรา 7 ผูรองขอจะถอนคํารองขอไมได  เวนแตศาลเห็นวาการถอนคํารองขอจะเปน
ประโยชนแกลูกหนี้และเจาหนี้ท้ังหลาย แตถาศาลมีคําส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสินแลว ศาลจะ
อนุญาตใหถอนคํารองขอไมได 

 
สวนท่ี 3 

ผลของคําส่ังรับคํารองขอ 
 

มาตรา 8 คําส่ังรับคํารองขอมีผล ดังตอไปนี้ 
(1)  หามมิใหดําเนินคดีแกลูกหนี้ตามกฎหมายวาดวยลมละลาย 
(2)  หามมิใหทวงถาม เรียกรอง หรือกระทําการอยางใด อันเปนผลใหลูกหนี้ตองชําระหนี้ท่ี

เกิดขึ้นกอนวันท่ีศาลมีคําส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสิน 
(3)  หามมิใหฟองลูกหนี้เปนคดีแพงอันเกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้ หรือเสนอขอพิพาทท่ี

ลูกหนี้อาจตองรับผิดหรือไดรับความเสียหาย ใหอนุญาโตตุลาการช้ีขาด ถามูลแหงหนี้นั้นเกิดข้ึน
กอนวันท่ีศาลมีคําส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสิน ในกรณีท่ีมีการฟองคดีหรือเสนอขอพิพาทให
อนุญาโตตุลาการช้ีขาดไวกอนแลว ใหงดการพิจารณาไว เวนแตศาลที่รับคํารองขอจะมีคําส่ังเปน
อยางอ่ืน 

(4) หามมิใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาบังคับคดีแกทรัพยสินของลูกหนี้ ถามูลแหงหนี้ตามคํา
พิพากษานั้นเกิดขึ้นกอนวันท่ีศาลมีคําส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสิน ในกรณีท่ีไดดําเนินการบังคับ
คดีไวกอนแลว  ใหศาลงดการบังคับคดีนั้นไว  เวนแตศาลที่รับคํารองขอจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน หรือ
การบังคับคดีไดสําเร็จบริบูรณแลวกอนท่ีเจาพนักงานบังคับคดีจะทราบวาไดมีการยื่นคํารองขอ 
หรือการบังคับคดีตามคําพิพากษาใหลูกหนี้สงมอบทรัพยเฉพาะส่ิงเสร็จกอนวันดังกลาวนั้น 

ในกรณีท่ีทรัพยสินท่ียึดหรืออายัดไวเปนของสด ของเสียงาย หรือถาหนวงชาไวจะเปนการ
เส่ียงตอความเสียหายหรือคาใชจายจะเกินสวนแหงคาของทรัพยสินนั้น ใหเจาพนักงานบังคับคดี
ขายไดโดยวิธีขายทอดตลาดหรือวิธีอ่ืนที่สมควร แลวใหกักเงินไวแทนทรัพยสิน  
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 (5)  หามมิใหเจาหนี้มีประกันบังคับชําระหนี้เอาแกทรัพยสินท่ีเปนหลักประกัน เวนแตจะ
ไดรับอนุญาตจากศาลที่รับคํารองขอ 

(6)  หามมิใหเจาหนี้ซ่ึงบังคับชําระหนี้ไดเองตามกฎหมาย ยึดทรัพยสิน หรือขายทรัพยสิน
ของลูกหนี้ 

(7)  หามมิใหเจาของทรัพยสินท่ีเปนสาระสําคัญในการดําเนินกิจการของลูกหนี้ตามสัญญา
เชาซ้ือ สัญญาซ้ือขายหรือสัญญาอ่ืนท่ีมีเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาในการโอนกรรมสิทธ์ิ หรือสัญญาเชา
ท่ียังไมส้ินกําหนดเวลาที่ไดตกลงกันไว ติดตามและเอาคืน ซ่ึงทรัพยสินดังกลาวท่ีอยูในความ
ครอบครองของลูกหนี้หรือของบุคคลอ่ืนท่ีอาศัยสิทธิของลูกหนี้ รวมตลอดจนฟองรองบังคับคดี
เกี่ยวกับทรัพยสินและหนี้ซ่ึงเกิดข้ึนจากสัญญาดังกลาว ถามีการฟองคดีดังกลาวไวกอนแลว  ใหศาล
งดการพิจารณาคดีนั้นไว เวนแตศาลที่รับคํารองขอจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืนหรือหลังจากวันท่ีศาลมี
คําส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสิน ลูกหนี้ หรือผูชําระกิจการและทรัพยสิน แลวแตกรณี ผิดนัดไม
ชําระคาเชาซ้ือ ราคา คาตอบแทนการใชทรัพยหรือคาเชาตามสัญญา สองคราวติดตอกัน หรือกระทํา
ผิดสัญญาในขอท่ีเปนสาระสําคัญ 

(8)  หามมิใหลูกหนี้จําหนาย จาย โอน ใหเชา ชําระหน้ีกอหนี้ หรือกระทําการใดๆ ท่ีกอให 
เกิดภาระในทรัพยสิน นอกจากเปนการกระทําท่ีจําเปนเพื่อใหการดําเนินการคาตามปกติของลูกหนี้
สามารถดําเนินตอไปได เวนแตศาลที่รับคํารองขอจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน 

(9)  คําส่ังตามวิธีการช่ัวคราวของศาลที่ใหยึด อายัด หามจําหนาย จาย โอนทรัพยสินของ
ลูกหนี้ ซ่ึงมีอยูกอนวันท่ีศาลมีคําส่ังรับคํารองขอไวเพ่ือพิจารณานั้น ใหศาลท่ีรับคํารองขอมีอํานาจ
ส่ังใหระงับผลบังคับไว หรือแกไขเปล่ียนแปลงไดตามท่ีเห็นสมควร แตถาตอมาศาลนั้นมีคําส่ังยก
คํารองขอ หรือจําหนายคดี หรือยกเลิกการชําระกิจการและทรัพยสิน ก็ใหมีคําส่ังเกี่ยวกับวิธีการ
ช่ัวคราวดังกลาวตามท่ีเห็นสมควรตอไป 

(10)  หามมิใหผูประกอบการสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพท งดใหบริการแก
ลูกหนี้ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากศาลท่ีรับคํารองขอ หรือหลังจากวันท่ีศาลมีคําส่ังใหใหชําระ
กิจการและทรัพยสินแลว ผูจัดการทรัพยสินไมชําระคาบริการท่ีเกิดข้ึนหลังจากวันท่ีศาลมีคําส่ังให
ใหชําระกิจการและทรัพยสินสองคราวติดตอกัน 

บทบัญญัติในวรรคหน่ึงไมหามผูประกอบการสาธารณูปโภคท่ีจะมีคํารองใหศาลท่ีรับคํา
รองขอมีคําส่ังเพื่อคุมครองประโยชนของผูรองตามท่ีศาลเห็นสมควร 

คําพิพากษาหรือคําส่ังของศาล หรือคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการที่ขัดหรือแยงกับบทบัญญัติ 
ในอนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดของวรรคหน่ึง ไมมีผลผูกพันลูกหนี้ 
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การทํานิติกรรม หรือการชําระหนี้ใดๆ ท่ีขัดหรือแยงกับบทบัญญัติในอนุมาตราหนึ่ง
อนุมาตราใดของวรรคหน่ึง การนั้นเปนโมฆะ 

คําส่ังหามตามมาตราน้ี ใหส้ินผลลงเม่ือศาลมีคําส่ังใหยกคํารองขอ จําหนายคดีออกจากสา
รบบความ (ยกเลิกกระบวนการลมละลาย หรือส้ินสุดกระบวนการลมละลาย) 

มาตรา 9 คําส่ังหามตามมาตรา 8 ไมหามเจาหนี้อ่ืนท่ีจะยื่นคํารองขออนุญาตเขาเปนผูรอง
ขอรวมบรรดากระบวนพิจารณาซ่ึงไดทําโดยผูรองขอ ใหถือวาไดทําโดยผูรองขอรวมดวย แตศาล
อาจอนุญาตใหผูรองขอรวมดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ได แตตองไมทําใหคดีของผูรองขอ
เสียหายหรือไมเปนการประวิงใหชักชา 

ในกรณีท่ีมีผูรองขอรวม กอนท่ีศาลจะมีคําส่ังจําหนายคดีเพราะผูรองขอท้ิงคํารอง หรือขาด
นัดพิจารณา  ผูรองขอรวมอาจย่ืนคํารองขอใหศาลดําเนินคดีตอไปโดยใหถือวาตนเปนเจาหนี้ผูรอง
ขอก็ได 

มาตรา 10 เจาหนี้มีประกันอาจยื่นคํารองตอศาลท่ีรับคํารองขอเพ่ือยกเลิกหรือแกไขคําส่ัง
หามตามมาตรา 8 (5) เม่ือเจาหนี้มิไดรับความคุมครองสิทธิอยางเพียงพอ 

เม่ือไดรับคํารองตามวรรคหนึ่งใหศาลดําเนินการพิจารณาเปนการดวนหากปรากฏเหตุตาม
วรรคหนึ่ง  ใหศาลมีคําส่ังตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือคุมครองประโยชนของผูรองขอหรือใหดําเนินการ
แกไขเพื่อใหเจาหนี้มีประกันไดรับความคุมครองอยางเพียงพอก็ได 

มาตรา 11 การดําเนินการตอไปนี้ ถือเปนการใหความคุมครองแกเจาหนี้มีประกันอยาง
เพียงพอแลว 

(1) มีการชําระหนี้ใหแกเจาหนี้มีประกันในจํานวนเทากับมูลคาท่ีลดลงไปของทรัพยสินอัน
เปนหลักประกันท่ีตกอยูภายใตบังคับของการจํากัดสิทธิตามมาตรา 8 (5) เพราะเหตุของการจํากัด
สิทธินั้น 

(2) มีการใหหลักประกันแกเจาหนี้มีประกันเพื่อชดเชยหลักประกันเดิมในจํานวนเทากับมูล
คาท่ีลดลงไปของทรัพยสินอันเปนหลักประกันท่ีตกอยูภายใตบังคับของการจํากัดสิทธิตามมาตรา  
8(5) เพราะเหตุของการจํากัดสิทธินั้น หรือ 

(3) มีการดําเนินการอ่ืนใดท่ีเจาหนี้มีประกันนั้นยินยอม หรือท่ีศาลเห็นวานาจะทําใหเจาหนี้
มีประกันสามารถไดรับชําระหนี้ของตนตามมูลคาของทรัพยสินอันเปนหลักประกันในเวลาท่ีมีการ
ยื่นคํารองขอใหชําระกิจการและทรัพยสินพรอมดอกเบ้ียและผลประโยชนตามสัญญา เม่ือการ
ดําเนินการชําระกิจการและทรัพยสินส้ินสุดลง 

มาตรา 12 ถากําหนดอายุความหรือระยะเวลาเกี่ยวกับการดําเนินกระบวนการพิจารณาและ
การบังคับคดี หรือระยะเวลาเกี่ยวกับการเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการที่ถูกจํากัดสิทธิไวตาม
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มาตรา 6 ครบกําหนดกอนวันท่ีคําส่ังจํากัดสิทธินั้นส้ินผลลง หรือจะครบกําหนดภายในหกเดือนนับ
แตวันดังกลาว ใหอายุความหรือระยะเวลานั้นยังไมครบกําหนดจนกวาจะพนกําหนดเวลาหน่ึงปนับ
แตวันดังกลาว แลวแตกรณี แตถาอายุความหรือระยะเวลานั้นตามกฎหมายมีนอยกวาหนึ่งป ก็ใหนํา
อายุความหรือระยะเวลาท่ีส้ันกวาดังกลาวนั้นมาใชแทนกําหนดเวลาหนึ่งปดังกลาว 

มาตรา 13 ถาลูกหนี้หรือผูแทนของลูกหนี้เปนผูรองขอ เม่ือศาลไดรับคํารองขอแลว ใหมี
คําส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสินโดยทันที เวนแตศาลเห็นสมควรจะไตสวนคํารองขอของลูกหนี้
กอนก็ได ถาเห็นวาลูกหนี้ยื่นคํารองขอโดยไมสุจริต ก็ใหศาลมีคําส่ังยกคํารองขอ  

มาตรา 14 ในกรณีท่ีเจาหนี้เปนผูรองขอ เม่ือศาลส่ังรับคํารองขอแลว ใหศาลกําหนดวันนั่ง
พิจารณาเปนการดวน และใหออกหมายเรียกและสงสําเนาคํารองขอไปยังลูกหนี้ใหทราบกอนวันนั่ง
พิจารณาไมนอยกวาเจ็ดวัน 

มาตรา 15 ในการพิจารณาคดีท่ีเจาหนี้เปนผูรองขอนั้น  ถาลูกหนี้ไดรับหมายเรียกโดยชอบ
แลว ไมยื่นคําคัดคานหรือไมมาศาลในวันนั่งพิจารณา  ใหศาลมีคําส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสิน
ของลูกหนี้  ถาลูกหนี้มาศาลและยื่นคําคัดคานแลว ใหศาลพิจารณาเอาความจริง ถาไดความจริงวาผู
รองขออาจรองขอไดและศาลอาจมีคําส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสินได ใหศาลมีคําส่ังใหชําระ
กิจการและทรัพยสินของลูกหนี้  แตถาไมไดความจริงหรือลูกหนี้นําสืบไดวาตนสามารถชําระหนี้
ท้ังหมดใหแกเจาหนี้ท้ังหลายไดเมื่อหนี้นั้นถึงกําหนดชําระ ใหศาลยกคํารองขอ 

มาตรา 16 คําส่ังชําระกิจการและทรัพยสินเร่ิมตนมีผลทันทีนับแตเวลาท่ีศาลมีคําส่ัง 
มาตรา 17 เม่ือศาลส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสินแลว ใหศาลแจงเจาพนักงานพิทักษ

ทรัพยทราบเพ่ือใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยตั้งผูชําระกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ โดยมีหนาท่ี
รวบรวมและจัดการจําหนายกองทรัพยสิน ตลอดจนสะสางการงานของลูกหนี้ เพื่อจัดการชําระหนี้ 

มาตรา 18 ผูชําระกิจการและทรัพยสินมีอํานาจเกี่ยวกับกองทรัพยสินของลูกหนี้ ดังตอไปนี้ 
(1) จัดการและจําหนายกองทรัพยสินของลูกหนี้ หรือกระทําการท่ีจําเปน เพื่อใหกิจการของ

ลูกหนี้ท่ีคางอยูเสร็จส้ินไป 
(2) เก็บรวบรวมและรับเงิน หรือทรัพยสินซ่ึงจะตกไดแกลูกหนี้ หรือลูกหนี้มีสิทธิจะไดรับ

จากผูอ่ืน 
(3) ประนีประนอมยอมความหรือฟองรอง หรือตอสูคดีใดๆ เกี่ยวกับกองทรัพยสินของ

ลูกหนี้ 
(4) ทําการอยางอ่ืนๆ ตามแตจําเปนเพื่อการชําระกิจการและทรัพยสิน 
มาตรา 19 ไมวาในกรณีใดๆ เม่ือศาลมีคําส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสินแลว ศาลจะยกคํา

รองขอหรือมีคําส่ังใหพิจารณาคดีใหมอีกไมได 
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มาตรา 20 เม่ือเห็นเปนการสมควร ผูชําระกิจการและทรัพยสินอาจเขาวาคดีแพงท้ังปวงอัน
เกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้ ซ่ึงคางพิจารณาในขณะท่ีมีคําส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสินก็ได 

 
สวนท่ี 4 

วิธีการชั่วคราว 
 

มาตรา 21 ในเวลาใดๆ กอนศาลมีคําส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสิน เม่ือศาลเห็นสมควร 
หรือเม่ือเจาหนี้ผูรองขอยื่นคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารอง ศาลอาจมีคําส่ังใหมีวิธีการช่ัวคราว
ดังตอไปนี้ 

(1)  คุมครองทรัพยสินของลูกหนี้ 
(2)  จํากัดสิทธิของลูกหนี้ 
วิธีการชั่วคราวจะพึงใชโดยสถานใดเพียงใดนั้น ใหศาลวินิจฉัยตามควรแกพฤติการณแหงคดี

กอนหรือในเวลาท่ีวิธีการช่ัวคราวมีผลบังคับ เม่ือศาลเห็นสมควรหรือเม่ือลูกหนี้มีคําขอ ศาลจะให
เจาหนี้ผูรองขอใหประกันคาเสียหายของลูกหนี้ตามจํานวนท่ีเห็นสมควรก็ได ถาเจาหนี้ผูรองขอ
ไมใหประกันภายในกําหนด ศาลมีอํานาจยกเลิกวิธีการชั่วคราวใดๆ เสียก็ได 

วิธีการชั่วคราวเปนอันส้ินผลไปโดยทันที  เม่ือศาลมีคําส่ังยกคํารองขอ จําหนายคดี  หรือให
ชําระกิจการและทรัพยสิน เวนแตในกรณีท่ีศาลมีคําส่ังยกคํารองขอ ผูรองขออาจยื่นคําขอฝายเดียว
ตอศาลช้ันตนแสดงวาตนประสงคจะอุทธรณหรือฎีกาคําส่ังนั้น และมีเหตุอันสมควรท่ีศาลจะมี
คําส่ังใหวิธีการชั่วคราวยังคงมีผลใชบังคับตอไป  ศาลช้ันตนอาจมีคําส่ังใหวิธีการชั่วคราวนั้นยังคง
มีผลใชบังคับตอไปก็ได ในกรณีเชนวานี้ ใหวิธีการชั่วคราวยังคงมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะครบ
กําหนดยื่นอุทธรณหรือฎีกา หรือศาลมีคําส่ังถึงท่ีสุดไมรับอุทธรณหรือฎีกา แลวแตกรณี เม่ือมีการ
อุทธรณหรือฎีกาแลว คําส่ังของศาลช้ันตนใหมีผลใชบังคับตอไปจนกวาศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา
จะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน 

มาตรา 22 ในการคุมครองทรัพยสินของลูกหนี้ ถาศาลเห็นวากรณีมีความจําเปนเพื่อปองกัน
การเปลืองไปเปลา การบุบสลาย การยักยาย หรือการจําหนาย ซ่ึงทรัพยสินของลูกหนี้ ศาลอาจมี
คําส่ังอยางใดๆ ดังตอไปนี้ 

(1)  ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเขาไปในเคหะสถาน ท่ีทําการของลูกหนี้ หรือสถานท่ีท่ี
ลูกหนี้ครอบครอง ระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนจนถึงพระอาทิตยตกเพ่ือตรวจสอบทรัพยสิน ดวงตรา  
สมุดบัญชี เอกสาร หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสของลูกหนี้ และใหมีอํานาจสอบสวนลูกหนี้ หรือออก
หมายเรียกลูกหนี้มาสอบสวนได 
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(2) ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยยึดหรืออายัดทรัพยสินของลูกหนี้ ท้ังหมดหรือบางสวนไว
กอนมีคําส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสิน โดยใหนําบทบัญญัติในภาค 4 ลักษณะ 1 แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

(3)  ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยรักษาทรัพยช่ัวคราว และมีอํานาจดําเนินกิจการและ
ทรัพยสินแทนลูกหนี้ท้ังหมดหรือบางสวน ภายใตขอบเขตและเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในคําส่ังนั้น ใน
การนี้   เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะจางบุคคลอื่นเขาชวยตามท่ีเห็นจําเปนโดยคิดคาใชจายจาก
ทรัพยสินของลูกหนี้ก็ได  เม่ือไดวาจางบุคคลอื่นเชนนั้นแลวใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยรายงานให
ศาลทราบโดยทันที ท้ังนี้ หลักเกณฑการจางบุคคลเขาชวยเจาพนักงานพิทักษทรัพยใหเปนไปตามท่ี
กําหนดในกฏกระทรวง 

เมื่อศาลมีคําส่ังคุมครองตาม (3) ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยแจงใหลูกหนี้ทราบ และให
ลูกหนี้สงมอบทรัพยสิน ดวงตรา สมุดบัญชี เอกสาร และขอมูลอิเล็กทรอนิกสอันเกี่ยวกับกิจการ
และทรัพยสินของตนซ่ึงอยูในความครอบครองใหแกเจาพนักงานพิทักษทรัพยโดยไมชักชา  

เม่ือคําส่ังคุมครองทรัพยสินของลูกหนี้ส้ินผลลงใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยจัดทําบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินท่ีอยูในความครอบครองของตน  รวมทั้งคาใชจาย หนี้สิน และภาระผูกพัน
ตาง ๆ อันเกิดข้ึนเพราะการเขาคุมครองทรัพยสินนั้น  พรอมท้ังสงมอบทรัพยสินนั้นใหแกลูกหนี้  
หรือผูชําระกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้แลวแตกรณี 

มาตรา 23 ในการจํากัดสิทธิของลูกหนี้ ถามีเหตุอันควรเชื่อไดวาลูกหนี้ไดกระทําการอยาง
หนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

ก.  ออกไปหรือกําลังจะออกไปนอกเขตศาล หรือไดออกไปกอนแลว  และคงอยูนอกเขต
ศาลโดยเจตนาท่ีจะปองกันหรือประวิงมิใหเจาหนี้ไดรับการชําระหนี้ 

ข.  ปกปด ซุกซอน โอน ขาย จําหนาย หรือยักยายทรัพยสิน ดวงตรา สมุดบัญชี เอกสาร 
หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสซ่ึงจะเปนประโยชนแกเจาหนี้ท้ังหลายในการดําเนินคดีตามพระราช 
บัญญัตินี้ใหพนอํานาจศาลหรือกําลังจะกระทําการดังกลาว 

ค.  กระทําหรือกําลังจะกระทําการฉอโกงเจาหนี้ หรือกระทํา หรือกําลังจะกระทําความผิด
อยางหนึ่งอยางใด  ซ่ึงมีโทษตามพระราชบัญญัตินี้ 

ศาลมีอํานาจส่ังอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ 
(1)  หามมิใหลูกหนี้ออกไปนอกราชอาณาจักร เวนแตศาลจะอนุญาต 
(2)  ใหลูกหนี้ใหประกันจนพอใจศาลวา ลูกหนี้จะไมหลบหนีไปนอกอํานาจศาล  และจะ

มาศาลทุกคราวที่ศาลส่ัง ถาลูกหนี้ไมใหประกัน ศาลมีอํานาจส่ังขังลูกหนี้ได  แตท้ังนี้ใหขังไดไม
เกินหกเดือน 
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(3)  ออกหมายจับลูกหนี้มาขังไวจนกวาศาลจะมีคําส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสิน หรือ
จนกวาศาลจะยกคํารอง หรือจนกวาลูกหนี้จะใหประกันจนพอใจศาล 

มาตรา 24 ถาวิธีการชั่วคราวอยางใด มีเหตุอันสมควรจะเปล่ียนแปลงแกไขโดยศาลเห็นเอง
ก็ดี หรือลูกหนี้ไดมีคําขอข้ึนมาก็ดี ศาลมีอํานาจถอนคําส่ังนั้น หรือมีคําส่ังอยางอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร
ได 

มาตรา 25 ถาปรากฏในภายหลังวาเจาหนี้ผูรองขอแกลงใหศาลใชอํานาจจัดใหมีวิธีการ
ช่ัวคราวอยางใด ๆ เม่ือลูกหนี้มีคําขอโดยทําเปนคํารอง ศาลมีอํานาจส่ังใหเจาหนี้ชดใชคาเสียหาย
ตามจํานวนท่ีเห็นสมควรใหลูกหนี้ ในกรณีเชนนี้ ถาเจาหนี้ไมปฏิบัติตามคําส่ังศาล ศาลมีอํานาจ
บังคับเจาหนี้นั้น เสมือนหนึ่งวาเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

 
สวนท่ี 5 

การประกาศคําส่ัง 
 

มาตรา 26 เม่ือศาลมีคําส่ังรับคํารองขอ ยกคํารองขอ ใหศาลประกาศคําส่ังเชนวานั้นใน
หนังสือพิมพรายวันท่ีแพรหลายอยางนอยหนึ่งฉบับ 

ในกรณีท่ีผูรองขอท้ิงคํารองขอ หรือขาดนัดพิจารณา หรือศาลอนุญาตใหถอนคํารองขอ 
กอนท่ีศาลจะส่ังจําหนายคดี ใหโฆษณาในหนังสือพิมพรายวันท่ีแพรหลายอยางนอยหนึ่งฉบับ
เพื่อใหเจาหนี้ท้ังหลายและลูกหนี้ทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน 

มาตรา  27 เม่ือศาลมีคําส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสิน ยกเลิกการชําระกิจการและ
ทรัพยสิน หรือปลดหรือเพิกถอนคําส่ังปลดลูกหนี้จากการชําระทรัพยสินและบัญชีแลว ใหศาลแจง
เจาพนักงานพิทักษทราบเพื่อโฆษณาคําส่ังเชนวานั้นในราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพราย
วันท่ีแพรหลายอยางนอยหนึ่งฉบับ 

คําโฆษณานั้นใหแสดงวันท่ีศาลมีคําส่ัง ช่ือ ตําบลท่ีอยู และอาชีพของลูกหนี้ และถาเปนคําส่ัง
การชําระกิจการและทรัพยสิน ใหแจงช่ือผูชําระกิจการและทรัพยสิน และกําหนดเวลาและสถานท่ีให
เจาหนี้ท้ังหลายเสนอคําขอรับชําระหนี้ตอผูชําระกิจการและทรัพยสิน และถาเปนคําส่ังเพิกถอน
คําส่ังปลดจากชําระกิจการและทรัพยสินจะตองกําหนดเวลาใหเจาหนี้ท้ังหลายเสนอคําขอรับชําระ
หนี้ท่ีลูกหนี้ไดกระทําข้ึนภายหลังท่ีศาลมีคําส่ังปลดจากการชําระกิจการและทรัพยสินกอนท่ีศาลมี
คําส่ังใหเพิกถอนนั้นดวย 

