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บทคัดย่อ 

 
กฎหมายล้มละลายของประเทศไทยที�ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติ

ลม้ละลาย  พุทธศกัราช  2483  ซึ� งกาํหนดหลกัเกณฑ์ในการเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายของบุคคล
โดยมีขอบเขตการใชบ้งัคบักบับุคคลซึ� งก่อหนี9จนมีหนี9 สินลน้พน้ตวัทุกประเภทไม่วา่จะเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล  โดยไม่คาํนึงถึงสาเหตุของการก่อให้เกิดหนี9 ว่าเป็นหนี9 อนัเกิดจากการคา้
พาณิชย ์ หรือเกิดจากการอุปโภคบริโภคของบุคคล  จึงทาํให้บุคคลธรรมดาซึ� งมิไดป้ระกอบธุรกิจ
การคา้พาณิชยต์อ้งถูกฟ้องลม้ละลายเป็นจาํนวนมาก  การฟ้องคดีลม้ละลายของเจา้หนี9 ผูเ้ป็นโจทก์
ส่วนใหญ่มกัมีทศันะคติในการฟ้องคดีก็เพื�อประโยชน์ในการบงัคบัหนี9 ของตนเองเป็นหลกั  โดย
มิไดค้าํนึงถึงผลกระทบที�จะเกิดขึ9นกบัลูกหนี9 บุคคลธรรมดา 

จากการศึกษาพบวา่สภาพความเป็นจริงในปัจจุบนักฎหมายลม้ละลายไดถู้กใชบ้งัคบัแก่
บุคคลธรรมดาซึ� งไดก่้อหนี9 เพื�อการอุปโภคและหรือบริโภคมากกวา่หนี9 ในทางการคา้พาณิชย ์ เช่น 
หนี9 จากการซื9อบา้น  เช่าซื9อรถยนต์  หรือบตัรเครดิต เป็นตน้ ซึ� งเป็นหนี9 ส่วนใหญ่ของผูค้นในยุค
ปัจจุบนั  กฎหมายล้มละลายจึงถูกใช้เป็นเครื�องมือของเจา้หนี9 ในการบงัคบัข่มขู่ลูกหนี9   หรือเพื�อ
หลีกเลี�ยงค่าธรรมเนียมในการฟ้องบงัคบัชาํระหนี9ทางแพ่งซึ� งอตัราค่าธรรมเนียมในการฟ้องสูงกวา่
คดีลม้ละลาย  การที�เจา้หนี9 เลือกฟ้องลูกหนี9 เป็นคดีลม้ละลายก็เพื�อประโยชน์แก่เจา้หนี9 โดยไม่ได้
พิจารณาถึงผลกระทบที�จะเกิดขึ9นตามมา  หากพิจารณาเปรียบเทียบกระบวนการบงัคบัชาํระหนี9 โดย
การฟ้องคดีแพง่พบวา่ สิทธิของเจา้หนี9 ไดรั้บการคุม้ครองในลกัษณะเดียวกนั  และประสิทธิภาพใน
การติดตามหนี9 คืนจากลูกหนี9 ไม่ได้ด้อยไปกว่าการบงัคบัชาํระหนี9 โดยการฟ้องคดีล้มละลาย  แต่
ผลกระทบจากการฟ้องคดีลม้ละลายรุนแรงกวา่การฟ้องคดีแพ่ง  โดยส่งผลกระทบต่อลูกหนี9 ที�เป็น
บุคคลธรรมดาซึ� งมิใช้ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชย ์ ซึ� งผลกระทบดงักล่าวส่งผลเสียต่อสังคม
ส่วนรวมและเศรษฐกิจของประเทศดว้ย 

ฆ 
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ดังนั9 น  ผูว้ิจ ัยเห็นควรศึกษากฎหมายล้มละลายในส่วนของการเข้าสู่กระบวนการ
ลม้ละลายของบุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชยที์�มีผละกระทบในด้านต่างๆ  
พร้อมทั9งเสนอแนวคิดในการปรับปรุงกฎหมายล้มละลายเพื�อแก้ปัญหาดงักล่าว  โดยกาํหนด
ขอบเขตของบุคคลธรรมดาซึ�งจะเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายให้มีไดเ้ฉพาะสําหรับผูป้ระกอบธุรกิจ
การคา้พาณิชย ์  และมูลหนี9 ที�จะนาํมาฟ้องตอ้งเป็นมูลหนี9 ที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจการคา้
พาณิชยแ์ละเป็นหนี9 ที�ถึงกาํหนดชาํระแลว้  รวมทั9งการเสนอให้นาํกระบวนการประนอมหนี9 มาใช้
บงัคบัก่อนศาลมีคาํสั�งพิทกัษ์ทรัพยข์องลูกหนี9   เพื�อให้กฎหมายล้มละลายมีประสิทธิภาพ  และ
สามารถช่วยเหลือลูกหนี9 บุคคลธรรมดาใหห้ลุดพน้จากสภาวะหนี9 สินลน้พน้ตวัไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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ABSTRACT 

 
In the present, the bankruptcy laws in Thailand to force The Bankruptcy act B.E.2483. 

The rules of procedure of bankruptcy of an individual to some extent by the use of force against 
the person who caused the debt to a debt of all types. Whether it is a natural person or juristic 
person. Regardless of the cause of the debt that is owed to commercial or the consumption of an 
individual. As a result, the natural person are not a commercial business must sue in bankruptcy 
laws. The sue in bankruptcy of the creditor or plaintiff has the most attitude in the lawsuit was the 
purpose of enforcing the compulsory performance. Without regard to the impact on individual of 
the debtor a natural person. 

The study found that the fact in present, the bankruptcy laws to force with a natural 
person. The debt to domestic and commercial or consumer debt, such as a debt to the purchase a 
home, car hire, or credit card. The most of people in debt today. The creditor is use the 
bankruptcy laws for threat the debtor or  to avoid fee in a civil suit to enforce payment of the fee 
in the lawsuit, which is higher than the bankruptcy case. The creditor choose to sue the debtor  in 
the bankruptcy case for the benefit of creditors. If the comparison of the forced liquidation by the 
civil suit found that the creditors' rights are protected in the same manner and effective to 
Subscribe debt less than the debt by bankruptcy case. However, bankruptcy case affects an 
individual debtor are not a commercial business rather than a civil case. The effect of such a 
negative effect on the society and economy of the country. 

As the result of this thesis, it should therefore be study the bankruptcy laws in the 
procedure of the natural person are not a commercial business and offer ideas on to improve 
bankruptcy law. The rules of the extent to the debt must be the commercial business and the debt 
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are due and paid. The proposed reorganization process shall be applied before court receiving 
order of the debtors for the bankruptcy laws to give powerful and help individual debtors out of 
debt with the state. DPU



 
 

บทที� 1 

บทนํา 
 
1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 เนื�องจากพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศกัราช 2483  เป็นกฎหมายเกี�ยวกับการ
ล้มละลายของบุคคลทุกประเภทไม่ว่าเป็นบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคล โดยไม่มีการแยก
หลกัเกณฑก์ารลม้ละลายของนิติบุคคลกบับุคคลธรรมดาออกจากกนั  สามารถใชบ้งัคบักบับุคคลที�
ก่อหนี4 จนมีหนี4 สินล้นพน้ตวัตามหลกัเกณฑ์ที�กฎหมายกาํหนด  โดยไม่คาํนึงว่าหนี4 ที�นํามาฟ้อง
ลม้ละลายนั4น เป็นมูลหนี4 ที�เกิดขึ4นจากหนี4 ส่วนบุคคล  หนี4 จากการประกอบกิจการ  หรือหนี4 ที�เกิด
จากการหาปัจจยัในการดาํรงชีวติ   
 ปัจจุบนัการเป็นหนี4 สินหรือตกอยู่ในสภาวะหนี4 สินล้นพน้ตวัสามารถเกิดขึ4 นได้กับ
บุคคลทุกระดบัตั4งแต่ระดบัผูบ้ริหารจนถึงพนกังานหรือลูกจา้งทั�วไป  อาจเพราะปัจจุบนัโอกาสใน
การเขา้ถึงสินเชื�อเป็นไปโดยง่าย  และรวดเร็วกวา่ในอดีต  นอกจากนี4 ปัจจยัจากสภาพแวดลอ้มของ
สังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบนัยงัเป็นแรงกระตุน้ใหบุ้คคลก่อภาระหนี4 สินเพิ�มขึ4น เช่น 
 1.  สภาพการแข่งขนัทางการคา้ที�ตอ้งการขายสินคา้ให้ไดม้ากเพื�อผลกาํไรที�สูง ทาํให้
ผูผ้ลิตสินคา้ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดโดยการอาศยัสื�อโฆษณาเพื�อสร้างค่านิยมในสินคา้จูงใจให้
ผูบ้ริโภคเห็นวา่สินคา้นั4นจาํเป็นต่อการดาํรงชีพในยุคปัจจุบนัเพื�อยกมาตรฐานชีวิตให้สูงขึ4น  หรือ
ใช้กลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆเพื�อย ั�วยุหรือกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้เกิดความตอ้งการ
สินคา้นั4นจนขาดวจิารณญาณในการเลือกบริโภค  ไม่คาํนึงถึงคุณภาพสินคา้และความจาํเป็นในการ
ใชส้อยสินคา้  จนก่อใหเ้กิดภาระหนี4 สินจาํนวนมากขึ4น 
 2.  นโยบายการกระตุน้เศรษฐกิจในระดบัรากหญา้  โดยผา่นสถาบนัการเงินของภาครัฐ  
ทาํใหบุ้คคลธรรมดาที�มีรายไดน้อ้ยสามารถที�เขา้ถึงสินเชื�อเพื�อการอุปโภคบริโภคซึ� งนบัวา่เป็นผลดี
ในการยกระดบัคุณภาพชีวิตของบุคคล   แต่อยา่งไรก็ตามการกระตุน้เศรษฐกิจในระดบัรากหญา้ที�
มากเกินความจาํเป็น  เช่น โครงการรถยนต์คนัแรก  เป็นตน้  โครงการดงักล่าวถือเป็นการกระตุน้
เศรษฐกิจที�ประสบผลสําเร็จมาก  เนื�องจากยอดจองรถยนตพ์ุ่งขึ4นสูงมาก  จากการแถลงข่าวบริษทั
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โตโยตา้มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั  เมื�อวนัที� 17  กรกฎาคม พ.ศ.2555  ระบุวา่ยอดขายรถยนตช่์วง
ครึ� งปีแรก  พ.ศ.2555  มียอดรวมถึง 6.06 แสนคนั สูงสุดของตลาดรถยนตไ์ทย 1   

 นโยบายดงักล่าวแมจ้ะทาํให้บุคคลที�มีรายไดน้อ้ยมีโอกาสที�จะเป็นเจา้ของรถยนต์คนั
แรกตามนโยบายของรัฐบาลโดยการคืนภาษีให้แก่ประชาชนซึ� งเป็นแรงจูงใจทาํให้ยอดซื4อรถยนต์
และจองรถยนต์ในช่วงที�ผ่านมาเพิ�มขึ4นสูง  ประกอบกับการแข่งขนัทางการตลาดของผูผ้ลิตที�
ออกแบบรถยนตร์าคาประหยดัทาํให้ประชาชนตดัสินใจง่ายขึ4นในการซื4อรถยนตเ์พื�อการดาํรงชีวิต
ที�สะดวกสบายมากขึ4น   อย่างไรก็ตามการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายดงักล่าวแมจ้ะประสบ
ความสําเร็จแต่ก็เกิดผลกระทบตามมา  คือเป็นการผลักดันให้บุคคลมีหนี4 สินมากขึ4 น  ต้องแบก
รับภาระค่าใชจ่้ายที�เพิ�มมากขึ4น ไม่วา่จะเป็นค่าผอ่นรถยนต ์ ค่านํ4ามนั  ค่าบาํรุงรักษา  เป็นตน้ 
 3.  การปล่อยสินเชื�อของสถาบนัการเงิน เป็นอีกสาเหตุหนึ�งซึ� งทาํให้บุคคลธรรมดาเขา้
สู่สภาวะหนี4 สินล้นพน้ตวั  เนื�องมาจาก สถาบนัการเงินในปัจจุบนัมีเป้าหมายหลกัในการปล่อย
สินเชื�อใหก้บัผูบ้ริโภคที�มีรายไดต้ ํ�า  โดยอนุญาตให้ลูกคา้รายไดต้ ํ�ากูเ้งินไดง่้าย สะดวก และรวดเร็ว
กว่าการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย ์เช่น สินเชื�อบตัรเครดิต  ย่อมส่งผลเสียต่อบุคคลธรรมดาซึ� งมี
รายไดต้ ํ�าใหมี้โอกาสบริโภคสินคา้มากขึ4น จนเกิดแนวโนม้ใชจ่้ายเงินเกินตวั แต่ไม่สามารถชาํระหนี4
ไดต้ามสัญญา  ก่อให้เกิดภาระหนี4 สินลน้พน้ตวั  และกลายเป็นหนี4 เสียของสถาบนัการเงินในเวลา
ต่อมา   
 4.  ปัญหาจากการเจ็บป่วย หรืออุบติัเหตุที�เกิดขึ4 นกับบุคคลธรรมดา หรือบุคคลใน
ครอบครัวของบุคคลดังกล่าวอย่างกะทันหันและไม่อาจควบคุมได้  ภาระค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลอาจเป็นจาํนวนมากทาํใหร้ายไดที้�มีอยูเ่กิดความไม่สมดุลกบัรายจ่ายซึ� งในบางรายอาจ
ส่งผลถึงรายไดที้�ไม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลจนถึงกบัตอ้งกูเ้งินนอกระบบเป็นการ
ซํ4 าเติมสถานะทางการเงินของลูกหนี4 เพิ�มขึ4นไปอีก   
 5.  ปัญหาเศรษฐกิจตกตํ�าที�เกิดขึ4นทาํให้กิจการต่างๆ ประสบปัญหาขาดทุนจนตอ้งลด
ขนาดกิจการ หรือปิดกิจการในที�สุด ส่งผลกระทบต่อแรงงานที�ถูกเลิกจา้งอยา่งกะทนัหนัเนื�องจาก
การตอ้งการลดตน้ทุนของกิจการ  หรือเลิกกิจการของผูป้ระกอบการ  ทาํให้ลูกจา้งเหล่านั4นขาด
รายไดห้ลกัที�จะนาํมาใชใ้นการดาํรงชีพ  หนี4 เดิมที�มีอยูก่็ไม่สามารถชาํระได ้ และอาจตอ้งไปก่อหนี4
เพิ�มขึ4นอีกเพื�อนาํมาใชจ่้ายในการดาํรงชีวติ  จนเกิดสภาวะหนี4 สินลน้พน้ตวัขึ4น 
 6.  ปัญหาภยัธรรมชาติที�เกิดขึ4นซึ� งไม่อาจควบคุมได ้เช่น นํ4 าท่วม,แผน่ดินไหว เป็นตน้  
สร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินของผูป้ระสบภัยเป็นจาํนวนมาก  ซึ� งทรัพย์สินนั4นอาจเป็น
                                                           

 1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ .(2555,   19 กรกฎาคม ).   ทัศนะวิจารณ์  “อานิสงส์...รถคันแรก  ค่ายรถยอด
พุ่ง-ประชาชนหนี!เพิ#ม.  สืบคน้เมื�อวนัที� 3 สิงหาคม 2555.   จาก www.bangkokbiznews.com.   
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ทรัพย์สินที�เป็นปัจจยัในการดาํรงชีพ เช่น บ้าน  หรือเป็นปัจจยัในการประกอบอาชีพ เช่น รถ 
เครื�องมือในการประกอบอาชีพ  ทาํให้ผูป้ระสบภยัตอ้งซ่อมแซม  หรือถา้หากไม่สามารถซ่อมให้
กลบัมาใช้งานไดอ้ย่างเดิมก็อาจตอ้งมีการซื4อใหม่  ซึ� งค่าใช้จ่ายจาํนวนนี4 เป็นจาํนวนที�สูง  รายได้
ของบุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชย ์เช่น ขา้ราชการ หรือลูกจา้งของเอกชน
หรือรัฐ  ยอ่มไม่เพียงพอต่อกบัการบูรณะซ่อมแซม  หรือซื4อทรัพยสิ์นใหม่  จึงตอ้งใชบ้ริการสินเชื�อ
ต่างๆ ก่อใหเ้กิดภาระหนี4 สินที�เพิ�มขึ4น 
 7.  ปัญหาจากสภาพสังคมที�มีแต่อันตรายและความไม่มั�นคงในชีวิต เช่น ปัญหา
อาชญากรรม  ปัญหาจากโรคภยัไขเ้จ็บ  เป็นตน้  ทาํให้มนุษยต์อ้งเผชิญกบัความเสี�ยงอยูต่ลอดเวลา    
มนุษยจึ์งสร้างกลไก  หรือวิธีการใด ๆ มาเป็นหลกัประกนัในการบรรเทาความเสียหายที�เกิดจาก
อนัตรายรอบดา้นโดยการทาํประกนัภยัต่างๆ นบัเป็นค่าใชจ่้ายที�สร้างภาระเพิ�มมากขึ4น 
 การวางระบบโครงสร้างการฟ้องลม้ละลายโดยเจา้หนี4 เกิดขึ4นในยุคที�มีแนวความคิดจาก
การเขา้ใจวา่การที�ลูกหนี4ตกอยูใ่นสภาวะการไม่สามารถชาํระหนี4 เป็นผลสืบเนื�องมาจากการกระทาํ
ของลูกหนี4ทั4งสิ4น  เช่น  การทุจริต  การคดโกง  เป็นตน้  แตกต่างกบัยุคสมยัปัจจุบนัการก่อหนี4 จน
เขา้สู่สภาวะหนี4 สินลน้พน้ตวัไม่ไดเ้กิดขึ4นจากการกระทาํของลูกหนี4 เพียงอยา่งเดียว  เนื�องจากปัจจยั
ของการก่อหนี4 ในปัจจุบนัตามที�กล่าวมาขา้งตน้จะเห็นได้ว่า สภาวะหนี4 สินล้นพน้ตวัของลูกหนี4
เกิดขึ4นจากสองลกัษณะ คือ ภาระหนี4 สินที�เกิดจากความจาํเป็นในการดาํรงชีพ  และภาระหนี4 สินที�
เกิดจากพฤติกรรมการใชจ่้ายตามความตอ้งการของลูกหนี4   การตกอยูใ่นสภาวะหนี4 สินลน้พน้ตวัใน
สังคมไทยในปัจจุบนัเกิดขึ4นไดโ้ดยง่าย  นอกจากนี4 สภาพของสังคมในปัจจุบนัเป็นอีกสาเหตุหนึ� ง
ในการผลกัดนัให้บุคคลใช้จ่ายเกินตวั  และก่อหนี4 สินจนไม่สามารถชาํระหนี4 ได ้ รวมถึงนโยบาย
ของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งผลให้ประชาชนเป็นหนี4 สินมากขึ4 น  เช่น นโยบายเงินกู้
ดอกเบี4 ยตํ�าเพื�อช่วยเหลือผูที้�ประสบภยันํ4 าท่วมเมื�อปลายปี พ.ศ. 2554 นโยบายรถยนต์คนัแรก  
นโยบายบา้นหลงัแรก  เป็นตน้  สอดคลอ้งกบัขอ้มูลทางสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทยมีการ
รวบรวมขอ้มูลยอดคา้งของสินเชื�อของธนาคารพาณิชยที์�จดทะเบียนในประเทศ  พบว่าสินเชื�อคง
คา้งประเภทการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลมียอดสินเชื�อคงคา้งจาํนวนสูงที�สุดเมื�อเทียบกบัสินเชื�อ
ประเภทอื�น  และมีแนวโน้มเพิ�มสูงขึ4นเรื� อยๆ โดยเฉพาะสินเชื�อเพื�อการจดัหาที�อยู่อาศยั  การซื4อ
หรือเช่าซื4อรถยนต์  และสินเชื�อเพื�อการอื�นๆ  ซึ� งสาเหตุหลักอาจเกิดจากนโยบายประชานิยมที�
รัฐบาลเคยหาเสียงไวใ้นตอนเลือกตั4ง  เช่น  นโยบายบา้นหลงัแรก  รถคนัแรก  นอกจากนี4 ปัญหานํ4 า
ท่วมใน ปี พ.ศ. 2554 ที�ผา่นมาทาํใหเ้กิดความเสียหายขึ4นกบัทรัพยสิ์นของประชาชนทาํให้ตอ้งกูเ้งิน
มาซ่อมแซมและฟื4 นฟูที�อยูอ่าศยั รวมทั4งรถยนตที์�ไดรั้บความเสียหายหลงัเกิดเหตุการณ์นํ4 าท่วม  เป็น
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เหตุใหย้อดคงคา้งสินเชื�อเพื�อการอุปโภคบริโภคในปี พ.ศ.2554  จนถึงปัจจุบนัมีจาํนวนที�เพิ�มขึ4นสูง
กวา่ ปี พ.ศ. 2553 เป็นจาํนวนถึง 412,237  ลา้นบาท2 
 นอกจากนี4ผลสาํรวจของหอการคา้ไทยเผยวา่ “ภาระหนี4 สินครัวเรือนเพิ�มขึ4นร้อยละ 5.7
จากปีก่อน  และมีแนวโนม้ก่อหนี4 สูงขึ4นสวนทางกบัความสามารถในการชาํระหนี4 ที�ลดนอ้ยลง  เหตุ
มาจากของแพงแซงหนา้ค่าแรง”  นายวชิระ  คุณทวีเทพ  อาจารยป์ระจาํศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและ
ธุรกิจเปิดเผยผลสํารวจสภาพหนี4ภาคครัวเรือนพบวา่จาํนวนหนี4 เฉลี�ยของครัวเรือนมีมูลค่าหนี4 เฉลี�ย 
168,517.16  บาทต่อคนเพิ�มขึ4นร้อยละ 5.7 จากปีก่อน  โดยหนี4 จากการกูใ้นระบบคิดเป็นร้อยละ  
53.6  และนอกระบบร้อยละ  46.4  ขณะที�ปี พ.ศ .2554 มูลหนี4ครัวเรือนเฉลี�ย 159,432.23  บาท โดย
หนี4จากการกูใ้นระบบคิดเป็นร้อยละ  54.2  และหนี4จากการกูน้อกระบบร้อยละ  45.8  เมื�อเทียบกนั
แลว้ชี4 ให้เห็นว่าหนี4 ครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ�มขึ4นและการกู้นอกระบบก็เพิ�มขึ4นตาม  นอกจากนี4 ผล
สาํรวจความสามารถในการชาํระหนี4ของประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.8  มีปัญหาในการชาํระหนี4   
และมีเพียงร้อยละ 20.2  เท่านั4นที�ไม่มีปัญหาเรื�องความสามารถในการชาํระหนี4 3 
 อาจกล่าวไดว้า่  สภาพของเศรษฐกิจ  สังคม  และการบริหารประเทศของรัฐบาลโดยใช้
นโยบายประชานิยมต่างๆ  ในปัจจุบนัเป็นสาเหตุหนึ� งในการผลกัดนัให้บุคคลธรรมดาใชจ่้ายเกิน
ความจาํเป็น  และก่อหนี4 สินจนไม่สามารถชาํระหนี4 ได ้ โดยเฉพาะลูกหนี4 บุคคลธรรมดาซึ� งมิใช้ผู ้
ประกอบธุรกิจการค้าพาณิชยแ์มจ้ะเป็นลูกหนี4 กลุ่มที�มีภาระหนี4 ต่อรายจาํนวนไม่มากเท่าบุคคล
ธรรมดาผูป้ระกอบกิจการคา้พาณิชย ์ และนิติบุคคล  แต่นบัวา่เป็นกลุ่มลูกหนี4 ส่วนใหญ่ของประเทศ  
ซึ� งส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบอาชีพขา้ราชการ  พนกังานหรือลูกจา้งทั�วไป ของภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือภาคเอกชน  มีลกัษณะของอตัรารายไดค้งที�  และอตัราการเจริญเติบโตของรายไดไ้ม่สูงมากนกั  
เช่น  เงินเดือน  ค่าจา้ง เป็นตน้  แตกต่างจากบุคคลธรรมดาซึ� งประกอบกิจการที�มีลกัษณะของอตัรา
รายได้ไม่จาํกดั  อตัราการเติบโตของรายได้ขึ4 นอยู่กบัผลกาํไรจากความสําเร็จของการประกอบ
กิจการ  ขีดจาํกดัในเรื� องรายได้ของบุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชยท์าํให้
บุคคลดงักล่าวขาดศกัยภาพในการช่วยเหลือตนเองให้หลุดพน้จากภาระหนี4 สินโดยลาํพงั  เมื�อมีหนี4
เกิดขึ4นและหนี4 ถึงกาํหนดหากลูกหนี4 ไม่สามารถชาํระหนี4 ได ้ กฎหมายไดส้ร้างกลไกทางกฎหมาย
คุม้ครองสิทธิของเจา้หนี4 ใหไ้ดรั้บการชาํระหนี4   โดยเจา้หนี4 มีสิทธิดาํเนินการฟ้องร้องบงัคบัชาํระหนี4
ไดโ้ดยการฟ้องคดีแพ่งหรือคดีลม้ละลาย  หากเป็นไปตามเงื�อนไขที�กฎหมายกาํหนดไว ้   กรณีที�

                                                           

 2 ขอ้มูลสถิติจากธนาคารแห่ประเทศไทย.  ยอดค้างสินเชื#อแยกประเภทธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ที#จด
ทะเบียนในประเทศ.  สืบคน้วนัที�  4  ธนัวาคม พ.ศ. 2555,  จาก www.bot.or.th/Thai/Statistics 
 3 Suthichaiyoon.(2555,  30 มีนาคม).  หนี!ครัวเรือนไทยปี 55 เพิ#ม 5.7% หันพึ#งเงินกู้นอกระบบ.  สืบคน้
วนัที�  1 สิงหาคม 2555,  จาก www.suthichaiyoon.com/detail/26179. 
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เจา้หนี4 มีสิทธิฟ้องลูกหนี4 ไดท้ั4งคดีแพ่งและคดีลม้ละลาย   มีแนวโนม้สูงที�เจา้หนี4 จะเลือกฟ้องลูกหนี4
บุคคลธรรมดาซึ� งมิใช้ผูป้ระกอบธุรกิจการค้าพาณิชยเ์ป็นคดีล้มละลายมากกว่าการฟ้องคดีแพ่ง  
เนื�องจากโครงสร้างของกฎหมายล้มละลายเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหนี4   ในทางกลับกันกฎหมาย
ลม้ละลายกลบัส่งผลกระทบอยา่งร้ายแรงกบัลูกหนี4 ในหลายดา้น  บทบญัญติัของกฎหมายที�เป็น
สาเหตุให้เจา้หนี4 ฟ้องลูกหนี4 บุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชยเ์ป็นคดีลม้ละลาย  
พิจารณาไดด้งัต่อไปนี4  
 1.  ปัญหาการเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 
2483  พบว่า การตกเป็นบุคคลล้มละลายของบุคคลธรรมดาสามารถเกิดขึ4นไดโ้ดยง่าย เนื�องจาก
หลกัเกณฑ์การเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายตามมาตรา 9  บญัญติัวา่ “ลูกหนี4 ซึ� งเป็นบุคคลธรรมดา
เป็นหนี4 เจ้าหนี4 ผู ้เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคนเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ� งล้านบาท...”  
หลกัเกณฑ์การฟ้องคดีลม้ละลายไม่ไดจ้าํกดัประเภทของหนี4 สินโดยไม่ไดค้าํนึงว่าหนี4 ที�นาํมาฟ้อง
เป็นคดีลม้ละลายนั4นเป็นหนี4 ประเภทใด มูลหนี4 เกิดขึ4นจากสิ�งใด  เป็นหนี4 ที�เกิดจากการประกอบ
ธุรกิจการคา้พาณิชย ์หรือหนี4 ที�เกิดจากการหาปัจจยัในการดาํเนินชีวติ  
 นอกจากนี4จาํนวนทุนทรัพยใ์นการฟ้องร้องบุคคลธรรมดาให้ลม้ละลาย กาํหนดไวเ้พียง
ไม่น้อยกวา่หนึ� งลา้นบาท  ซึ� งนบัว่าเป็นจาํนวนทุนทรัพยที์�ค่อนขา้งตํ�าหากเปรียบเทียบกบัสภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบนั   
 2.  กระบวนการประนอมหนี4 ก่อนลม้ละลายตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช  
2483  มาตรา 45 โดยหลกัมีวตัถุประสงค์เพื�อช่วยลูกหนี4 มิให้ตกเป็นบุคคลลม้ละลายตกโดยเปิด
โอกาสในการเจรจาประนอมหนี4กบัเจา้หนี4   ในทางปฏิบติัวธีิการประนอมหนี4 ก่อนลม้ละลายประสบ
ความสาํเร็จไดน้อ้ยมาก  อาจเนื�องมาจากการที�จะยื�นคาํขอประนอมหนี4 ก่อนลม้ละลายไดน้ั4นลูกหนี4
จะตอ้งถูกฟ้องเป็นคดีลม้ละลายและศาลไดมี้คาํสั�งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดแลว้  อาํนาจในการจดัการ
ทรัพยสิ์นยอ่มหมดไป  ความน่าเชื�อถือของลูกหนี4 ที�จะทาํใหเ้จา้หนี4 เห็นวา่ลูกหนี4สามารถชาํระหนี4 ได้
ตามคาํขอประนอมหนี4นั4นก็เป็นไปไดย้าก 

 3.  สาเหตุการฟ้องคดีลม้ละลายเนื�องมาจากความแตกต่างของค่าธรรมเนียมในชั4นศาล 
โดยการฟ้องคดีลม้ละลายคิดค่าขึ4นศาลเพียง 500 บาทโดยไม่พิจารณาถึงมูลหนี4 ที�นาํมาฟ้องวา่เป็น
จาํนวนเท่าใด  แตกต่างกบัการฟ้องคดีแพง่เพื�อบงัคบัชาํระหนี4 ซึ� งเป็นคดีมีทุนทรัพย ์ค่าขึ4นศาลอตัรา
ร้อยละ 2.5 จากจาํนวนทุนทรัพยที์�ยื�นฟ้องแต่ไม่เกินสองแสนบาท  โดยค่าธรรมเนียมในการขึ4นศาล
นี4 เจา้หนี4ผูเ้ป็นโจทกจ์ะเป็นผูจ่้าย       
 4.  การจาํหน่ายหนี4 สูญของสถาบนัการเงิน/บริษทัเงินทุน  โดยเลือกใช้วิธีการฟ้อง
ลูกหนี4 บุคคลธรรมดาใหล้ม้ละลาย  โดยไม่คาํนึงถึงผลเสียที�จะเกิดขึ4นกบัลูกหนี4  
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 5.  การฟ้องบงัคบัชาํระหนี4ทางแพ่ง  ลูกหนี4จะไดรั้บยกเวน้ในจาํนวนเงินหรือทรัพยสิ์น
บางประเภทที�กาํหนดไวต้าม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 286  ทาํให้เจา้หนี4 เสีย
ประโยชน์จึงเป็นอีกเหตุผลที�เจา้หนี4มกัจะตดัสินใจฟ้องเป็นคดีลม้ละลาย 
 จากการศึกษาพบว่าโครงสร้างและบทบญัญติัส่วนใหญ่ของกฎหมายล้มละลายใน
ปัจจุบนัของประเทศไทย  มุ่งให้ความคุม้ครองและความเป็นธรรมแก่บรรดาเจา้หนี4 มากกว่าการ
ช่วยเหลือลูกหนี4 บุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชยใ์ห้พน้จากภาระหนี4 สิน  และ
เริ�มตน้ชีวิตใหม่ในสังคม  การนาํกฎหมายลม้ละลายไปใชบ้งัคบักบัลูกหนี4 บุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผู ้
ประกอบธุรกิจการคา้พาณิชยจึ์งนบัวา่เป็นความผดิพลาดในเชิงโครงสร้าง  ทาํให้บุคคลในวยัทาํงาน
จาํนวนมากตอ้งตกอยูใ่นภาวะลม้ละลายเกิดความเสียหายแก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของ
ประเทศ 
 หากพิจารณาเปรียบเทียบโอกาสในการได้รับชําระหนี4 คืนของเจ้าหนี4 ระหว่างการ
ดาํเนินคดีแพ่งกบัการดาํเนินคดีลม้ละลาย  กรณีที�เป็นเจา้หนี4 สามญัไม่มีหลกัประกนั  ดาํเนินคดี
ลม้ละลายซึ� งเป็นการจดัการทรัพยสิ์นของลูกหนี4 เพื�อประโยชน์ของเจา้หนี4 ทั4งหลายโอกาสได้รับ
ชาํระหนี4ของเจา้หนี4อาจไดรั้บไม่เตม็ตามจาํนวนหนี4  แตกต่างกบัการดาํเนินคดีแพ่งเป็นไปเพื�อบงัคบั
สิทธิของเจา้หนี4คนหนึ� งโดยเฉพาะเจาะจง  หากศาลพิพากษาให้เจา้หนี4ชนะคดีเจา้หนี4 ยอ่มสามารถ
บังคับคดีได้เต็มตามจํานวนหนี4 ตามคําพิพากษา  เมื�อพิจารณากรณีเจ้าหนี4 มีหลักประกันการ
ดาํเนินคดีแพง่และการดาํเนินคดีลม้ละลาย พบวา่สิทธิของเจา้หนี4 ต่างไดรั้บการคุม้ครองในลกัษณะ
เดียวกัน  หากพิจารณาเหตุผลของการฟ้องร้องเพื�อติดตามหนี4 สินจากบุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผู ้
ประกอบธุรกิจการคา้พาณิชยจ์ะพบว่าการฟ้องเป็นคดีแพ่งไม่ไดมี้ประสิทธิภาพที�ดอ้ยไปกว่าการ
ดาํเนินคดีลม้ละลาย  การที�เจา้หนี4 เลือกฟ้องคดีลม้ละลายอาจเกิดขึ4นจากความตอ้งการบีบบงัคบัให้
ลูกหนี4ชาํระหนี4  เพราะการตกเป็นบุคคลลม้ละลายในสังคมไทยนอกจากเป็นสิ�งที�ทาํให้เกิดความอบั
อายและเสื� อมเสียแก่บุคคลดังกล่าวแล้ว  อาจทาํให้สถานภาพของบุคคลนั4 นเปลี�ยนแปลงไป
โดยเฉพาะบุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชยซึ์� งส่วนใหญ่เป็นผูมี้รายไดป้ระจาํ 
หรือเรียกอีกอยา่งหนึ�งวา่ “มนุษยเ์งินเดือน”  เมื�อบุคคลธรรมดาถูกฟ้องลม้ละลายยอ่มส่งผลต่อความ
น่าเชื�อถือของบุคคลนั4นในการทาํงานไม่วา่ในภาคเอกชน  ราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจ  อาจถูกให้ออก
หรือหมดโอกาสในการก้าวหน้าในหน้าที�การงาน  นอกจากนี4 ในสายตาของสังคมไทยต่อบุคคล
ลม้ละลายตอ้งยอมรับวา่เป็นไปในทางลบเกือบทั4งสิ4น   แมบุ้คคลลม้ละลายจะไดป้ลดจากลม้ละลาย
แลว้โอกาสที�บุคคลลม้ละลายจะไดรั้บการยอมรับจากสังคม หรือความน่าเชื�อถือจากสังคมย่อมมี
นอ้ยหรืออาจไม่ไดรั้บการยอมรับเลย  สังเกตไดจ้ากคุณสมบติัของผูซึ้� งจะสมคัรสอบเขา้รับราชการ
ในตาํแหน่งต่างๆ  จะตอ้งไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  หรือแมก้ระทั�งการสมคัรงานในภาคเอกชน  หรือ
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รัฐวิสาหกิจในใบสมคัรงานส่วนใหญ่มกัจะมีคาํถามที�วา่ “คุณเคยตกเป็นบุคคลลม้ละลายหรือไม่” 
หรือ“คุณเคยถูกฟ้องคดีต่อศาลหรือไม่”  จึงอาจกล่าวไดว้่า   “การลม้ละลายตามกฎหมายอาจไม่
ก่อให้เกิดผลร้ายแรงเท่ากบัการขาดความน่าเชื�อถือในสังคม”   การลม้ละลายจึงถือเป็นตราบาปที�
สังคมไม่ยอมรับ  การตกเป็นบุคคลลม้ละลายจึงถือว่าส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการดาํรงชีวิต
ของบุคคลนั4น 