มาตรา 28 เม่ือศาลมีคําพิพากษาใหลูกหนี้ลมละลายหรือมีคําส่ังปลดลูกหนี้จากลมละลาย 
ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยโฆษณาคําพิพากษาหรือคําส่ังในราชกิจจานุเบกษา 
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มาตรา 29 ในกรณีท่ีมีคําส่ังต้ังผูชําระกิจการและทรัพยสินคนใหมแทนผูชําระกิจการ
ทรัพยสินคนเดิม ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยประกาศคําส่ังตามวิธีการที่กําหนดไวในมาตรา 27 
และแจงคําส่ังนั้นไปยังผูชําระกิจการและทรัพยสินคนใหมดวย 

 
สวนท่ี 6 

ผลของคําส่ังเร่ิมตนกระบวนการลมละลาย 
 

มาตรา 30 กองทรัพยสิน  ไดแก 
(1)  ทรัพยสินท้ังหลาย  รวมตลอดจนสิทธิเรียกรองอันเกี่ยวกับทรัพยสินท่ีลูกหนี้มีอยูใน

วันท่ีศาลมีคําส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสิน 
(2)  ทรัพยสินซ่ึงลูกหนี้ไดมานับแตวันท่ีศาลมีคําส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสินจนถึงวันท่ี

ศาลมีคําส่ังใหส้ินสุดการชําระกิจการและทรัพยสิน 
มาตรา 31 ถาลูกหนี้เปนบุคคลธรรมดา  ทรัพยสินท่ีลูกหนี้มีอยูในวันท่ีศาลมีคําส่ังใหชําระ

กิจการและทรัพยสิน มิใหรวมถึง 
(1)  เคร่ืองใชสวนตัวอันจําเปนแกการดํารงชีพ  ซ่ึงลูกหนี้รวมท้ังคูสมรสและบุตรผูเยาวของ

ลูกหนี้จําเปนตองใชตามสมควรแกฐานานุรูป   
(2)  สัตว พืชพันธุ เคร่ืองมือ ยานพาหนะ และส่ิงของสําหรับใชในการประกอบอาชีพของ

ลูกหนี้ราคารวมกันไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือตามจํานวนท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(3) ท่ีอยูอาศัยของลูกหนี้ราคาไมเกินสามแสนบาทหรือราคาที่กําหนดในกฎกระทรวง ใน

กรณีทรัพยสินท่ีไดรับการยกเวนตาม (2) และ (3) มีราคาเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนด ใหผูชําระกิจการ 
และทรัพยสินขายทรัพยสินดังกลาว และใหคืนเงินตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดใหแกลูกหนี้ 

ทรัพยสินท่ีไดรับการยกเวนตาม (3) ยอมไมกระทบถึงบุริมสิทธิหรือสิทธิอ่ืน  ๆซ่ึงบุคคล 
ภายนอกอาจรองขอใหบังคับเหนือทรัพยสินอ่ืนไดตามกฎหมาย 

มาตรา 32 เม่ือศาลมีคําส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสิน ลูกหนี้ตองสงมอบทรัพยสิน ดวง
ตรา สมุดบัญชี ขอมูลอิเล็กทรอนิกส และเอกสารอันเกี่ยวกับกองทรัพยสินและกิจการ ซ่ึงอยูใน
ความครอบครองของลูกหนี้ใหแกผูชําระกิจการและทรัพยสิน 

มาตรา 33 เม่ือศาลมีคําส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสิน ลูกหนี้ตองยื่นบัญชีทรัพยสินของ
ลูกหนี้พรอมคําช้ีแจงไมวาทรัพยสินจะอยูในความครอบครองของบุคคลใดก็ตามตอผูชําระกิจการ
และทรัพยสินตามแบบพิมพภายในเจ็ดวันนับแตวันใหชําระกิจการและทรัพยสิน   
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เม่ือมีพฤติการณพิเศษ ผูชําระกิจการและทรัพยสินอาจขยายระยะเวลาตามวรรคหน่ึงใหได
ตามสมควร ถาลูกหนี้ไมอยูหรือไมสามารถทําคําช้ีแจงตามวรรคหน่ึงได ใหผูชําระกิจการและ
ทรัพยสินเปนผูทําแทน หรือชวยลูกหนี้ในการทําคําช้ีแจง แลวแตกรณี และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจจาง
บุคคลอ่ืนเขาชวยตามท่ีเห็นจําเปน โดยคิดหักคาใชจายจากกองทรัพยสินของลูกหนี้ 

มาตรา 34 แบบพิมพบัญชีเกี่ยวกับทรัพยสินใหเปนไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด โดย
ตองมีรายการตอไปนี้ดวย 

(1)  กิจการของลูกหนี้ 
(2)  สินทรัพย หนี้สิน และภาระผูกพันตาง ๆ ท่ีลูกหนี้มีตอบุคคลภายนอก 
(3)  ทรัพยสินท่ีไดใหเปนประกันแกเจาหนี้ และวันที่ไดใหทรัพยสินนั้นเปนประกัน 
(4)  ทรัพยสินของคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนทรัพยสินของบุคคลอ่ืน

ท่ีอยูในความยึดถือของลูกหนี้หรือท่ีลูกหนี้เปนเจาของรวมอยูดวย 
(5)  การเปนผูถือหุนในบริษัทหรือนิติบุคคล หรือเปนหุนสวนในหางหุนสวน 
(6)  ช่ือ อาชีพ และท่ีอยูโดยละเอียดของเจาหนี้ท้ังหลาย  
(7)  ช่ือ อาชีพ และท่ีอยูโดยละเอียดของผูเปนลูกหนี้ของลูกหนี้ 
(8)  รายละเอียดแหงทรัพยสินท่ีจะตกแกลูกหนี้ในภายหนา 
(9)  รายละเอียดแหงการโอนทรัพยสินหรือการกระทําใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้ 

ซ่ึงมีมูลคาไมต่ํากวาหาหม่ืนบาทท่ีลูกหนี้ไดกระทําข้ึนภายในหน่ึงปกอนมีการขอใหชําระกิจการ
และทรัพยสิน 

(10)  ขอมูลอื่นท่ีลูกหนี้หรือผูชําระกิจการและทรัพยสินเห็นสมควรช้ีแจงเพิ่มเติม 
คําช้ีแจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ ใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนหลักฐานอัน

ถูกตองและใชยันลูกหนี้ได 
มาตรา 35 เม่ือศาลมีคําส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสินแลว ใหเจาพนักงานบังคับคดีหรือ

เจาหนี้สงมอบทรัพยสินของลูกหนี้ท่ีอยูในความยึดถือของตนแกผูชําระกิจการและทรัพยสิน ใน
กรณีเชนวานี้มิใหเจาพนักงานบังคับคดีเรียกเก็บคาธรรมเนียมเจาพนักงานบังคับคดีตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

มาตรา 36 บุคคลท่ีมีทรัพยสินของลูกหนี้ไวในครอบครอง จะตองสงมอบทรัพยสินใหแก ผู
ชําระกิจการและทรัพยสินโดยพลัน 

บุคคลท่ีมีหนาท่ีตองชําระเงินใหแกลูกหนี้จะตองชําระเงินใหแกผูชําระกิจการและทรัพยสิน
ตามแจงความเปนหนังสือภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือแจงความนั้น 

DPU



161 

มาตรา 37 ถากองทรัพยสินของลูกหนี้มีเงินเดือน บํานาญ บําเหน็จ เบ้ียหวัด หรือเงินใน
ทํานองเดียวกัน รวมท้ังรายไดท่ีลูกหนี้ไดมาภายหลัง ลูกหนี้จะตองนําสงเงินเชนวานี้โดยเร็ว และ 
ผูชําระกิจการและทรัพยสินมีสิทธิรับเงินดังกลาวแทนลูกหนี้ ในกรณีเชนวานี้ผูชําระกิจการและ
ทรัพยสินตองจายเงินคาเล้ียงชีพของลูกหนี้และครอบครัวตามความจําเปนและสมควรแกฐานานุรูป 

 
สวนท่ี 7 

การไตสวนลูกหนี้โดยเปดเผย 
 

มาตรา 38 เม่ือศาลมีคําส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้แลว ใหศาลจัดใหมีการ
ไตสวนลูกหนี้โดยเปดเผยเปนการดวน  เวนแตศาลเห็นวาไมมีความจําเปนตองไตสวน 

การไตสวนลูกหนี้ใหกระทําเปนการดวนเพื่อทราบกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ และใน
เร่ืองดังตอไปนี้ 

(1) พฤติการณในการชําระหนี้ของลูกหนี้โดยไมชอบดวยกฎหมาย  
(2) การจําหนาย จาย โอนหรือกอใหเกิดภาระในทรัพยสินของลูกหนี้ท่ีอาจมีพฤติการณ

ตามมาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 43 หรือใหแกบุคคลภายในโดยไมมีคาตอบแทนตามสมควร หรือ
พฤติการณผิดปกติใดๆ  

(3) การใหบุคคลอ่ืนกูยืมเงินโดยไมสมควรหรือโดยไมมีมูล หรือใหกูยืมโดยเล็งเห็นวาจะ
เรียกคืนไมได  

(4) การกอหนี้โดยรูอยูวาไมมีทางชําระ หรือยอมเปนหนี้ท่ีตนไมควรตองชําระ 
(5) พฤติการณการใชจายเงินของลูกหนี้ หรือการบริหารกิจการของลูกหนี้ท่ี ไมเหมาะสม 

เปนการเส่ียงโชค หรืออาจเปนสาเหตุใหมีการชําระกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ เชน การจาง
ลูกจางท่ีมีคาจางสูงเกินสมควร การบริจาคเงินเกินสมควร การไมใชสิทธิเรียกรองโดยไมมีเหตุ
สมควร การขืนบริหารกิจการท้ังท่ีมีแตขาดทุน              

ใหศาลสงประกาศแจงความกําหนดวันเวลาท่ีศาลนัดไตสวนโดยเปดเผยให ผูชําระกิจการ
และทรัพยสินเพื่อแจงใหลูกหนี้และเจาหนี้ทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันและใหโฆษณาใน
หนังสือพิมพรายวันท่ีแพรหลายอยางนอยหนึ่งฉบับ 

มาตรา 39  ในการไตสวนโดยเปดเผย ลูกหนี้ตองสาบานตัวและตอบคําถามเก่ียวกับเร่ืองท่ี
กลาวไวในมาตรา 38 วรรคสอง ซ่ึงศาลไดอนุญาตใหผูชําระกิจการและทรัพยสิน เจาพนักงาน
พิทักษทรัพยและเจาหนี้ซ่ึงไดขอรับชําระหนี้แลว หรือผูไดรับมอบอํานาจจากเจาหนี้ถาม หรือศาล
จะถามเองตามท่ีเห็นสมควร และใหศาลบันทึกถอยคําของลูกหนี้แลวใหลูกหนี้ลงลายมือช่ือไว 
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บันทึกถอยคําของลูกหนี้นี้ใหใช เปนพยานหลักฐานยันแกลูกหนี้ได  ในการน้ีลูกหนี้จะให
ทนายความเขาทําการแทนไมได 

เม่ือศาลไดไตสวนลูกหนี้ไดความเพียงพอแลวใหศาลมีคําส่ังปดการไตสวน และสงสําเนา
บันทึกถอยคําของลูกหนี้ใหผูชําระกิจการและทรัพยสินหนึ่งฉบับ คําส่ังนี้ไมตัดอํานาจศาลที่จะส่ัง
ใหไตสวนลูกหนี้เพิ่มเติมอีกเม่ือมีเหตุอันควร 

มาตรา 40 เม่ือปรากฏวาลูกหนี้เปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือกาย
พิการ หรือเหตุอ่ืนใดซ่ึงศาลเห็นวาไมสามารถจะใหศาลไตสวนโดยเปดเผยได ศาลมีอํานาจส่ังงด
การไตสวนโดยเปดเผย หรือจะส่ังใหมีการไตสวนโดยวิธีอ่ืนใด ณ ท่ีใดตามที่เห็นสมควรก็ได 

 
สวนท่ี 8 

ผลเกี่ยวกับกิจการท่ีไดทําไปแลว 
 

มาตรา 41 การขอใหศาลเพิกถอนการฉอฉลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้น ใหผู
ชําระกิจการและทรัพยสินขอไดโดยทําเปนคํารอง   

ถานิติกรรมท่ีขอเพิกถอนการฉอฉลตามวรรคหน่ึง เปนการทําใหโดยเสนหาหรือเปนการท่ี
ลูกหนี้ไดรับคาตอบแทนนอยเกินสมควร ใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนการกระทําท่ีลูกหนี้และผูท่ีได
ลาภงอกแตการนั้นรูอยูวาเปนทางใหเจาหนี้ตองเสียเปรียบ 

การเพิกถอนการฉอฉลตามมาตรานี้ ใหกระทําในระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันท่ีผูชําระกิจการ
และทรัพยสินรูถึงการกระทําเชนวานั้นหรือภายในระยะเวลาสิบปนับแตวันทํานิติกรรมนั้น 

มาตรา 42 การโอนทรัพยสินหรือการกระทําใดๆ เกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้ ซ่ึงลูกหนี้ได
กระทําหรือยินยอมใหกระทําในระหวางระยะเวลาสามปกอนมีการขอใหชําระกิจการและทรัพยสิน
และภายหลังนั้น โดยมีเจตนาที่จะปกปด ซุกซอน ยักยาย ประวิงการชําระหนี้หรือมิใหเจาหนี้ไดรับ
ชําระหนี้ ถาผูชําระกิจการและทรัพยสินมีคําขอโดยทําเปนคํารอง ศาลมีอํานาจส่ังเพิกถอนการโอน
หรือการกระทํานั้นได เวนแตผูรับโอนหรือผูรับประโยชนจะแสดงใหเปนท่ีพอใจแกศาลวาการโอน
หรือการกระทํานั้นไดกระทําโดยสุจริตและมีคาตอบแทน 

มาตรา 43 การโอนทรัพยสินหรือการกระทําใดๆ ซ่ึงลูกหนี้ไดกระทําหรือยินยอมใหกระทํา
ในระหวางระยะเวลาสามเดือนกอนมีคํารองขอใหใหชําระกิจการและทรัพยสินและภายหลังนั้น 
โดยมุงหมายใหเจาหนี้คนหน่ึงคนใดไดเปรียบแกเจาหนี้อ่ืน ถาผูชําระกิจการและทรัพยสินมีคําขอ
โดยทําเปนคํารอง ศาลมีอํานาจส่ังเพิกถอนการโอนหรือการกระทํานั้นได 
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ถาเจาหนี้ผูไดเปรียบเปนบุคคลภายในของลูกหนี้ ศาลมีอํานาจส่ังเพิกถอนการโอนหรือการ
กระทําตามวรรคหน่ึงท่ีไดกระทําข้ึนในระหวางระยะเวลาหน่ึงปกอนมีคํารองขอใหใหชําระกิจการ
และทรัพยสินและภายหลังนั้น 

ความในมาตรานี้มิใหใชบังคับแกการชําระหนี้หรือการหักกลบลบหน้ีตามสัญญาทางการ
เงิน 

มาตรา 44 บทบัญญัติในมาตรา 43 ไมกระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอกอันไดมาโดยสุจริต
และมีคาตอบแทนกอนมีคํารองขอใหใหชําระกิจการและทรัพยสิน 

 
สวนท่ี 9 

การรวบรวมและเพิ่มพูนทรัพยสิน 
 

มาตรา 45 เม่ือผูชําระกิจการและทรัพยสินมีคําขอ ศาลมีอํานาจบังคับใหบุคคลท่ีรับวาเปน
หนี้ลูกหนี้หรือรับวามีทรัพยสินของลูกหนี้อยูในครอบครอง ชําระเงินหรือสงมอบทรัพยสินแกผู
ชําระกิจการและทรัพยสินภายในกําหนดเวลาตามท่ีศาลเห็นสมควร แตไมเกินหนึ่งเดือน ถาไม
ปฏิบัติตามคําบังคับ ผูชําระกิจการและทรัพยสินอาจมีคําขอใหศาลออกหมายบังคับคดีโดยใหถือวา
บุคคลนั้นเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

มาตรา 46 เม่ือปรากฏวาลูกหนี้มีสิทธิเรียกรองใหบุคคลหน่ึงบุคคลใดชําระเงินหรือสงมอบ
ทรัพยสินแกลูกหนี้ ใหผูชําระกิจการและทรัพยสินแจงความเปนหนังสือไปยังบุคคลนั้นใหชําระเงิน
หรือสงมอบทรัพยสินตามจํานวนท่ีไดแจงไปและใหแจงไปดวยวาถาจะปฏิเสธ ใหแสดงเหตุผล
ประกอบขอปฏิเสธเปนหนังสือมายังผูชําระกิจการและทรัพยสินภายในกําหนดเวลาสิบส่ีวันนับแต
วันไดรับแจงความ มิฉะนั้นจะถือวาเปนหนี้กองทรัพยสินของลูกหนี้อยูตามจํานวนท่ีแจงไปเปนการ
เด็ดขาด 

ถาบุคคลท่ีไดรับแจงความนั้นปฏิเสธหนี้ตอผูชําระกิจการและทรัพยสินภายในกําหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ใหผูชําระกิจการและทรัพยสินสอบสวน เม่ือเห็นวาบุคคลนั้นไมไดเปนหนี้ ให
จําหนายช่ือจากบัญชีลูกหนี้ และแจงใหบุคคลนั้นทราบ ถาเห็นวาบุคคลนั้นเปนหนี้เทาใด ใหแจง
จํานวนเปนหนังสือยืนยันไปยังบุคคลท่ีจะตองรับผิดนั้น และใหแจงไปดวยวาถาจะคัดคานประการ
ใด ใหรองคัดคานตอศาลภายในกําหนดเวลาสิบส่ีวันนับแตวันไดรับแจงความยืนยัน 

ถาบุคคลท่ีไดรับแจงความยืนยันคัดคานตอศาลโดยทําเปนคํารองภายในกําหนดเวลาตาม
วรรคหน่ึง ใหศาลพิจารณา ถาพอใจวาเปนหนี้ ใหมีคําบังคับใหบุคคลนั้นชําระเงินหรือสงมอบ
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ทรัพยสินแกผูชําระกิจการและทรัพยสิน ถาเห็นวาไมไดเปนหนี้ ใหมีคําส่ังใหจําหนายจาก
บัญชีลูกหนี้ 

ถาบุคคลท่ีไดรับแจงความจากผูชําระกิจการและทรัพยสินมิไดปฏิเสธตอผูชําระกิจการและ
ทรัพยสินหรือมิไดรองคัดคานตอศาลตามกําหนดเวลาตามวรรคสอง ผูชําระกิจการและทรัพยสิน
อาจมีคําขอตอศาลใหบังคับใหบุคคลนั้นชําระหนี้ภายในกําหนดเวลาตามท่ีศาลเห็นสมควร ถา
บุคคลนั้นไมปฏิบัติตามคําบังคับของศาล ผูชําระกิจการและทรัพยสินอาจมีคําขอใหศาลออกหมาย
บังคับคดี โดยใหถือวาบุคคลนั้นเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

ในกรณีท่ีผูถูกทวงหนี้รองคัดคานตอศาล ผูชําระกิจการและทรัพยสินอาจมีคําขอโดยทําเปน
คํารองตอศาลใหส่ังยึด หรืออายัดทรัพยสินของผูรองคัดคานไวช่ัวคราวกอนมีคําส่ังในเร่ืองหน้ีนั้น
ได 

มาตรา 47 เม่ือพนกําหนดเวลาสามเดือนนับแตวันท่ีศาลมีคําส่ังใหชําระกิจการและ
ทรัพยสิน ถาผูชําระกิจการและทรัพยสินไมยืนยันท่ีจะปฏิบัติการตามสัญญาใดๆ ตอคูสัญญาอีกฝาย 
ใหถือวาผูชําระกิจการและทรัพยสินไมยอมรับสัญญาท่ียังมิไดปฏิบัติการชําระหนี้จนเสร็จส้ินนั้น 

กอนครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง คูสัญญาอีกฝายอาจมีหนังสือกําหนดเวลาซ่ึงไม
นอยกวาสิบส่ีวันใหผูชําระกิจการและทรัพยสินยืนยันท่ีจะปฏิบัติตามสัญญาตามวรรคหน่ึงก็ได ถาผู
ชําระกิจการและทรัพยสินไมยืนยันภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวาผูชําระกิจการและทรัพยสิน
ไมยอมรับสัญญานั้น 

ในกรณีท่ีผูชําระกิจการและทรัพยสินยืนยันท่ีจะปฏิบัติการตามสัญญาตอไป ใหถือวา
สัญญานั้นมีผลบังคับตอคูสัญญาตอไป แมจะมีขอกําหนดใหเง่ือนเวลาส้ินสุดลงหรือสัญญานั้นเปน
อันส้ินผลลงเพราะเหตุวาลูกหนี้ไดเขาสูกระบวนการลมละลายก็ตาม 

บุคคลใดไดรับความเสียหายโดยเหตุท่ีผูชําระกิจการและทรัพยสินไมยืนยันดังกลาว มีสิทธิ
ขอรับชําระหนี้สําหรับคาเสียหายได 

มาตรา 48 ถาลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ในสัญญาใดจนเปนเหตุใหสัญญานั้นเลิกกัน ถาผูชําระ
กิจการและทรัพยสินยืนยันท่ีจะปฏิบัติตามสัญญาน้ันตอไป และไดชําระหนี้ท่ีผิดนัดเต็มจํานวน
พรอมดอกเบ้ียภายในสิบหาวันนับแตวันยืนยัน ใหสัญญานั้นยังคงมีผลบังคับตอคูสัญญาตอไป และ
ใหนํามาตรากอนมาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 49 เพื่อประโยชนในการจัดการทรัพยสิน ผูชําระกิจการและทรัพยสินยอมมีอํานาจท่ี
จะโอนสิทธิและหนาท่ีตามนิติกรรมใดๆ ท่ีลูกหนี้ไดกระทําไว แมในนิติกรรมนั้นจะมีขอหามมิให
ลูกหนี้โอนสิทธิและหนาท่ีเชนวานั้นก็ตาม  

ความในวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับแกกรณีการโอนสิทธิเรียกรองดวย 
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ในการโอนสิทธิและหนาท่ี ถาคูกรณีอีกฝายเห็นวา การโอนอาจกอใหเกิดความเสียหายแก
การปฏิบัติการชําระหนี้ตามนิติกรรมนั้น คูกรณีอาจรองขอตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายใน 30 
วันนับแตวันท่ีไดรับแจงการโอน เพื่อมีคําส่ังใหผูรับโอนวางประกันตามจํานวนและเงื่อนไขท่ีเจา
พนักงานพิทักษทรัพยเห็นสมควรก็ได ถาผูรับโอนไมวางเงินตามจํานวนและเง่ือนไขดังกลาว ใหถือ
วานิติกรรมนั้นส้ินผลลง 

มาตรา 50 คูสัญญาในสัญญาทางการเงินยอมมีสิทธิและหนาท่ีตามสัญญาทางการเงินนั้น 
โดยไมตกอยูภายใตบังคับมาตรา 47 ถึงมาตรา 49 

 
สวนท่ี 10 

การขอรับชําระหน้ี 
 

มาตรา  51 เม่ือศาลส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้แลว เจาหนี้จะขอรับชําระหนี้
ไดก็แตโดยปฏิบัติตามวิธีการท่ีกลาวไวในพระราชบัญญัตินี้ แมจะเปนเจาหนี้ผูรองขอ เจาหนี้ตามคํา
พิพากษาหรือเจาหนี้ท่ีไดฟองคดีไวแลว แตคดียังอยูระหวางพิจารณาก็ตาม 

มาตรา 52 เม่ือศาลไดมีคําส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้แลวเจาหนี้จะไดรับ
ชําระหนี้ก็แตโดยการยื่นคําขอรับชําระหน้ีตอผูชําระกิจการและทรัพยสินภายในกําหนดเวลาสอง
เดือนนับแตวันโฆษณาคําส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสิน 

ในกรณีมีเหตุจําเปนอันมิอาจกาวลวงได เจาพนักงานพิทักษทรัพยอาจอนุญาตใหเจาหนี้ยื่น
คําขอรับชําระหนี้ภายหลังกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งได แตตองไมเกินส่ีเดือนนับแตวันโฆษณา
คําส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสิน  

เจาหนี้ท่ีมิไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ยอมมีสิทธิไดรับสวนแบงจากกองทรัพยสิน เม่ือเจาหนี้อ่ืนไดรับสวนแบงเต็มจํานวนแลว 

มาตรา 53 บุคคลใดไดรับความเสียหายเพราะการโอนทรัพยสินหรือการกระทํา ใดๆ ถูก
เพิกถอนตามมาตรา 43 ก็ดี หรือเพราะผูชําระกิจการและทรัพยสินไมยืนยันสัญญาตามมาตรา 47 ก็ดี 
มีสิทธิขอรับชําระหนี้เดิมและคาเสียหายได ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 52 แตใหนับจากวันท่ี
อาจใชสิทธิขอรับชําระหนี้ได  ถามีขอโตเถียงเปนคดีใหนับจากวันท่ีคดีถึงท่ีสุด 