 ปัจจุบนักฎหมายลม้ละลายถือเป็นกฎหมายมหาชนที�มีความเกี�ยวพนักบัเศรษฐกิจของ
ประเทศเป็นอย่างมาก  และยงัมีลกัษณะเป็นหลกัประกนัทางเศรษฐกิจให้กบันกัลงทุนทั4งชาวไทย
และชาวต่างชาติเพื�อให้เกิดความมั�นใจในการลงทุน  จึงเหมาะสําหรับใชบ้งัคบักบัผูป้ระกอบธุรกิจ
การค้าพาณิชย์มากกว่าที�จะใช้กับบุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการค้าพาณิชย์  การ
ลม้ละลายของบุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชยจึ์งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กบั
สังคมส่วนรวม แต่กลบักลายเป็นการสร้างปัญหาใหก้บัเศรษฐกิจ  สังคม  และการพฒันาประเทศ 
 การฟ้องบุคคลธรรมดาซึ�งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชยใ์ห้ลม้ละลายจึงไม่เป็นไป
ตามวตัถุประสงค์ของกฎหมายลม้ละลาย  เพราะไม่สามารถทาํให้ลูกหนี4 บุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผู ้
ประกอบธุรกิจการคา้พาณิชยเ์ริ�มตน้ชีวิตใหม่ในสังคมได้เหมือนเดิม   และไม่เป็นประโยชน์ต่อ 
เจา้หนี4   เพราะอาจไดรั้บชาํระหนี4 ไม่ครบจาํนวนหนี4    นอกจากนี4 บุคคลดงักล่าวนบัวา่เป็นทรัพยากร
บุคคลส่วนหนึ�งของประเทศที�รัฐสามารถจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดอ้ยา่งเต็มเม็ดเต็มหน่วย
ที�สุด  หากปล่อยให้บุคคลดงักล่าวตกเป็นบุคคลลม้ละลายรัฐอาจตอ้งสูญเสียรายไดจ้ากการจดัเก็บ
ภาษีดงักล่าวทาํให้งบประมาณที�จะมาพฒันาประเทศลดน้อยลง  และรัฐอาจตอ้งสูญเสียทรัพยากร
บุคคลซึ� งมีความรู้ความสามารถและถือว่าเป็นกาํลงัสําคญัในการพฒันาประเทศให้เจริญกา้วหน้า
ต่อไป  เพราะขอ้จาํกดัในการประกอบอาชีพของบุคคลลม้ละลาย 
 ดงันั4น  ผูว้จิยัจึงไดจ้ดัทาํวทิยานิพนธ์ฉบบันี4 ขึ4นเพื�อศึกษาวจิยักฎหมายลม้ละลายในส่วน
ของการเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายของบุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชยที์�มี
ผละกระทบในดา้นต่างๆ  พร้อมทั4งเสนอแนวคิดในการปรับปรุงกฎหมายลม้ละลายเพื�อแกปั้ญหา
ดงักล่าว โดยการจาํกดัขอบเขตของบุคคลธรรมดาซึ�งจะเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายให้อยูใ่นแวดวง
ของผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชยเ์ท่านั4น  ยอ่มเป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมมากกวา่การปล่อย
ให้บุคคลดังกล่าวตกเป็นบุคคลล้มละลาย  โดยการศึกษาเปรียบเทียบการเข้าสู่กระบวนการ
ลม้ละลายของบุคคลธรรมดาตามกฎหมายลม้ละลายของต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ประเทศองักฤษ  และประเทศสาธารณรัฐฝรั�งเศส รวมทั4งศึกษามาตรการทางกฎหมายในการเขา้สู่
กระบวนการล้มละลายของบุคคลธรรมดาตามแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของ
คณะกรรมาธิการวา่ดว้ยกฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศแห่งสหประชาชาติ(UNCITRAL)   เพื�อเป็น
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แนวทางในการปรับปรุงกฎหมายล้มละลายในส่วนการเขา้สู่กระบวนการล้มละลายของบุคคล
ธรรมดาให้การบงัคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมไทยในปัจจุบนั 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพื�อศึกษาแนวคิด วิวฒันาการในการลม้ละลายของบุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจ
การคา้พาณิชย ์ 

2.  เพื�อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายของบุคคลธรรมดาซึ� ง
มิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชย ์

3.  เพื�อศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบที�เกิดจากการลม้ละลายของบุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบ
ธุรกิจการคา้พาณิชยที์�ส่งผลกระทบสังคมต่อส่วนรวม 

4.  เพื�อเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายที�เหมาะสมเพื�อนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุง
แกไ้ขปัญหาเกี�ยวกบัการลม้ละลายของบุคคลธรรมดา 

 
1.3  สมมติฐานของการศึกษา 

 กฎหมายลม้ละลายเป็นกฎหมายที�เป็นกลไกอย่างหนึ� งของรัฐในการแกปั้ญหาหนี4 สิน
ให้กบัลูกหนี4 เพื�อให้สามารถกลบัเขา้มาใช้ชีวิตใหม่ในสังคมโดยปราศจากหนี4 สิน  และยงัทาํให้
เจา้หนี4ทั4งหลายไดรั้บชาํระหนี4โดยยติุธรรมแต่บทบญัญติัในกฎหมายลม้ละลายบางส่วนกลบัขดัแยง้
ต่อวตัถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลาย โดยเฉพาะมาตรการทางกฎหมายที�บญัญติัเกี�ยวกบัการ
ลม้ละลายของบุคคลธรรมดาซึ� งสามารถใชบ้งัคบักบับุคคลไดทุ้กประเภทโดยไม่คาํนึงวา่บุคคลนั4น
จะประกอบอาชีพอะไร ไม่คาํนึงวา่มูลหนี4 ที�นาํมาฟ้องลม้ละลายวา่ก่อขึ4นเพราะปัจจยัใด ทาํให้บุคคล
ธรรมดาที�ไม่ไดป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชยต์กเป็นบุคคลล้มละลายได้โดยง่าย ส่งผลต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และการล้มละลายของบุคคลธรรมดายงัก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม และ
สถาบนัครอบครัวตามมาอีกดว้ย ดงันั4นหากไดมี้การแกไ้ขดว้ยการคน้หามาตรการทางกฎหมายที�
เหมาะสมและนาํมาปรับใช ้  เพื�อเปิดโอกาสให้บุคคลลม้ละลายที�มีหนี4 สินลน้พน้ตวัยงัคงสามารถ
ประกอบอาชีพของตนได้ต่อไป ทาํให้เป็นการสร้างโอกาสในการชาํระหนี4 ย่อมเป็นประโยชน์
มากกวา่การปล่อยให้ตกเป็นบุคคลลม้ละลายที�ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม  และยงัทาํให้
ประเทศไม่สูญเสียทรัพยากรบุคคลที�มีคุณภาพในการพฒันาประเทศอีกดว้ย 
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1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

 วทิยานิพนธ์ฉบบันี4 มุ่งศึกษาปัญหาอนัเกิดจากการลม้ละลายของบุคคลธรรมดาในกรณี
ที�บุคคลธรรมดาไม่ไดป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชย ์เช่นขา้ราชการ เกษตรกร พนกังานบริษทัหรือ
รัฐวิสาหกิจ เป็นตน้ และผลกระทบที�เกิดขึ4นต่อสังคมส่วนรวม โดยศึกษากฎหมายลม้ละลายของ
ไทยเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศเพื�อวิเคราะห์ปัญหา และนาํหลกัเกณฑ์ที�เป็นประโยชน์มา
ปรับใชก้บักฎหมายลม้ละลายของประเทศไทย 
 
1.5  วธีิดําเนินการศึกษา 

 เป็นการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร โดยศึกษาจากกฎหมายล้มละลายต่างประเทศ และ
ของประเทศไทย  วิทยานิพนธ์  หนงัสือ  บทความทางวิชาการแลว้นาํมาเรียบเรียงในวิทยานิพนธ์
ฉบบันี4  
 
1.6  ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

1.  ทาํให้ทราบถึงแนวคิด  วิวฒันาการในการลม้ละลายของบุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบ
ธุรกิจการคา้พาณิชย ์ 

2.  ทาํใหท้ราบถึงมาตรการทางกฎหมายในการเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายของบุคคลธรรมดา
ซึ�งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชย ์

3.  ทาํใหท้ราบถึงผลกระทบที�เกิดจากการลม้ละลายของบุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจ
การคา้พาณิชยที์�ส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม 

4.  ทาํใหท้ราบถึงมาตรการที�เหมาะสม  เพื�อนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขปัญหา
เกี�ยวกบัการลม้ละลายของบุคคลธรรมดาซึ�งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชย ์
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บทที� 2 

แนวคดิ  และววิฒันาการเกี�ยวกบัการล้มละลายของบุคคลธรรมดาซึ�งมิใช่ผู้

ประกอบธุรกจิการค้า 

 
 กฎหมายลม้ละลายเกิดขึ�นตั�งแต่สมยัโบราณ โดยเริ�มตั�งแต่ชนชาวยิวไดส้ร้างรูปแบบ
ของการล้มละลายไว้ประการหนึ� ง คือ การปลดปล่อยลูกหนี� ให้หลุดพ้นจากหนี� สินในปีที� มี
ความสําคัญทางศาสนา  ต่อมาชาวโรมันได้รับเอารูปแบบดังกล่าวมาบัญญัติไว้ในกฎหมาย
ลม้ละลายที�เรียกวา่ “เดอะ คลาสซิโอ โบนารัม (The  Classio  Bonarum)” ในสมยัจูเลียส ซีซาร์  โดย
มีวตัถุประสงคที์�จะปกป้องเจา้หนี�ไวจ้ากการคดโกงของลูกหนี� 1 

นบัตั�งแต่ระบบกฎหมายโรมนัไดบ้ญัญติักฎหมายลม้ละลายมาใช้บงัคบั ซึ� งยุคแรกนี� มี
แนวคิดที�จะติดตามเอาทรัพยสิ์นของลูกหนี� เพื�อมาชาํระหนี� ไม่ว่าโดยวิธีการลงโทษในทางอาญาก็
ตาม กฎหมายในยคุนี� มุ่งเพียงแต่ที�ตอ้งการจะลงโทษลูกหนี� ที�มีหนี� สินลน้พน้ตวั กฎหมายลม้ละลาย
ในยุคแรกนี� จึงมีวตัถุประสงค์มุ่งให้มีการรวบรวมทรัพยสิ์นของลูกหนี� ให้ไดม้ากที�สุด  และนาํมา
ชาํระหนี� คืนแก่เจา้หนี� ให้ได้มากที�สุดเช่นกนั  ระบบกฎหมายของโรมนัถือเป็นกฎหมายที�สําคญั  
และมีอิทธิพลแพร่หลายไปยงัหลายประเทศในแถบยุโรป  เช่น ประเทศอังกฤษ  ประเทศ
สาธารณรัฐฝรั�งเศส เป็นตน้ ต่างก็ไดรั้บอิทธิพลของกฎหมายโรมนัดว้ยกนัทั�งสิน2  ทาํให้กฎหมาย
ลม้ละลายในยคุแรกของหลายประเทศมีลกัษณะของโครงสร้างกฎหมายไปในแนวทางที�มุ่งลงโทษ
ลูกหนี�  (punishment) มากกวา่การใหอ้ภยั (forgiveness)  

ต่อมาเมื�อเข้าสู่ในยุคที�เศรษฐกิจการค้าขยายตวั  กฎหมายล้มละลายจึงเป็นเหมือน
หลกัประกนัทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างหนึ� ง เพราะการที�ลูกหนี� ไม่ชาํระหนี� ย่อมทาํให้เจา้หนี�
ได้รับความเสียหาย   ถ้า ลูกหนี� หลายๆ คนไม่ชําระหนี� พร้อมๆกัน เจ้าหนี� อาจได้รับผล
กระทบกระเทือนถึงสิ�นเนื�อประดาตวัก็ได ้ ยิ�งเจา้หนี�หรือลูกหนี� เป็นผูป้ระกอบพาณิชยกิ์จดว้ยแลว้
ผลเสียหายยอ่มมีมากขึ�นเป็นทวีคูณ  ตามธรรมดาถา้พ่อคา้ลม้ละลายคนหนึ�งยอ่มกระทบกระเทือน
ถึงพอ่คา้คนอื�นๆ ดว้ย  ถา้มีการลม้ละลายไดโ้ดยง่ายไม่มีการควบคุมก็จะเปิดโอกาสให้มีการคดโกง

                                                           

 1 วชิา  มหาคุณ.  (2549).  คาํอธิบายกฎหมายล้มละลายและการฟื�นฟูกิจการของลกูหนี� .  หนา้ 15. 
 2 พิชยั  นิลทองคาํ.  (2544).  การฟ้องคดีล้มละลาย วิธีปฏิบัติในศาลล้มละลาย.  หนา้ 28. 
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กนัขนานใหญ่  การคา้ขายของประเทศอาจระสํ� าระสายเสื�อมโทรมลง  จากสภาพปัญหาดงักล่าวทาํ
ให้นานาประเทศบญัญติักฎหมายลม้ละลายขึ�น เพื�อสร้างหลกัประกนัทางเศรษฐกิจ และเพื�อความ
ปลอดภยัของประชาชนของตนจากวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆ ที�เกิดขึ�น  ซึ� งบางประเทศถือวา่กฎหมาย
ลม้ละลายใชบ้งัคบัไดแ้ต่เฉพาะแก่บุคคลที�ประกอบการพาณิชยเ์ป็นอาจิณเท่านั�น  บางประเทศให้ใช้
กฎหมายลม้ละลายบงัคบัแก่บุคคลทั�วไปไม่วา่จะเป็นพอ่คา้หรือไม่ก็ตาม3 

อย่างไรก็ตาม  แม้หลายประเทศจะได้รับอิทธิพลของระบบกฎหมายโรมนัในการ
บญัญติักฎหมายลม้ละลาย ต่อมาเมื�อยุคสมยัเปลี�ยนแปลงไป  ความกา้วหนา้ทางการคา้เริ�มขยายตวั  
เศรษฐกิจเริ�มเจริญเติบโตขึ�น  แนวคิดและวตัถุประสงคข์องกฎหมายลม้ละลายยอ่มเปลี�ยนแปลงไป  
นานาประเทศจึงไดมี้การพฒันาปรับปรุงเปลี�ยนแปลงกฎหมายลม้ละลายเพื�อให้สอดคลอ้งกบัสภาพ
สังคมและปัญหาของสภาพเศรษฐกิจของประเทศ 
 
2.1  แนวคิดและววิฒันาการตามกฎหมายของต่างประเทศเกี�ยวกับการล้มละลายของบุคคลธรรมดา

ซึ�งมิใช่ผู้ประกอบธุรกจิการค้าพาณชิย์ 

2.1.1  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตรากฎหมายล้มละลายขึ� นฉบับแรกพร้อมกับการมี
รัฐธรรมนูญ โดยมีการพฒันาต่อจากช่วงยคุแรกของกฎหมายลม้ละลายโรมนั  หลงัจากนั�นกฎหมาย
ลม้ละลายของประเทศสหรัฐอเมริกาไดมี้พฒันาการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงอีกหลายครั� งดว้ยกนั  แต่
ละครั� งของการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงกฎหมายก็มีวตัถุประสงคแ์ละแนวคิดที�แตกต่างกนัออกไปตาม
ลกัษณะสภาพของสังคมและปัญหาของสภาพเศรษฐกิจในแต่ละสมยันั�นๆ  วิวฒันาการตั�งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนัของกฎหมายลม้ละลายประเทศสหรัฐอเมริกามีดงัต่อไปนี�  
 ในปี ค.ศ.1800 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดต้รากฎหมายลม้ละลายขึ�นครั� งแรกพร้อมกบั
การมีรัฐธรรมนูญ ซึ� งเป็นกฎหมายระดบัสหพนัธรัฐ (Federal Laws 