บุคคลผูสุจริตและเสียคาตอบแทนท่ีไดรับความเสียหายเพราะการโอนทรัพยสินหรือการ
กระทําใดๆ ถูกเพิกถอนตามมาตรา [41/42] มีสิทธิขอรับชําระหนี้เดิมและคาเสียหายไดตามวิธีการ
ในวรรคหนึ่ง 
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มาตรา 54 ในกรณีท่ีผูชําระกิจการและทรัพยสินเขาวาคดีท่ีคางพิจารณาอยูแทนลูกหนี้ ถา 
ผูชําระกิจการและทรัพยสินแพคดี เจาหนี้ตามคําพิพากษามีสิทธิขอรับชําระหนี้ภายในกําหนดเวลา
ตามมาตรา 52 แตใหนับจากวันคดีถึงท่ีสุด 

มาตรา 55 เจาหนี้อาจขอรับชําระหนี้ได ถามูลแหงหนี้ไดเกิดข้ึนกอนวันท่ีศาลมีคําส่ังใหให
ชําระกิจการและทรัพยสิน แมวาหนี้นั้นยังไมถึงกําหนดชําระหรือมีเงื่อนไขก็ตาม เวนแตหนี้ท่ี
เกิดข้ึนโดยฝาฝนขอหามตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี หรือหนี้ท่ีจะฟองรองใหบังคับคดีไมได 
หรือหนี้ขาดอายุความ 

มาตรา 56 เจาหนี้มีประกันยอมมีสิทธิเหนือทรัพยสินอันเปนหลักประกันซ่ึงลูกหนี้ไดใหไว
กอนศาลมีคําส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสินโดยไมตองขอรับชําระหนี้ และตองยอมใหผูชําระ
กิจการและทรัพยสินตรวจดูทรัพยสินนั้น ในกรณีผูชําระกิจการและทรัพยสินเห็นวาทรัพยสินนั้นมี
ราคาเกินกวาจํานวนหนี้ของเจาหนี้มีประกันนั้น ผูชําระกิจการและทรัพยสินอาจไถถอนหรือนํามา
ขายทอดตลาดเพ่ือประโยชนแกการเพิ่มพูนกองทรัพยสินของลูกหนี้ก็ได 

มาตรา 57  เจาหนี้มีประกันอาจขอรับชําระหนี้ในหนี้สวนท่ียังขาดอยูหากเจาหนี้บังคับเอา
แกหลักประกันแลวก็ได ท้ังนี้ ผูชําระกิจการและทรัพยสินมีอํานาจปฏิบัติตามมาตรา 56 วรรคสอง 

เจาหนี้มีประกันอาจสละทรัพยสินอันเปนหลักประกันเพื่อประโยชนแกเจาหนี้ทั้งหลาย 
แลวขอรับชําระหนี้เต็มจํานวนก็ได 

ถาเจาหนี้มีประกันขอรับชําระหนี้โดยไมแจงวาเปนเจาหนี้มีประกัน เจาหนี้นั้นตองคืน
ทรัพยสินอันเปนหลักประกันแกผูชําระกิจการและทรัพยสิน และสิทธิเหนือทรัพยสินนั้นเปนอัน
ระงับ  เวนแตเจาหนี้นั้นจะแสดงตอศาลไดวาการละเวนนั้นเกิดข้ึนโดยพล้ังเผลอ ในกรณีเชนนี้ศาล
อาจอนุญาตใหแกไขขอความในรายการแหงคําขอรับชําระหนี้ โดยกําหนดใหคืนสวนแบงหรือ
กําหนดอยางอ่ืนก็ได 

มาตรา 58 ถาหนี้ท่ีขอรับชําระหนี้ไดกําหนดไวเปนเงินตราตางประเทศใหคิดเปนเงินตรา
ไทยตามอัตราแลกเปล่ียนในวันท่ีศาลมีคําส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสิน 

มาตรา 59  ถาเปนหนี้คาเชาหรือหนี้อยางอ่ืนซ่ึงมีกําหนดระยะเวลาใหชําระและวันท่ีศาลมี
คําส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสินไมตรงกับวันกําหนด เจาหนี้อาจขอรับชําระหนี้ตามสวนจนถึง
วันท่ีศาลมีคําส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสินได 

มาตรา 60 ดอกเบ้ียหรือคาปวยการอื่นแทนดอกเบ้ียภายหลังวันท่ีศาลมีคําส่ังใหชําระกิจการ
และทรัพยสินนั้น ไมใหถือวาเปนหนี้ท่ีจะขอชําระได 
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มาตรา 61 ถาลูกหนี้รวมบางคนถูกศาลส่ังใหใหชําระกิจการและทรัพยสิน ลูกหนี้รวมคน
อ่ืนอาจยื่นคําขอรับชําระหนี้สําหรับจํานวนท่ีตนอาจใชสิทธิไลเบ้ียในเวลาภายหนาได เวนแตเจาหนี้
ไดใชสิทธิขอรับชําระหนี้ไวเต็มจํานวนแลว  

ในกรณีท่ีเจาหนี้ขอรับชําระหนี้ไวเต็มจํานวนแลว ถาลูกหนี้รวมคนใดไดชําระหนี้แทน
ลูกหนี้ ใหถือวาลูกหนี้รวมนั้นเปนผูรับชวงสิทธิของเจาหนี้ผูขอรับชําระหนี้ และใหแจงผูชําระ
กิจการและทรัพยสินทราบโดยเร็ว   

บทบัญญัติในวรรคหน่ึงและวรรคสองใหใชบังคับแกผูคํ้าประกัน ผูคํ้าประกันรวม หรือ
บุคคลท่ีอยูในลักษณะเดียวกันนี้โดยอนุโลม 

มาตรา 62 เจาหนี้อาจขอหักกลบลบหนี้ในหน้ีท่ีตนเปนหนี้ลูกหนี้ในเวลาท่ีมีคําส่ังใหชําระ
กิจการและทรัพยสินได ถึงแมวามูลแหงหนี้ท้ังสองฝายจะไมมีวัตถุเปนอยางเดียวกันก็ดี หรืออยูใน
เง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาก็ดี เวนแตเจาหนี้ไดสิทธิเรียกรองตอลูกหนี้ภายหลังท่ีมีคําส่ังชําระกิจการและ
ทรัพยสินแลว 

การขอหักกลบลบหนี้ซ่ึงมิใชการหักกลบลบหนี้ตามสัญญาทางการเงิน ใหกระทําไดเม่ือ
ปรากฏวา 

(1) เจาหนี้ไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ตามวิธีการที่กลาวไวในพระราชบัญญัตินี้ และไดแจงวา
จะใชสิทธิในการหักกลบลบหนี้ดังกลาว และ 

(2) สิทธิเรียกรองของเจาหนี้มิไดอยูภายใตบังคับแหงการเพิกถอนการไดเปรียบ 
เม่ือหักกลบลบหนี้เสร็จส้ินแลว ใหเจาหนี้แจงใหศาลและผูชําระกิจการและทรัพยสินทราบ

โดยเร็ว การหักกลบลบหนี้ตามวรรคสอง ใหกระทําไดภายในระยะเวลาสิบส่ีวันนับแตวันท่ีมีคําส่ัง
อนุญาตใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้ 

มาตรา 63 เม่ือบุคคลซึ่งมีสิทธิขอรับชําระหนี้สําหรับหนี้ท่ีอยูในเง่ือนไขบังคับกอนขอหัก
กลบลบหนี้ บุคคลนั้นจะตองใหประกันสําหรับจํานวนท่ีขอหักกลบลบหนี้นั้น 

มาตรา 64 เจาหนี้หรือลูกหนี้อาจขอตรวจและโตแยงคําขอรับชําระหนี้ตอผูชําระกิจการและ
ทรัพยสินได แตตองกระทําภายในกําหนดสิบส่ีวันนับแตวันท่ีพนกําหนดเวลายื่นคําขอรับชําระหนี้ 

คําโตแยงใดท่ียื่นเกินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ผูชําระกิจการและทรัพยสินอาจนําคํา
โตแยงนั้นมาประกอบการตรวจสอบได 

ในกรณีท่ีรัฐมนตรีเห็นสมควรจะออกระเบียบเพ่ือกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการขอ
ตรวจและโตแยงคําขอรับชําระหนี้ก็ได 
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มาตรา 65 คําขอรับชําระหนี้ของเจาหนี้รายใด เจาหนี้อ่ืนหรือลูกหนี้ไมโตแยง ผูชําระ
กิจการและทรัพยสินมีอํานาจส่ังอนุญาตใหรับชําระหนี้ได เวนแตหนี้นั้นไมอาจขอรับชําระไดตาม
มาตรา 55 หรือมีเหตุอันสมควรเปนอยางอ่ืน 

ถาเจาหนี้อ่ืนหรือลูกหนี้ไมโตแยงคําขอรับชําระหนี้ของเจาหนี้มีประกัน ใหผูชําระกิจการ
และทรัพยสินส่ังอนุญาตใหเจาหนี้มีประกันไดรับชําระหนี้เต็มจํานวน 

มาตรา 66 คําขอรับชําระหนี้รายใดถามีผูโตแยงใหผูชําระกิจการและทรัพยสิน ตรวจสอบ
แลวมีคําส่ังอยางใดดังตอไปนี้ 

(1)  ใหยกคําขอรับชําระหนี้ 
(2)  อนุญาตใหไดรับชําระหนี้เต็มจํานวน 
(3)  อนุญาตใหไดรับชําระหนี้บางสวน 
การคัดคานคําส่ังของผูชําระกิจการและทรัพยสินตามวรรคหน่ึง ผูมีสวนไดเสียอาจยื่นคํา

รองคัดคานตอศาลภายในกําหนดเวลาสิบส่ีวันนับแตวันท่ีทราบคําส่ังของผูชําระกิจการและ
ทรัพยสิน 

มาตรา 67 ในการพิจารณาคําขอรับชําระหนี้ ผูชําระกิจการและทรัพยสินอาจขอใหศาลออก
หมายเรียกเจาหนี้ ลูกหนี้ หรือบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับหนี้สิน
ก็ได  

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีไดรับหมายเรียกไมปฏิบัติตามหมายเรียก ผูชําระกิจการและทรัพยสินอาจ
ขอใหศาลออกหมายจับได 

มาตรา 68 คําขอรับชําระหนี้ของเจาหนี้ซ่ึงไดส่ังอนุญาตแลวนั้น ถาตอมาปรากฏวาผูชําระ
กิจการและทรัพยสินไดส่ังไปโดยผิดหลง ผูชําระกิจการและทรัพยสินมีอํานาจยกคําขอรับชําระหนี้ 
หรือลดจํานวนท่ีไดส่ังอนุญาตไปแลวได 

 
สวนท่ี 11 

การขายทรัพยสินและการแบงทรัพยสิน 
 

มาตรา 69 กองทรัพยสินซ่ึง ผูชําระกิจการและทรัพยสินรวบรวมไดมา ผูชําระกิจการและ
ทรัพยสินยอมมีอํานาจขายตามวิธีท่ีสะดวกและเปนผลดีท่ีสุด 

ผูชําระกิจการและทรัพยสินมีอํานาจจัดสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพยสองส่ิงหรือกวา
นั้นข้ึนไป รวมขายไปดวยกันไดในเมื่อเปนท่ีคาดหมายไดวาเงินรายไดในการขายจะเพ่ิมข้ึนเพราะ
เหตุนั้น 
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การขายโดยวิธีอ่ืนนอกจากการขายทอดตลาด ผูชําระกิจการและทรัพยสินจะกระทําได เม่ือ
เปนการเพิ่มมูลคากองทรัพยสิน โดยใหคํานึงถึงความรวดเร็วและการเปดใหบุคคลเขาซ้ือขายได
โดยเทาเทียมกัน   

ผูไดรับโอนทรัพยสินในการขายหรือการแบง ไมตองรับผิดในคาภาษีอากรสําหรับปกอนท่ี
ไดรับโอน 

การขายทรัพยสินตามมาตราน้ี ใหผูชําระกิจการและทรัพยสินนําราคาตามบัญชีกิจการและ
ทรัพยสินตามมาตรา 33 มาพิจารณาประกอบการขาย และในกรณีท่ีเปนการขายทรัพยสินท่ีมิไดมี
รายการอยูในบัญชีดังกลาวใหผูชําระกิจการและทรัพยสินจัดทําบัญชีเกี่ยวกับทรัพยสินนั้นไว การ
ขายทรัพยสินโดยวิธีการอ่ืนนอกจากการขายทอดตลาดใหกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 70 ทรัพยสินซ่ึงเหลือจากท่ีกันไวสําหรับคาธรรมเนียมและคาใชจายนั้น ผูชําระ
กิจการและทรัพยสินตองจัดการแบงในระหวางเจาหนี้โดยเร็ว แตอยางนอยตองกระทําทุกๆ หก
เดือน เวนแตทรัพยสินท่ีรวบรวมไดมีจํานวนท่ียังไมสมควรแบง 

มาตรา 71 ผูชําระกิจการและทรัพยสินตองกันเงินสวนแบงรายท่ีมีเง่ือนไขหรือมีขอโตแยง 
และคาธรรมเนียมกับคาใชจายอันอาจเกิดข้ึนไวตามสมควร แลวแบงเงินท่ีเหลือใหแกเจาหนี้
นอกนั้นไป 

มาตรา 72 กอนกระทําการแบงคร้ังใด ผูชําระกิจการและทรัพยสินตองโฆษณาในหนังสือ 
พิมพรายวันท่ีแพรหลายอยางนอยหนึ่งฉบับ และสงแจงความไปยังเจาหนี้ เจาพนักงานพิทักษทรัพย
และลูกหนี้ลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน กําหนดวันเวลาใหมาตรวจบัญชีสวนแบง ถาไมมีผูใดคัดคาน 
ใหถือวาบัญชีนั้นถูกตองและเปนท่ีสุด แลวใหผูชําระกิจการและทรัพยสินโฆษณาการแบงไว ณ 
สํานักงาน และแจงจํานวนสวนแบงท่ีจะจายไปยังเจาหนี้ 

มาตรา 73 ถามีผูมีสวนไดเสียคนใดคัดคานบัญชีสวนแบง ใหผูชําระกิจการและทรัพยสิน
พิจารณาคําคัดคานและคําช้ีแจงของเจาหนี้และลูกหนี้ แลวส่ังตามท่ีเห็นสมควร 

ผูมีสวนไดเสียอาจคัดคานคําส่ังนั้นโดยทําเปนคํารอง ยื่นตอศาลไดภายในกําหนดเวลา 
เจ็ดวันนับแตวันท่ีไดทราบคําส่ัง 

ถามีผูคัดคานตอศาล ใหผูชําระกิจการและทรัพยสินเล่ือนการจายเงินไปจนกวาศาลไดมี
คําส่ังแลว แตถาผูชําระกิจการและทรัพยสินเห็นวาการเล่ือนนั้นจะทําใหผูมีสวนไดเสียไดรับความ
เสียหาย ผูชําระกิจการและทรัพยสินจะกันเงินสวนแบงท่ีมีขอโตแยง กับคาธรรมเนียม และ
คาใชจายอันอาจเกิดข้ึนไวตามสมควร แลวแบงเงินท่ีเหลือใหแกเจาหนี้รายท่ีไมมีขอโตแยงไปกอน
ได 

 

DPU



170 

มาตรา 74 ในการแบงทรัพยสินใหแกเจาหนี้นั้น ใหชําระคาใชจายและหน้ีสินตามลําดับ
ดังตอไปนี้ 

(1) คาใชจายในการจัดการมรดกของลูกหนี้ 
(2) คาใชจายและคาตอบแทนของผูชําระกิจการและทรัพยสินในการจัดการทรัพยสินของ

ลูกหนี้ 
(3) คาปลงศพลูกหนี้ตามสมควรแกฐานานุรูป 
(4) คาธรรมเนียมในการรวบรวมทรัพยสิน 
(5) คาใชจายหรือคาฤชาธรรมเนียมของโจทกในช้ันบังคับคดีท่ีเกิดจากการสงมอบ

ทรัพยสินนั้นคืนตามมาตรา 33 
(6) คาธรรมเนียมของเจาหนี้ผูรองขอและคาทนายความตามท่ีศาล หรือผูชําระกิจการและ

ทรัพยสินกําหนด 
(7) คาภาษีอากรท่ีถึงกําหนดชําระภายในหกเดือนกอนมีคําส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสิน 

และเงินท่ีลูกจางมีสิทธิไดรับกอนมีคําส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสินเพื่อการงานท่ีไดทําใหลูกหนี้
ซ่ึงเปนนายจางตามมาตรา 257 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงาน 

(8)   หนี้อ่ืนๆ 
ถามีเงินไมพอชําระเต็มจํานวนหนี้ในลําดับใดใหเจาหนี้ในลําดับนั้นไดรับเฉล่ียตามสวน 
มาตรา 75 ในกรณีท่ีหนี้ตามมาตรา 74 (8) รายใดมีการกําหนดโดยกฎหมายหรือสัญญาให

เจาหนี้มีสิทธิไดรับชําระหนี้ตอเม่ือเจาหนี้อ่ืนไดรับชําระหนี้จนเต็มจํานวนแลว เจาหนี้ดังกลาวนั้น
ยังคงมีสิทธิไดรับสวนแบงทรัพยสินตามสิทธิท่ีตนมีอยูตามท่ีกําหนดไวโดยกฎหมายหรือสัญญานั้น 

มาตรา 76 กอนกระทําการแบงคร้ังท่ีสุด ใหผูชําระกิจการและทรัพยสินสงแจงความไปยัง 
ผูท่ีเกี่ยวคางคาจางแรงงานหรือเงินท่ีไดออกไปโดยคําส่ังของผูชําระกิจการและทรัพยสินวาใหสง
บัญชีเงินท่ีเกี่ยวคางนั้นภายในสิบส่ีวันนับแตวันไดรับแจงความ ถาไมสงตามกําหนด ผูชําระกิจการ
และทรัพยสินจะจัดการแบงคร้ังท่ีสุด และจายเงินไปโดยไมคํานึงถึงเงินท่ีเกี่ยวคางอยูนั้นถาผูท่ี
ไดรับแจงความไมปฏิบัติดังวานี้ ผูนั้นหมดสิทธิเรียกรองตอไป 

กําหนดเวลาดังกลาวไวในวรรคกอน ผูชําระกิจการและทรัพยสินมีอํานาจขยายไดเม่ือมีเหตุ
สมควร 

มาตรา 77 เม่ือไดชําระหนี้ท้ังหมดโดยเต็มจํานวนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้กับ
คาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ในคดีชําระกิจการหมดแลว ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูใหคืนแก
ลูกหนี้ 
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สวนท่ี 12 
ท่ีประชุมเจาหนี้ 

 
มาตรา 78 ใหผูชําระกิจการและทรัพยสินเรียกประชุมเจาหนี้ตามท่ีเห็นสมควร หรือตามท่ี

กฎหมายกําหนดไว หรือตามท่ีศาลส่ัง หรือเม่ือพนกําหนดเวลายื่นคําขอรับชําระหนี้ เจาหนี้ซ่ึงมี
จํานวนหนี้รวมกันไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวนหนี้ท่ีไดมีการยื่นคําขอรับชําระหนี้ไวไดทํา
หนังสือขอใหเรียกประชุม 

ผูชําระกิจการและทรัพยสินตองแจงกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีกับหัวขอประชุมไปยัง
เจาหนี้ท่ีไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ไวลวงหนาไมนอยกวาสามวัน และในกรณีท่ียังไมพนกําหนดเวลา
ท่ีจะขอยื่นคําขอรับชําระหนี้ไดนั้น ใหแจงไปยังเจาหนี้ท่ียังไมไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ แตมีช่ือใน
บัญชีซ่ึงลูกหนี้ไดทํายื่นไว หรือปรากฏตามหลักฐานอ่ืนดวย 

มาตรา 79 ใหผูชําระกิจการและทรัพยสินเปนประธานในการประชุมเจาหนี้ทุกคราวและให
มีรายงานการประชุมลงลายมือช่ือผูชําระกิจการและทรัพยสินเก็บไวเปนหลักฐาน 

มาตรา 80 เจาหนี้มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเจาหนี้ตองเปนเจาหนี้ซ่ึงอาจขอรับชําระหนี้
ได และไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ไวแลวกอนวันประชุมนั้น 

เจาหนี้จะออกเสียงดวยตนเอง หรือมอบฉันทะเปนหนังสือใหผูอ่ืนออกเสียงแทนก็ได 
ขอปรึกษาใดท่ีทําใหเจาหนี้หรือผูแทน หรือผูมีหุนสวนกับเจาหนี้หรือผูแทนไดรับ

ผลประโยชนจากทรัพยสินของลูกหนี้โดยตรงหรือโดยออม นอกจากท่ีควรไดรับตามสวนในฐานะ
เปนเจาหนี้เชนเดียวกับเจาหนี้อ่ืนนั้น เจาหนี้หรือผูแทนจะออกเสียงลงคะแนนไมได 

มาตรา 81 ในการนับคะแนนเสียงในการประชุมเจาหนี้คราวหนึ่งๆ ใหผูชําระกิจการและ
ทรัพยสินถามเจาหนี้ท่ีมาประชุมนั้นวา ผูใดจะคัดคานการออกเสียงของเจาหนี้ท่ียังไมไดมีคําส่ังให
ไดรับชําระหนี้รายใดบางหรือไม ถาไมมีผูใดคัดคานก็ใหนับคะแนนเสียงสําหรับเจาหนี้รายนั้น 

ถามีผูคัดคานคําขอรับชําระหนี้รายใดก็ใหผูชําระกิจการและทรัพยสินส่ังใหออกเสียงใน
จํานวนหน้ีไดเทาใดหรือไม ถาผูชําระกิจการและทรัพยสินเห็นวายังส่ังในขณะนั้นไมไดก็ใหหมาย
เหตุขัดของไวและใหเจาหนี้ออกเสียงไปพลางกอน โดยมีเง่ือนไขวา ถาตอไปผูชําระกิจการส่ังไมให
ออกเสียงเพียงใด การออกเสียงของเจาหนี้นั้นใหถือวาเปนอันใชไมไดเพียงนั้น 

คําส่ังของผูชําระกิจการและทรัพยสินนั้นอาจอุทธรณไปยังศาลได คําส่ังของศาลใหเปน
ท่ีสุด 

มาตรา 82 เม่ือผูชําระกิจการและทรัพยสินหรือเจาหนี้เห็นวา มติของท่ีประชุมเจาหนี้ขัดตอ
กฎหมายหรือประโยชนอันรวมกันของเจาหนี้ท้ังหลายผูชําระกิจการและทรัพยสินหรือเจาหนี้อาจ
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ยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาล และศาลอาจมีคําส่ังหามมิใหปฏิบัติตามมตินั้นได แตตองยื่นตอ
ศาลภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีท่ีประชุมเจาหนี้ลงมติ 

 
สวนท่ี 13 

กรรมการเจาหนี้ 
 

มาตรา 83 ท่ีประชุมเจาหนี้อาจลงมติตั้งกรรมการเจาหนี้ไวเพื่อแทนเจาหนี้ท้ังหลาย เพื่อการ
สอดสองการปฏิบัติหนาท่ีของผูชําระกิจการทรัพยสิน และเพ่ือใหคําปรึกษา เม่ือผูชําระกิจการ
ทรัพยสินรองขอและใหความเห็นชอบตามท่ีกําหนดในมาตรา 124  

กรรมการเจาหนี้ตองมีจํานวนไมนอยกวาสามคนและไมเกินกวาเจ็ดคน โดยเลือกจาก
เจาหนี้หรือผูรับมอบอํานาจจากเจาหนี้  แตเจาหนี้หรือผูรับมอบอํานาจนั้นจะกระทําการเปน
กรรมการเจาหนี้ไดตอเม่ือผูชําระกิจการและทรัพยสินไดส่ังอนุญาตในคําขอรับชําระหนี้ของเจาหนี้
นั้นแลว 

กรรมการเจาหนี้อาจไดรับคาตอบแทนตามท่ีประชุมเจาหนี้กําหนด ใหถือเปนคาใชจายตาม
มาตรา 74 (2) 

มาตรา  84 มติของกรรมการเจาหนี้นั้น ใหถือเสียงขางมากของผูมาประชุม และกรรมการ
เจาหนี้ตองมาประชุมไมนอยกวากึ่งจํานวนของกรรมการเจาหนี้ท้ังหมดท่ีไดรับแตงตั้งจึงเปนองค
ประชุม  

ใหนํามาตรา 82 มาใชบังคับแกมติของกรรมการเจาหนี้ดวย 
มาตรา  85 กรรมการเจาหนี้ขาดจากตําแหนงดวยเหตุดังตอไปนี้ 
(1)  ตาย 
(2)  ลาออกโดยมีหนังสือแจงไปยังผูชําระกิจการและทรัพยสิน 
(3)  ถูกศาลพิพากษาใหลมละลายและยังไมไดรับการปลดจากลมละลาย หรือถูกศาลส่ังให

เปนผูไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 
(4)  ท่ีประชุมเจาหนี้ใหออกจากตําแหนง โดยไดแจงการท่ีจะประชุมใหออกนี้ใหเจาหนี้

ท้ังหลายทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน 
เม่ือตําแหนงกรรมการเจาหนี้วางลงดวยเหตุหนึ่งเหตุใดดังกลาวแลว ใหผูชําระกิจการและ

ทรัพยสินเรียกประชุมเจาหนี้โดยไมชักชาเพื่อเลือกตั้งผูอ่ืนข้ึนแทน 
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มาตรา  86 ในระหวางท่ียังไมไดเลือกกรรมการเจาหนี้ข้ึนแทนตามความในมาตรากอน ถา
กรรมการเจาหนี้มีจํานวนเหลืออยูไมนอยกวากึ่งหนึ่งแลวใหกรรมการเจาหนี้นั้นกระทําการตอไป
ได 

มาตรา 87 ถาไมไดตั้งกรรมการเจาหนี้ไว การกระทําใดๆ ท่ีพระราชบัญญัตินี้ กําหนดไววา
ตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการเจาหนี้กอนนั้น ใหผูชําระกิจการและทรัพยสินขอความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมเจาหนี้ 

 
สวนท่ี 14 

การควบคุมตวัและการจํากัดสิทธิลูกหนี้ 
 

มาตรา 88 ลูกหนี้ซ่ึงศาลมีคําส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสินแลว ตองไปพบ และตอบ
คําถามของผูชําระกิจการและทรัพยสิน เจาพนักงานพิทักษทรัพยตามท่ีเรียกทุกคร้ัง ตลอดจนตองไป
ในการประชุมเจาหนี้ทุกคร้ังและตอบคําถามกรรมการเจาหนี้ หรือเจาหนี้คนหนึ่งคนใดในการ
ประชุมเจาหนี้เร่ืองท่ีเกี่ยวกับกิจการทรัพยสินหรือหุนสวนของตน และตองกระทําการอันเกี่ยวกับ
กิจการและทรัพยสิน หรือการท่ีจะแบงทรัพยสินในระหวางเจาหนี้ท้ังหลายตามท่ีเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยหรือผูชําระกิจการและทรัพยสินจะส่ังโดยมีเหตุอันสมควร หรือตามท่ีไดบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามท่ีศาลจะไดมีคําส่ังใหกระทํา แลวแตกรณี 

มาตรา 89 ลูกหนี้ตองเปนธุระชวยโดยเต็มความสามารถในการจําหนายทรัพยสินและใน
การแบงทรัพยสินในระหวางเจาหนี้ท้ังหลาย และตองตอบขอซักถาม และกระทําการตางๆ ท่ีจําเปน
เพื่อการนั้น 

มาตรา 90 เม่ือศาลมีคําส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสินแลว ถาผูชําระกิจการและทรัพยสิน 
เจาพนักงานพิทักษทรัพยรายงานหรือเจาหนี้คนใดมีคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารอง และศาลพอใจ
จากรายงานของผูชําระกิจการและทรัพยสิน เจาพนักงานพิทักษทรัพยหรือพยานที่เจาหนี้นํามาสืบ
วาลูกหนี้ไดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

(1) ออกไปหรือกําลังจะออกไปนอกอํานาจศาลหรือไดออกไปกอนแลวและคงอยูนอก
อํานาจศาลโดยเจตนาท่ีจะหลีกเล่ียง ประวิงหรือกระทําใหขัดของแกกระบวนพิจารณาคดีลมละลาย 

(2) กระทําหรือกําลังจะกระทําการฉอโกงเจาหนี้ หรือกระทําหรือกําลังจะกระทําความผิด
อยางหนึ่งอยางใดซ่ึงมีโทษตามพระราชบัญญัตินี้ 

ศาลมีอํานาจออกหมายจับลูกหนี้มาขังไวจนกวาลูกหนี้จะไดใหประกันจนพอใจ แตไมให
เกินกวาหกเดือน 

DPU



174 

มาตรา 91 เม่ือศาลมีคําส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสินแลว และยังไมไดส่ังปลดจากการ
ชําระกิจการและทรัพยสิน 

(1)  ลูกหนี้ท่ีเปนบุคคลธรรมดา จะตองขอใหผูชําระกิจการและทรัพยสินกําหนดจํานวนเงิน
เพ่ือใชจายเล้ียงชีพตนเองและครอบครัวตามสมควรแกฐานานุรูป โดยผูชําระกิจการและทรัพยสิน
เปนผูอนุญาตใหลูกหนี้จายจากเงินท่ีลูกหนี้ไดมาในระหวางชําระกิจการและทรัพยสิน และลูกหนี้
จะตองสงเงินหรือทรัพยสินท่ีเหลือนั้นแกผูชําระกิจการและทรัพยสินภายในเวลาท่ีผูชําระกิจการ
และทรัพยสินกําหนดพรอมดวยบัญชีรับจาย 

(2) ทุกคร้ังท่ีลูกหนี้มีสิทธิจะไดรับทรัพยสินอยางใดลูกหนี้จะตองรายงานเปนหนังสือใหผู
ชําระกิจการและทรัพยสินทราบ โดยแสดงรายละเอียดเทาท่ีสามารถจะทําไดภายในเวลาอันสมควร 
และไมวาในกรณีใด ลูกหนี้จะตองแสดงบัญชีรับจายเสนอตอผูชําระกิจการและทรัพยสินทุกระยะ
หกเดือน 

(3) ลูกหนี้จะออกไปนอกราชอาณาจักรไมได เวนแตศาลหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยจะ
อนุญาตเปนหนังสือและถาจะยายที่อยู ตองแจงท่ีอยูใหมเปนหนังสือใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย
ทราบภายในเวลาอันสมควร 

 
สวนท่ี 15 
การปดคด ี

 
มาตรา 92 เม่ือผูชําระกิจการและทรัพยสินไดแบงทรัพยสินของลูกหนี้ หรือเม่ือลูกหนี้ไมมี

ทรัพยสินจะใหแบง หรือการแบงทรัพยสินจะไมคุมกับคาใชจาย ผูชําระกิจการและทรัพยสินอาจทํา
รายงานแสดงกิจการและบัญชีรับจายในคดีชําระกิจการและทรัพยสิน ยื่นตอเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยและขอใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยส่ังปดคดีได 

เม่ือเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดพิจารณารายงานและบัญชีของผูชําระกิจการและทรัพยสิน
ประกอบกับคําคัดคานของเจาหนี้หรือผูมีสวนไดเสียแลว เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะส่ังใหปดคดี
หรือไมก็ได และใหแจงคําส่ังนั้นใหศาลทราบดวย 

ถาเจาพนักงานพิทักษทรัพยส่ังไมใหปดคดี เม่ือเจาหนี้หรือผูมีสวนไดเสียมีคําขอโดยทํา
เปนคํารอง เจาพนักงานพิทักษทรัพยอาจส่ังใหผูชําระกิจการและทรัพยสินรับผิดในการท่ีไดกระทํา
หรือละเวนกระทําอันมิชอบดวยหนาท่ีก็ได 

คําส่ังปดคดีทําใหผูชําระกิจการและทรัพยสินพนจากความรับผิดในหนาท่ีจนถึงวันท่ีเจา
พนักงานพิทักษทรัพยส่ังนั้น 
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ถาปรากฏวาเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดส่ังไปโดยผิดหลง เจาพนักงานพิทักษทรัพยอาจ
เพิกถอนคําส่ังปดคดีนั้นได 

มาตรา 93 คําส่ังปดคดีมีผลเพียงใหระงับการจัดการตางๆ ไว แตไมทําใหคดีลมละลาย
ส้ินสุด และไมทําใหผูชําระกิจการและทรัพยสินหลุดพนจากหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

(1) หนาท่ีอนุมัติการใดๆ ท่ีกฎหมายบัญญัติไว 
(2) หนาท่ีตรวจบัญชีรับจายของบุคคลลมละลาย 
ถาลูกหนี้เปนนิติบุคคล คําส่ังปดคดี ยอมมีผลใหนิติบุคคลน้ันเลิกกัน     
มาตรา 94 ถาผูมีสวนไดเสียหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยเห็นวาลูกหนี้มีทรัพยสินข้ึนใหม 

ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีคําส่ังเปดคดีและตั้งผูชําระกิจการและทรัพยสินคนใหมเพื่อทําหนาท่ี
ชําระกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ตอไป 

 
สวนท่ี 16 

การปลดจากการชําระกิจการและทรัพยสิน 
 

มาตรา 95 ลูกหนี้บุคคลธรรมดาซ่ึงมิใชบุคคลลมละลายอาจยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตอ
ศาล เพื่อขอใหศาลมีคําส่ังปลดลูกหนี้จากการชําระกิจการและทรัพยสินได เม่ือปรากฏวา 

(1) ศาลไดมีคําส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสินลูกหนี้มาแลวไมนอยกวาสองป  หรือ 
(2) มีหนังสือยืนยันจากผูชําระกิจการและทรัพยสินวาไดมีการชําระหนี้ไมนอยกวารอยละ

หาสิบของหน้ีไมมีประกันซ่ึงไดมีคําส่ังใหไดรับชําระหนี้แลว 
เม่ือไดรับคําขอเชนวานี้แลว ใหศาลสงสําเนาใหผูชําระกิจการและทรัพยสินเพื่อสงใหเจา

พนักงานพิทักษทรัพยและเจาหนี้ท้ังหลายทราบ 
มาตรา 96 ผูชําระกิจการและทรัพยสิน เจาพนักงานพิทักษทรัพย  หรือเจาหนี้อาจย่ืนคํา

คัดคานคําขอปลดจากการชําระกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้โดยอางเหตุใดๆ ตามมาตรา 100 ได
ภายในระยะเวลาสองเดือนนับแตวันท่ีประกาศในหนังสือพิมพ 

มาตรา 97 ในกรณีท่ีไมมีผูคัดคานคําขอปลดจากการชําระกิจการและทรัพยสินภายใน
ระยะเวลาตามมาตรา 96 ใหศาลมีคําส่ังปลดลูกหนี้จากการชําระกิจการและทรัพยสิน 

ถามีผูคัดคานตามวรรคหน่ึง  ใหศาลกําหนดวันนั่งพิจารณาคําคัดคาน พรอมท้ังแจงวันนั่ง
พิจารณาและสงสําเนาคําคัดคานใหลูกหนี้ผูชําระกิจการและทรัพยสินและเจาพนักงานพิทักษทรัพย
ทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน 
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มาตรา 98 ในกรณีท่ีมีคําคัดคาน ผูชําระกิจการและทรัพยสินตองยื่นรายงานเก่ียวกับกิจการ
ทรัพยสินและความประพฤติของลูกหนี้ในเวลากอนหรือระหวางท่ีชําระกิจการและทรัพยสินตอ
ศาลกอนการนั่งพิจารณาไมนอยกวาสามวัน 

มาตรา 99  ในการพิจารณาคําคัดคาน ใหศาลฟงคําช้ีแจงของผูคัดคาน และอาจฟงคําช้ีแจง
ของผูชําระกิจการและทรัพยสิน เจาพนักงานพิทักษทรัพย รายงานของผูชําระกิจการและทรัพยสิน
ตามมาตรา 98 และรายงานการไตสวนโดยเปดเผยของศาลนั้นเอง  และศาลอาจใหลูกหนี้สาบานตัว 
ใหการ หรือพิจารณาพยานหลักฐานตามท่ีเห็นสมควรก็ได 

มาตรา 100 ใหศาลมีคําส่ังไมยอมปลดลูกหนี้จากการชําระกิจการและทรัพยสิน เม่ือปรากฏ
ขอเท็จจริงอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

 (1)  ลูกหนี้ไมดําเนินการตามหนาท่ีอยางใดๆ ตามท่ีพระราชบัญญัตินี้กําหนด เวนแตลูกหนี้
จะมีขอแกตัวอันสมควร 

(2)  ลูกหนี้ไมทําหรือเก็บรักษาสมุดบัญชีตางๆ ซ่ึงบุคคลในภาวะเชนนั้นควรจะมีไวในการ
ประกอบธุรกิจ  ใหพอเห็นไดวาการประกอบธุรกิจและฐานะทางการเงินเปนอยางไรในระหวาง
เวลาสามปกอนวันท่ีศาลมีคําส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสิน เวนแตสูญหายหรือถูกทําลายดวยเหตุ
สุดวิสัย 

(3)  ลูกหนี้แสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงอันเกี่ยวกับกิจการ ทรัพยสิน 
และความประพฤติซ่ึงควรบอกใหแจงแกผูชําระกิจการและทรัพยสินหรือศาล 

(4)  ลูกหนี้จงใจกระทําหรืองดเวนกระทําการใดๆ เพื่อประวิงกระบวนพิจารณาคดีชําระ
กิจการและทรัพยสิน 

(5)  ลูกหนี้ปกปด โอน ขาย จําหนาย หรือยักยายทรัพยสินของตนภายในระยะเวลาสามป
กอนมีการขอใหชําระกิจการและทรัพยสินและภายหลังนั้นจนถึงเวลาปลดการชําระกิจการและ
ทรัพยสิน เพื่อประวิงการชําระหนี้หรือมิใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้ 

(6)  ศาลไดเคยมีคําส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้มาแลวภายในเวลาสิบปกอน
มีการขอใหชําระกิจการและทรัพยสิน 

(7)  มีพฤติการณอันควรเชื่อไดวาลูกหนี้ไดกระทําความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัตินี้  
หรือความผิดทางอาญาฐานใดๆ อันมีลักษณะเปนการทุจริตเกี่ยวกับการชําระกิจการและทรัพยสิน
ของลูกหนี้ 

(8) ลูกหนี้ยอมตนใหเปนหนี้ในสวนท่ีตนไมตองชําระ 
(9) ลูกหนี้โดยทุจริตไดขืนกระทําการคาขายตอไปอีก ท้ังรูอยูแลววาไมสามารถจะชําระหนี้

ได 
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ในกรณีท่ีศาลมีคําส่ังไมยอมปลดลูกหนี้จากการชําระกิจการและทรัพยสินดวยเหตุท่ีลูกหนี้
มีพฤติการณอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 101 ใหศาลมีคําพิพากษาใหลูกหนี้ลมละลายตอไป 

มาตรา 101 คําส่ังปลดจากการชําระกิจการและทรัพยสินเปนคําส่ังส้ินสุดกระบวนการ
ลมละลาย 

มาตรา 102 คําส่ังปลดจากการชําระกิจการและทรัพยสินทําใหลูกหนี้หลุดพนจากหนี้ท้ัง
ปวงอันพึงขอรับชําระหนี้ได ไมวาเจาหนี้จะไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ไวหรือไมก็ตาม เวนแต 

(1)  หนี้เกี่ยวกับภาษีอากร 
(2)  หนี้คาธรรมเนียมท่ีตกเปนรายไดของแผนดินตามท่ีกฎหมายกําหนด 
(3)  หนี้ซ่ึงเกิดข้ึนโดยความทุจริตฉอโกงของลูกหนี้ หรือหนี้ซ่ึงเจาหนี้ไมไดเรียกรอง

เนื่องจากความทุจริตฉอโกงท่ีลูกหนี้เปนผูกอข้ึนหรือมีสวนเกี่ยวของสมรู  
(4)  คาปรับอันเปนโทษจากการกระทําผิดทางอาญา 
(5)  หนี้ละเมิดในกรณีท่ีทําใหเสียหายแกชีวิต รางกาย หรืออนามัย รวมท้ังหนี้ละเมิดท่ีทํา

ใหเจาหนี้ขาดไรอุปการะตามกฎหมาย  
(6)  หนี้คาเล้ียงชีพ คาอุปการะเล้ียงดู ตามบทบัญญัติในบรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย 
มาตรา 103 การท่ีศาลไดมีคําส่ังปลดจากการชําระกิจการและทรัพยสินนั้น ไมทําใหบุคคล

ซ่ึงเปนหุนสวนกับลูกหนี้ หรือรับผิดรวมกับลูกหนี้ หรือคํ้าประกัน หรืออยูในลักษณะอยางผูคํ้า
ประกันของลูกหนี้หลุดพนจากความรับผิดไปดวย 

มาตรา 104 คําส่ังปลดจากการชําระกิจการและทรัพยสินไมกระทบถึงการจัดการกอง
ทรัพยสินของลูกหนี้ และไมมีผลเปล่ียนแปลงหนาท่ีของลูกหนี้ในอันท่ีจะดําเนินการอยางใดๆ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 105 ลูกหนี้ซ่ึงไดถูกปลดจากการชําระกิจการและทรัพยสินนั้น ยังมีหนาท่ีชวยใน
การจําหนายและแบงทรัพยสินของตนซ่ึงตกอยูกับผูชําระกิจการและทรัพยสินตามท่ีผูชําระกิจการ
และทรัพยสินตองการ 

ถาลูกหนี้ไมชวย ศาลมีอํานาจเพิกถอนคําส่ังปลดจากการชําระกิจการและทรัพยสินนั้นได 
แตท้ังนี้ ไมกระทบถึงการใดท่ีไดกระทําไปภายหลังการปลดจากการชําระกิจการและทรัพยสิน
กอนท่ีศาลมีคําส่ังใหเพิกถอนนั้น 
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สวนท่ี 17 
บุคคลลมละลาย 

 
มาตรา 106 เจาพนักงานพิทักษทรัพย เจาหนี้หรือผูชําระกิจการและทรัพยสินอาจย่ืนคําขอ

โดยทําเปนคํารอง เพื่อใหศาลพิพากษาใหลูกหนี้ท่ียังไมไดรับการปลดจากการชําระกิจการและ
ทรัพยสิน เปนบุคคลลมละลายได ถาปรากฏวา 

(1) ศาลมีคําส่ังใหเพิกถอนการฉอฉลตามมาตรา 41  
(2) ลูกหนี้โอนทรัพยสินหรือสงมอบทรัพยสินของตนไปโดยการแสดงเจตนาลวง หรือโดย

การฉอฉล ไมวาไดกระทําการนั้นในหรือนอกราชอาณาจักร 
(3) ลูกหนี้ยักยายทรัพยสินไปใหพนอํานาจศาลเพ่ือมิใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้       
(4) เม่ือปรากฏขอเท็จจริงตามมาตรา 100 (4) (5) (7) 
การยื่นคําขอตามวรรคหน่ึง อาจยื่นพรอมกับคําคัดคานตามมาตรา 98 ก็ได 
มาตรา 107 บุคคลลมละลายอาจย่ืนคําขอโดยทําเปนคํารอง เพื่อขอใหศาลมีคําส่ังปลดจาก

ลมละลายได ในกรณีเชนวานี้ใหศาลมีคําส่ังปลดบุคคลนั้นจากลมละลายไดเม่ือศาลไดมีคําพิพากษา
ใหบุคคลนั้นลมละลายเปนเวลาไมนอยกวาหาป   

มาตรา 108 คําส่ังปลดจากลมละลายยอมมีผลใหลูกหนี้หลุดพนจากการเปนบุคคล
ลมละลาย 

มาตรา 109 คําพิพากษาใหลมละลายและคําส่ังปลดจากการลมละลายไมกระทบถึงคําส่ังให
ชําระกิจการและทรัพยสิน 

 
สวนท่ี 18 

การยกเลิกการชําระกิจการและทรัพยสิน 
 

มาตรา 110 เม่ือผูมีสวนไดเสีย หรือผูชําระกิจการและทรัพยสินมีคําขอ ศาลมีอํานาจส่ัง
ยกเลิกการชําระกิจการและทรัพยสินได ถาปรากฏวาในเวลาที่ศาลส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสิน 
ลูกหนี้ไมอยูในฐานะท่ีศาลจะมีคําส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสินได 

มาตรา 111 คําส่ังยกเลิกการชําระกิจการและทรัพยสินไมทําใหลูกหนี้หลุดพนหนี้สินแต
อยางใด 

มาตรา 112 คําส่ังยกเลิกการชําระกิจการและทรัพยสินไมกระทบถึงการใดท่ีศาลหรือผูชําระ
กิจการและทรัพยสินไดกระทําไปแลว สวนทรัพยสินของลูกหนี้ใหตกแกบุคคลหน่ึงบุคคลใดตามท่ี
ศาลกําหนด หรือถาไมไดกําหนด ก็ใหคืนแกลูกหนี้ 
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สวนท่ี 19 
ผูชําระกิจการและทรัพยสิน 

 
มาตรา 113 ผูชําระกิจการและทรัพยสินจะตองจดทะเบียนและมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง คาตอบแทนของผูชําระกิจการและทรัพยสินใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา 114 เม่ือศาลไดมีคําส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสินใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยตั้ง

บุคคลที่จดทะเบียนเปนผูชําระกิจการและทรัพยสิน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง 

ผูชําระกิจการและทรัพยสินใหถือเปนเจาพนักงานของศาล 
มาตรา 115 เม่ือศาลมีคําส่ังแตงต้ังผูชําระกิจการและทรัพยสินแลว ใหอํานาจหนาท่ีในการ

จัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ส้ินสุดลง โดยใหอํานาจหนาท่ีดังกลาวตกแกผูชําระกิจการ
และทรัพยสิน ในกรณีเชนวานี้ ใหบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผูถือหุนระงับลง เวนแตสิทธิท่ีจะ
ไดรับเงินปนผล และใหสิทธิดังกลาวตกแกผูชําระกิจการและทรัพยสิน 

มาตรา 116 เม่ือศาลมีคําส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสิน ผูชําระกิจการและทรัพยสินจําตอง
ใชความระมัดระวังและใชความรูความสามารถเพ่ือจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้เหมือน
เชนวิญูชนผูมีหนาท่ีในการชําระกิจการและทรัพยสินจะพึงประพฤติปฏิบัติโดยพฤติการณดังนั้น 

มาตรา 117  ผูชําระกิจการและทรัพยสินมีอํานาจ ดังตอไปนี้ 
(1) ยึดทรัพยสิน ดวงตรา สมุดบัญชี และเอกสารอันเกี่ยวกับกองทรัพยสินและกิจการของ

ลูกหนี้  
(2) เขาไปในสถานท่ีใดๆ อันเปนของลูกหนี้ หรือท่ีลูกหนี้ไดครอบครองอยู และมีอํานาจ

หักพังเพื่อเขาไปในสถานท่ีนั้นๆ รวมท้ังเปดตูนิรภัย ตูหรือท่ีเก็บของอ่ืนๆ ตามท่ีจําเปน 
(3) เขาตรวจคนในเรือนโรง เคหสถาน หรือสถานท่ีอ่ืนอันมิใชของลูกหนี้ ตลอดจนคน

บุคคล เม่ือมีเหตุอันควรเช่ือไดวามีทรัพยสินของลูกหนี้อยูหรือซุกซอนอยูในสถานท่ีหรือบุคคลเชน
วานั้น 

 (4) ส่ังใหหนวยงาน หรือผูประกอบการเกี่ยวกับไปรษณียโทรเลขหรือการส่ือสารอ่ืนใด สง
โทรเลข ไปรษณียภัณฑ จดหมาย หนังสือ ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือขอมูลทางการส่ือสารอ่ืนใด ท่ี
มีถึงลูกหนี้ภายในกําหนดเวลาไมเกินหกเดือนนับแตวันท่ีศาลมีคําส่ังใหชําระกิจการและทรัพยสิน 
ไปยังผูชําระกิจการและทรัพยสิน 

เม่ือผูชําระกิจการและทรัพยสินเห็นสมควร ผูชําระกิจการและทรัพยสินอาจแจงใหลูกหนี้
ทราบถึงขอความใดๆ ท่ีปรากฏในหนังสือท่ีตนไดรับไวแทนลูกหนี้ก็ได 
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(5) ส่ังใหบุคคลใดๆ  ท่ีมีขอมูลอันเกี่ยวกับกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้งดการ
เปล่ียนแปลงรายการในขอมูลนั้น 

(6) ส่ังใหลูกหนี้ คูสมรสของลูกหนี้ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดซ่ึงไดความหรือสงสัยวามี
ทรัพยสินของลูกหนี้อยูในครอบครอง หรือเช่ือวาเปนหนี้ลูกหนี้ หรือเห็นวาสามารถแจงขอความ
เกี่ยวกับกิจการหรือทรัพยสินของลูกหนี้มาไตสวน หรือสอบสวน หรือส่ังใหบุคคลนั้นๆ สงเอกสาร
หรือวัตถุพยานซ่ึงอยูในความยึดถือหรืออํานาจของผูนั้นอันเกี่ยวกับกิจการหรือทรัพยสินของลูกหนี้  

ผูชําระกิจการและทรัพยสินจะใชอํานาจตาม (3) (4) (5) (6)  ได ถาศาลออกหมายใหกระทํา
การดังกลาวได เมื่อศาลเห็นวาคําขอมีมูลและมีเหตุเพียงพอท่ีจะใชอํานาจดังกลาว 

บุคคลใดจงใจขัดขืนหมายของศาล ศาลมีอํานาจออกหมายจับบุคคลนั้นมาขังไวจนกวาจะ
ไดปฏิบัติตามหมายของศาล  

บุคคลท่ีถูกจับกุมโดยเหตุจงใจขัดขืนหมายของศาลจะตองถูกกักขังไวจนกวาจะมีประกัน 
หรือประกันและหลักประกันตามจํานวนท่ีศาลเห็นสมควรกําหนดวาตนยินยอมท่ีจะปฏิบัติตาม
หมายของศาลทุกประการ แตท้ังนี้ หามไมใหกักขังบุคคลดังกลาวแตละคร้ัง เกินกวาหกเดือนนับแต
วันจับหรือกักขัง แลวแตกรณี 

ในกรณีท่ีผิดสัญญาประกัน ศาลมีอํานาจส่ังบังคับตามสัญญาประกันหรือตามจํานวนเงินท่ี
ศาลเห็นสมควรโดยมิตองฟองผูทําสัญญาประกัน 

มาตรา 118  ในการเปนคูความในศาลก็ดี ในการจัดการทรัพยสินของลูกหนี้ก็ดี หรือในการ
กระทําการอ่ืนเพื่อใหเปนไปตามหนาท่ีก็ดี ใหผูชําระกิจการและทรัพยสินใชนามตําแหนงวา ผูชําระ
กิจการและทรัพยสินของ (ช่ือ)............ลูกหนี้โดยกรอกนามของลูกหนี้ลงในชองวางแลวแตกรณี 