)
4  โดยรัฐธรรมนูญของประเทศ

สหรัฐอเมริกาไดย้ินยอมให้รัฐบาลกลางมีสิทธิวางระเบียบและควบคุมคดีลม้ละลายได ้โดยรัฐสภา
ไดผ้่านรัฐบญัญติัลม้ละลายซึ� งร่างขึ�นตามแบบอยา่งกฎหมายลม้ละลายประเทศองักฤษ5 กฎหมาย
ลม้ละลายฉบบันี�ยงัจาํกดัเฉพาะเจา้หนี� เท่านั�นที�มีสิทธิเริ�มตน้คดีลม้ละลาย และยงัจาํกดัให้ใชเ้ฉพาะ

                                                           

 3 พิชยั  นิลทองคาํ.  เล่มเดิม.  หนา้ 9. 
 4 กฎหมายระดบัสหพนัธรัฐ คือ ตวับทกฎหมายในสหรัฐอเมริกาแบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ กฎหมาย
ระดบัสหพนัธรัฐ ซึ�งมีผลใชบ้งัคบัทั�วประเทศ  (Federal Laws)  และกฎหมายระดบัมลรัฐซึ�งมีผลใชบ้งัคบัเฉพาะ
ในมลรัฐนั�น. 
 5 วชิา  มหาคุณ.  เล่มเดิม.  หนา้ 15. 
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กับมูลหนี� ทางการค้า ซึ� งถือเป็นการจาํกัดกลุ่มบุคคลที�อยู่ภายใต้บังคบัของกฎหมายล้มละลาย  
นอกจากนี�กฎหมายลม้ละลายฉบบันี� ยงัไดบ้ญัญติัถึงเรื�องการปลดหนี�   โดยความยินยอมของเจา้หนี�
จาํนวนสองในสามจึงจะทาํใหลู้กหนี�หลุดพน้จากหนี� สิน 
 แนวคิดในการบญัญติักฎหมายฉบบันี� ขึ�นก็เพื�อคุม้ครองเจา้หนี�ของผูมี้หนี� สินลน้พน้ตวั
เป็นส่วนใหญ่  โดยแนวคิดของกฎหมายล้มละลายฉบบันี� คาํนึงถึงเฉพาะความเป็นธรรมของตวั
เจ้าหนี� เท่านั�นว่าต้องได้รับชําระหนี� อย่างเป็นธรรม  กฎหมายล้มละลายฉบบันี� จึงมีการบญัญติั
เกี�ยวกบัการปลดหนี� ที�เขม้งวดมาก  แต่อยา่งไรก็ตามกฎหมายฉบบัดงักล่าวไดใ้ชบ้งัคบัอยูเ่พียง 3 ปี 
เมื�อถึงปี ค.ศ.1803 ก็ถูกยกเลิกไป ทาํให้มลรัฐต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาต่างก็บญัญติักฎหมาย
ลม้ละลายระดบัมลรัฐขึ�นใชบ้งัคบั6 
 ในปี ค.ศ.1841 การบญัญติักฎหมายฉบบันี� เกิดขึ�นจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ�าทาํให้มี
บุคคลผูป้ระสบปัญหาทางการเงินเป็นจาํนวนมาก  รัฐบาลกลางจึงตรากฎหมายลม้ละลายขึ�นมาเพื�อ
ช่วยเหลือบุคคลเหล่านั�น โดยการบญัญติัให้ลูกหนี�สามารถหลุดพน้จากหนี� สินไดด้ว้ยความยินยอม
ของเจา้หนี�มากกวา่ครึ� งหนึ�งของทั�งหมด  นอกจากนี�กฎหมายลม้ละลายฉบบันี� ก็ไม่ไดจ้าํกดัเฉพาะ
เจา้หนี� ที�สามารถดาํเนินคดีลม้ละลายได ้แต่ไดก้าํหนดให้บุคคลทั�วไปสามารถยื�นคาํร้องแบบสมคัร
ใจในการเขา้สู่กระบวนการลม้ละลาย  อย่างไรก็ตาม  กฎหมายลม้ละลายฉบบันี� มีผลใช้บงัคบัได้
เพียงไม่นาน เมื�อถึงปี ค.ศ.1843 ก็ถูกยกเลิกไปดว้ยเหตุผลทางการเมือง 
 ต่อมาในปีค.ศ.1867  กฎหมายลม้ละลายฉบบัที�สามไดถู้กตราขึ�นใชภ้ายหลงัสงคราม
กลางเมืองเสร็จสิ�น โดยกฎหมายฉบบันี� มีแนวความคิดที�วา่ให้บุคคลทั�วไปไม่จาํกดัวา่ตอ้งเป็นพ่อคา้
อาจเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายได ้โดยการยื�นคาํร้องขอให้ลม้ละลายแบบสมคัรใจและไม่สมคัรใจ  
นอกจากนี� ยงัไดบ้ญัญติัเกี�ยวกบัการประนอมหนี�อนัเป็นผลให้กระบวนการลม้ละลายสิ�นสุดลง  แต่
การประนอมหนี� ดงักล่าวจะตอ้งกระทาํโดยความยินยอมของเจา้หนี� ที�มีมูลค่าของสิทธิเรียกร้อง
จาํนวนสามในสี�ของหนี�ทั�งหมด7 
 กฎหมายลม้ละลายฉบบันี� มีผลใชบ้งัคบัไดเ้พียง 11 ปี ก็พบว่าเป็นกฎหมายที�ประสบ
ความลม้เหลวในการบงัคบัใช ้ เพราะบทบญัญติัแห่งกฎหมายฉบบันี� เปิดช่องให้ลูกหนี�ลม้ละลายได้
อยา่งง่ายดายเกินไป  ประกอบกบัลูกหนี�ยากที�จะหลุดพน้จากหนี� สินอีกดว้ย8  ในที�สุดกฎหมายฉบบั
นี�ก็ไดถู้กยกเลิกไปในปีค.ศ.1878 

                                                           

 6 คณะผูว้จิยัฝ่ายจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั:คณะผูว้จิยัฝ่ายศาลลม้ละลายกลาง.  (2545).   บทบาทกฎหมาย
ล้มละลายและศาลล้มละลายต่อเศรษฐกิจ.  หนา้ 21. 
 7 แหล่งเดิม.  หนา้ 22. 
 8 วชิา  มหาคุณ.  เล่มเดิม.  หนา้ 16. 
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 ในปีค.ศ.1898 กฎหมายลม้ละลายฉบบัที�สี�ก็ถูกตราขึ�นโดยใชชื้�อวา่  “The Bankruptcy 
Act of 1898” เป็นกฎหมายระดบัสหพนัธรัฐ 
 แนวคิดเกี�ยวกับกฎหมายล้มละลายฉบบันี� เริ� มมีความแตกต่างออกไปจากกฎหมาย
ลม้ละลายประเทศองักฤษที�เป็นตน้แบบของกฎหมายลม้ละลายของประเทศสหรัฐอเมริกาในยุค
แรกๆ  โดยกฎหมายลม้ละลายฉบบันี� เริ�มที�จะใหป้ระโยชน์แก่ลูกหนี�มากขึ�นเรื�อยๆ เช่น 
 1. การยกเลิกเงื�อนไขเกี�ยวกบัการใหค้วามยินยอมโดยเจา้หนี� ในการที�ลูกหนี�จะหลุดพน้
จากหนี� สิน 
 2. การเพิ�มบทบญัญติัที�เป็นการวางเงื�อนไขในการคดัคา้นการที�ลูกหนี�จะไดรั้บการปลด
จากภาระหนี� สินเดิม 
 3. กาํหนดประเภทของทรัพยสิ์นที�ไดรั้บยกเวน้ไม่ตกอยูภ่ายใตก้ารบงัคบัชาํระหนี�  
 4. เปลี�ยนหลกัเกณฑ์การดูสถานะทางการเงินของลูกหนี� ที�ถูกฟ้อง  จากเดิมที�พิจารณา
การมีหนี� สินมากกวา่ทรัพยสิ์น(Balance Sheet Test) มาเป็นการดูที�ความสามารถในการชาํระหนี�
แทน(Liquidity Test) 
 นอกจากนี� เรื�องการดาํเนินการในกระบวนการชาํระบญัชีเพื�อนาํทรัพยสิ์นของลูกหนี� ไป
ชาํระหนี� ให้แก่เจา้หนี�นั�น เริ�มปรากฏวา่มีการตั�งบุคคลภายนอกที�เรียกวา่ “ทรัสตี” (Trustee) ให้เขา้
มาทาํหน้าที�ในการรวบรวม  ติดตามทรัพยสิ์นทั�งหมดของลูกหนี� เพื�อนาํไปจดัสรรชาํระแก่เจา้หนี�
อยา่งเป็นธรรม9 
 อย่างไรก็ตามแมก้ฎหมายล้มละลายฉบบันี� จะเอื�อประโยชน์ต่อลูกหนี� มากขึ�น  แต่ผล
ของการแกไ้ขเพิ�มเติมกฎหมายลม้ละลายหลายครั� งที�ผ่านมา  ทาํให้กฎหมายลม้ละลายฉบบันี� เป็น
กฎหมายที�ขาดระบบ  ประกอบกบัการเปลี�ยนแปลงของกาลเวลาก็ทาํให้กฎหมายลม้ละลายฉบบันี�
ลา้สมยัในบางส่วน  ดว้ยเหตุผลดงักล่าวในปีค.ศ.1898  จึงไดมี้การร่าง “รัฐบญัญติัแชนด์เลอร์ (The 
Chandler Bill)”   และผา่นรัฐสภาวนัที� 22 มิถุนายน ค.ศ.1938 มีผลใชบ้งัคบัในวนัที� 21 กนัยายน 
ค.ศ.1938  กฎหมายฉบบันี� เรียกวา่ “แชนดเ์ลอร์  แอค (Chandler Act)” 
 แชนด์เลอร์  แอค (Chandler Act) ได้มีการเปลี�ยนแปลงหลกักฎหมายหลายเรื�อง 
ดงัต่อไปนี�   
 1. หมวด 5 เกี�ยวกบัการฟื� นฟูองคก์รธุรกิจ (Reorganization) ใชว้ิธีการยื�นคาํร้องแบบไม่
สมคัรใจโดยเจา้หนี� เป็นผูย้ื�นคาํร้อง   
 2. หมวด 6 การประนอมหนี�  (Arrangement) ซึ� งนาํไปใช้กบับุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคล โดยใชว้ธีิการยื�นคาํร้องแบบสมคัรใจโดยลูกหนี� เป็นผูย้ื�นคาํร้อง 
                                                           

 9 สุธีร์  ศุภนิตย.์  (2547).   “ระบบกฎหมาล้มละลายในประเทศไทย”.  หนา้ 135-136. 
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 3.  หมวด 7 การประนอมหนี� เกี�ยวกบัอสังหาริมทรัพย ์(Real Property Arrangement)
รวมทั�งการเขา้มามีบทบาทของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(The 
Securities and Exchange Commission-U.S.SEC) ในการคุม้ครองนกัลงทุนที�อาจได้รับความ
เสียหายจากการลม้ละลายของลูกหนี� ที�เป็นผูป้ระกอบการธุรกิจหลกัทรัพยห์รือธุรกิจอนุพนัธ์10 
 4.  หมวด 8  เกี�ยวกบัผูมี้รายไดจ้ากค่าจา้ง (Wage Earner Plan)  โดยมีขบวนการคลา้ย
กบัหมวด 6 แต่บทบญัญติันี�คาํนึงถึงความจาํเป็นและความเป็นไปไดข้องผูมี้รายไดจ้ากค่าจา้ง  และ
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งอนุญาตใหน้าํค่าจา้งในอนาคตมาใชเ้ป็นค่าตอบแทนในกรรมวิธีการประนอมหนี�   
โดยใชบ้งัคบักบัการยื�นคาํร้องแบบสมคัรใจเท่านั�น  ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายมาก  การบงัคบัตามแผนจะ
ไดรั้บการดูแลอยา่งถูกตอ้งและมีความยดืหยุน่11 
 ในปีค.ศ.1970 ไดมี้การตั�งคณะกรรมาธิการขึ�นมาชื�อว่า “The Commission on the 
Bankruptcy laws of the United States” เพื�อศึกษากระบวนการทางลม้ละลาย โดยคณะกรรมาธิการ
ดังกล่าวได้มีการเสนอกฎหมายล้มละลายฉบับสมบูรณ์ที� มีชื�อเรียกว่า “กฎหมายปฏิรูปการ
ลม้ละลาย” (The Bankruptcy Reform Act of 1978)12  กฎหมายฉบบันี�ไดล้ดการเขา้มามีบทบาทของ
สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(The Securities and Exchange 
Commission-U.S.SEC) ออกไปและเริ�มใช้ระบบทรัสตีอย่างแพร่หลายเกือบทุกมลรัฐในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 กฎหมายปฏิรูปการลม้ละลาย (The Bankruptcy Reform Act of 1978) ไดบ้ญัญติัถึง
ช่องทางในการเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายไวห้ลายทางตามลกัษณะของลูกหนี�  เช่น 
 1.  การชาํระบญัชีและกิจการของลูกหนี�  
 2.  การจดัการหนี� สินของลูกหนี� ที�เป็นหน่วยงานของรัฐ (Municipalities) 
 3.  การฟื� นฟูกิจการของลูกหนี�  
 4.  การฟื� นฟูสถานะทางการเงินของลูกหนี� ที�ประกอบอาชีพเกษตรกร   
 5.  การฟื� นฟูสถานะทางการเงินของลูกหนี� บุคคลธรรมดาที�มีรายไดป้ระจาํ 

                                                           

 10 สุธีร์  ศุภนิตย.์  เล่มเดิม.  หนา้ 136. 
 11 คณะผูว้จิยัฝ่ายจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั:คณะผูว้จิยัฝ่ายศาลลม้ละลายกลาง.  เล่มเดิม.  หนา้ 23. 
 12 ณิชชา  ยิ�งนคร.  (2552).  มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการล้มละลาย : ศึกษาเฉพาะกรณี
ลกูหนี�ซึ4งเป็นเจ้าของกิจการรายเดียวและลกูหนี�ซึ4งเป็นห้างหุ้นส่วน.  วทิยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต, 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง.  หนา้ 11. 
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 ต่อมากฎหมายปฏิรูปการลม้ละลาย (The Bankruptcy Reform Act of 1978) ก็ได้
กลายเป็นกฎหมายลม้ละลายของประเทศสหรัฐอเมริกาที�มีชื�อเรียกวา่ “Bankruptcy Act 1987”  และ
ยงัคงใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนั 
 กฎหมายลม้ละลายฉบบันี� มีวตัถุประสงค์ที�ตอ้งการจะให้เจา้หนี�ทั�งหลายของบุคคลที�มี
หนี� สินลน้พน้ตวัไดรั้บการปฏิบติัอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัในการจดัสรรแบ่งปันทรัพยสิ์น
ของลูกหนี�  รวมทั�งตอ้งการใหลู้กหนี� ที�สุจริตไดรั้บโอกาสในการเริ�มตน้ชีวติใหม่    ทาํให้เกิดแนวคิด
ในเรื�องการฟื� นฟูลูกหนี�  (Fresh Start)  ซึ� งถือเป็นหลกัการสําคญัที�สุดของกฎหมายลม้ละลายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา  หลกัการดงักล่าวมีลกัษณะเป็นการเอื�ออาํนวย  และให้โอกาสลูกหนี� ในการ
เริ�มตน้ชีวิตใหม่  โดยหลงัจากที�ลูกหนี� ไดล้ะทิ�งทรัพยสิ์นทั�งหมดแก่ทรัสตี (Trustee) เพื�อที�จะนาํ
ทรัพยสิ์นนั�นมาจดัสรรแบ่งชาํระให้แก่บรรดาเจา้หนี� ทั�งหลาย  หลกัการนี� คุม้ครองเฉพาะลูกหนี� ที�
สุจริตเท่านั�นในการกลบัเขา้ไปเริ�มตน้ชีวติใหม่โดยหลุดพน้จากหนี� สินเดิม13 
 จากการศึกษาแนวคิด  และวิว ัฒนาการของกฎหมายล้มละลายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา  จะพบได้ว่าเปลี�ยนแปลงไปจากอดีตอย่างสิ�นเชิง  จากเดิมกฎหมายล้มละลายใช้
บงัคบัเฉพาะกบับุคคลจาํพวกพ่อคา้เท่านั�น ต่อมาได้นาํกฎหมายล้มละลายมาใช้บงัคบักบับุคคล
ทั�วไป  อย่างไรก็ตามแมก้ฎหมายลม้ละลายของประเทศสหรัฐอเมริกาจะสามารถใช้บงัคบัไดก้บั
บุคคลทุกประเภทโดยไม่คาํนึงวา่บุคคลนั�นจะประกอบธุรกิจการคา้พาณิชยห์รือไม่  แต่บทบญัญติั
ของกฎหมายลม้ละลายของสหรัฐอเมริกาไดว้างมาตรการรองรับสําหรับการฟื� นฟูสถานะทางการ
เงินของลูกหนี� บุคคลธรรมดาที�มีรายไดป้ระจาํ  รวมถึงการคุม้ครองศกัดิw ศรีของลูกหนี� ไม่ให้ตอ้งถูก
เลิกจา้งเพราะเหตุเป็น หรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 

2.1.2  ประเทศองักฤษ 
 กฎหมายลม้ละลายของประเทศองักฤษในยคุแรกใช ้“ระบบลงโทษ” (Punishment) โดย
ไดรั้บอิทธิพลมาจากกฎหมายของโรมนั  กฎหมายที�เกี�ยวกบัการลม้ละลายฉบบัแรกขององักฤษตรา
ขึ�นใน ปี ค.ศ.1283  ซึ� งมีแนวคิดที�จะติดตามเอาทรัพยสิ์นของลูกหนี� เพื�อมาชาํระหนี� โดยวิธีการ
ลงโทษในทางอาญา  กฎหมายในยคุนี� มุ่งเพียงแต่ที�ตอ้งการจะลงโทษลูกหนี� ที�มีหนี� สินลน้พน้ตวั  ไม่
ว่าจะเป็นตวัลูกหนี� เองหรือบุคคลที�มีส่วนร่วมในการกระทาํผิดดว้ยเพื�อป้องกนัปราบปรามมิให้มี
การร่วมมือในการกระทาํความผิด วตัถุประสงค์ของกฎหมายลม้ละลายในยุคนี� จึงมุ่งที�จะรวบรวม
ทรัพยสิ์นของลูกหนี� ให้ไดม้ากที�สุด  และนาํมาชาํระหนี� คืนเจา้หนี� ให้ไดม้ากที�สุดเช่นกนั  ถา้หาก
ทรัพยสิ์นของลูกหนี�ไม่เพียงพอที�จะชาํระหนี�ใหแ้ก่เจา้หนี�  กฎหมายในยคุนี� ใหจ้าํคุกลูกหนี�จนกวา่จะ

                                                           

 13 สุธีร์  ศุภนิตย.์  เล่มเดิม 
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ชาํระหนี�  ซึ� งวธีิการดงักล่าวปรากฏอยูใ่นปัจจุบนัที�เรียกวา่ “Writ of Attachment” ตามหลกักฎหมาย
จารีตประเพณี14 การมีหนี� สินลน้พน้ตวัในยคุนี� จึงไม่ต่างจากการเป็นอาชญากร 
 ต่อมาปี ค.ศ.1542 สมยัพระเจา้เฮนรี� ที�8 ไดมี้การตรากฎหมายลม้ละลายซึ� งถือว่าเป็น
กฎหมายลม้ละลายที�แทจ้ริงของประเทศองักฤษขึ�นเป็นครั� งแรก ได้มีการบญัญติักฎหมายว่าดว้ย 
“การกระทาํอนัเป็นบุคคลลม้ละลาย (Act Against Such Persons As Do Make Bankruptcy)” ใช้
เฉพาะลูกหนี� ที�เป็นพ่อคา้และเป็นการฟ้องคดีโดยไม่สมคัรใจเพียงอย่างเดียว  หากลูกหนี� รายใดที�
เป็นพ่อคา้มีพฤติกรรมตามที�กฎหมายกาํหนดบรรดาเจา้หนี�ก็จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อ ลอร์ด ชาร์ลเชล
เลอร์ (Lord Chancellor)  เพื�อตั�งคณะกรรมการใหมี้อาํนาจรวบรวมทรัพยสิ์นทั�งหมดของลูกหนี�และ
ขายเพื�อนาํเงินมาชาํระหนี� คืนแก่เจา้หนี�ตามจาํนวนหนี�ของเจา้หนี�แต่ละราย 
 แนวคิดกฎหมายลม้ละลายในยุคนี� จึงมีลกัษณะที�ตอ้งการแต่จะรวบรวมทรัพยสิ์นของ
ลูกหนี� เพื�อมาชาํระหนี�แก่เจา้หนี� ให้ไดม้ากที�สุด  โดยไม่คาํนึงถึงวา่ทรัพยสิ์นนั�นจะเป็นเครื�องมือใน
การประกอบอาชีพหรือไม่  ลูกหนี� เหล่านี� จึงไม่สามารถประกอบอาชีพใดๆไดเ้ลยจนถือเสมือนว่า 
“ตายในทางแพง่” 
 ต่อมาใน ปี ค.ศ.1571 กฎหมายลม้ละลายฉบบัต่อมาไดอ้อกใชบ้งัคบั อนัเป็นยคุของพระ
นางเจา้อลิซาเบธที� 1 ได้มีกฎหมายกาํหนดให้การโอนทรัพยสิ์นโดยการฉ้อโกงเจา้หนี� เป็นการ
กระทาํที�ถือว่าลม้ละลาย  การโอนที�ถือวา่ฉ้อโกงตอ้งเกิดขึ�นภายในระยะเวลาที�เริ�มตน้การฟ้องคดี
ลม้ละลายการโอนนั�นเป็นโมฆะ บทบญัญติัดงักล่าวถือเป็นรากฐานของหลกัการเพิกถอนการโอน
ในปัจจุบนั15 
 ในปีค.ศ.1705 แนวคิดกฎหมายล้มละลายของประเทศองักฤษได้เปลี�ยนแปลงไป  
เนื�องจากวิธีการจดัการกบับุคคลผูมี้หนี� สินลน้พน้ตวัเป็นเหตุให้บุคคลนั�นไม่สามารถที�จะกลบัมา
ประกอบอาชีพใดๆได ้อนัเป็นการสูญเสียทรัพยากรบุคคล  ซึ� งส่วนใหญ่บุคคลเหล่านี�ลว้นแต่เป็น
พ่อคา้ซึ� งทาํกิจการค้าขายจึงมีความสามารถในการประกอบอาชีพคา้ขายโดยเฉพาะ  หากกาํจดั
บุคคลเหล่านี� ออกจากวงการธุรกิจจะทําให้ผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจการค้าได้รับความ
กระทบกระเทือนเสียหาย  และส่งผลต่อความเจริญกา้วหนา้ของประเทศดว้ย 
 กฎหมายลม้ละลายของประเทศองักฤษจึงไดมี้การบญัญติัใหมี้การปลดหนี�ลม้ละลายขึ�น 
ถือเป็นกฎหมายฉบบัแรกขององักฤษที�ให้ลูกหนี�หลุดพน้จากหนี� สินได ้โดยบญัญติัวา่ดว้ยการปลด
หนี�ในขณะนั�นกาํหนดนโยบายให้เป็นมาตรการเพื�อตอบแทนการให้ความร่วมมือของลูกหนี� ที�ยอม

                                                           

 14 วชิา  มหาคุณ.  (2550).  คาํอธิบายกฎหมายว่าด้วยเรื4องกระบวนพิจารณาเกี4ยวกับการฟื�นฟูกิจการของ
ลกูหนี�.   หนา้ 5. 
 15 แหล่งเดิม.  หนา้ 6. 
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เปิดเผยขอ้มูลทั�งหมด  ยอมสละทรัพยสิ์นของลูกหนี� เพื�อชาํระแก่เจา้หนี�   และปฏิบติัตามที�กฎหมาย
ลม้ละลายกาํหนด  นอกจากนี� ยงัสร้างแรงจูงใจให้กบัลูกหนี� เพิ�มขึ�นดว้ยการตอบแทนคืนให้ลูกหนี�
ในอตัราร้อยละ 5  ของมูลค่าทรัพยสิ์นที�ลูกหนี� รวบรวมมาในคดีเพื�อประโยชน์ต่อเจา้หนี�   ในทาง
ตรงกนัขา้มหากพ่อคา้ที�เป็นลูกหนี� รายใดไม่ให้ความร่วมมือในการรวบรวมทรัพยสิ์นเพื�อชาํระหนี�
เจา้หนี� ในคดีอาจจะไดรั้บบทลงโทษอยา่งรุนแรงถึงขั�นตดัสินประหารชีวติ16 
 ภายใตก้ฎหมายดงักล่าว ไดก้าํหนดเงื�อนไขที�ลูกหนี�จะหลุดพน้จากหนี� สินและสามารถ
คงทรัพยสิ์นบางอยา่งไดต้ามที�กาํหนดไวใ้นเงื�อนไขของกฎหมาย  โดยกฎหมายกาํหนดเงื�อนไขให้
ลูกหนี� จ่ายเงินอยา่งตํ�าให้เจา้หนี�  8 ชิลลิงต่อปอนด์เฉลี�ยให้แก่เจา้หนี�ทั�งหลายจึงจะไม่ถือวา่เป็นการ
ฉ้อโกงเจ้าหนี�   และไม่ตกเป็นบุคคลล้มละลาย  ต่อมาในปีค.ศ.1732  ในสมยัพระเจ้ายอร์ชได้
เพิ�มเติมความยินยอมของเจ้าหนี� ทั�งหลายว่าจะตอ้งเป็นจาํนวนสี� ในห้าของเจา้หนี� ที�เห็นชอบให้
ลูกหนี�หลุดพน้จากหนี� สิน ลูกหนี� จึงจะมีโอกาสปลดจากหนี� สินได ้อนัเป็นรากฐานของกฎหมายใน
ปัจจุบนั17 
 ก่อนปีค.ศ.1861 กฎหมายลม้ละลายของประเทศองักฤษใชบ้งัคบัเฉพาะกบัพวกพ่อคา้
เท่านั�น  จนกระทั�งปีค.ศ.1861 จึงไดน้าํกฎหมายลม้ละลายมาใช้บงัคบักบับุคคลอื�นทั�วไป โดยไม่
คาํนึงวา่บุคคลนั�นจะประกอบอาชีพอะไร  และยงัคงลงโทษลูกหนี�ทางอาญาเช่นเคย 
 ก่อนปีค.ศ.1883 กฎหมายลม้ละลายขององักฤษจะเนน้ไปที�การลงโทษทางอาญา และ
ชดเชยเจา้หนี�ดว้ยการยึดทรัพยสิ์นทั�งหมดของลูกหนี�   หากทรัพยสิ์นไม่พอชาํระหนี� ลูกหนี�ก็จะถูก
จาํคุก  และถา้บุคคลลม้ละลายเป็นพอ่คา้ที�ฉอ้โกงดว้ยแลว้ก็จะมีโทษถึงประหารชีวิต ต่อมาในปีค.ศ.
1869 อาํนาจของศาลในการจาํคุกกกัขงัลูกหนี� ที�ลม้ละลายไดล้ดลง 
 ในปีค.ศ.1883 ไดมี้การแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายลม้ละลายอย่างจริงจงัครั� งแรกเรียกว่า 
“Bankruptcy Act 1883”  เนื�องมาจากผลจากการลม้ละลายในแต่ละคดีนั�นไม่ชดัเจนแน่นอนขึ�นอยู่
กบัอาํนาจของศาลที�พิจารณาคดีนั�น  กฎหมายล้มละลายฉบบันี� จึงถือเป็นรากฐานของกฎหมาย
ลม้ละลายสมยัใหม่ 
 ในปีค.ศ.1914 เริ�มมีแนวคิดวา่การลม้ละลายไม่ใช่การก่ออาชญากรรมอีกต่อไป  จึงไดมี้
การบญัญติักฎหมายโดยใชชื้�อวา่  “Bankruptcy Act 1914”  กฎหมายฉบบันี� เนน้ที�มาตรการให้ความ
ร่วมมือของลูกหนี� ในกระบวนการเข้าบ ริหารจัดการดูแลกองทรัพย์สินของลูกหนี� เอง
(Administration)  และป้องกนัไม่ให้ลูกหนี� เขา้ไปมีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัสาธารณะและกิจกรรมต่างๆที�
ตอ้งอาศยัความไวว้างใจ  นอกจากนี�  กฎหมายลม้ละลายฉบบันี� ยงัไดริ้เริ�มแบ่งแยกความแตกต่าง
                                                           

 16 คณะผูว้จิยัฝ่ายจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั:คณะผูว้จิยัฝ่ายศาลลม้ละลายกลาง.  เล่มเดิม.  หนา้ 26. 
 17 วชิา  มหาคุณ.  เล่มเดิม.  หนา้ 6. 
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ระหว่างลูกหนี� ที�ล้มละลายโดยสุจริตและลูกหนี� ที�ล้มละลายโดยทุจริต  โดยให้อาํนาจศาลปลด
ลูกหนี� ที�ลม้ละลายโดยสุจริตแต่ประสบโชคไม่ดี(Misfortune) จากการลม้ละลายได ้แต่อยา่งไรก็ตาม
ปัญหาในทางปฏิบติัก็เกิดขึ�นเนื�องจากศาลไม่ไดใ้ช้อาํนาจดงักล่าวเท่าที�ควรเนื�องจากความหมาย
ของคาํวา่ “สุจริตแต่ประสบโชคไม่ดี”  เขม้งวดมากตอ้งเป็นกรณีที�เกิดจากเหตุการณ์ที�ลูกหนี� ไม่มี
อาํนาจควบคุมเลย18 ศาลจึงจะใชอ้าํนาจปลดจากลม้ละลายใหก้บัลูกหนี�ได ้
 ในปีค.ศ.1986  ประเทศองักฤษได้ประกาศใช้กฎหมายล้มละลายใหม่ ชื�อว่า “The 
Insolvency  Act 1986”   และยกเลิกกฎหมายลม้ละลายฉบบัเดิมซึ� งกฎหมายลม้ละลายฉบบันี� ไดเ้พิ�ม
หลกักฎหมายที�ให้โอกาสแก่ลูกหนี� ตามแนวทางการให้อภยั (forgiveness) ยิ�งขึ�น  เช่น  การฟื� นฟู
กิจการลูกหนี�   การประนอมหนี� ก่อนฟ้องคดีลม้ละลาย    รวมทั�งกรณีลูกหนี�ขอให้ตนลม้ละลายดว้ย
ความสมคัรใจ  และการปลดจากลม้ละลายโดยอตัโนมติั (Automatic Discharge) เป็นตน้  
 ในปีค.ศ.2002 ไดมี้การบญัญติักฎหมายขึ�นมาฉบบัหนึ�งเรียกวา่ “Enterprise  Act  2002”  
เพื�อสนบัสนุนนโยบายของรัฐบาล  ในการส่งเสริมให้ประเทศองักฤษเป็นประเทศที�เหมาะสมใน
การประกอบธุรกิจที�ดีที�สุด19  ทาํให้กฎหมายลม้ละลายไดถู้กแกไ้ขในบางส่วน เช่น ระยะเวลาใน
การปลดจากล้มละลายโดยอตัโนมติั  แต่เดิมมีระยะเวลา 5 ปี ต่อมามีการแก้ไขเพิ�มเติมโดย 
Enterprise Act 2002  ไดล้ดระยะเวลาดงักล่าวลงเหลือเพียง 1 ปี เหตุที�กฎหมายกาํหนดระยะเวลาให้
สั� นลง  เพื�อเป็นการเอื�อประโยชน์ให้กบัลูกหนี� สุจริตที�ไม่เคยเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายมาก่อน
และเป็นลูกหนี� ที�ไดก้ระทาํตามหน้าที�ของตนในระยะเวลาที�ตนล้มละลายอนัเป็นไปตามกระแส
สังคมที�มีต่อการลม้ละลายของบุคคล โดยใหลู้กหนี�สามารถแกไ้ขเหตุการณ์ทางการเงินที�เกิดขึ�นกบั
ตนดว้ยค่าใชจ่้ายที�ค่อนขา้งตํ�าและภายในระยะเวลาที�จาํกดั นอกจากนี� ยงัเป็นการให้โอกาสลูกหนี� ที�
สุจริตสามารถกลบัเขา้สู่วงจรเศรษฐกิจและเริ�มตน้ชีวิตใหม่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว อนัเป็นการสนบัสนุน
การริเริ�มเป็นเจา้ของกิจการดว้ยอีกทางหนึ�ง เนื�องจากกฎหมายมองวา่ลูกหนี� ส่วนใหญ่ไม่ใช่ลูกหนี� ที�
สุจริต การล้มละลายจึงไม่ควรเป็นมาตรการลงโทษลูกหนี� เหล่านี�  แต่ควรจะเป็นการให้โอกาส
มากกวา่ 
 กฎหมายลม้ละลายของประเทศองักฤษไดมี้ววิฒันาการทางแนวความคิดที�เปลี�ยนแปลง
ไป  โดยมีการผอ่นคลายความรุนแรงลงในเรื�องการลงโทษลูกหนี�   แต่เนื�องจากความเจริญกา้วหนา้
ของเศรษฐกิจทาํให้ระบบเศรษฐกิจมีความซับซ้อนมากขึ�น  การจะทาํธุรกิจการคา้ก็ตอ้งมีความ
ระมดัระวงั  ถึงแมผู้ป้ระกอบธุรกิจจะมีความพยายามจดัการต่อธุรกิจเพียงใดก็อาจมีเหตุปัจจยัต่างๆ 
ที�ทาํใหเ้กิดปัญหากบัธุรกิจได ้ จากสภาพการณ์ดงักล่าวประเทศองักฤษจึงมีการพฒันากฎหมายให้มี
                                                           