มาตรา 119 ผูชําระกิจการและทรัพยสินมีอํานาจจางทนายความ นักบัญชี หรือผูประกอบ
วิชาชีพท่ีจําเปนอ่ืน เพื่อชวยเหลือในการชําระกิจการและทรัพยสินได 

การจางผูประกอบวิชาชีพตามวรรคหน่ึง ใหผูชําระกิจการและทรัพยสินรองขอตอศาล ศาล
มีอํานาจส่ังงดการจางหรือลดจํานวนคาตอบแทนลงไดตามท่ีเห็นสมควร 

มาตรา 120 นอกจากท่ีมีบัญญัติไวในบทมาตราอ่ืน ผูชําระกิจการและทรัพยสินมีหนาท่ี 
ดังตอไปนี้ 

(1) รายงานขอความเกี่ยวกับกิจการ ทรัพยสิน หรือความประพฤติของลูกหนี้ตามที่ศาล
ตองการ 

(2) ชวยซักถามลูกหนี้หรือบุคคลอ่ืนในการท่ีศาลดําเนินกระบวนพิจารณาตามพระราช 
บัญญัตินี้ 
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มาตรา 121 ในการปฏิบัติการตามหนาท่ี ผูชําระกิจการและทรัพยสินอาจมีคําขอใหศาลมี
คําส่ังเกี่ยวกับการใดท่ีเปนปญหาได 

มาตรา 122 ถาผูชําระกิจการและทรัพยสินเห็นเปนการจําเปนท่ีจะตองกูยืมเงินเพื่อ
ประโยชนแหงการจัดการทรัพยสินของลูกหนี้ เม่ือไดรับอนุญาตจากศาลแลวใหกูยืมได 

มาตรา 123 ถาผูชําระกิจการและทรัพยสินเห็นเปนการจําเปน อาจประกันวินาศภัยใน
ทรัพยสินของลูกหนี้ก็ได 

มาตรา 124 ผูชําระกิจการและทรัพยสินจะกระทําการดังตอไปน้ีไดตอเมื่อไดรับความ
เห็นชอบของกรรมการเจาหนี้แลว 

(1) ถอนการยึดทรัพยในกระบวนการลมละลาย 
(2) สละสิทธิ 
(3) ฟองหรือถอนฟองคดีแพงเกี่ยวกับทรัพยสินในคดีลมละลาย หรือฟองหรือถอนฟองคดี

ลมละลาย 
(4) ประนีประนอมยอมความหรือมอบคดีใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัย   
มาตรา 125 ถาลูกหนี้ เจาหนี้ หรือบุคคลใดไดรับความเสียหายโดยการกระทําหรือคํา

วินิจฉัยของผูชําระกิจการและทรัพยสิน บุคคลนั้นอาจยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาลภายใน
กําหนดเวลาสิบส่ีวันนับแตวันท่ีไดทราบการกระทําหรือคําวินิจฉัยนั้น ศาลมีอํานาจส่ังยืนตาม กลับ
หรือแกไขหรือส่ังประการใดตามท่ีเห็นสมควร 

มาตรา 126 ถาผูชําระกิจการและทรัพยสินกอใหเกิดความเสียหายแกกองทรัพยสินในคดี
ลมละลายโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ ศาลมีอํานาจส่ังใหผูชําระกิจการและทรัพยสินชดใช
คาเสียหายเปนการสวนตัวตามท่ีเห็นสมควรได 

มาตรา 127 ผูชําระกิจการและทรัพยสินมีหนาท่ีจัดทํารายงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยสิน
ในคดีท่ีตนเขาจัดการทรัพยสินไปยังเจาพนักงานพิทักษทรัพยอยางนอยทุกสินปปฏิทิน 

มาตรา 128 ผูชําระกิจการและทรัพยสินอาจพนจากหนาท่ีได โดยคําส่ังศาล หรือขอถอนตัว
ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย ถาเจาพนักงานพิทักษทรัพยพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุจําเปนและไม
เปนท่ีเสียหายแกคดี ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยอนุญาตได 

มาตรา 129 เม่ือผูชําระกิจการและทรัพยสินพนจากหนาท่ีแลว ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย
ตั้งผูชําระกิจการและทรัพยสินคนใหมโดยเร็ว 

ใหผูชําระกิจการและทรัพยสินคนใหมมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับผูชําระกิจการและ
ทรัพยสินคนเดิม และใหผูชําระกิจการและทรัพยสินคนเดิมมีหนาท่ีตามมาตรา 32 และมาตรา 33 
ดวย 
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สวนท่ี 20 
เจาพนักงานพทัิกษทรัพย 

 
มาตรา 130 รัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนท่ีเห็นสมควร โดยตําแหนง

หนาท่ีใหเปนเจาพนักงานพิทักษทรัพยและมีอํานาจถอดถอนได 
การแตงต้ังหรือถอดถอนเจาพนักงานพิทักษทรัพยนั้น ใหโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา 
เจาพนักงานพิทักษทรัพยใหถือเปนเจาพนักงานของศาล 
มาตรา 131 เจาพนักงานพิทักษทรัพยมีอํานาจหนาท่ีในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ 

ผูชําระกิจการและทรัพยสินใหเปนไปตามกฎหมายและอาจขอใหศาลมีคําส่ังใหผูชําระกิจการและ
ทรัพยสินพนจากหนาท่ีได 

เม่ือศาลเห็นเองหรือโดยเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีคําขอวาผูชําระกิจการและทรัพยสินไม
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน มิไดปฏิบัติหนาท่ีโดยสุจริตหรือโดยปราศจาก
อคติ หรือกอใหเกิดความเสียหายแกเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือขาดคุณสมบัติ หรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีได ใหศาลมีอํานาจส่ังใหผูชําระกิจการและทรัพยสินพนจากหนาท่ี 

มาตรา 132 ในเวลาใดๆ ท่ียังไมมีการตั้งผูชําระกิจการและทรัพยสิน ใหเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยเปนผูชําระกิจการและทรัพยสินไปพลางกอนจนกวาจะมีการต้ังผูชําระกิจการและทรัพยสิน
ในคดีนั้น 

มาตรา 133 ใหนําความในมาตรา 125 และมาตรา 126 มาใชบังคับแกการปฏิบัติหนาท่ีของ
เจาพนักงานพิทักษทรัพยโดยอนุโลม 

 
สวนท่ี 21 

ศาลและวิธีพิจารณาคดขีองศาล 
 

มาตรา 134  ศาลตองสอดสองใหผูชําระกิจการและทรัพยสินและเจาพนักงานพิทักษทรัพย
ปฏิบัติหนาท่ีโดยเรียบรอย เพื่อการนี้ใหมีอํานาจส่ังใหผูชําระกิจการและทรัพยสินและเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยทําคําช้ีแจงในเร่ืองบัญชีหรือเร่ืองใดๆ เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาคดีลมละลาย หรือจะ
ส่ังใหกระทําหรือละเวนกระทําการตามท่ีเห็นสมควรได 

มาตรา 135 ถาผูชําระกิจการและทรัพยสินกอใหเกิดความเสียหายข้ึนแกกองทรัพยสินโดย
จงใจหรือประมาทเลินเลอ ศาลมีอํานาจส่ังใหผูชําระกิจการและทรัพยสินและชดใชคาเสียหายเปน
สวนตัวตามท่ีเห็นสมควรได 
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มาตรา 136 ในคดีท่ีศาลไดมีคําส่ังรักษาทรัพยช่ัวคราวแลว ถาผูรองขอท้ิงคํารองขอ ถอนคํา
รองขอหรือขาดนัดพิจารณา กอนท่ีศาลจะส่ังจําหนายคดี ใหโฆษณาในหนังสือพิมพรายวันอยาง
นอยหน่ึงฉบับเพื่อใหเจาหนี้ท้ังหลายทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน 

มาตรา 137 เมื่อไดสงแจงความนัดประชุมหรือแจงความใดๆ ไปยังเจาหนี้ท้ังหลายใน
ราชอาณาจักรแลว แมเจาหนี้บางคนจะยังไมไดรับก็ไมทําใหการประชุมหรือการนั้นเสียไป 

มาตรา 138 การสงคําคูความหรือหมายใดๆ ใหแกลูกหนี้ เจาหนี้ หรือบุคคลใดๆ ตาม
ภูมิลําเนาท่ีไดเคยสงคําคูความหรือหมายใหแกลูกหนี้ เจาหนี้ หรือบุคคลนั้นแลว ใหถือวาเปนการ
สงท่ีชอบดวยกฎหมายแลว เวนแตบุคคลเหลานั้นจะไดแจงวาไดยายภูมิลําเนาไปยังท่ีอ่ืนแลว หรือ
แจงใหสงไปยังสถานท่ีอ่ืน 

มาตรา 139 ผูมีสวนไดเสียคนใดเห็นวาผูชําระกิจการและทรัพยสินไมมีสิทธิยึดทรัพยสิน
อยางหนึ่งอยางใด ใหคัดคานตอผูชําระกิจการและทรัพยสิน เม่ือผูชําระกิจการและทรัพยสินไดรับ
คําคัดคานแลวใหสอบสวนและมีคําส่ัง ถาผูชําระกิจการและทรัพยสินส่ังไมใหถอนการยึด ผูนั้นมี
สิทธิยื่นคํารองขอตอศาลภายในกําหนดเวลาสิบส่ีวันนับแตวันไดทราบคําส่ังนั้น เม่ือศาลไดรับคํา
รองขอแลว ใหศาลพิจารณาและมีคําส่ังช้ีขาดเหมือนอยางคดีธรรมดา โดยเรียกผูชําระกิจการและ
ทรัพยสินเขามาสูคดี 

มาตรา 140 เม่ือศาลไดพิพากษาหรือมีคําส่ังอยางหนึ่งอยางใดแลวใหแจงใหผูชําระกิจการ
และทรัพยสินเพื่อแจงใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบตอไป 

 
สวนท่ี 22 
เงินคางจาย 

 
มาตรา 141 เม่ือผูชําระกิจการและทรัพยสินไดแบงทรัพยสินคร้ังท่ีสุดแลว ถามีเงินคางจาย

ซ่ึงไมมีผูใดมารับภายในกําหนดเวลาหาปนับแตวันท่ีศาลส่ังปดคดี ผูชําระกิจการและทรัพยสินตอง
โฆษณาในหนังสือพิมพรายวันไมนอยกวาหนึ่งฉบับใหเจาหนี้มารับภายในกําหนดเวลาสองเดือน 
ถาไมมารับภายในกําหนด ใหเงินนี้ตกเปนของแผนดิน 
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ภาคผนวก ข 

รางพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. ....  
(กระบวนการพิจารณาเก่ียวกับการฟนฟูกิจการของลูกหนี้) 
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รางพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. .... 
............................... 

หมวด 2 
กระบวนการพิจารณาเก่ียวกับการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 

 

บทนิยาม (เพิม่เติมรวมกับสวนการจัดกจิการและทรัพยสิน) 
 “ลูกหนี้” หมายความวา ลูกหนี้ท่ีไมอยูในฐานะท่ีจะชําระหนี้ได และเปนบริษัทจํากัด 

บริษัทมหาชนจํากัดหรือนิติบุคคลอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง 
“แผน” หมายความวา แผนฟนฟูกิจการ 
“ผูถือหุนของลูกหนี้” หมายความวา ผูถือหุนของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึง

เปนลูกหนี้ และหมายความรวมถึงผูมีสวนไดเสียในนิติบุคคลอ่ืนซ่ึงเปนลูกหนี้ทํานองเดียวกับผูถือ
หุน 

“ผูบริหารของลูกหนี้” หมายความวา กรรมการ ผูจัดการ หรือผูมีอํานาจดําเนินกิจการของ
ลูกหนี้อยูในวันท่ีศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการ 

มาตรา 90/2 (ยกเลิก) 
มาตรา 90/3 ลูกหนี้ท่ีเปนหนี้เจาหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันเปนจํานวนไมนอยกวาสิบ

ลานบาท ไมวาหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม อาจถูกศาลส่ังใหฟนฟู
กิจการได 

การฟนฟูกิจการของลูกหนี้ท่ีเปนธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย 
หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร บริษัทหลักทรัพย บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต หรือท่ีการ
ประกอบกิจการอยูในกํากับดูแลของหนวยงานของรัฐ ใหเปนไปตามกฎหมายและกฏขอบังคับวา
ดวยการนั้น 

มาตรา 90/4 บุคคลซ่ึงอาจยื่นคํารองขอตอศาลใหฟนฟูกิจการ ไดแกบุคคลดังตอไปนี้ 
(1) เจาหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันและมีจํานวนหน้ีแนนอนไมนอยกวาสิบลานบาท 
(2) ลูกหนี้ 
มาตรา 90/5 การยื่นคํารองขอใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้จะกระทําไมได ถา 
(1) ศาลไดมีคําส่ังพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาด 
(2) ศาลหรือนายทะเบียนไดมีคําส่ังใหเลิกหรือเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคลท่ีเปนลูกหนี้ 

หรือมีการจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลนั้น หรือนิติบุคคลที่เปนลูกหนี้ตองเลิกกันดวยเหตุอ่ืน ท้ังนี้ ไม
วาการชําระบัญชีของนิติบุคคลดังกลาวจะเสร็จแลวหรือไม 
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(3) ศาลไดเคยมีคําส่ังใหยกคํารองขอใหฟนฟูกิจการ ยกเลิกคําส่ังใหฟนฟูกิจการ หรือ
ยกเลิกการ(ปลดจาก) ฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ภายในระยะเวลาหน่ึงรอยแปดสิบวันกอนยื่นคํารอง
ขอ (หากรับหลักการ อาจมีการเขียนบทบัญญัตินี้ไวเปนบทท่ัวไปท่ีใชบังคับกับกระบวนการ
พิจารณาท้ังลมละลายและฟนฟูกิจการ) 

มาตรา 90/6 คํารองขอของบุคคลตามมาตรา 90/4 เพื่อใหศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการ จะตอง
แสดงโดยชัดแจงถึง 

(1) ขอเท็จจริงท่ีแสดงวาลูกหนี้อยูในฐานะท่ีไมสามารถชําระหนี้ได 
(2) รายช่ือและท่ีอยูของเจาหนี้คนเดียวหรือหลายคนท่ีลูกหนี้เปนหนี้อยูรวมกันเปนจํานวน

ไมนอยกวาสิบลานบาท 
(3) ช่ือและคุณสมบัติของผูทําแผน 
(4) หนังสือยินยอมของผูทําแผน และบัญชีแสดงอัตราคาใชจายของผูทําแผน ตลอดจน

บุคคลอ่ืนที่ผูทําแผนประสงคจะวาจางเพื่อชวยเหลือในการทําแผน 
ถาเจาหนี้เปนผูรองขอ จะตองแนบรายช่ือและท่ีอยูของเจาหนี้อ่ืนเทาท่ีทราบมาพรอมคํา

รองขอ 
ถาลูกหนี้เปนผูรองขอ จะตองแนบบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินท้ังหมดท่ีมีอยู 

รายช่ือและท่ีอยูโดยชัดแจงของเจาหนี้ท้ังหลายมาพรอมคํารองขอ 
มาตรา 90/7 ในการรองขอฟนฟูกิจการ ผูรองขอตองชําระคาข้ึนศาลหน่ึงพันบาท และตอง

วางเงินประกันคาใชจายท่ีผูรองขอตองรับผิดชอบในการขอฟนฟูกิจการไวตอศาลเปนจํานวนหา
หม่ืนบาทในขณะย่ืนคํารองขอ หากคาใชจายนั้นไมเพียงพอ ศาลจะมีคําส่ังใหผูรองขอวางเงิน
ประกันคาใชจายเพิ่มข้ึนตามจํานวนที่เห็นสมควรก็ได 

ในกรณีท่ีผูรองขอไมยอมวางเงินประกันเพิ่มตามวรรคหน่ึง ถาศาลยังไมมีคําส่ังใหฟนฟู
กิจการใหถือวาผูรองขอท้ิงคํารองขอ แตถาศาลไดมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการแลว ใหเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้ท้ังหลาย  เพื่อแตงต้ังเจาหนี้อ่ืน หรือลูกหนี้ เปนผูรองขอแทนตอไปโดยเร็ว
ท่ีสุด ถาไมมีผูรองขอแทนหรือมีแตไมวางเงินประกันดังกลาวภายในกําหนดหน่ึงเดือนนับแตวันท่ีผู
รองขอไมยอมวางเงินประกันดังกลาวตามคําส่ังศาล ใหศาลมีคําส่ังยกเลิกคําส่ังใหฟนฟูกิจการและ
ใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ 

มาตรา 90/8 (เห็นควรยายไปรวมกับมาตรา 7 สวนชําระกิจการและทรัพยสิน โดยกําหนด
เปนหมวดท่ัวไป) 

มาตรา 90/9 เม่ือศาลส่ังรับคํารองขอแลว ใหดําเนินการไตสวนเปนการดวน และใหศาล
ประกาศคําส่ังรับคํารองขอและวันเวลานัดไตสวนในหนังสือพิมพรายวันท่ีแพรหลายอยางนอยหนึ่ง
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ฉบับ ไมนอยกวาสองคร้ังหางกันไมเกินเจ็ดวัน กับใหสงสําเนาคํารองขอแกเจาหนี้ท้ังหลายเทาท่ี
ทราบและแกนายทะเบียนหุนสวนบริษัทหรือนายทะเบียนนิติบุคคลท่ีเกี่ยวของ เพื่อนายทะเบียนจะ
ไดจดแจงคําส่ังศาลไวในทะเบียน ท้ังนี้ใหสงกอนวันนัดไตสวนไมนอยกวาเจ็ดวัน 

ถาเจาหนี้เปนผูรองขอ ใหผูรองขอนําสงสําเนาคํารองขอใหลูกหนี้ทราบกอนวันนัดไตสวน
ไมนอยกวาเจ็ดวัน และใหลูกหนี้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินท้ังหมดท่ีมีอยู รายช่ือ
และท่ีอยูโดยชัดแจงของเจาหนี้ท้ังหลายตอศาลกอนวันนัดไตสวนดวย 

ลูกหนี้หรือเจาหนี้อาจยื่นคําคัดคานกอนวันนัดไตสวนนัดแรกไมนอยกวาสามวัน ในกรณีท่ี
เปนการคัดคานผูทําแผน ลูกหนี้หรือเจาหนี้จะเสนอช่ือบุคคลอื่นเปนผูทําแผนดวยหรือไมก็ไดการ
เสนอช่ือผูทําแผนตองเสนอหนังสือยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูทําแผน และบัญชีแสดง
อัตราคาใชจายของผูไดรับการเสนอชื่อ ตลอดจนบุคคลอ่ืนท่ีประสงคจะวาจางเพ่ือชวยเหลือในการ
ทําแผนดวย 

ในกรณีท่ีลูกหนี้ถูกพิทักษทรัพยช่ัวคราว ใหผูรองขอนําสงสําเนาคํารองขอแกเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยดวย 

มาตรา 90/10 ในการไตสวนคํารองขอ ศาลตองไตสวนเอาความจริงตามท่ีบัญญัติไวใน
มาตรา 90/3 ถาไดความจริงและมีเหตุอันสมควรท่ีจะฟนฟูกิจการท้ังผูรองขอยื่นคํารองขอโดยสุจริต 
ใหศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการ มิฉะนั้นใหมีคําส่ังยกคํารองขอ 

ในกรณีท่ีลูกหนี้เปนผูยื่นคํารองขอ หรือในกรณีท่ีไมมีผูคัดคานคํารองขอ ศาลมีอํานาจงด
การไตสวนและมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการไดโดยทันที 

มาตรา 90/11 ใหศาลดําเนินการไตสวนคํารองขอติดตอกันไปโดยไมตองเล่ือนจนกวาจะ
เสร็จการไตสวนและมีคําส่ัง เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย 

ใหผูรองขอและผูคัดคานมาศาลในวันนัดไตสวนทุกนัด ฝายใดมีหนาท่ีนําสืบในนัดใดให
เตรียมพยานหลักฐานมาใหพรอม ถาผูรองขอหรือผูคัดคานไมมาหรือไมเตรียมพยานหลักฐานมา 
ใหถือวาไมติดใจรองขอหรือคัดคาน หรือไมติดใจนําสืบพยานหลักฐานอีกตอไป แลวแตกรณี 

ในกรณีที่ผูมีหนาท่ีนําสืบมีคําขอวาไมอาจนําพยานหลักฐานสําคัญเกี่ยวกับประเด็นขอ
สําคัญในคดีมาศาลในนัดใด เพราะมีความจําเปนอันไมอาจกาวลวงเสียไดเกี่ยวกับพยานหลักฐาน
นั้น ถาศาลเห็นสมควร ศาลจะส่ังใหเล่ือนการสืบพยานหลักฐานนั้นไปก็ได แตใหส่ังเล่ือนไดเพียง
คร้ังเดียว 

ในกรณีท่ีผูรองขอหรือผูคัดคานไมมีหนาท่ีนําสืบในนัดใด เม่ือไดรับอนุญาตจากศาลแลว
จะไมมาศาลในนัดนั้นก็ได ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิถามคานพยานท่ีนําสืบในนัดนั้น 
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ในกรณีท่ีผูรองขอหรือผูคัดคานไมมาศาลในนัดใด ไมวาจะไดรับอนุญาตจากศาลหรือ
ไมใหถือวาผูนั้นไดทราบกระบวนพิจารณาของศาลในนัดนั้นแลว 

มาตรา 90/12 - มาตรา 90/15 (เปนหลักการเดียวกับรางพระราชบัญญัติลมละลายสวนการ
ชําระกิจการและทรัพยสิน จึงเห็นควรกําหนดเปนหมวดท่ัวไป) 
 

สวนท่ี 3 
การตั้งผูทําแผน 

 
มาตรา 90/16 ผูทําแผนและผูบริหารแผนจะตองจดทะเบียนและมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด

ในกฎกระทรวง 
ความในวรรคกอน มิใหใชบังคับแกกรณีท่ีผูบริหารของลูกหนี้เปนผูทําแผนหรือผูบริหาร

แผน 
มาตรา 90/17 ในการพิจารณาต้ังผูทําแผน ถาลูกหนี้หรือเจาหนี้ผูคัดคานไมไดเสนอบุคคล

อ่ืนเปนผูทําแผนดวย เม่ือศาลส่ังใหฟนฟูกิจการ ศาลจะมีคําส่ังต้ังบุคคลท่ีผูรองขอเสนอเปนผูทํา
แผนก็ได ถาศาลเห็นวาบุคคลท่ีผูรองขอเสนอไมสมควรเปนผูทําแผนก็ดี หรือลูกหนี้ เจาหนี้ผู
คัดคานเสนอบุคคลอื่นเปนผูทําแผนดวยก็ดี ใหศาลมีคําส่ังใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุม
เจาหนี้ท้ังหลายโดยเร็วท่ีสุดเพื่อพิจารณาเลือกวาบุคคลใดสมควรเปนผูทําแผน 

ในกรณีท่ีลูกหนี้มิไดเสนอผูทําแผน มติเลือกผูทําแผนตองเปนมติของเจาหนี้ฝายท่ีมีจํานวน
หนี้ขางมากซ่ึงไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น แตในกรณีท่ีลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ใหผูทําแผน
ท่ีลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายท่ีมีจํานวนหน้ีไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนหนี้ท้ังหมดของเจาหนี้ซ่ึงไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอ่ืนเปนผูทําแผน 
ในการลงมติตามมาตราน้ี ใหเจาหนี้มีประกันออกเสียงไดเต็มตามจํานวนหนี้ 

ในการประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผน ถาท่ีประชุมมีมติเลือกผูทําแผนได และ
ศาลเห็นชอบดวย ใหศาลต้ังบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน หากศาลไมเห็นชอบดวย ใหศาลมีคําส่ังให
เจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้อีกคร้ังหนึ่ง เพื่อเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดซ่ึงเจาหนี้
หรือลูกหนี้เสนอช่ือเปนผูทําแผน 

ถาท่ีประชุมเจาหนี้ไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนได ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุม
เจาหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผนอีกคร้ังหนึ่ง เวนแตในกรณีท่ีเห็นสมควรศาลจะมีคําส่ังยกเลิก
คําส่ังใหฟนฟูกิจการก็ได 
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ในการประชุมเจาหนี้ในวรรคสามหรือวรรคส่ี ถาท่ีประชุมมีมติเลือกผูทําแผนได ใหศาลต้ัง
บุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุผลอันสมควรท่ีจะไมตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทํา
แผนหรือท่ีประชุมไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนได ใหศาลมีคําส่ังยกเลิกคําส่ังใหฟนฟูกิจการ 

ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยรายงานผลของการประชุมเจาหนี้ท่ีพิจารณาเลือกผูทําแผนทุก
คร้ังตอศาลภายในสามวันนับแตวันประชุม เพื่อใหศาลพิจารณาและมีคําส่ังตอไป 

การเสนอช่ือผูทําแผนตอท่ีประชุมเจาหนี้ตองเสนอหนังสือยินยอมของผูไดรับการเสนอช่ือ
เปนผูทําแผนดวย ในกรณีเชนวานี้ ผูไดรับการเสนอชื่อจะตองแถลงถึงอัตราคาใชจายของตน 
ตลอดจนบุคคลอ่ืนท่ีผูไดรับการเสนอช่ือประสงคจะวาจางเพื่อชวยเหลือในการทําแผน 

มาตรา 90/18 เจาพนักงานพิทักษทรัพยตองโฆษณากําหนดวัน เวลา และสถานท่ีท่ีจะ
ประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผนในหนังสือพิมพรายวันท่ีแพรหลายอยางนอยหนึ่งฉบับ
ลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน และตองแจงไปยังลูกหนี้และเจาหนี้ท้ังหลายตามบัญชีรายช่ือท่ีลูกหนี้
หรือเจาหนี้เสนอตอศาลและเจาหนี้อ่ืนเทาท่ีทราบดวย 

ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนประธานในการประชุมเจาหนี้ และใหมีรายงานการประชุม
ลงลายมือช่ือเจาพนักงานพิทักษทรัพยเก็บไวเปนหลักฐาน 

มาตรา 90/19 ในการพิจารณาของศาลและการประชุมเจาหนี้ทุกคร้ังใหลูกหนี้ไปศาล ไป
ประชุมและตอบคําถามของศาล เจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูบริหารช่ัวคราว ผูทําแผน ผูบริหารแผน 
ผูบริหารแผนชั่วคราว หรือเจาหนี้คนหน่ึงคนใดในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับกิจการและทรัพยสินของตน ใน
กรณีเชนนี้ลูกหนี้จะเสนอความเห็นอยางหนึ่งอยางใดตอศาลหรือที่ประชุมก็ได 

เม่ือลูกหนี้รองขอ ศาลหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยจะอนุญาตใหลูกหนี้ไมตองไปศาล
หรือไมไปประชุมเจาหนี้ในนัดใดก็ได แลวแตกรณี 

ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับแกผูบริหารช่ัวคราว ผูทําแผน 
ผูบริหารแผน และผูบริหารแผนชั่วคราว ในการพิจารณาของศาลและการประชุมเจาหนี้ในระหวาง
ท่ีบุคคลเหลานี้ยังคงมีหนาท่ีตามตําแหนงดังกลาวดวยโดยอนุโลม 

มาตรา 90/20 ในกรณีท่ีศาลส่ังใหฟนฟูกิจการแตยังไมมีการตั้งผูทําแผน ใหอํานาจหนาท่ี
ในการจัดการกิจการและทรัพยสินของผูบริหารของลูกหนี้ส้ินสุดลง ใหศาลมีคําส่ังต้ังบุคคลใด
บุคคลหนึ่งหรือหลายคนหรือผูบริหารของลูกหนี้หรือผูบริหารแผนตามบัญชีผูทําแผนตามมาตรา 
90/16 เปนผูบริหารชั่วคราวมีอํานาจหนาท่ีจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ตอไป ภายใตการ
กํากับดูแลของเจาพนักงานพิทักษทรัพย ท้ังนี้ ใหผูบริหารช่ัวคราวไดรับคาตอบแทนตามท่ีกําหนด
ไวในแผนฟนฟูกิจการตลอดระยะเวลาที่เปนผูบริหารชั่วคราว 
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ในการกํากับดูแลนั้น เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะกําหนดอํานาจหนาท่ี รวมท้ังส่ังให
ผูบริหารชั่วคราวทําคําช้ีแจงในเร่ืองบัญชี เร่ืองการเงินหรือเร่ืองใดๆ เกี่ยวกับการจัดการกิจการและ
ทรัพยสิน หรือจะส่ังใหกระทําหรือมิใหกระทําการใดๆ ตามท่ีเห็นสมควรก็ได 

เม่ือศาลเห็นสมควรหรือเม่ือเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีคําขอ ใหศาลมีอํานาจส่ังให
ผูบริหารชั่วคราวพนจากอํานาจหนาท่ี ในกรณีเชนนี้ ศาลจะส่ังต้ังผูบริหารช่ัวคราวใหมข้ึนทําหนาท่ี
ก็ได ถาศาลไมมีคําส่ังต้ังผูบริหารช่ัวคราวใหม ก็ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีอํานาจจัดการกิจการ
และทรัพยสินของลูกหนี้ช่ัวคราวไปตามวรรคหน่ึง 

ใหศาลแจงคําส่ังใหฟนฟูกิจการและคําส่ังต้ังหรือใหผูบริหารช่ัวคราวพนจากอํานาจหนาท่ี
ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบ และใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยโฆษณาคําส่ังใหฟนฟูกิจการใน
ราชกิจจานุเบกษาและหนังสือพิมพรายวันท่ีแพรหลายไมนอยกวาสองฉบับ และแจงคําส่ังดังกลาว
ไปยังนายทะเบียนหุนสวนบริษัทหรือนายทะเบียนนิติบุคคลท่ีเกี่ยวของโดยดวน เพ่ือนายทะเบียน
จะไดจดแจงคําส่ังศาลไวในทะเบียน 

มาตรา 90/21 ภายใตบังคับมาตรา 90/42 และมาตรา 90/64 ในกรณีท่ีศาลมีคําส่ังใหฟนฟู
กิจการแตยังไมมีการต้ังผูทําแผน ใหบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผูถือหุนของลูกหนี้ระงับลง เวน
แตสิทธิท่ีจะไดรับเงินปนผล และใหสิทธิดังกลาวตกแกผูบริหารช่ัวคราวหรือเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพย แลวแตกรณี จนกวาจะมีการตั้งผูทําแผน 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา 90/12 (9) มาใชบังคับแกผูบริหารช่ัวคราวและเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยโดยอนุโลม 

เม่ือไดรับทราบคําส่ังใหฟนฟูกิจการแลว ผูบริหารของลูกหนี้ตองสงมอบทรัพยสิน ดวงตรา 
สมุดบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับทรัพยสิน หนี้สิน และกิจการของลูกหนี้แกผูบริหารช่ัวคราวหรือเจา
พนักงานพิทักษทรัพย แลวแตกรณี โดยเร็วท่ีสุด เพื่อการนี้ใหผูบริหารชั่วคราวหรือเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยมีอํานาจเรียกใหผูครอบครองสงมอบทรัพยสิน ดวงตรา สมุดบัญชี และเอกสารขางตน
แกตนไดดวย 

ใหผูบริหารชั่วคราวท่ีศาลมีคําส่ังใหพนจากอํานาจหนาท่ีมีหนาท่ีตามความในวรรคสาม
ดวยโดยอนุโลม 

มาตรา 90/22  เจาหนี้ท่ีมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเจาหนี้เพ่ือพิจารณาเลือกผูทําแผน ตอง
เปนเจาหนี้ท่ีอาจขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการได และลูกหนี้ไดกอนิติสัมพันธดังกลาวนั้นข้ึน
กอนศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการ แมวาหนี้นั้นยังไมถึงกําหนดชําระหรือมีเง่ือนไขก็ตาม โดยเจาหนี้
ไดแสดงความประสงคจะเขาประชุมตามแบบพิมพท่ีเจาพนักงานพิทักษทรัพยกําหนด และแสดง
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หลักฐานแหงความเปนเจาหนี้จนเปนท่ีพอใจของเจาพนักงานพิทักษทรัพยกอนวันประชุม (ไมนอย
กวาสามวัน) 

เจาหนี้และลูกหนี้จะขอตรวจหลักฐานแหงความเปนเจาหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย 
ก็ได 

เจาหนี้จะออกเสียงดวยตนเองหรือมอบฉันทะเปนหนังสือใหผูอ่ืนออกเสียงแทนก็ได 
มาตรา 90/23 ในการประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผน ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย

ถามลูกหนี้และเจาหนี้ท่ีมาประชุมวาจะคัดคานการออกเสียงของเจาหนี้รายใดหรือไม ถามีผูคัดคาน
การออกเสียงของเจาหนี้รายใด ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยสอบถามผูคัดคาน เจาหนี้ผูถูกคัดคาน
และลูกหนี้เกี่ยวกับเร่ืองท่ีคัดคาน ถาบุคคลดังกลาวมาประชุม แลวมีคําส่ังใหเจาหนี้รายน้ันออกเสียง
ในจํานวนหน้ีไดหรือไมเทาใด 

คําส่ังของเจาพนักงานพิทักษทรัพยตามวรรคหนึ่ง ผูมีสวนไดเสียอาจยื่นคํารองคัดคานตอ
ศาลไดภายในกําหนดสิบส่ีวันนับแตวันท่ีทราบคําส่ังของเจาพนักงานพิทักษทรัพย คําส่ังของศาลให
เปนท่ีสุด 

มาตรา 90/24 ถาศาลมีคําส่ังต้ังผูทําแผน ใหศาลแจงคําส่ังนั้นแกผูทําแผน ผูบริหารของ
ลูกหนี้ และผูบริหารช่ัวคราวโดยไมชักชา อํานาจหนาท่ีของผูทําแผนใหเร่ิมแตวันท่ีศาลมีคําส่ัง
ดังกลาว และใหอํานาจหนาท่ีของผูบริหารของลูกหนี้ หรือผูบริหารชั่วคราวส้ินสุดลง 

เม่ือศาลมีคําส่ังต้ังผูทําแผนแลวใหนําความในมาตรา 90/20 วรรคส่ี และมาตรา 90/21 วรรค
สามมาใชบังคับโดยอนุโลม กับใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยแจงคําส่ังดังกลาวไปยังเจาหนี้ท้ังหลาย
ตามบัญชีรายช่ือท่ีลูกหนี้หรือเจาหนี้เสนอตอศาลและเจาหนี้อ่ืนเทาท่ีทราบ 

ในคําโฆษณาและหนังสือแจงคําส่ังตามวรรคสอง ใหแจงกําหนดเวลาใหเจาหนี้ท้ังหลาย
เสนอคําขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการตามแบบพิมพตอผูทําแผนดวย 

มาตรา 90/25 ภายใตบังคับมาตรา 90/42 และมาตรา 90/64 เม่ือศาลมีคําส่ังต้ังผูทําแผนแลว 
ใหอํานาจหนาท่ีในการจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ และบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผู
ถือหุนของลูกหนี้ ยกเวนสิทธิท่ีจะไดรับเงินปนผล ตกแกผูทําแผน และใหนําบทบัญญัติมาตรา 
90/12 (9) มาตรา 90/65 และมาตรา 90/67 มาใชบังคับแกผูทําแผนโดยอนุโลม 

มาตรา 90/25.1 เปนการเพ่ิมเติมขอสังเกตของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการใหผูทําแผน
รายงานผลการจัดการกิจการและทรัพยสินตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย 

มาตรา 90/25.2 กอนศาลมีคําส่ังเห็นชอบดวยแผน เจาหนี้ซ่ึงมีจํานวนหนี้รวมกันไมนอย
กวาหนึ่งในส่ี หรือผูถือหุนของลูกหนี้ซ่ึงมีจํานวนหุนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุน
ของลูกหนี้อาจยื่นคําขอพรอมแสดงเหตุผลตอ เจาพนักงานพิทักษทรัพย ขอใหเรียกประชุมเจาหนี้
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เพื่อพิจารณาตั้งผูทําแผนคนใหมได เม่ือเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดรับคําขอเชนวานั้นแลว หรือเม่ือ
เจาพนักงานพิทักษทรัพยเห็นสมควร ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้เพ่ือพิจารณา
ตั้งผูทําแผนคนใหมโดยเร็ว โดยใหผูขอเปนผูออกคาใชจาย ในกรณีเชนวานี้ ใหนําบทบัญญัติใน
สวนนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม การท่ีท่ีประชุมเจาหนี้มีมติแตงตั้งผูทําแผนคนใหม ไมมีผลเปนการ
ขยายระยะเวลาในการดําเนินการเพื่อใหแผนไดรับความเห็นชอบจากศาล 

มาตรา 90/25.3 ในกรณีท่ีผูทําแผนตองรับผิดทางแพงตอลูกหนี้ เจาหนี้รายใดรายหนึ่งหรือ
ผูถือหุนของลูกหนี้อาจฟองคดีตอผูทําแผนแทนลูกหนี้ก็ได 

ถาลูกหนี้ไดรับสิทธิหรือทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่งจากการฟองคดีแทนตามวรรคหน่ึง ให
ลูกหนี้ชําระคาใชจายตาง ๆ ท่ีผูฟองคดีแทนไดชําระไปในการดําเนินดคี แตท้ังนี้ มิใหเกินกวามูลคา
ของสิทธิหรือทรัพยสินท่ีไดรับมา 

มาตรา 90/25.4 กอนเจาหนี้จะมีมติยอมรับแผน ผูทําแผนอาจย่ืนคํารองตอศาลใหมีคําส่ัง
อนุญาตใหจายคาใชจายของผูทําแผนจากทรัพยสินของลูกหนี้ก็ได เม่ือศาลพิจารณาคํารองจนเปนท่ี
พอใจวาคาใชจายดังกลาวเกิดข้ึนจากการทําแผนแลวใหศาลมีคําส่ังอนุญาตใหผูทําแผนจายคาทํา
แผนจากทรัพยสินของลูกหนี้ได ในกรณีท่ีศาลเห็นวา คาใชจายรายการใด เม่ือเปรียบเทียบกับอัตรา
ท่ีแสดงไวในบัญชีแสดงอัตราคาใชจายท่ีผูทําแผนเคยเสนอ หรืออัตราท่ีผูมีวิชาชีพจะไดรับในการ
งานเชนเดียวกันมีจํานวนสูงกวาอัตราเชนวานั้นเปนจํานวนมากโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ศาล
อาจลดจายคาใชจายรายการดังกลาวลงไมนอยกวาอัตราท่ีแสดงในบัญชีหรืออัตราท่ีผูมีวิชาชีพจะ
ไดรับ 

คาใชจายของผูทําแผนตามวรรคหนึ่ง ใหหมายรวมถึงคาจางท่ีผูทําแผนจายใหแกบุคคลอื่น
ท่ีผูทําแผนวาจางเพื่อชวยเหลือในการทําแผนดวย 

  
สวนท่ี 4 

การขอรับชําระหน้ีในการฟนฟูกิจการ 
 

มาตรา 90/26 เจาหนี้จะขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการไดก็แตโดยปฏิบัติตามวิธีการท่ี
กลาวไวในสวนนี้ แมจะเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษา หรือเปนเจาหนี้ท่ีไดฟองคดีแพงไวแลวแตคดียัง
อยูระหวางพิจารณาก็ตาม  ท้ังนี้ ตองยื่นคําขอรับชําระหนี้พรอมสําเนาตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย
ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันโฆษณาคําส่ังต้ังผูทําแผนและใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยสงสําเนาคํา
ขอรับชําระหนี้ใหผูทําแผนโดยไมชักชา 
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ในกรณีมีเหตุจําเปนอันมิอาจกาวลวงได เจาพนักงานพิทักษทรัพยอาจอนุญาตใหเจาหนี้ยื่น
คําขอรับชําระหนี้ภายหลังกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งไดแตตองไมเกินสองเดือนนับแตวันโฆษณา
คําส่ังต้ังผูทําแผน 

บุคคลใดไดรับความเสียหายเพราะการโอนทรัพยสินหรือการกระทําใดๆ ถูกเพิกถอนตาม
มาตรา 90/41 หรือเพราะผูบริหารแผนไมยอมรับทรัพยสินหรือสิทธิตามสัญญาตามมาตรา 90/41 ทวิ 
มีสิทธิขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการสําหรับหนี้เดิม หรือคาเสียหายได แลวแตกรณี ภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง แตใหนับจากวันท่ีอาจใชสิทธิขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการได ถามี
ขอโตเถียงเปนคดีใหนับจากวันคดีถึงท่ีสุด  

ใหนําบทบัญญัติมาตรา 91 วรรคสอง มาตรา 105 มาตรา 108 และบทบัญญัติในหมวด 8 
สวนท่ี 3 วาดวยเร่ืองคาธรรมเนียม มาใชบังคับเกี่ยวกับการขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการโดย
อนุโลม 

มาตรา 90/27  เจาหนี้อาจขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการได ถามูลแหงหนี้ไดเกิดข้ึนกอน
วันท่ีศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการ แมวาหนี้นั้นยังไมถึงกําหนดชําระหรือมีเง่ือนไขก็ตาม เวนแตหนี้ท่ี
เกิดข้ึนโดยฝาฝนขอหามตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีหรือหนี้ท่ีจะฟองรองใหบังคับคดีไมได 

ผูซ่ึงมีสิทธิขอรับชําระหนี้ตามมาตรา 101 อาจยื่นคําขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการ
สําหรับจํานวนท่ีตนอาจใชสิทธิไลเบ้ียในเวลาภายหนาได เวนแตเจาหนี้ไดใชสิทธิขอรับชําระหนี้ไว
เต็มจํานวนแลว 

หนี้ท่ีเจาพนักงานพิทักษทรัพยหรือผูบริหารชั่วคราวกอข้ึน หนี้ท่ีลูกหนี้จะตองรับผิดตาม
มาตรา 90/12 (8) หรือ (11) และหนี้ภาษีอากรหรือหนี้อ่ืนอันมีลักษณะเดียวกันซ่ึงเกิดข้ึนต้ังแตวันท่ี
ศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการจนถึงวันท่ีศาลมีคําส่ังต้ังผูทําแผน เจาหนี้ยอมมีสิทธิไดรับชําระหนี้ตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผนโดยไมตองขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการ แตเจาหนี้ดังกลาว
จะตองมีหนังสือขอใหผูทําแผนออกหนังสือรับรองสิทธิของตนกอนวันประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณา
แผน ถาผูทําแผนจะปฏิเสธสิทธิของเจาหนี้จะตองปฏิเสธเปนหนังสือไปยังเจาหนี้ภายในสิบส่ีวัน
นับแตวันท่ีไดรับหนังสือของเจาหนี้ มิฉะนั้น ใหถือวายอมรับสิทธิของเจาหนี้ตามท่ีขอมา ถาเจาหนี้
มิไดมีหนังสือขอใหผูทําแผนออกหนังสือรับรองสิทธิของตนหรือผูทําแผนมีหนังสือปฏิเสธสิทธิ
ของเจาหนี้ภายในกําหนดเวลาดังกลาวขางตน เจาหนี้นั้นอาจยื่นคําขอรับชําระหนี้ในการฟนฟู
กิจการตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายในสิบส่ีวันนับแตวันประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาแผนหรือ
วันท่ีเจาหนี้ไดรับคําปฏิเสธนั้น แลวแตกรณี 
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มาตรา 90/28 ภายใตบังคับมาตรา 90/12 (6) มาตรา 90/13 และมาตรา 90/14 เจาหนี้มี
ประกันจะใชสิทธิบังคับชําระหนี้เอาจากทรัพยสินอันเปนหลักประกันโดยไมตองขอรับชําระหนี้ใน
การฟนฟูกิจการก็ได แตตองยอมใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยหรือผูทําแผนตรวจดูทรัพยสินนั้น 

มาตรา 90/29 เจาหนี้ ลูกหนี้ หรือผูทําแผนอาจขอตรวจและโตแยงคําขอรับชําระหนี้ในการ
ฟนฟูกิจการตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยได แตตองกระทําภายในกําหนดสิบส่ีวันนับแตวันท่ีพน
กําหนดเวลายื่นคําขอรับชําระหนี้ 

มาตรา 90/30 คําขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการของเจาหนี้รายใด ถาเจาหนี้อ่ืน ลูกหนี้ 
หรือผูทําแผนไมโตแยง ใหเจาหนี้รายน้ันมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเต็มจํานวนหนี้ตามท่ีระบุไว
ในคําขอรับชําระหนี้ ถามีผูโตแยง ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยสอบสวนโดยดวนแลวมีคําส่ังวาจะ
ใหเจาหนี้รายนั้นออกเสียงในจํานวนหนี้ไดหรือไมเทาใด และใหนําความในมาตรา 90/23 วรรค
สอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

การตรวจคําขอรับชําระหนี้ตามวรรคหน่ึง เจาพนักงานพิทักษทรัพยอาจแตงต้ังบุคคล เพ่ือ
ตรวจสอบคําขอรับชําระหนี้และใหไดรับคาตอบแทนจากกองทรัพยสินของลูกหนี้ 

มาตรา 90/31 เพื่อประโยชนในการคํานวณหนี้ท่ีใชในการออกเสียงลงคะแนน ถาหนี้ได
กําหนดไวเปนเงินตราตางประเทศใหคิดเปนเงินตราไทยในวันท่ีศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการตาม
อัตราแลกเปล่ียนเงินตราประจําวันของธนาคารแหงประเทศไทย 

มาตรา 90/32 คําขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการของเจาหนี้รายใด ถาเจาหนี้อ่ืน ลูกหนี้ 
หรือผูทําแผนไมโตแยง ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีอํานาจส่ังอนุญาตใหรับชําระหนี้ได เวนแตมี
เหตุอันสมควรส่ังเปนอยางอ่ืน 

คําขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการของเจาหนี้รายใด ถามีผูโตแยง ใหเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยสอบสวนแลวมีคําส่ังอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

(1) ใหยกคําขอรับชําระหนี้ 
(2) อนุญาตใหไดรับชําระหนี้เต็มจํานวน 
(3) อนุญาตใหไดรับชําระหนี้บางสวน 
การคัดคานคําส่ังของเจาพนักงานพิทักษทรัพยตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ผูมีสวนไดเสีย

อาจยื่นคํารองคัดคานตอศาลไดภายในกําหนดสิบส่ีวันนับแตวันท่ีทราบคําส่ังของเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย 

มาตรา 90/33 ถาเจาหนี้ซ่ึงมีสิทธิขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการเปนหนี้ลูกหนี้ในเวลาท่ี
มีคําส่ังใหฟนฟูกิจการ เจาหนี้นั้นอาจใชสิทธิหักกลบลบหน้ีได เวนแตเจาหนี้ไดสิทธิเรียกรองตอ
ลูกหนี้ภายหลังท่ีศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการ 
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สวนท่ี 5 
คําชี้แจงเก่ียวกับกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ 

 
 มาตรา 90/34 ภายในเวลาเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดทราบคําส่ังต้ังผูทําแผน ใหผูบริหารของ

ลูกหนี้ยื่นคําช้ีแจงตามมาตรา 90/35 เกี่ยวกับกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ท่ีตนรับรองแลวตาม
แบบพิมพตอผูทําแผน 

เม่ือผูบริหารของลูกหนี้มีคําขอขยายระยะเวลากอนส้ินกําหนดเวลาดังกลาวขางตนโดยมี
เหตุอันควร ผูทําแผนอาจขยายระยะเวลาใหอีกไดตามท่ีเห็นสมควรแตไมเกินสามสิบวัน 

ถาผูบริหารของลูกหนี้ไมทําหรือไมสามารถทําคําช้ีแจงได ใหผูทําแผนเปนผูทําแทนและ
เพื่อการนี้ใหมีอํานาจจางบุคคลอ่ืนเขาชวยตามท่ีเห็นจําเปนโดยคิดหักคาใชจายจากทรัพยสินของ
ลูกหนี้ 

 มาตรา 90/35 คําช้ีแจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ จะตองแสดงโดยชัดแจงถึง
รายการตอไปนี้ ณ วันท่ีศาลมีคําส่ังรับคํารองขอไวพิจารณา 

(1) กิจการของลูกหนี้ 
(2) สินทรัพย หนี้สิน และภาระผูกพันตางๆ ท่ีลูกหนี้มีตอบุคคลภายนอก 
(3) ทรัพยสินท่ีไดใหเปนประกันแกเจาหนี้ และวันที่ไดใหทรัพยสินนั้นเปนประกัน 
(4) ทรัพยสินของบุคคลอ่ืนที่อยูในความยึดถือของลูกหนี้ 
(5) การเปนผูถือหุนในบริษัทหรือนิติบุคคลหรือเปนหุนสวนในหางหุนสวนอ่ืน 
(6) ช่ือ อาชีพและท่ีอยูโดยละเอียดของเจาหนี้ท้ังหลาย 
(7) ช่ือ อาชีพและท่ีอยูโดยละเอียดของผูเปนลูกหนี้ของลูกหนี้ 
(8) รายละเอียดแหงทรัพยสินท่ีจะตกแกลูกหนี้ในภายหนา 
(9) ขอมูลอ่ืนตามท่ีผูทําแผนเห็นสมควรใหแจงเพิ่มเติม 
คําช้ีแจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ ใหสันนิษฐานไวกอนวา เปนหลักฐานอัน

ถูกตองท่ีใชยันลูกหนี้ได 
มาตรา 90/36 ผูบริหารชั่วคราวหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยตองทําคําช้ีแจงเกี่ยวกับกิจการ

และทรัพยสินของลูกหนี้ตอผูทําแผนตามมาตรา 90/35 ในชวงเวลาท่ีตนมีอํานาจบริหารกิจการ
ช่ัวคราว และใหนํามาตรา 90/34 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 90/37 (มีบัญญัติแลวในมาตรา 117 (6)) 
มาตรา 90/38 เมื่อผูทําแผน ผูบริหารแผนหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีคําขอ ศาลมีอํานาจ

บังคับใหบุคคลท่ีรับวาเปนหนี้ลูกหนี้หรือรับวามีทรัพยสินของลูกหนี้อยูในครอบครอง ชําระหนี้
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หรือสงมอบทรัพยสินแกตนไดภายในกําหนดเวลาตามท่ีศาลเห็นสมควร ถาไมปฏิบัติตามคําบังคับ 
ผูทําแผน ผูบริหารแผน หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยอาจมีคําขอใหศาลออกหมายบังคับคดีเสมือน
หนึ่งวาบุคคลนั้นเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

มาตรา 90/39 เม่ือปรากฏวาลูกหนี้มีสิทธิเรียกรองใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดชําระหนี้หรือสง
มอบทรัพยสินแกลูกหนี้และบุคคลนั้นไมไดรับวาเปนหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพยสินของลูกหนี้อยูใน
ครอบครอง ใหผูทําแผนหรือผูบริหารแผนแจงตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยเพื่อดําเนินการ 

ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยแจงความเปนหนังสือไปยังบุคคลดังกลาวใหชําระหน้ีหรือ 
สงมอบทรัพยสินตามท่ีไดแจงไป และใหแจงไปดวยวาถาจะปฏิเสธ ใหแสดงเหตุผลประกอบขอ
ปฏิเสธเปนหนังสือมายังเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายในกําหนดเวลาสิบส่ีวันนับแตวันไดรับแจง
ความ มิฉะนั้นจะถือวาเปนหนี้ลูกหนี้ตามท่ีแจงไปเปนการเด็ดขาด 

ถาบุคคลท่ีรับแจงความนั้นปฏิเสธหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายในกําหนดเวลาตาม
วรรคสอง ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยสอบสวน เม่ือเห็นวาบุคคลนั้นไมไดเปนหนี้ ใหแจงตอผูทํา
แผนหรือผูบริหารแผนและบุคคลน้ันทราบ ถาเห็นวาบุคคลนั้นเปนหนี้เทาใด ใหแจงเปนหนังสือ
ยืนยันไปยังบุคคลท่ีจะตองรับผิดชอบนั้น และใหแจงไปดวยวาถาจะคัดคานประการใด ใหรอง
คัดคานตอศาลภายในกําหนดเวลาสิบส่ีวันนับแตไดรับแจงความยืนยัน 

ถาบุคคลท่ีไดรับแจงความยืนยันนั้นคัดคานตอศาลโดยทําเปนคํารองภายในกําหนดเวลา
ตามวรรคสาม ใหศาลพิจารณา ถาพอใจวาเปนหนี้ใหมีคําบังคับใหบุคคลนั้นชําระหนี้หรือสงมอบ
ทรัพยสินแกผูทําแผนหรือผูบริหารแผน ถาเห็นวาไมไดเปนหนี้ ใหมีคําส่ังจําหนายจากบัญชีลูกหนี้ 

ถาบุคคลท่ีไดรับแจงความจากเจาพนักงานพิทักษทรัพยมิไดปฏิเสธตอเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยหรือมิไดรองคัดคานตอศาลตามกําหนดเวลาท่ีกลาวขางตน เจาพนักงานพิทักษทรัพยอาจมีคํา
ขอตอศาลใหบังคับใหบุคคลนั้นชําระหนี้ภายในกําหนดเวลาตามที่ศาลเห็นสมควร 

ถาบุคคลนั้นไมปฏิบัติตามคําบังคับของศาล เจาพนักงานพิทักษทรัพยอาจมีคําขอใหศาล
ออกหมายบังคับคดีเสมือนหนึ่งวาบุคคลนั้นเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

ในกรณีท่ีผูถูกทวงหน้ีรองคัดคานตอศาล เจาพนักงานพิทักษทรัพยอาจมีคําขอ โดยทําเปน
คํารองตอศาลใหส่ังยึด หรืออายัดทรัพยสินของผูรองคัดคานไวช่ัวคราวกอนมีคําส่ังในเร่ืองหน้ีนั้น
ได 
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สวนท่ี 6 
การเพิกถอนนิติกรรมท่ีไดกระทําไปแลว 

 
 มาตรา 90/40  การขอใหศาลเพิกถอนการฉอฉลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้น 

ใหผูทําแผน ผูบริหารแผน หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยขอไดโดยทําเปนคํารอง 
ถานิติกรรมท่ีขอเพิกถอนการฉอฉลนั้นเกิดข้ึนภายในระยะเวลาหน่ึงปกอนวันยื่นคํารองขอ

และภายหลังนั้น หรือเปนการทําใหโดยเสนหา หรือเปนการท่ีลูกหนี้ไดรับคาตอบแทนนอยเกิน
สมควร ใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนการกระทําท่ีลูกหนี้และผูท่ีไดลาภงอกแตการนั้น รูอยูวาเปน
ทางใหเจาหนี้ตองเสียเปรียบ 

มาตรา 90/41 เม่ือปรากฏวามีการโอนทรัพยสินหรือการกระทําใดๆ ซ่ึงลูกหนี้ไดกระทํา
หรือยินยอมใหกระทํา ในระหวางระยะเวลาสามเดือนกอนมีการยื่นคํารองขอและภายหลังนั้นโดยมี
จุดมุงหมายใหเจาหนี้คนหนึ่งคนใดไดเปรียบเจาหนี้อ่ืน ผูทําแผน ผูบริหารแผน หรือเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยอาจยื่นคําขอตอศาลโดยทําเปนคํารอง ในการนี้ศาลมีอํานาจส่ังเพิกถอนการโอนหรือ
การกระทํานั้นได 

ถาเจาหนี้ผูไดเปรียบเปนบุคคลภายในของลูกหนี้ ศาลมีอํานาจส่ังเพิกถอนการโอนหรือการ
กระทําตามวรรคหนึ่งท่ีไดกระทําข้ึนในระหวางระยะเวลาหนึ่งปกอนมีการยื่นคํารองขอและ
ภายหลังนั้น 

การเพิกถอนการโอนหรือการกระทําตามมาตราน้ี ไมกระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอกอัน
ไดมาโดยสุจริตและมีคาตอบแทนกอนมีการยื่นคํารองขอ 

มาตรา 90/41 ทวิ ภายในกําหนดเวลาสองเดือนนับแตวันท่ีผูบริหารแผนทราบคําส่ัง
เห็นชอบดวยแผนของศาล ใหผูบริหารแผนมีอํานาจไมยอมรับทรัพยสินของลูกหนี้หรือสิทธิตาม
สัญญาท่ีมีภาระเกินควรกวาประโยชนท่ีจะพึงได ตามท่ีไดกําหนดไวในแผน 

เจาหนี้หรือบุคคลใดไดรับความเสียหายโดยการกระทําของผูบริหารแผนตามมาตรานี้ 
บุคคลนั้นอาจยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาลภายในกําหนดเวลาสิบส่ีวัน นับแตวันท่ีไดทราบการ
กระทํานั้น ศาลมีอํานาจส่ังยืนตาม กลับ หรือแกไข หรือส่ังประการใดตามท่ีเห็นสมควร 

บุคคลใดไดรับความเสียหายตามมาตรานี้ มีสิทธิขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการสําหรับ
คาเสียหายได 
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สวนท่ี 7 
การประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟนฟกิูจการ 

 
 มาตรา 90/42 ในแผนใหมีรายการตอไปนี้เปนอยางนอย 
(1) เหตุผลท่ีทําใหมีการฟนฟูกิจการ 
(2) รายละเอียดแหงสินทรัพย หนี้สินและภาระผูกพันตางๆ ของลูกหนี้ในขณะท่ีศาลส่ัง

อนุญาตใหฟนฟูกิจการ 
(3) หลักการและวิธีการฟนฟูกิจการ 

 (ก) ข้ันตอนของการฟนฟูกิจการ 
     (ข) การชําระหนี้ การยืดกําหนดเวลาชําระหน้ี การลดจํานวนหนี้ลง และการจัดกลุม

เจาหนี้ 
     (ค) การลดทุนและเพิ่มทุน 
     (ง) การกอหนี้และระดมเงินทุน รวมตลอดถึงแหลงของเงินทุนและเง่ือนไขแหงหนี้สิน

และเงินทุนดังกลาว 
     (จ) การจัดการและการหาประโยชนจากทรัพยสินของลูกหนี้ 
     (ฉ) เง่ือนไขการจายเงินปนผลและประโยชนอ่ืนใด 
(4) การไถถอนหลักประกันในกรณีท่ีมีเจาหนี้มีประกันและความรับผิดของผูคํ้าประกัน 
(5) แนวทางแกปญหาในกรณีขาดสภาพคลองช่ัวคราวระหวางการปฏิบัติตามแผน 
(6) วิธีปฏิบัติในกรณีท่ีมีการโอนสิทธิเรียกรองหรือโอนหนี้ 
(7) ช่ือ คุณสมบัติ หนังสือยินยอมของผูบริหารแผน และคาตอบแทน 
(8) การแตงต้ังและการพนตําแหนงของผูบริหารแผน 
(9) ระยะเวลาดําเนินการตามแผนซ่ึงไมเกินหาป 
(10) การไมยอมรับทรัพยสินของลูกหนี้หรือสิทธิตามสัญญามีภาระเกินควรกวาประโยชน

ท่ีจะพึงได 
มิใหนํามาตรา 1117 มาตรา 1119 มาตรา 1145 มาตรา 1220 ถึงมาตรา 1228 มาตรา 1238 ถึง

มาตรา 1243 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และมาตรา 31 มาตรา 33 มาตรา 50 มาตรา 51 
มาตรา 52 มาตรา 54 มาตรา 84 มาตรา 102 มาตรา 107 มาตรา 116 มาตรา 119 มาตรา 136 มาตรา 
137 มาตรา 139 ถึงมาตรา 141 มาตรา 146 ถึงมาตรา 148 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. 2535 และมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 มาใช
บังคับแกแผนตามมาตรานี้ 
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มาตรา 90/42 ทวิ  การจัดกลุมเจาหนี้ใหจัดเปนกลุมดังตอไปนี้ 
(1) เจาหนี้มีประกันในจํานวนหนี้มีประกันไมนอยกวารอยละสิบหาของจํานวนหนี้ท้ังหมด 
(2) เจาหนี้มีประกันในจํานวนหนี้มีประกันนอยกวาเจาหนี้ตาม (1) 
(3) เจาหนี้ในหนี้ไมมีประกัน 
(4) เจาหนี้ดอยสิทธิตามมาตรา 130 ทวิ 
เจาหนี้แตละรายในกลุม (1) ใหจัดเปนหนึ่งกลุม สวนเจาหนี้ในกลุมอ่ืน อาจจัดไดเปนหลาย

กลุม โดยตองจัดใหเจาหนี้ท่ีมีสิทธิเรียกรองหรือผลประโยชนท่ีมีสาระสําคัญเหมือนกันหรือทํานอง
เดียวกันอยูในกลุมเดียวกัน 

เจาหนี้รายใดเห็นวาการจัดกลุมเจาหนี้ไมไดเปนไปตามวรรคหน่ึง อาจยื่นคํารองตอศาล
ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรูถึงการจัดกลุม และศาลอาจมีคําส่ังใหจัดกลุมเสียใหมใหถูกตอง
โดยเร็ว คําส่ังศาลตามมาตราน้ีใหเปนท่ีสุด 

มาตรา 90/42 ตรี แผนจะตองกําหนดให 
(1) สิทธิของเจาหนี้ท่ีอยูในกลุมเดียวกันตองไดรับการปฏิบัติเทาเทียมกัน เวนแตเจาหนี้ 

ผูไดรับการปฏิบัติท่ีเสียเปรียบในกลุมนั้นจะใหความยินยอมเปนหนังสือ 
(2) เจาหนี้ในหนี้เกี่ยวกับภาษีอากร [ในสวนท่ีมิใชเงินเพิ่มและเบ้ียปรับ] ไดรับชําระหนี้เต็ม

จํานวน โดยอาจแบงชําระเปนงวดก็ได แตจะตองแบงชําระเทากันทุกงวด และจะแบงชําระเกินกวา
หาปไมได 

(3) การบังคับเจาหนี้ใหกูยืมเงินแกลูกหนี้หรือซ้ือหุนของลูกหนี้โดยการหักกลบลบหนี้หรือ
เพิ่มภาระของเจาหนี้ในทํานองเดียวกัน จะกระทําไดเม่ือไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาหนี้ 

มาตรา 90/43 ภายในกําหนดเวลาสามเดือนนับแตวันโฆษณาคําส่ังต้ังผูทําแผนในราชกิจจา
นุเบกษา ใหผูทําแผนสงแผนแกเจาพนักงานพิทักษทรัพย พรอมดวยสําเนาจํานวนอันเพียงพอ เพ่ือ
สงใหแกเจาหนี้ผูมีสิทธิออกเสียงและลูกหนี้ 

กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ศาลอาจขยายใหอีกไดไมเกินสองคร้ัง คร้ังละไมเกินหนึ่งเดือน 
มาตรา 90/44 เม่ือสงแผนใหแกเจาพนักงานพิทักษทรัพยแลว ใหผูทําแผนเรียกประชุม

เจาหนี้ผูมีสิทธิออกเสียงโดยเร็วที่สุด เพื่อปรึกษาลงมติวาจะยอมรับแผนหรือไม หรือจะแกไข
อยางไร โดยจะเรียกประชุมเจาหนี้ทีละกลุม หรือเจาหนี้ทุกกลุมในคราวเดียวกันก็ได 

ใหผูทําแผนสงสําเนาแผนและแจงกําหนดวัน เวลา สถานท่ี และหัวขอประชุมไปยังเจาหนี้
ผูมีสิทธิออกเสียง ผูบริหารของลูกหนี้ และเจาพนักงานพิทักษทรัพยลวงหนากอนวันประชุมไมนอย
กวาสิบวัน โดยเจาพนักงานพิทักษทรัพย หรือผูบริหารของลูกหนี้ อาจจะเขารวมประชุมเจาหนี้คร้ัง
ใดก็ได 
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มาตรา 90/44 ทวิ ผูทําแผนอาจช้ีชวนใหเจาหนี้ลงมติยอมรับแผนของตนก็ได หลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการชี้ชวนใหเปนไปตามกฎกระทรวง 

มาตรา 90/45 ผูทําแผนอาจแกไขแผนในเวลาใดๆ กอนศาลมีคําส่ังเห็นชอบดวยแผนก็ได 
ถาการแกไขแผนกระทบตอสาระสําคัญในการฟนฟูกิจการ หรือกระทบตอสิทธิของเจาหนี้

กลุมใดกลุมหนึ่ง ใหถือวามติยอมรับแผนของเจาหนี้ทุกกลุมท่ีไดเคยลงมติไวกอนหนานั้น เปนอัน
เสียไป 

ใหผูทําแผนสงสําเนารายการแกไขแผนใหเจาหนี้ผูมีสิทธิออกเสียง ผูบริหารของลูกหนี้และ
เจาพนักงานพิทักษทรัพยโดยเร็วท่ีสุด 

มาตรา 90/46 มติยอมรับแผนตองเปนมติพิเศษของ 
(1) ท่ีประชุมเจาหนี้แตละกลุมทุกกลุม 
(2) ท่ีประชุมเจาหนี้อยางนอยหนึ่งกลุม ซ่ึงเปนกลุมเจาหนี้ท่ีแผนกําหนดใหสิทธิของตน

ลดลงและไมใชเจาหนี้ตามมาตรา 90/46 ทวิ 
การนับคะแนนตามมาตราน้ี มิใหนับจํานวนหนี้ของเจาหนี้ซ่ึงเปนบุคคลภายใน 
มาตรา 90/46 ทวิ เจาหนี้ดังตอไปนี้ใหถือวาเปนเจาหนี้ท่ียอมรับแผนแลว 
(1) เจาหนี้ท่ีไดรับขอเสนอจากผูทําแผนใหไดรับชําระหนี้ท่ีผิดนัดเต็มจํานวนพรอมดอกเบ้ีย 

ภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีศาลมีคําส่ังเห็นชอบดวยแผน และเจาหนี้นั้นยังคงมีสิทธิไดรับชําระหนี้
ตามสัญญา หรือขอตกลงเดิมตอไป โดยใหถือเสมือนวาลูกหนี้ไมเคยตกเปนผูผิดนัดเลย 

(2) เจาหนี้ท่ีไดรับขอเสนอจากผูทําแผนใหไดรับชําระหนี้ตามสัญญาหรือขอตกลงเดิม 
(3) เจาหนี้ตามมาตรา 130 ทวิ 
มาตรา 90/47 ในการประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาแผน ผูทําแผนอาจเล่ือนการประชุมเจาหนี้

คร้ังใดคร้ังหนึ่งก็ได ในกรณีเชนวานี้ ใหนํามาตรา 90/44 วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 
มาตรา 90/48 ใหผูทําแผนเรียกประชุมเจาหนี้เพื่อใหไดมติยอมรับแผนภายในกําหนดเวลา

หาเดือนนับแตวันสงแผนใหแกเจาพนักงานพิทักษทรัพย ถาผูทําแผนไมสงแผน หรือไมไดมติ
ยอมรับแผนภายในกําหนดเวลา ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยรายงานตอศาลโดยไมชักชาเม่ือศาล
ไดรับรายงาน ใหศาลนัดพิจารณาเปนการดวนและแจงวันเวลานัดใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบ 
ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยสงแจงความใหลูกหนี้และเจาหนี้ท้ังหลายทราบลวงหนาไมนอยกวา
สามวัน ในการพิจารณาใหศาลพิจารณาพยานหลักฐานในสํานวนและฟงคําช้ีแจงของเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยเจาหนี้และคําคัดคานของลูกหนี้ ถาศาลเห็นสมควรใหลูกหนี้ลมละลาย ใหมีคําส่ัง
พิทักษทรัพยลูกหนี้เด็ดขาด แตถาศาลไมเห็นสมควรใหลูกหนี้ลมละลาย ก็ใหมีคําส่ังยกเลิกคําส่ังให
ฟนฟูกิจการ และส่ังจําหนายคดีออกจากสารบบความ 
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มาตรา 90/49 ถึง มาตรา 90/54 (ยกเลิก) 
มาตรา  90/55  ถาท่ีประชุมเจาหนี้ลงมติยอมรับแผน  ท่ีประชุมเจาหนี้อาจลงมติตั้ง

คณะกรรมการเจาหนี้แทนเจาหนี้ท้ังหลายในการสอดสองดูแลการปฏิบัติงานตามแผนได 
คณะกรรมการเจาหนี้ตองมีจํานวนไมนอยกวาสามคนและไมเกินเจ็ดคน โดยเลือกจาก

เจาหนี้หรือผูรับมอบอํานาจจากเจาหนี้ เจาหนี้คนหนึ่งจะมีผูแทนเปนกรรมการเจาหนี้เกินกวาหนึ่ง
คนไมได 

 
สวนท่ี 8 

การพิจารณาใหความเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการ 
 

มาตรา 90/56 เม่ือไดมติยอมรับแผนแลว ใหผูทําแผนรายงานมติของท่ีประชุมเจาหนี้ตอเจา
พนักงานพิทักษทรัพยและศาลโดยเร็วเพื่อขอใหศาลมีคําส่ังวาจะเห็นชอบดวยแผนหรือไม ในกรณี
เชนนี้ใหศาลกําหนดวันพิจารณาแผนเปนการดวน และใหผูทําแผนแจงใหทราบลวงหนาไมนอย
กวาสามวันตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูบริหารของลูกหนี้ เจาหนี้ท้ังหลาย 

มาตรา 90/57 ในการพิจารณาแผน ใหศาลพิจารณาคําช้ีแจงของเจาพนักงานพิทักษทรัพย
และผูทําแผนรวมทั้งขอคัดคานของลูกหนี้หรือเจาหนี้ผูมีสิทธิออกเสียงตามมาตรา 90/30 ซ่ึงไมได
ลงมติยอมรับแผน 

มาตรา 90/58 ใหศาลมีคําส่ังเห็นชอบดวยแผน เม่ือศาลพิจารณาแลวเห็นวา 
(1) แผนมีรายการครบถวนตามมาตรา 90/42 
(2) ผูทําแผนไดรับมติยอมรับแผนจากท่ีประชุมเจาหนี้ภายในระยะเวลาตามท่ีกําหนดไวใน

มาตรา 90/48 
(3) ไมปรากฏขอคัดคานของเจาพนักงานพิทักษทรัพยในการแบงกลุมเจาหนี้ (อาจตองปรับ

ขอความใหม) 
(4) ไมปรากฏขอบกพรองในการเรียกประชุม การประชุมเจาหนี้เพื่อขอมติยอมรับแผน การ

แจงกําหนดวันนัดพิจารณาแผนของศาล หรือการดําเนินการใดๆ เพื่อใหแผนไดรับความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมเจาหนี้และจากศาล 

(5) แผนจะตองไมขัดตอมาตรา 90/42 ตรี 
(6) เม่ือการดําเนินการตามแผนสําเร็จจะทําใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้ตามมูลคาเงินปจจุบัน

ไมนอยกวากรณีท่ีศาลมีคําพิพากษาใหลูกหนี้ลมละลาย 
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(7) ถามติยอมรับแผนเปนมติตามมาตรา 90/46 (2) ขอเสนอในการชําระหน้ีตามแผนจะตอง
เปนไปตามลําดับท่ีกฎหมายบัญญัติไววาดวยการแบงทรัพยสินในคดีลมละลาย และถาผูท่ีมีสิทธิ
ไดรับสวนแบงทรัพยสินในลําดับท่ีสูงกวามิไดรับชําระหนี้เต็มจํานวน ผูมีสิทธิไดรับสวนแบง
ทรัพยสินในลําดับตํ่ากวายอมไมมีสิทธิไดรับชําระหนี้หรือคงสิทธิของตนไว เวนแตผูเสียสิทธิจะให
ความยินยอม 

(8) ถาแผนทําใหสิทธิของผูถือหุนลดลง ผูถือหุนจะตองไดรับการปฏิบัติโดยเทาเทียมกัน 
เวนแตผูถือหุนท่ีเสียเปรียบนั้นจะใหความยินยอมเปนหนังสือ 

มาตรา 90/58.1 ในกรณีท่ีศาลเห็นวาไมอาจมีคําส่ังเห็นชอบดวยแผน ใหศาลแจงเหตุผลท่ี
ไมเห็นชอบดวยแผนแกผูทําแผน และถาผูทําแผน 

(1) ตองการนําแผนกลับไปดําเนินการใหถูกตอง ใหศาลคืนแผนแกผูทําแผนและถา
เห็นสมควรจะขยายระยะเวลาตามมาตรา 90/48 ออกไปอีกหนึ่งเดือนนับแตวันท่ีศาลพิจารณาแผนก็
ได แตหามมิใหศาลขยายระยะเวลาดังกลาวเกินกวาสองคร้ัง 

(2) ยืนยันขอใหศาลพิจารณาตอไป ใหศาลมีคําส่ังเห็นชอบหรือไมเห็นชอบดวยแผนไป
โดยทันที ในกรณีท่ีศาลมีคําส่ังไมเห็นชอบดวยแผน ใหศาลพิจารณาวาสมควรใหลูกหนี้ลมละลาย
หรือไม ในกรณีเชนนี้ใหนําบทบัญญัติในมาตรา 90/48 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 90/59 ภายใตบังคับมาตรา 90/42 และมาตรา 90/64 เม่ือศาลมีคําส่ังเห็นชอบดวย
แผน ใหศาลแจงคําส่ังนั้นแกผูบริหารแผนและผูทําแผนโดยไมชักชา ใหบรรดาสิทธิและอํานาจ
หนาท่ีของผูทําแผนตกเปนของผูบริหารแผนตั้งแตผูบริหารแผนไดทราบคําส่ังศาล 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา 90/20 วรรคส่ี และมาตรา 90/21 วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  

สวนท่ี 9 
การดําเนินการภายหลังศาลมีคําสั่งเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการ 

 
มาตรา 90/60 แผนซ่ึงศาลมีคําส่ังเห็นชอบแลว ผูกมัดเจาหนี้ซ่ึงอาจขอรับชําระหนี้ในการ

ฟนฟูกิจการไดและเจาหนี้ซ่ึงมีสิทธิไดรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการ 
คําส่ังของศาลซ่ึงเห็นชอบดวยแผนไมมีผลเปล่ียนแปลงความรับผิดของบุคคลซ่ึงเปน

หุนสวนกับลูกหนี้ หรือผูรับผิดรวมกับลูกหนี้ หรือผูคํ้าประกันหรืออยูในลักษณะอยางผูคํ้าประกัน
ของลูกหนี้ ในหนี้ท่ีมีอยูกอนวันท่ีศาลมีคําส่ังเห็นชอบดวยแผน และไมมีผลใหบุคคลเชนวานั้นตอง
รับผิดในหน้ีท่ีกอข้ึนตามแผนต้ังแตวันดังกลาว เวนแตบุคคลเชนวานั้นจะยินยอมโดยมีหลักฐานเปน
หนังสือดวย 
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มาตรา 90/61 เจาหนี้ซ่ึงอาจขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการผูใดไมยื่นคําขอรับชําระหนี้
ภายในเวลาท่ีกําหนดไวตามมาตรา 90/26 หรือมาตรา 90/27 วรรคสาม แลวแตกรณี เจาหนี้ผูนั้นยอม
หมดสิทธิท่ีจะไดรับชําระหนี้ไมวาการฟนฟูกิจการของลูกหนี้จะเปนผลสําเร็จตามแผนหรือไม เวน
แตศาลมีคําส่ังยกเลิกคําส่ังใหฟนฟูกิจการ 

มาตรา 90/62 เจาหนี้มีสิทธิไดรับชําระหนี้โดยไมตองขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการใน
หนี้ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ตามแผนดังตอไปนี้ 

(1) หนี้ซ่ึงผูทําแผน ผูบริหารแผน ผูบริหารแผนช่ัวคราว หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวกอ
ข้ึน 

(2) หนี้ภาษีอากร 
(3) หนี้อยางอ่ืนท่ีมีกฎหมายเฉพาะกําหนดใหตองชําระ เชน เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 

เปนตน 
มาตรา 90/63 เมื่อศาลมีคําส่ังเห็นชอบดวยแผนแลว ถามีความจําเปนตองแกไขแผนเพ่ือให

การฟนฟูกิจการสําเร็จลุลวงไปได ผูบริหารแผนอาจเสนอขอแกไขแผน ในกรณีเชนวานี้ใหนํา
บทบัญญัติมาตรา 90/20 วรรคส่ี มาตรา 90/44 มาตรา 90/45 วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา 90/46 
มาตรา 90/47 มาตรา 90/56 มาตรา 90/57 มาตรา 90/58 วรรคหน่ึงและวรรคสอง มาตรา 90/59 วรรค
หนึ่ง และมาตรา 90/60 มาใชบังคับโดยอนุโลม แตหามมิใหเจาหนี้หรือลูกหนี้ขอแกไขขอเสนอขอ
แกไขแผนนั้น เวนแตผูบริหารแผนจะยินยอมดวย 