 18 สุธีร์  ศุภนิตย.์  เล่มเดิม.  หนา้ 94-95. 
 19 แหล่งเดิม.  หนา้ 98. 
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กฎเกณฑ์ที�เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการที�จะจดัการกบัสภาวะของการมีหนี� สินลน้พน้ตวั
(Insolvency) ที�เกิดขึ�น 
 ปัจจุบนักระบวนการในกฎหมายลม้ละลายมีลกัษณะเป็นการรวบรวมไม่ว่าจะเป็นการ
รวบรวมทรัพยสิ์นของลูกหนี�   หรือรวบรวมบรรดาสิทธิเรียกร้องที�บรรดาเจา้หนี� มีต่อลูกหนี� เขา้ไว้
ด้วยกัน  และบริหารจัดการกองทรัพย์สินของลูกหนี� ก็จะไม่ค ํานึงถึงลําดับเวลาที� ลูกหนี� ได้
ครอบครองทรัพยสิ์นหรือลาํดบัเวลาที�มูลหนี�หรือสิทธิเรียกร้องไดเ้กิดขึ�น  โดยจะมีการพิจารณาถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างเจา้หนี�กบัลูกหนี� ผูมี้หนี� สินลน้พน้ตวั  และพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
เจา้หนี�กนัเอง 
 แนวคิดของกฎหมายลม้ละลายตอ้งการให้เจา้หนี�ทั�งหลายไดรั้บการชาํระหนี�  และการ
ปฏิบติัที�เท่าเทียมกนัโดยยึดถือแนวความคิดในเรื�อง “ความเท่าเทียมกนัในบรรดาเจา้หนี� ทั�งหลาย”   
อยา่งไรก็ตาม แมก้ฎหมายลม้ละลายจะมีจุดประสงคที์�ตอ้งการจะรวบรวมกองทรัพยสิ์นของลูกหนี�  
เพื�อนาํไปแบ่งเฉลี�ยแก่เจา้หนี�ทั�งหลายให้ไดม้ากที�สุด แต่แนวความคิดในปัจจุบนันั�น นอกจากเรื�อง
การแบ่งเฉลี�ยกองทรัพยสิ์นของลูกหนี� แลว้  เรื�องการที�ฟื� นฟูให้บุคคลที�มีหนี� สินลน้พน้ตวัให้กลบั
ไปสู่สถานะเดิมอีกครั� งเพื�อใหบุ้คคลเหล่านั�นไดมี้โอกาสเริ�มตน้ใหม่(Fresh Start) โดยไม่จาํเป็นตอ้ง
รับภาระหนี� เดิมอนัเป็นเหตุให้ตอ้งลม้ละลาย ก็เป็นแนวคิดที�มีบทบาทสําคญัเพิ�มขึ�นมาอยา่งมากใน
ปัจจุบนั การเปิดโอกาสให้ลูกหนี� ที�สุจริตเริ�มตน้ใหม่โดยให้เขาสามารถเรียกร้องให้ตนเป็นบุคคล
ลม้ละลายหรือร้องขอฟื� นฟู  เพื�อหลงัจากที�เขาหลุดพน้จากการเป็นบุคคลลม้ละลายหรือการฟื� นฟู
สาํเร็จแลว้  เขาจะกลบัไปสู่สถานะเดิมของเขา หรือแมแ้ต่วา่เขาถูกร้องขอให้ลม้ละลายโดยไม่สมคัร
ใจก็ตาม  ถา้เขาสุจริตและอยากกลบัไปเริ�มตน้ใหม่กฎหมายก็ให้โอกาสที�จะหลุดพน้จากการเป็น
บุคคลลม้ละลายแลว้นั�น บรรดาหนี� สินเดิมที�มีอยูก่็หมดไปดว้ยเพื�อที�เขาจะเริ�มตน้ใหม่โดยหลุดพน้
จากหนี� เดิม20 
 จาการศึกษาแนวคิด และวิวฒันาการของกฎหมายลม้ละลายประเทศองักฤษ  จะพบวา่
การลม้ละลายของประเทศองักฤษพฒันาขึ�นมาเป็น 2 ระบบ โดยการแยกการลม้ละลายของบุคคล
ธรรมดา(Insolvent Individuals) และการลม้ละลายของนิติบุคคล(Insolvent companies) ออกจากกนั  
โดยกฎหมายล้มละลายของประเทศองักฤษได้ปรับปรุงแก้ไขขึ�นมาโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของ
บรรดาเจ้าหนี� ทั� งหลาย  รวมถึงประโยชน์ของลูกหนี� ในการปลดปล่อยตนเองจากหนี� สินและ
สามารถกลบัคืนสู่ชีวติปกติได ้  
 

 
                                                           

 20 คณะผูว้จิยัฝ่ายจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั:คณะผูว้จิยัฝ่ายศาลลม้ละลายกลาง.  เล่มเดิม.  หนา้ 28. 
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2.1.3  ประเทศสาธารณรัฐฝรั�งเศส 
 ประเทศสาธารณรัฐฝรั�งเศสเป็นอีกประเทศหนึ� งที�ได้รับอิทธิพลจากกฎหมายโรมนั
ในช่วงก่อนคริสตศกัราช  ไดมี้การนาํกฎหมายโรมนัมาใชโ้ดยมีวตัถุประสงคใ์นการปกป้องเจา้หนี�   
และมีบทลงโทษลูกหนี� ที� รุนแรง เช่น เฆี�ยนตี ประหารชีวิต เป็นต้น  กฎหมายล้มละลายของ
สาธารณรัฐฝรั�งเศสในอดีตนั�นมุ่งไปที�การบงัคบัชาํระหนี�จากทรัพยสิ์นของลูกหนี�ทั�งที�ประกอบการ
ทางพาณิชยแ์ละที�ไม่ไดป้ระกอบการทางพาณิชย์21  
 ในปีค.ศ.1673 ประเทศสาธารณรัฐฝรั�งเศสไดมี้การตรากฤษฎีกาเกี�ยวกบัการคา้ขึ�น  โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที�  14 ซึ� งกฎหมายฉบับนี� ยงัคงมี
วตัถุประสงคใ์นการบงัคบัชาํระหนี� เพื�อปกป้องผลประโยชน์ของเจา้หนี�  
 ในปีค.ศ.1807 รัชสมยันโปเรียน โบนาพาส (Napoleon Bonapart)  ไดมี้การบญัญติั
ประมวลกฎหมายพาณิชย์  โดยกาํหนดสิทธิและหน้าที�ของลูกหนี� ผูล้ ้มละลาย และยงัคงเป็น
กฎหมายที�ใหป้ระโยชน์แก่เจา้หนี� เหมือนที�ผา่นมา 
 ในปีค.ศ.1838 ไดมี้การตรารัฐบญัญติัลม้ละลาย  โดยมีวตัถุประสงคใ์นการปกป้องสิทธิ
เจา้หนี�และลูกหนี�   ซึ� งกฎหมายฉบบันี� ถือเป็นจุดเริ�มตน้ของการมีมาตรการทางกฎหมายในการผอ่น
ปรนลูกหนี�มากขึ�น  อาจเนื�องมาจากกฎหมายฉบบันี�อยูใ่นศตวรรษที� 19 เป็นยคุเศรษฐกิจเสรี 
 ในปีค.ศ.1889 ไดมี้การตรารัฐบญัญติัลม้ละลายขึ�น และมีการแกไ้ขเพิ�มเติมในปีค.ศ.
1903 โดยกฎหมายฉบบันี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อปกป้องคุม้ครองสิทธิทั�งเจา้หนี� และลูกหนี�   และยงัมี
บทบญัญติัเกี�ยวกบัการลม้ละลายโดยคาํสั�งศาลให้ชาํระบญัชี(Liquidation Juticiaire : LJ) ซึ� งไม่ตอ้ง
มีการฟ้องเป็นคดีลม้ละลายอีก 
 ในปีค.ศ.1940 ไดมี้การตรารัฐบญัญติัลม้ละลายขึ�น โดยกฎหมายฉบบันี� มีวตัถุประสงค์
มุ่งลงโทษผูบ้ริหารบริษทัมหาชนจาํกดั  และในปีค.ศ.1953 ไดมี้การขยายบทลงโทษไปยงัผูบ้ริหาร
บริษทัจาํกดั  
 ต่อมาในปีค.ศ.1984 ไดเ้ริ�มมีการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายลม้ละลาย  โดยพฒันามาสู่
แนวความคิดที�แตกต่างจากเดิมอย่างสิ�นเชิง โดยกฎหมายลม้ละลายของสาธารณรัฐฝรั�งเศสแต่เดิม
จะมุ่งเนน้ไปที�การบงัคบัชาํระหนี�จากทรัพยสิ์นของลูกหนี�   แต่ไดมี้การเปลี�ยนมามุ่งเนน้ที�การฟื� นฟู
กิจการของลูกหนี� ที�ประสบปัญหาทางการเงิน 
 กฎหมายของประเทศสาธารณรัฐฝรั�งเศสวา่ดว้ยกิจการที�ประสบปัญหาการเงิน ซึ� งเป็น
กฎหมายในระดบัรัฐบญัญติั  อนัไดแ้ก่กฎหมายสาํคญั 3 ฉบบัดงัต่อไปนี�  
                                                           

 21 ธนกร  วรปรัชญากลู.  (กนัยายน-ธนัวาคม  2544).  “หลกัเบื�องต้นของกฎหมายว่าด้วยกิจการที4ประสบ
ปัญหาการเงินในประเทศฝรั4งเศส.”  วารสารดุลพาห.  หนา้ 5. 
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 1.  รัฐบญัญติัที� 84-148 ลงวนัที� 1 มีนาคม ค.ศ. 1984 วา่ดว้ยการป้องกนัปัญหาการเงิน
ของกิจการ และการประนอมหนี�  
 2.  รัฐบญัญติัที� 85-98 ลงวนัที� 25 มกราคม ค.ศ.1985 วา่ดว้ยการฟื� นฟูกิจการ และการ
บงัคบัชาํระหนี�  
 3.  รัฐบญัญติัที� 85-99 ลงวนัที� 25 มกราคม ค.ศ.1985 วา่ดว้ยเจา้พนกังานศาลผูรั้บมอบ
อาํนาจศาลเพื�อดาํเนินการบงัคบัชาํระหนี�  และผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการวางแผนการดาํเนินกิจการ 
 นอกจากนี�ยงัมีกฎหมายลาํดบัรองหลายฉบบัในระดบัรัฐกฤษฎีกา ที�ตราขึ�นเพื�อกาํหนด
รายละเอียดในการปฏิบติัตามกฎหมายทั�งสามฉบบัดงัที�กล่าวมาขา้งตน้ 
 ในปีค.ศ.1994 ไดมี้การตรารัฐบญัญติัล้มละลายขึ�นมา  โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อจดัตั�ง
ตวัแทนสมาคมที�เรียกวา่ “มองดาแตร์ (Mandataire)” เพื�อเขา้รับหนา้ที�บริหารกิจการของลูกหนี�ตาม
แผนฟื� นฟูกิจการตามที�ศาลเห็นชอบดว้ยโดยมีการเรียกกระบวนการนี� ว่า “กระบวนการปรับปรุง
โครงสร้างหนี�  (Redressement Judiciare : RJ)”  แต่ถา้หากไม่สามารถฟื� นฟูกิจการไดส้าํเร็จ  ศาลก็จะ
มีคาํสั�งให้ชาํระบญัชีทรัพยสิ์นของลูกหนี� ต่อไป  เพื�อให้ลูกหนี� หลุดพน้จากหนี� สินและไปเริ�มตน้
ชีวิตใหม่ (Fresh Start) กระบวนการนี� เรียกวา่  “กระบวนการชาํระบญัชี” (Liquidation Juticiaire : 
LJ)22 
 ในปีค.ศ.2002 ไดมี้การปรับปรุงประมวลกฎหมายพาณิชยค์รั� งใหญ่   ไดมี้การนาํเอา
บทบญัญติัของกฎหมายทั�งสามฉบบัขา้งตน้มากาํหนดรวมไวใ้นประมวลกฎหมายพาณิชยฉ์บบั
ปรับปรุงใหม่นี�  โดยกาํหนดไวใ้นบรรพ 6  วา่ดว้ยปัญหาการเงินของกิจการ  และจดัหมวดหมู่ใหม่
ตลอดจนแกไ้ขเลขมาตราใหม่ทั�งหมด  ดงันั�นในปัจจุบนักฎหมายเกี�ยวกบักิจการที�ประสบปัญหา
การเงินของประเทศสาธารณรัฐฝรั�งเศสจึงปรากฏอยูใ่นประมวลกฎหมายพาณิชย ์บรรพ 6 ซึ� งแบ่ง
ออกเป็นสองภาคไดแ้ก่ 
 ภาค 1  วา่ดว้ยการป้องกนัปัญหาการเงินของกิจการและการประนอมหนี�  
 ภาค 2  วา่ดว้ยการฟื� นฟูกิจการและการบงัคบัชาํระหนี�  
 นอกจากนี�ยงัไดน้าํบทบญัญติัแห่งรัฐกฤษฎีกาฉบบัต่างๆ มากาํหนดรวมไวใ้นประมวล
กฎหมายพาณิชยฉ์บบัปรับปรุงใหม่นี�ดว้ย 
 เรื�องการป้องกนัปัญหาการเงินของกิจการนั�น มีแนวคิดในการบญัญติัขึ�นมาเพื�อป้องกนั
การเกิดปัญหาการเงิน และป้องกนัมิให้ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินชั�วคราวทวีความ
รุนแรงมากขึ�น  จนถึงขั�นทาํให้กิจการตอ้งตกอยูใ่นสภาวะที�ไม่สามารถชาํระหนี� ได ้  ซึ� งมาตรการ
                                                           

 22 ภูมิ  โชคเหมาะ.   ประวติักฎหมายล้มละลายและการฟื�นฟูกิจการของประเทศฝรั4งเศสเปรียบเทียบกับ
ประเทศไทย.  เอกสารประกอบคาํบรรยายวชิา LA 729.   หนา้ 1-3. 
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ป้องกนัปัญหาการเงินดงักล่าวจะใชบ้งัคบัเฉพาะแต่กบักิจการลูกหนี� ที�ยงัคงมีสถานะที�ดีอยูเ่ท่านั�น23   
ประเทศสาธารณรัฐฝรั�งเศสเห็นถึงความสําคญัของการป้องกนัมากวา่ที�จะมาแกไ้ขเมื�อปัญหามนัรุก
รามใหญ่โตแล้ว  ส่วนในกรณีที�กิจการไม่สามารถที�จะฟื� นฟูได้  หรือเป็นที�ชัดเจนว่าไม่มีความ
เป็นไปไดที้�จะฟื� นฟูกิจการ ก็จะเขา้สู่กระบวนการชาํระบญัชี  ซึ� งโครงสร้างของระบบกฎหมายว่า
ดว้ยกิจการที�ประสบปัญหาทางการเงินไดแ้ยกการบงัคบัชาํระบญัชีของกิจการที�เป็นนิติบุคคลออก
จากการบงัคบัชาํระบญัชีของบุคคลธรรมดา 
 สําหรับการลม้ละลายของบุคคลธรรมดาตามกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐฝรั�งเศส
ได้จาํกดัจาํพวกของบุคคลธรรมดาที�สามารถฟื� นฟูกิจการและล้มละลายได้ โดยพิจารณาถึงการ
ประกอบอาชีพ ซึ� งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัต่อไปนี�  
 1.  บุคคลธรรมดาที�ประกอบการคา้ 
 2.  บุคคลธรรมดาที�ขึ�นทะเบียนประกอบอาชีพ 
 3.  เกษตรกร 
 อย่างไรก็ตามการที�บุคคลธรรมดาทั�ง 3 ประเภทที�กล่าวข้างต้นจะตกเป็นบุคคล
ลม้ละลายก็ต่อเมื�อศาลมีคาํสั�งเมื�อปรากฏขอ้เท็จจริงตามที�กฎหมายบญัญติัไว ้ซึ� งเป็นกรณีที�บุคคล
ดงักล่าวกระทาํการทุจริต  หรือกระทาํการที�เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเท่านั�น 
 จากการศึกษาถึงแนวคิด และวิวฒันาการของกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐฝรั�งเศส
จะพบวา่แต่เดิมกฎหมายลม้ละลายของประเทศสาธารณรัฐฝรั�งเศสจะใชบ้งัคบักบับุคคลทั�วไปไม่วา่
บุคคลนั�นจะประกอบธุรกิจการคา้พาณิชยห์รือไม่ก็ตาม  และกฎหมายลม้ละลายในอดีตมุ่งไปที�การ
บงัคบัชาํระหนี� เอาจากทรัพยสิ์นของลูกหนี�   จนไดมี้พฒันาการทางกฎหมายมาเรื�อยๆ จนเขา้มาสู่
แนวความคิดที�จะช่วยเหลือกิจการของลูกหนี� ที�ประสบปัญหาทางการเงิน โดยไม่คาํนึงว่าตอ้งถึง
ขนาดประสบปัญหาทางการเงินจนเขา้สู่สภาวะหนี� สินลน้พน้ตวั กฎหมายลม้ละลายของประเทศ
สาธารณรัฐฝรั�งเศสเป็นไปในลกัษณะที�ตดัไฟแต่ตน้ลมโดยเขา้ช่วยเหลือตั�งแต่การขาดสภาพคล่อง
ทางการเงินชั�วคราวเพื�อป้องกนัไม่ใหลุ้กลามไปจนถึงขั�นมีหนี� สินลน้พน้ตวัจนหมดทางแกไ้ข 
 นอกจากนี�บทบญัญติักฎหมายประเทศสาธารณรัฐฝรั�งเศสในเรื�องการฟื� นฟูกิจการและ
การชาํระบญัชีใช้บงัคบักบัเฉพาะกิจการของบุคคลบางประเภทเท่านั�น  บุคคลธรรมดาที�มีรายได้
ประจาํ เช่น ลูกจ้าง พนักงานทั�วไป และ ข้าราชการ บุคคลจาํพวกนี� ไม่อาจที�จะตกเป็นบุคคล
ลม้ละลายได ้เนื�องจากการตกเป็นบุคคลลม้ละลายของบุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้
พาณิชยจ์ะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจมากนกั  แต่การลม้ละลายของบุคคลดงักล่าว
กลบัไม่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม   
                                                           

 23 สุธีร์  ศุภนิตย.์  เล่มเดิม.  หนา้ 164-165. 
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 จึงเห็นไดว้่า  บทบญัญติัเกี�ยวกบัการพิพากษาให้ตกเป็นบุคคลลม้ละลายตามกฎหมาย
ฝรั�งเศสจาํกดัเฉพาะบุคคลที�กระทาํการอนัเป็นการขดัต่อกฎหมายมิใช่ลูกหนี�ทั�วไปจะตกเป็นบุคคล
ลม้ละลายได้  การกาํหนดสถานะล้มละลายจึงมีขึ�นเพื�อเป็นการป้องกนัประโยชน์สาธารณะจาก
บุคคลลม้ละลาย  โดยกนับุคคลลม้ละลายออกจากสังคมเนื�องจากการลม้ละลายเกิดจากการประพฤติ
ไม่ชอบของตวับุคคลลม้ละลายเอง 
 
2.2  แนวคิดเกี�ยวกับการล้มละลายของบุคคลธรรมดาตามร่างกฎหมายล้มละลายข้ามพรหมแดน

ของกรรมาธิการว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (UNCITRAL) 

 แนวทางการร่างกฎหมายลม้ละลาย คือ การใหค้วามช่วยเหลือในการกาํหนดโครงสร้าง
ของกฎหมายที�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาํเนินการกบัปัญหาทางด้านการเงินของ
ลูกหนี�   โดยมีจุดมุ่งหมายให้หน่วยงานราชการ  และองค์กรที�ทาํหน้าที�ในการออกกฎหมายของ
ประเทศต่างๆได้ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงเมื�อมีการจดัทาํกฎหมายใหม่หรือมีการตรวจสอบความ
พอเพียงของกฎหมายและกฎระเบียบที�มีอยู่โดยคาํแนะนําที�ระบุในแนวทางการร่ากฎหมาย
ลม้ละลายมีจุดมุ่งหมายให้เกิดความสมดุลระหวา่งความจาํเป็นในการดาํเนินการกบัปัญหาทางดา้น
การเงินของลูกหนี�อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเท่าที�จะเป็นไปได ้ กบัผลประโยชน์หรือส่วนได้
เสียของฝ่ายต่างๆ  ที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัปัญหาทางดา้นการเงินดงักล่าว  ซึ� งส่วนใหญ่ก็คือเจา้หนี�
และบุคคลอื�นๆ  ซึ� งเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในธุรกิจของลูกหนี�   และโดยคาํนึงถึงนโยบายสาธารณ  ทั�งนี�  
แนวทางการร่างกฎหมาลม้ละลายไดพ้ิจารณาประเด็นปัญหาต่างๆ ที�เป็นหวัใจในการร่างกฎหมาย
ลม้ละลายที�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึ� งถึงแมจ้ะมีความแตกต่างหลายประการในเชิงปฏิบติั
ทางนโยบายและกฎหมาย  แต่ก็เป็นประเด็นปัญหาที�มีอยู่ในระบบกฎหมายของหลายๆ ประเทศ  
โดยแนวทางการร่างกฎหมายดังกล่าวเน้นถึงกระบวนการล้มละลายซึ� งเริ� มขึ�นภายใต้กฎหมาย
ลม้ละลายและดาํเนินการตามกฎหมาย  โดยให้ความสําคญักบัการฟื� นฟูกิจการ  การดาํเนินการกบั
ลูกหนี� ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาซึ� งมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ทั� งนี�   
ประเด็นปัญหาโดยเฉพาะเจาะจงเกี�ยวกับการล้มละลายของบุคคลที�มิได้ดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ  อาทิเช่น  ผูบ้ริโภค  มิไดมี้การกล่าวถึงในแนวทางการร่างกฎหมายนี� 24 
 

                                                           

 24 วศิิษฏ ์ วศิิษฏส์รอรรถ.  แนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของกรรมาธิการว่าด้วยกฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ(UNCITRAL).  เอกสารประกอบคาํบรรยายกฎหมายลม้ละลายเปรียบเทียบ.  
หนา้ 1 
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2.3  แนวคิด  และวิวัฒนาการตามกฎหมายของประเทศไทยเกี�ยวกับการล้มละลายของบุคคล

ธรรมดาซึ�งมิใช่ผู้ประกอบธุรกจิการค้าพาณชิย์ 
 ประเทศไทยไดมี้กฎหมายลม้ละลายใช้บงัคบัมาเป็นระยะเวลานานมาแลว้  ตั�งแต่สมยั
สมเด็จพระเจา้ปราสาททอง พระมหากษตัริยแ์ห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ� งถือเป็นจุดเริ�มตน้ของกฎหมาย
ล้มละลายในประเทศไทย  แต่มิได้แยกออกมาเป็นกฎหมายลักษณะพิเศษ  บัญญัติรวมไวใ้น
กฎหมายลกัษณะกูห้นี�ยมืสิน การบญัญติักฎหมายลม้ละลายฉบบัแรกนี�ก็เนื�องจากตอ้งการแกปั้ญหา
การไม่ชาํระหนี� ทางการคา้ของประชาชน กฎหมายฉบบันี� จึงมีวตัถุประสงค์เพื�อเร่งรัดหนี� สินจาก
ลูกหนี� ยิ�งกว่าเพื�อประโยชน์ในทางการค้า  ต่อมาเมื�อการค้าขยายตวัมากขึ� น จึงได้มีการแก้ไข
เปลี�ยนแปลงใหเ้หมาะสมแก่สภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 
 ตั�งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัประเทศไทยมีกฎหมายลม้ละลายที�ประกาศใช้บงัคบัอยู่หลาย
ฉบบัดว้ยกนั  แต่ละฉบบันั�นจะมีววิฒันาการที�แตกต่างกนัออกไป  ดงัต่อไปนี�  
 1.  กฎหมายลกัษณะกูห้นี�ยมืสิน ศกัราช 1278  หรือพุทธศกัราช 2188 
 สาระสําคญัของกฎหมายฉบบันี� เป็นการกาํหนดวิธีการเร่งรัดหนี� สินและวิธีการแบ่ง
เฉลี�ยทรัพยสิ์นให้แก่เจา้หนี�   วิธีการชาํระหนี� ไดใ้ช้มาตรการที�รุนแรงมีลกัษณะกึ�งกฎหมายอาญา  
โดยให้สิทธิแก่เจา้หนี� สามารถบงัคบัหนี� เอาจากลูกหนี�  ซึ� งไม่เพียงบงัคบัเอากบัทรัพยสิ์นเท่านั�นแต่
ยงัเป็นการกระทาํต่อสิทธิเสรีภาพในเนื�อตวัลูกหนี�และครอบครัวของลูกหนี�   ไม่วา่จะเป็นการบงัคบั
ชาํระหนี�โดยการใชว้ธีิทรมาน เช่น เอาตวัลูกหนี�ไปแช่นํ�า  ตากแดด  รวมทั�งเจา้หนี� ยงัสามารถเอาตวั
ลูกหนี�ไปขายได ้
 เมื�อการคา้เริ�มขยายตวั ประเทศไทยเริ�มที�จะทาํการคา้ขายกบัต่างประเทศ กฎหมายฉบบั
นี� จึงเป็นปัญหาต่อการติดต่อคา้ขาย  โดยต่างชาติมองว่าวิธีการลงโทษของประเทศไทยป่าเถื�อน  
เป็นวิธีการอนัไม่เหมาะสมแก่ชาติที�มีอารยธรรม  ทาํให้มีการยกเลิกกฎหมายลกัษณะกูห้นี� ยืมสิน
ศกัราช 1278  หรือพุทธศกัราช 2188  โดยไดมี้การตราพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ�มเติมลกัษณะกูห้นี� ยืม
สิน รัตนโกสินศก 110 ใชบ้งัคบัแทน25 
 2.  พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ�มเติมลกัษณะกูห้นี�ยมืสิน ร.ศ.110  
 กฎหมายฉบบันี� ได้ตราขึ� นเพื�อให้สอดรับกบัการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจที�การค้า
ขยายตัวและเจริญขึ� นทั� งในประเทศและต่างประเทศ  การดําเนินธุรกิจในสมัยนี� ได้มีการ
เปลี�ยนแปลงไปอยา่งมาก โดยมีการเขา้หุ้นกนัของบุคคลธรรมดาในหลายรูปแบบ เช่น บริษทั เป็น
ต้น  จึงมีความจาํเป็นที�จะต้องกําหนดบทบัญญัติ ที� เป็นธรรมและสนับสนุนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ 
                                                           

 25 วชิา  มหาคุณ.  (2549).   คาํอธิบายกฎหมายล้มละลายและการฟื�นฟูกิจการของลกูหนี�.  หนา้ 18. 
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 หลกัการที�สําคญัของกฎหมายฉบบันี�  คือ การที�ลูกหนี� มีหนี� สินลน้พน้ตวัหรือทาํการคา้
ขายต่อไปก็ไม่มีกาํไร  ไม่วา่จะเป็นลูกหนี� ที�เป็นบุคคลธรรมดา  หรือบริษทั  สามารถที�จะร้องขอต่อ
ศาลให้ตั�งเจา้พนกังานให้ไปตรวจและจดัการรวบรวมทรัพยสิ์นและบญัชี  เพื�อลม้ละลาย อนัเป็น
วธีิการชาํระหนี� สินกนัใหเ้สร็จสิ�นไป 
 กฎหมายฉบบันี� มีนโยบายสาํคญัที�จะช่วยเหลือลูกหนี� ฝ่ายเดียวโดยให้ลูกหนี� เท่านั�นที�จะ
ขอให้ลม้ละลายได ้ ทาํให้เป็นการเปิดโอกาสให้ลูกหนี� คดโกงบิดพลิ�วไดต้ามใจชอบ  โดยการยกั
ยา้ยโอนทรัพยสิ์นแลว้ร้องขอใหต้นเป็นบุคคลลม้ละลาย  หรือหากไม่เลือกที�จะลม้ละลายแต่เลือกที�
จะใชห้นี� ใหก้บัเจา้หนี�คนใด ทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบระหวา่งเจา้หนี�ดว้ยกนั 
 3.  พระราชบญัญติัลม้ละลาย ร.ศ.127 
 กฎหมายฉบบันี� เป็นกฎหมายที�ออกใช้บงัคบัชั�วคราว มีเพียง 8 มาตรา  ซึ� งออกมาเพื�อ
แกไ้ขความบกพร่องของกฎหมายฉบบัที�ผ่านมาที�ให้สิทธิแต่เฉพาะลูกหนี� ที�สามารถยื�นคาํร้องขอ
ลม้ละลาย  โดยหลกัการสําคญัของกฎหมายฉบบันี� ไดมี้การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหลกัเกณฑ์การเสนอ
คดีลม้ละลาย โดยให้เจา้หนี� เท่านั�นที�มีสิทธิฟ้องขอให้ลูกหนี�ลม้ละลาย แต่ก็ยงัเปิดโอกาสให้ลูกหนี�
ต่อสู้วา่ตนมีความสามารถในการชาํระหนี� ไดท้ั�งหมด  อีกทั�งมูลหนี� ที�จะนาํมาฟ้องคดีลม้ละลายนั�น
ตอ้งเป็นจาํนวน 1,000 บาทขึ�นไป 
 พระราชบญัญติัลม้ละลาย ร.ศ.127  นบัวา่ไดว้างหลกัเกณฑ์การลม้ละลายที�ทนัสมยัขึ�น
เป็นครั� งแรก  แต่เนื�องจากเป็นของใหม่และออกใชอ้ยา่งเร่งรีบ จึงมีความบกพร่องในรายละเอียดคง
มีแต่เพียงหลกัการโดยยอ่เท่านั�น26   กฎหมายฉบบันี� จึงใชบ้งัคบัอยูเ่พียง 3 ปี 
 4.  พระราชบญัญติัลม้ละลาย ร.ศ.130 
 กฎหมายล้มละลายฉบับนี� ถูกตราขึ� นเพื�อแก้ไขข้อบกพร่องของพระราชบัญญัติ
ลม้ละลาย ร.ศ.127  โดยไดบ้ญัญติัหลกัเกณฑ์ตามแบบอย่างอารยประเทศ  และวางระเบียบปฏิบติั
สาํหรับคดีลม้ละลายใหส้มบูรณ์ยิ�งขึ�น27 
 โดยกฎหมายฉบบันี� ไดเ้พิ�มเติมหลกัเกณฑ์ที�สําคญัต่อจาก  พระราชบญัญติัล้มละลาย
ร.ศ.127  หลายประการดว้ยกนั ทั�งนี� เพื�อใหก้ฎหมายมีความสมบูรณ์ขึ�น ดงัต่อไปนี�  
 (ก)  การปลดจากลม้ละลายของลูกหนี� ที�สุจริต 
 (ข)  การประนอมหนี� เพื�อเลิกคดีลม้ละลาย 
 (ค)  การกาํหนดอาํนาจหนา้ที�ของเจา้พนกังานรักษาทรัพย ์
 (ง)  วางระบบการจดัการทรัพยสิ์นของลูกหนี�ใหมี้ประสิทธิภาพ 
                                                           

 26 พิชยั  นิลทองคาํ.  เล่มเดิม.  หนา้ 45. 
 27 แหล่งเดิม. 
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 (จ)  บทลงโทษลูกหนี� ที�ทุจริต 
 พระราชบญัญติัลม้ละลาย ร.ศ.130 ใช้บงัคบัมาเป็นระยะเวลาที�ยาวนานเกือบ 30 ปี 
ต่อมาเมื�อเหตุการณ์บา้นเมืองไดเ้ปลี�ยนแปลงไป  ประกอบกบักฎหมายลกัษณะอื�นๆในสมยัเดียวกนั
ไดมี้การแกไ้ขเปลี�ยนแปลง  ทาํใหก้ฎหมายลม้ละลายเริ�มที�จะลา้สมยั   
 ฉะนั�น ปีพุทธศกัราช 2483 จึงได้มีการบญัญติักฎหมายล้มละลายขึ� นใหม่ซึ� งเป็น
กฎหมายที�ใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนันี�  คือ พระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 
 5.  พระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 
 กฎหมายล้มละลายฉบบันี� ได้ใช้บงัคบัตั�งแต่ปีพุทธศกัราช 2483 จนถึงปัจจุบนัเป็น
ระยะเวลายาวนานร่วม 72 ปี สาระสําคญัในหลกัการของพระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช
2483 ไม่ต่างจากพระราชบญัญติัล้มละลาย ร.ศ.130 แต่มีการเปลี�ยนแปลงในรายละเอียดของ
กฎหมาย 
 พระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483  ไดป้ระกาศใชม้าเป็นเวลาที�ยาวนาน แต่ได้
มีการแกไ้ขเพิ�มเติมรวมกนัถึง 6 ครั� ง ไดแ้ก่ 
 (ก)  พระราชบญัญติัลม้ละลาย(ฉบบัที�2) พ.ศ.2511 
 (ข)  พระราชบญัญติัลม้ละลาย(ฉบบัที�3) พ.ศ.2526 
 (ค)  พระราชบญัญติัลม้ละลาย(ฉบบัที�4) พ.ศ.2541 
 (ง)  พระราชบญัญติัลม้ละลาย(ฉบบัที�5) พ.ศ.2542 
 (จ)  พระราชบญัญติัลม้ละลาย(ฉบบัที�6) พ.ศ.2547 
 การแกไ้ขครั� งที�นบัวา่สาํคญัที�สุด ไดแ้ก่การแกไ้ขครั� งที� 4 พ.ศ.2542 โดยไดมี้การบญัญติั
กระบวนการฟื� นฟูกิจการของลูกหนี� ที�เป็นนิติบุคคล  ซึ� งเป็นมาตรการใหม่ที�ตอ้งการช่วยเหลือนิติ
บุคคลไม่ต้องล้มละลาย และกระบวนการหลุดพ้นจากการล้มละลายโดยอัตโนมัติ ทั� งสอง
กระบวนการดงักล่าวไดบ้ญัญติัโดยอาศยัแนวทางของกฎหมายลม้ละลายของประเทศสหรัฐอเมริกา   
 อาจกล่าวไดว้า่พระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 ในปัจจุบนัเป็นกฎหมายที�
เขา้ดาํเนินการเกี�ยวกบัหนี� สินของลูกหนี� ที�อยู่ในสภาวะไม่สามารถจะชาํระหนี� ไม่ว่าลูกหนี� นั�นจะ
เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  และอีกสถานะหนึ�งคือการฟื� นฟูกิจการของลูกหนี� ที�เป็นนิติบุคคล
ไม่ใหล้ม้ละลาย28  
 จากการศึกษากฎหมายล้มละลายของประเทศไทยตั� งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน
วิวฒันาการของกฎหมายล้มละลายเดิมได้บญัญติัขึ�นโดยมีเจตนารมณ์ในการใช้บงัคบัชาํระหนี�
ในทางการคา้  และเกี�ยวขอ้งกบัการหมุนเวียนเงินทุนที�ทาํให้เกิดการกูห้นี� ยืมสิน หรือการประกอบ
                                                           

 28 สุธีร์  ศุภนิตย.์  เล่มเดิม.  หนา้ 29-32. 
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ธุรกิจเท่านั�น  แต่ต่อมาไดน้าํมาใช้กบับุคคลทั�วไปเพื�อการบงัคบัชาํระหนี�  โดยมีมาตรการที�เขา้ไป
จาํกดัสิทธิของลูกหนี� ในการจดัการทรัพยสิ์น  และเสรีภาพในการเดินทางออกนอกราชอาณาจกัร  
เสรีภาพในการประกอบธุรกิจในระหว่างที�ตกเป็นบุคคลลม้ละลาย  นอกจากนี� ยงัส่งผลกระทบต่อ
สถานะภาพทางสังคมและหน้าที�การงานของลูกหนี� เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะลูกหนี� ซึ� งเป็น
ขา้ราชการ  หรือลูกจา้งทั�วไปของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ซึ� งการถูกจาํกดัสิทธิของลูกหนี� ที�ตก
เป็นบุคคลลม้ละลายก่อใหเ้กิดปัญหาที�ขยายวงกวา้ง และอาจส่งผลถึงความสัมพนัธ์ในครอบครัวให้
สั�นคลอน  การตกเป็นบุคคลลม้ละลายของลูกหนี�ไม่ไดส่้งผลเฉพาะแค่ตวัของลูกหนี�และครอบครัว
เท่านั�น  เจา้หนี� เองก็จะไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากการลม้ละลายของลูกหนี�  เพราะอาจไดรั้บชาํระ
หนี� คืนไม่ครบถว้น  หรืออาจไม่ไดรั้บชาํระคืนเลยก็ได ้
 ดงันั�น  แนวคิดของกฎหมายลม้ละลายในปัจจุบนัจึงควรมีการคาํนึงถึงตวัลูกหนี�   และ
ผลกระทบที�จะตามมาต่อตวัลูกหนี�และครอบครัว ไม่ควรที�จะให้ลูกหนี� ที�เป็นบุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่
ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชยต์กเป็นบุคคลลม้ละลาย  เนื�องจากระบบกฎหมายลม้ละลายไดถู้กจดั
ประเภทใหเ้ป็นส่วนหนึ�งของกฎหมายพาณิชย ์ ฉะนั�น บุคคลธรรมดาซึ�งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้
พาณิชย์ก่อหนี� เพื�อการดํารงชีพ  หรือหนี� จากการอุปโภคบริโภคสินค้า  ไม่ควรถูกจัดการโดย
กฎหมายลม้ละลาย 
 