การแกไขแผนโดยขอขยายกําหนดระยะเวลาดําเนินการตามแผนใหทําไดไมเกินสองคร้ัง 
คร้ังละไมเกินหนึ่งป เวนแตในกรณีเปนท่ีเห็นไดแนชัดวาแผนไดดําเนินมาใกลจะสําเร็จแลว 
ผูบริหารแผนจะขอขยายเวลาตอไปอีกตามควรแกกรณีก็ได 

ถาท่ีประชุมเจาหนี้ไมมีมติตามมาตรา 90/46 ยอมรับขอเสนอขอแกไขแผนตามวรรคหน่ึง 
หรือศาลมีคําส่ังไมเห็นชอบดวยขอเสนอขอแกไขแผนดังกลาว ใหผูบริหารแผนบริหารกิจการของ
ลูกหนี้ตอไปตามแผนเดิม 

มาตรา 90/64 ผูบริหารแผนอาจรองขอใหศาลมีคําส่ังอนุญาตใหทําขอบังคับของลูกหนี้ข้ึน
ใหมหรือแกไขเปล่ียนแปลงขอบังคับหรือขอความในหนังสือบริคณหสนธิของลูกหนี้ ตามแนวทาง
ท่ีกําหนดในแผนหรือแผนท่ีแกไข 

เม่ือศาลมีคําส่ังอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติมาตรา 90/20 วรรคส่ี มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 
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มาตรา 90/65 ผูบริหารแผนพนจากตําแหนงในกรณีดังตอไปนี้ 
(1) ตาย 
(2) นิติบุคคลซ่ึงเปนผูบริหารแผนเลิกกัน 
(3) ศาลอนุญาตใหลาออก 
(4) ถูกศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพยหรือใหเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(5) ถูกลงโทษกักขังหรือจําคุก 
 (6) เม่ือระยะเวลาดําเนินการตามแผนส้ินสุดลงหรือเม่ือไดดําเนินการเปนผลสําเร็จตาม

แผน 
(7) ศาลมีคําส่ังใหพนจากตําแหนงตามมาตรา 90/67 
(8) พนจากตําแหนงตามเง่ือนไขอ่ืนท่ีกําหนดไวในแผน 
มาตรา 90/66  ใหผูบริหารแผนจัดทํารายงานการปฏิบัติงานตามแผนทุกส้ินไตรมาส เสนอ

ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยและคณะกรรมการเจาหนี้ตามท่ีเจาพนักงานพิทักษทรัพยกําหนด 
มาตรา 90/67 ในกรณีท่ีผูบริหารแผนไมดําเนินการตามแผน หรือปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต 

หรือกอใหเกิดความเสียหายแกเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือขาดคุณสมบัติของผูบริหารแผนตามท่ีกําหนด
ไวในกฎกระทรวง หรือมีเหตุอ่ืนท่ีไมสมควรเปนผูบริหารแผนตอไป เม่ือเจาพนักงานพิทักษทรัพย
รายงานหรือคณะกรรมการเจาหนี้หรือผูบริหารของลูกหนี้มีคําขอโดยทําเปนคํารอง ศาลจะมีคําส่ัง
ใหผูบริหารแผนพนจากตําแหนง หรือมีคําส่ังอยางใดอยางหนึ่งตามท่ีเห็นสมควรก็ได 

มาตรา 90/68 เม่ือผูบริหารแผนพนจากตําแหนงและยังมีกิจการตามแผนท่ีจะตองดําเนิน
ตอไป ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้เพื่อลงมติตามมาตรา 90/17 เลือกผูบริหาร
แผนคนใหมโดยเร็วท่ีสุด 

เม่ือไดมีการประชุมเจาหนี้สองคร้ังแลว แตท่ีประชุมเจาหนี้ไมอาจมีมติตามมาตรา 90/17 
เลือกผูบริหารแผนคนใหมได ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยรายงานตอศาล ในกรณีเชนนี้ ใหศาลนัด
พิจารณารายงานของเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนการดวน และตองใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยมี
เวลาสงแจงความใหลูกหนี้และเจาหนี้ท้ังหลายทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวัน 

เม่ือศาลไดพิจารณาพยานหลักฐานในสํานวนและฟงคําช้ีแจงของเจาพนักงานพิทักษทรัพย 
เจาหนี้ และลูกหนี้แลว ศาลจะมีคําส่ังต้ังบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปน
ผูบริหารแผน หรือมีคําส่ังอยางใดอยางหน่ึงตามท่ีเห็นสมควร ถาศาลเห็นสมควรใหลูกหนี้
ลมละลาย ใหมีคําส่ังพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาด แตถาศาลไมเห็นสมควรใหลูกหนี้ลมละลายก็
ใหมีคําส่ังยกเลิกคําส่ังใหฟนฟูกิจการ 
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ใหนําบทบัญญัติมาตรา 90/21 วรรคสาม มาตรา 90/44 วรรคหนึ่ง มาตรา 90/51 วรรคสอง
และวรรคสาม มาตรา 90/52 วรรคหน่ึง และมาตรา 90/53 วรรคหน่ึงและวรรคสาม มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

มาตรา 90/69 ในกรณีท่ีมีเหตุทําใหผูบริหารแผนทําหนาท่ีไมไดเปนการช่ัวคราว หรือใน
ระหวางท่ีผูบริหารแผนพนจากตําแหนงและศาลยังมิไดมีคําส่ังต้ังผูบริหารแผนคนใหม ใหศาลมี
คําส่ังต้ังบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคนตามบัญชีผูบริหารแผนเปนผูบริหารแผนชั่วคราว 

ในกรณีท่ีศาลมีคําส่ังต้ังผูบริหารแผนช่ัวคราว ใหนําบทบัญญัติมาตรา 90/20 วรรคส่ี มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 90/70 ถาผูบริหารของลูกหนี้ ผูบริหารแผน ผูบริหารแผนช่ัวคราว หรือเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย แลวแตกรณี เห็นวาการฟนฟูกิจการไดดําเนินการเปนผลสําเร็จตามแผนแลว ให
รายงานขอใหศาลมีคําส่ังปลดลูกหนี้จากฟนฟูกิจการโดยไมชักชา และใหศาลนัดพิจารณา หากได
ความวาการฟนฟูกิจการไดดําเนินการเปนผลสําเร็จตามแผน ก็ใหศาลมีคําส่ังปลดจากฟนฟูกิจการ
โดยไมชักชา แตถาไดความวาการฟนฟูกิจการยังไมเปนผลสําเร็จตามแผน ในกรณีท่ียังเหลือ
ระยะเวลาดําเนินการตามแผน ก็ใหศาลมีคําส่ังใหดําเนินการฟนฟูกิจการตอไปภายในกําหนด
ระยะเวลาตามแผน ถาในระหวางนั้นระยะเวลาดําเนินการตามแผนส้ินสุดลงแลว แตเปนท่ีเห็นได
แนชัดวาแผนไดดําเนินการมาใกลจะสําเร็จแลว ศาลจะขยายระยะเวลาดําเนินการตามแผนตอไปอีก
ตามควรแกกรณีก็ได มิฉะนั้นใหศาลดําเนินการตอไปตามวรรคสอง 

เม่ือระยะเวลาดําเนินการตามแผนส้ินสุดลง แตการฟนฟูกิจการยังไมเปนผลสําเร็จตามแผน 
ใหผูบริหารแผน ผูบริหารแผนช่ัวคราว หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย แลวแตกรณี รายงานใหศาล
ทราบภายในสิบส่ีวันนับแตระยะเวลาดําเนินการตามแผนส้ินสุดลง ในกรณีเชนนี้ใหศาลนัด
พิจารณาเปนการดวนและแจงวันเวลานัดใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบ ใหเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยสงแจงความใหลูกหนี้และเจาหนี้ท้ังหลายทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวัน ในการพิจารณา
ใหศาลพิจารณาพยานหลักฐานในสํานวนและฟงคําช้ีแจงของเจาพนักงานพิทักษทรัพย เจาหนี้ และ
คําคัดคานของลูกหนี้ ถาศาลเห็นสมควรใหลูกหนี้ลมละลายใหมีคําส่ังพิทักษทรัพยของลูกหนี้
เด็ดขาด แตถาศาลไมเห็นสมควรใหลูกหนี้ลมละลายก็ใหมีคําส่ังยกเลิกคําส่ังใหฟนฟูกิจการ 

นับแตระยะเวลาดําเนินการตามแผนส้ินสุดลงจนถึงศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพยของลูกหนี้
เด็ดขาดหรือปลดจากฟนฟูกิจการตามวรรคสอง ใหผูบริหารแผน ผูบริหารแผนช่ัวคราว หรือเจา
พนักงานพิทักษทรัพย แลวแตกรณี คงมีอํานาจหนาท่ีจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ตอไป
เทาท่ีจําเปน 
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มาตรา 90/71 เม่ือศาลมีคําส่ังปลดจากฟนฟูกิจการ แตผูบริหารของลูกหนี้ยังไมไดเขาไป
จัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ ใหผูบริหารแผน ผูบริหารแผนช่ัวคราว หรือเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย แลวแตกรณี มีอํานาจจัดการเพ่ือรักษาประโยชนของลูกหนี้ตามสมควรแกพฤติการณ 
จนกวาผูบริหารของลูกหนี้จะเขาจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ 

ถาตําแหนงผูบริหารของลูกหนี้วางอยูในวันท่ีศาลมีคําส่ังปลดจากฟนฟูกิจการจนเปนเหตุ
ใหไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมผูถือหุนของลูกหนี้ 
หรือดําเนินการตามกฎหมายเพ่ือใหมีการแตงต้ังผูบริหารของลูกหนี้โดยเร็วท่ีสุด 

ในกรณีท่ีตองมีการประชุมเพื่อดําเนินการตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปน
ประธานในการประชุมดังกลาว และใหถือวาเปนการประชุมตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

  
สวนท่ี 10 

การยกคํารองขอใหฟนฟูกิจการ การยกเลิกคําส่ังใหฟนฟูกิจการ 
และการปลดจากฟนฟูกิจการ 

 
มาตรา 90/72 ในกรณีท่ีศาลมีคําส่ังยกคํารองขอ ใหศาลประกาศคําส่ังดังกลาวในหนังสือ 

พิมพรายวันท่ีแพรหลายอยางนอยหนึ่งฉบับ กับใหศาลแจงคําส่ังดังกลาวไปยังนายทะเบียนหุนสวน
บริษัทหรือนายทะเบียนนิติบุคคลท่ีเกี่ยวของโดยดวน เพื่อนายทะเบียนจะไดจดแจงคําส่ังศาลไวใน
ทะเบียน และใหศาลแจงไปยังธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย กรมการประกันภัย หรือหนวยงานของรัฐตามมาตรา 90/4 (6) แลวแตกรณี 
เพื่อทราบดวย 

มาตรา 90/73 ในกรณีท่ีศาลมีคําส่ังยกเลิกคําส่ังใหฟนฟูกิจการหรือมีคําส่ังปลดจากฟนฟู
กิจการ ใหศาลแจงคําส่ังดังกลาวแกเจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูบริหารช่ัวคราว ผูทําแผน ผูบริหาร
แผน หรือผูบริหารแผนชั่วคราว แลวแตกรณี และผูบริหารของลูกหนี้โดยไมชักชา 

เม่ือไดทราบคําส่ังของศาลตามวรรคหนึ่งแลว เจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูบริหารช่ัวคราว 
ผูทําแผน ผูบริหารแผน หรือผูบริหารแผนชั่วคราว แลวแตกรณี ตองสงมอบทรัพยสิน ดวงตรา สมุด
บัญชี และเอกสารเกี่ยวกับทรัพยสินและกิจการของลูกหนี้แกผูบริหารของลูกหนี้โดยเร็วท่ีสุด 

ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยโฆษณาคําส่ังยกเลิกคําส่ังใหฟนฟูกิจการหรือคําส่ังปลดจาก
ฟนฟูกิจการ แลวแตกรณี ในราชกิจจานุเบกษาและหนังสือพิมพรายวันท่ีแพรหลายไมนอยกวาสอง
ฉบับ และแจงคําส่ังดังกลาวไปยังนายทะเบียนหุนสวนบริษัทหรือนายทะเบียนนิติบุคคลท่ีเกี่ยวของ
โดยดวน เพื่อนายทะเบียนจะไดจดแจงคําส่ังศาลไวในทะเบียน และใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยแจง
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ไปยังธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
กรมการประกันภัย หรือหนวยงานของรัฐตามมาตรา 90/4 (4) แลวแตกรณี เพื่อทราบดวย 

มาตรา 90/74 ในกรณีท่ีศาลมีคําส่ังยกเลิกคําส่ังใหฟนฟูกิจการ ใหอํานาจหนาท่ีในการ
จัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้กลับเปนของผูบริหารของลูกหนี้ และใหผูถือหุนของลูกหนี้
กลับมีสิทธิตามกฎหมายตอไป 

มาตรา 90/75 คําส่ังปลดจากฟนฟูกิจการ ยอมมีผลดังนี้ 
(1) ลูกหนี้หลุดพนจากหนี้ท้ังปวงซ่ึงอาจขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการได เวนแต 

(ก) หนี้ตามแผน ซ่ึงลูกหนี้ยังคงคางชําระแกเจาหนี้ 
(ข) หนี้ซ่ึงลูกหนี้ไมอาจหลุดพนไดดวยการปลดจากลมละลาย 
(ค) หนี้ของเจาหนี้ซ่ึงผูทําแผนไดกระทําโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง

จนเปนเหตุใหเจาหนี้ซ่ึงเสียสิทธินั้นมิไดเขารวมในการพิจารณายอมรับแผนของที่ประชุมของ
เจาหนี้หรือเห็นชอบดวยแผนของศาล 

(2) ผูบริหารของลูกหนี้กลับมีอํานาจจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ตอไป โดยใหท่ี
ประชุมผูถือหุนแตงต้ังผูบริหารกิจการของลูกหนี้ 

(3) ผูถือหุนของลูกหนี้กลับมีสิทธิตามกฎหมายตอไป 
(4) คาตอบแทนของผูบริหารช่ัวคราว ผูทําแผน ผูบริหารแผน ผูบริหารแผนช่ัวคราวและ

หนี้ซ่ึงเจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูบริหารช่ัวคราว ผูทําแผน ผูบริหารแผน หรือผูบริหารแผน
ช่ัวคราวกอข้ึนเพื่อประโยชนในการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ยกเวนหนี้ละเมิด เปนหนี้บุริมสิทธิ
เหนือทรัพยสินท้ังหมดของลูกหนี้ โดยใหอยูในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิลําดับท่ี 1 ตามมาตรา 253 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 90/76 คําส่ังศาลท่ีใหยกคํารองขอ ยกเลิกคําส่ังใหฟนฟูกิจการและปลดจากฟนฟู
กิจการ ไมกระทบถึงการใดท่ีเจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูบริหารชั่วคราว ผูทําแผน ผูบริหารแผน 
หรือผูบริหารแผนชั่วคราวไดกระทําไปแลว กอนศาลมีคําส่ังเชนวานั้น 

 
สวนท่ี 11 

การขอรับชําระหน้ีเม่ือศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพยลูกหนี้เด็ดขาด 
 

มาตรา 90/77 ในกรณีท่ีศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาด ตามมาตรา 90/48 
มาตรา 90/58 มาตรา 90/68 และมาตรา 90/70 ใหถือวาวันท่ีศาลมีคําส่ังรับคํารองขอไวเพื่อพิจารณา
เปนวันท่ีมีการขอใหลูกหนี้ลมละลาย และใหเจาหนี้ซ่ึงมีสิทธิไดรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการ 
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รวมท้ังเจาหนี้ในหน้ีอ่ืนท่ีอาจขอรับชําระหนี้ไดจากมูลหนี้ท่ีไดเกิดข้ึนต้ังแตศาลไดมีคําส่ังใหฟนฟู
กิจการ ยื่นคําขอรับชําระหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 91 แลวให
ดําเนินการตอไปตามมาตรา 104 ถึงมาตรา 108 

หนี้คาตอบแทนของผูบริหารชั่วคราว ผูทําแผน ผูบริหารแผน และผูบริหารแผนช่ัวคราว 
และหนี้ซ่ึงเจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูบริหารชั่วคราว ผูทําแผน ผูบริหารแผน หรือผูบริหารแผน
ช่ัวคราวกอข้ึนเพื่อประโยชนในการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ รวมถึงหนี้ซ่ึงลูกหนี้กอข้ึนโดยชอบตาม
มาตรา 90/12 (9) มิใหอยูภายใตบังคับแหงมาตรา 94 (2) 

หนี้ซ่ึงเจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูทําแผน ผูบริหารแผน หรือผูบริหารแผนชั่วคราวกอข้ึน
ตามแผนเพ่ือประโยชนในการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ใหจัดอยูในลําดับเดียวกับคาใชจายของเจา
พนักงานพิทักษทรัพยในการจัดการทรัพยสินของลูกหนี้ตามมาตรา 130 (2) 

หนี้จํานวนใดท่ีเจาหนี้ตามวรรคหนึ่งไดชําระคาธรรมเนียมคําขอรับชําระหนี้ในการฟนฟู
กิจการแลว เจาหนี้ไมตองชําระคาธรรมเนียมคําขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลายสําหรับหนี้จํานวน
นั้นอีก 

ใหท่ีประชุมเจาหนี้คร้ังแรกแตงตั้งเจาหนี้คนหน่ึงหรือหลายคนทําหนาท่ีเปนเจาหนี้ผูเปน
โจทก 

มาตรา 90/78 คําส่ังของศาลที่ใหพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาดตามความในมาตรา 90/48 
มาตรา 90/58 มาตรา 90/68 และมาตรา 90/70 ไมกระทบถึงการใดท่ีไดกระทําโดยสุจริตและเปนไป
ตามแผนแลวกอนศาลมีคําส่ังเชนวานั้น และมีผลใหหนี้ท่ีเจาหนี้มีสิทธิไดรับชําระในการฟนฟู
กิจการกลับคืนสูสถานะดังท่ีเปนอยูเดิม เวนแตสภาพแหงหนี้ในขณะน้ันจะไมเปดชองใหกระทําได 

 
สวนท่ี 13 

บทกําหนดโทษวาดวยกระบวนพิจารณาเก่ียวกับการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ 
 

มาตรา 90/79 ทวิ ในการดําเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดีกรมบังคับคดีมี
อํานาจแตงตั้งพนักงานอัยการ โดยความเห็นชอบของอัยการสูงสุด หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย 
เปนพนักงานสอบสวนและมีอํานาจดําเนินคดีอาญา ท้ังนี้ หลักเกณฑ วิธีการสอบสวน และการ
ดําเนินคดีใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 90/80 ผูใดยื่นคํารองขอตามมาตรา 90/3 หรือแนบบัญชีเจาหนี้ไมครบถวนตาม
มาตรา 90/6 หรือศาลมีคําส่ังยกคํารองขอเพราะผูขอใชสิทธิโดยไมสุจริตตามมาตรา 90/10 หรือแบบ
แสดงความประสงคจะเขาประชุมเพื่อเลือกผูทําแผนตามมาตรา 90/22 หรือคําขอรับชําระหนี้ในการ
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ฟนฟูกิจการตามมาตรา 90/26 หรือหนังสือขอใหผูทําแผนออกหนังสือรับรองสิทธิของตนตาม
มาตรา 90/27 วรรคสาม อันเปนเท็จในสาระสําคัญซ่ึงอาจทําใหลูกหนี้ เจาหนี้ ผูอ่ืน หรือประชาชน
เสียหาย ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท หรือจําคุกไมเกินสามป หรือท้ังปรับท้ังจํา 

มาตรา 90/81  ผูใดใหถอยคําหรือสงสมุดบัญชี เอกสาร หรือวัตถุพยานอันเปนเท็จใน
สาระสําคัญเกี่ยวกับกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้หรือการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ตอเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย ผูทําแผน ผูบริหารแผน หรือผูบริหารแผนชั่วคราว ตองระวางโทษปรับไมเกินสาม
แสนบาท หรือจําคุกไมเกินสามป หรือท้ังปรับท้ังจํา 

มาตรา 90/82 ผูใดฝาฝนบทบัญญัติแหงมาตรา 90/12 (9) ตองระวางโทษปรับไมเกินสาม
แสนบาท หรือจําคุกไมเกินสามป หรือท้ังปรับท้ังจํา 

มาตรา 90/83 ผูใดฝาฝนคําส่ังของเจาพนักงานพิทักษทรัพยท่ีออกตามความในมาตรา 90/20 
วรรคสอง หรือฝาฝนบทบัญญัติแหงมาตรา 90/19 มาตรา 90/21 วรรคสาม มาตรา 90/24 วรรคสอง 
มาตรา 90/34 มาตรา 90/36 มาตรา 90/53 วรรคสอง มาตรา 90/59 วรรคสอง มาตรา 90/68 วรรคส่ี 
มาตรา 90/70 วรรคสอง หรือมาตรา 90/73 วรรคสอง โดยไมมีเหตุอันสมควร ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือท้ังปรับท้ังจํา 

มาตรา 90/84 ผูบริหารของลูกหนี้ผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
(1) ไมช้ีแจงขอความอันเปนสาระสําคัญเกี่ยวกับกิจการหรือทรัพยสินของลูกหนี้ตอศาล เจา

พนักงานพิทักษทรัพย ผูทําแผน ผูบริหารแผน หรือท่ีประชุมเจาหนี้ เวนแตจะพิสูจนไดวามิไดมี
เจตนาฉอฉล 

(2) มิไดแจงใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบภายในกําหนดเวลาสิบหาวัน เม่ือไดทราบวา
มีผูนําหนี้สินอันเปนเท็จมากลาวอางเพื่อเลือกผูทําแผนหรือขอรับชําระหนี้ตามแผน 

(3) มิไดแจงใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบภายในกําหนดเวลาสิบหาวัน เม่ือไดทราบวา
มีผูนําหนี้สินอันเปนเท็จมาขอใหชําระหนี้ตามมาตรา 90/27 วรรคสาม หรือมาตรา 90/62 

(4) ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินท้ังหมดท่ีมีอยู รายชื่อและท่ีอยูของเจาหนี้
ท้ังหลายของลูกหนี้ตามมาตรา 90/6 วรรคส่ี หรือมาตรา 90/9 วรรคสอง หรือยื่นคําช้ีแจงเกี่ยวกับ
กิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ตามมาตรา 90/35 อันเปนเท็จในสาระสําคัญซ่ึงอาจทําใหเจาหนี้
เสียหาย 

ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท หรือจําคุกไมเกินสองป หรือท้ังปรับท้ังจํา 
มาตรา 90/85 ผูใดให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดแกเจาหนี้หรือ

ผูอ่ืน โดยมุงหมายท่ีจะไดรับการสนับสนุนหรือการยอมรับของเจาหนี้ในการเลือกผูทําแผนหรือ
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ผูบริหารแผนหรือการยอมรับแผนหรือการแกไขแผน ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท 
หรือจําคุกไมเกินสามป หรือท้ังปรับท้ังจํา 

มาตรา 90/86 ผูใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดสําหรับตนเอง
หรือผูอ่ืน เพื่อท่ีจะใหตนเองหรือเจาหนี้อ่ืนสนับสนุนหรือไมคัดคานในการเลือกผูทําแผนหรือ
ผูบริหารแผนหรือการยอมรับแผนหรือการแกไขแผน ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท 
หรือจําคุกไมเกินสามป หรือท้ังปรับท้ังจํา 

มาตรา 90/87 ผูใดลวงรูกิจการหรือขอมูลใดๆ ของลูกหนี้ท่ีไดรับการฟนฟูเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่ท่ีกําหนดในหมวด 3/1 นี้ อันเปนกิจการหรือขอมูลท่ีตามปกติวิสัยของ
ลูกหนี้ท่ีไดรับการฟนฟูจะพึงสงวนไวไมเปดเผย ถาผูนั้นนําไปเปดเผยดวยประการใดๆ นอกจาก
ตามหนาท่ีหรือเพื่อประโยชนในการฟนฟูกิจการตามหมวด 3/1 ตองระวางโทษปรับไมเกินสาม
แสนบาท หรือจําคุกไมเกินสามป หรือท้ังปรับท้ังจํา 

มาตรา 90/88 ผูใดเปนผูบริหารชั่วคราว ผูทําแผน ผูบริหารแผน ผูบริหารแผนช่ัวคราว 
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต หรือกระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติ
แหงหมวด 3/1 โดยมุงหมายใหเกิดความเสียหายแกลูกหนี้หรือเจาหนี้ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
เจ็ดแสนบาทหรือสองเทาของความเสียหาย แลวแตจํานวนไหนมากกวากัน หรือจําคุกไมเกินเจ็ดป 
หรือท้ังปรับท้ังจํา 

มาตรา 90/89 ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดตามความในหมวด 3/1 เปนนิติบุคคล ถาการ
กระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการส่ังการหรือไมส่ังการ หรือกระทําการหรือไมกระทํา
การอันเปนหนาท่ีท่ีตองกระทําของกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้นผูนั้นตองรับโทษตามท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย 

มาตรา 90/90 ใหลูกหนี้และเจาหนี้เปนผูเสียหายในความผิดตามความในหมวด 3/1 ดวย 
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