2.4 แนวคิดในการแก้ปัญหาหนี>สินของบุคคลธรรมดาซึ�งมิใช่ผู้ประกอบธุรกิจการค้าพาณิชย์
 ปัจจุบนักฎหมายลม้ละลายของนานาประเทศต่างก็มีแนวคิดในการช่วยเหลือลูกหนี� ที�ประสบ
ปัญหาทางการเงิน หรือมีหนี� สินลน้พน้ตวั  เพื�อไม่ให้ตกเป็นบุคคลลม้ละลาย  เนื�องจากเล็งเห็นถึง
ทรัพยากรบุคคลซึ� งถือเป็นกาํลงัสําคญัในการพฒันาประเทศให้มีความเจริญกา้วหนา้  การที�บุคคล
ธรรมดาตกเป็นบุคคลลม้ละลายทาํใหบุ้คคลนั�นถูกจาํกดัสิทธิไม่วา่จะเรื�องการจดัการทรัพยสิ์นหรือ
หน้าที�การงาน  ยอ่มไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ  ทั�งยงัเป็นการสร้างภาระให้กบั
ประเทศ  การใหค้วามช่วยเหลือในการแกปั้ญหาไม่ให้บุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้
พาณิชยต์กเป็นบุคคลลม้ละลายนั�นกลบัสร้างประโยชน์ใหก้บัประเทศเป็นอยา่งมาก 

2.4.1  แนวคิดของต่างประเทศในการแกปั้ญหาหนี� สินของบุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบ
ธุรกิจการคา้พาณิชย ์

 แนวคิดในการแก้ปัญหาหนี� สินของบุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการค้า
พาณิชยเ์พื�อไม่ให้ตกเป็นบุคคลลม้ละลาย  ทั�งของประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเทศองักฤษ  และ
ประเทศสาธารณรัฐฝรั�งเศส  ต่างก็มีวตัถุประสงค์เพื�อช่วยเหลือและให้โอกาสลูกหนี� เพื�อป้องกนั
ไม่ใหล้ม้ละลาย โดยแต่ละประเทศต่างก็มีมาตรการที�แตกต่างกนัออกไป 
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 2.4.1.1  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 แนวคิดในการแก้ปัญหาหนี� สินของบุคคลธรรมดาตามกฎหมายล้มละลายของ
สหรัฐอเมริกา  เกิดขึ�นจากความตอ้งการช่วยใหลู้กหนี� ที�สุจริตไดรั้บโอกาสในการเริ�มตน้ชีวิตใหม่นี�
ทาํให้เกิดแนวคิดในเรื�องการฟื� นฟูลูกหนี� (Rehabilitation)  ซึ� งถือเป็นหลกัการสําคญัที�สุดของ
กฎหมายลม้ละลายในประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยแนวคิดเรื�องการฟื� นฟูลูกหนี� ไดถู้กนาํมาบญัญติัไว้
ในกฎหมายลม้ละลายใน 3 หลกัการใหญ่ๆ ดงัต่อไปนี�  
 1. การกาํหนดกรอบของกองทรัพยสิ์นของลูกหนี�ในคดีลม้ละลาย 
 2. การอนุญาตให้ทรัพยสิ์นบางประเภทเป็นขอ้ยกเวน้ไม่ตกเป็นกองทรัพยสิ์นที�จะมา
แบ่งแก่เจา้หนี�  
 3. การอนุญาตใหลู้กหนี�ปลดเปลื�องจากบรรดาหนี� ที�เกิดขึ�นเมื�อผา่นมาตรการช่วยเหลือ
ลูกหนี�ตามกระบวนการลม้ละลาย 
 หลกัการดงักล่าวมีลกัษณะเป็นการเอื�ออาํนวย  และให้โอกาสลูกหนี� ในการเริ�มตน้ชีวิต
ใหม่  โดยหลงัจากที�ลูกหนี�ไดล้ะทิ�งทรัพยสิ์นทั�งหมดแก่ “ทรัสตี”(Trustee) เพื�อที�จะนาํทรัพยสิ์นนั�น
มาจดัสรรแบ่งชาํระให้แก่บรรดาเจา้หนี� ทั�งหลาย  ตามหลกัการนี� ถือว่าเป็นการเริ�มตน้ใหม่ทางการ
เงิน29 
 2.4.1.2  ประเทศองักฤษ 
 แนวคิดในเรื�องการฟื� นฟูให้บุคคลที�มีหนี� สินลน้พน้ตวัให้กลบัไปสู่สถานะเดิมอีกครั� ง 
เพื�อให้บุคคลเหล่านั�นไดมี้โอกาสเริ�มตน้ใหม่(Fresh Start) โดยไม่ตอ้งรับภาระหนี� เดิมอนัเป็นเหตุ
ให้ตอ้งล้มละลาย  แนวคิดนี� เป็นแนวคิดที�มีบทบาทสําคญัมากในปัจจุบนั ประเทศองักฤษจึงได้
บัญญัติแนวคิดดังกล่าวไวใ้นกฎหมายล้มละลาย  แม้จะมีแนวคิดในการช่วยเหลือลูกหนี�  แต่
กฎหมายลม้ละลายยงัตอ้งรักษาผลประโยชน์ของบรรดาเจา้หนี�ทั�งหลายดว้ย 
 วตัถุประสงคข์องกฎหมายลม้ละลาย คือ 
 1. เพื�อรวบรวมทรัพยสิ์นของลูกหนี� ให้ไดม้ากที�สุด เพื�อให้เจา้หนี� ไดรั้บชาํระหนี� มาก
ที�สุด 
 2. เพื�อความเป็นธรรมระหว่างเจา้หนี� ทั�งหลายในแง่ของการได้รับชาํระหนี� และการ
ปฏิบติั 
 3. เพื�อช่วยใหลู้กหนี�ไดเ้ริ�มตน้ชีวติใหม่ 
 กฎหมายลม้ละลายจึงตอ้งเป็นการใชไ้ปในทางที�เป็นประโยชน์ทั�งต่อบุคคลที�มีหนี� สิน
ล้นพน้ตวัและบรรดาเจ้าหนี� ทั�งหลาย  กฎหมายล้มละลายจึงถูกบญัญติัขึ�นมาเป็นพิเศษต่างจาก
                                                           

 29 คณะผูว้จิยัฝ่ายจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั:คณะผูว้จิยัฝ่ายศาลลม้ละลายกลาง.  เล่มเดิม.  หนา้ 23. 
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กฎหมายแพ่งทั�วไปเพื�อประโยชน์แก่บรรดาเจา้หนี� ทุกคนไม่เฉพาะเจาะจงเจา้หนี� รายใดรายหนึ� ง  
นอกจากนี�กฎหมายลม้ละลายยงัเป็นทางออกที�ดีอีกทางหนึ�งสาํหรับลูกหนี� ที�มีหนี� สินลน้พน้ตวั30 
 2.4.1.3  ประเทศสาธารณรัฐฝรั�งเศส 
 การล้มละลายของบุคคลธรรมดาตามกฎหมายฝรั�งเศสได้จาํกัดจาํพวกของบุคคล
ธรรมดาไวเ้พียง 3 ประเภท คือ ผูป้ระกอบการคา้ ช่างฝีมือ และเกษตรกร  แต่อยา่งไรก็ตามการจะ
ลม้ละลายตามกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐฝรั�งเศสไดน้ั�นตอ้งเป็นบุคคลลม้ละลายทุจริต หรือ
กระทาํการฝ่าฝืนบทบญัญติัของกฎหมายเท่านั�น  
 แนวคิดในการจาํกดัจาํพวกของบุคคลลม้ละลายของประเทศสาธารณรัฐฝรั�งเศส โดย
เห็นวา่กฎหมายลม้ละลายเป็นกฎหมายที�เกี�ยวกบัการคา้พาณิชย ์ บุคคลธรรมดาที�มีรายไดป้ระจาํมี
อตัราการเติบโตของรายไดที้�สมํ�าเสมอ ซึ� งรายได้เหล่านี� ถือเป็นรายไดห้ลกัในการดาํรงชีพ  และ
กาํลงัการก่อภาระหนี� สินก็ไม่มากเท่าผูป้ระกอบการคา้พาณิชย ์ การใชก้ฎหมายลม้ละลายจดัการกบั
บุคคลดงักล่าวจึงก่อให้เกิดประโยชน์  อีกทั�งยงัเป็นผลเสียหายอีกหลายประการตามมา อย่างไรก็
ตาม แม้จะมีการจํากัดจาํพวกบุคคลที�สามารถล้มละลายได้  แต่กฎหมายล้มละลายประเทศ
สาธารณรัฐฝรั�งเศสได้สร้างมาตรการช่วยเหลือบุคคลดังกล่าว  โดยบุคคลที�ประสบปัญหาทาง
การเงินสามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี� ได้ไม่ต้องรอให้มีหนี� สินล้นพน้ตวั จนไม่
สามารถจะแก้ปัญหาได้จะต้องเข้าสู่กระบวนการชําระบญัชี หรือเรียกอีกอย่างว่ากระบวนการ
ลม้ละลาย    
 นอกจากนี�บทบญัญติัเกี�ยวกบัการพิพากษาใหต้กเป็นบุคคลลม้ละลายจาํกดัเฉพาะบุคคล
ที�กระทาํการอนัเป็นการขดัต่อกฎหมายเท่านั�น  มิใช่ลูกหนี�ทั�วไปจะตกเป็นบุคคลลม้ละลายได ้ การ
กาํหนดสถานะล้มละลายจึงมีขึ� นเพื�อเป็นการป้องกันประโยชน์สาธารณะจากบุคคลล้มละลาย  
ดงันั�นจึงอาจกล่าวไดว้า่  การกาํหนดสถานะของบุคคลลม้ละลายของประเทศสาธารณรัฐฝรั�งเศสใช้
สาํหรับเป็นบทลงโทษบุคคลลม้ละลายที�ทุจริตและฝ่าฝืนกฎหมายเท่านั�น 

2.4.2  แนวคิดของประเทศไทยในการแกปั้ญหาหนี� สินของบุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบ
ธุรกิจการคา้พาณิชย ์

 แนวคิดในการแก้ไขปัญหาหนี� สินของบุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้
พาณิชย ์ เกิดขึ�นจากมุมมองของความเห็นใจในความจาํเป็นของลูกหนี� ที�ตอ้งประสบปัญหาทาง
การเงินและไม่อาจแกไ้ขให้ลุล่วงจนนาํไปสู่สภาวะหนี� สินลน้พน้ตวั  ปัญหาทางการเงินที�ลูกหนี�
ตอ้งประสบอาจเกิดขึ�นไดห้ลายปัจจยัไม่ใช่เฉพาะพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกหนี� เท่านั�น  สภาพ

                                                           

 30 แหล่งเดิม.  หนา้ 28-29. 
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เศรษฐกิจและสังคมที�ลูกหนี� ไม่อาจควบคุมได ้ ก็เป็นตวัช่วยผลกัดนัให้ลูกหนี� ตอ้งประสบปัญหา
ทางการเงิน 

 ลูกหนี� ที�เป็นบุคคลธรรมดาซึ�งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชย ์ ถือเป็นกลุ่มลูกหนี� ที�
มีความสามารถในการก่อหนี� ต่อรายจาํนวนไม่มาก  แต่นบัวา่เป็นลูกหนี� ที�มีจาํนวนมากถือเป็นส่วน
ใหญ่ของประเทศ  โดยส่วนมากลูกหนี� ประเภทนี� จะไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองให้พน้จากปัญหา
ภาระหนี� สินทั�งหลายโดยลาํพงั  เนื�องจากปกติลูกหนี� ที�เป็นบุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจ
การคา้พาณิชย ์เช่น ขา้ราชการ  ลูกจา้งทั�วไป พนกังานบริษทัของทั�งเอกชนและรัฐ เป็นตน้ มีรายได้
ที�จาํกดัและคงที� นอกจากนี� อตัราการเติบโตของรายได้ก็ไม่สูงมากนัก  ซึ� งรายได้เหล่านี� ถือเป็น
รายไดห้ลกัในการดาํรงชีพในแต่ละเดือนแตกต่างกบัลูกหนี�ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชย ์ที�มีกาํลงั
การก่อหนี� ที�ค่อนขา้งสูงส่วนใหญ่จะเป็นการก่อหนี� เพื�อมาหมุนเวียนในกิจการคา้พาณิชย ์ และมี
ลกัษณะรายได้ไม่จาํกดั  อตัราการเติบโตด้านผลกาํไรสามารถปรับขึ� นในระดับสูงได้หากการ
ประกอบธุรกิจการคา้พาณิชยน์ั�นประสบความสาํเร็จ   

 ดงันั�นเมื�อภาระหนี� สินของบุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชยเ์กิดขึ�น
จากความจาํเป็นหรือความตอ้งการของลูกหนี�  โดยไม่ไดเ้กิดจากเจตนาทุจริตของลูกหนี�แต่อยา่งใด  
ลูกหนี� เหล่านี� จึงควรที�จะได้รับการช่วยเหลือในการแก้ปัญหาหนี� สินโดยอาศัยกลไกลของ
กระบวนการทางแพง่  และนโยบายของทางภาครัฐ  ร่วมถึงความร่วมมือจากเจา้หนี� ในการแกปั้ญหา
หนี� สินดงักล่าวจะก่อให้เกิดผลลพัธ์ที�ดีกว่าการปล่อยให้ลูกหนี� ตกเป็นบุคคลลม้ละลาย  ปัจจุบนั
ประเทศไทยไดมี้มาตรการในการแกปั้ญหาหนี� สินของลูกหนี� ที�เป็นบุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบ
ธุรกิจการคา้พาณิชยอ์ยูห่ลายมาตรการไม่วา่จะเป็นการประนอมหนี�  หรือการไกล่เกลี�ยขอ้พิพาททาง
การเงิน  ทั�งกระบวนการในศาลและนอกศาล  มาตรการดงักล่าวลว้นมีแนวทางในการช่วยเหลือ
ลูกหนี�แกปั้ญหาหนี� สินโดยวธีิการเจรจาระหวา่งเจา้หนี�กบัลูกหนี� เพื�อหาแนวทางที�เหมาะสมไม่วา่จะ
เป็นวิธีการลดเงินต้น  ลดดอกเบี� ย  หรือการขยายระยะเวลาในการชําระหนี�   เพื�อให้ลูกหนี� ได้
บรรเทาปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน และทาํใหลู้กหนี�ไม่ตอ้งตกเป็นบุคคลลม้ละลาย   
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บทที� 3 

มาตรการทางกฎหมายในการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายของบุคคลธรรมดาซึ�ง

มิใช่ผู้ประกอบธุรกจิการค้าพาณชิย์ 

 
 กฎหมายล้มละลายว่าด้วยเรื� องการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายของลูกหนี� บุคคล
ธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชยข์องแต่ละประเทศย่อมมีความแตกต่างกนัออกไป
ขึ� นอยู่กับแนวคิดและวิวฒันาการของแต่ละประเทศ  นอกจากนี� อิทธิพลจากสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจเป็นส่วนหนึ� งที�ทาํให้กฎหมายลม้ละลายของแต่ละประเทศมีลกัษณะที�แตกต่างกนั โดย
วิทยานิพนธ์ในบทนี�จะศึกษากฎหมายลม้ละลายของประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเทศองักฤษ  และ
ประเทศสาธารณรัฐฝรั�งเศส  และ แนวทางการร่างกฎหมายลม้ละลายของคณะกรรมาธิการวา่ดว้ย
กฎหมายการคา้ระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (UNCITRAL)  เปรียบเทียบกบัมาตรการทาง
กฎหมายลม้ละลายของประเทศไทยในเรื�องการเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายของบุคคลธรรมดาซึ� ง
มิใช่ผูป้ระกอบการคา้พาณิชย ์ รวมทั�งเปรียบเทียบกระบวนการบงัคบัชาํระหนี� โดยการฟ้องคดีแพ่ง
กบัคดีล้มละลาย  และมาตรการแก้ปัญหาการไม่สามารถชาํระหนี� ของลูกหนี� บุคคลธรรมดาเพื�อ
ป้องกนัการลม้ละลาย 

 
3.1  มาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศในการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายของบุคคลธรรมดา

ซึ�งมิใช่ผู้ประกอบธุรกจิการค้าพาณชิย์ 
         3.1.1  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที�ใชร้ะบบกฎหมายซีวิลลอว ์(Civil Law)  ถือไดว้า่
เป็นประเทศในลาํดับต้นๆที�ได้มีการบัญญัติกฎหมายล้มละลายออกมาใช้บงัคบัตลอดจนเป็น
ประเทศที�ไดมี้การแกไ้ขและปรับปรุงกฎหมายลม้ละลายให้มีความทนัสมยัโดยตลอด ทั�งนี�ก็เพื�อให้
การบงัคบัใช้กฎหมายลม้ละลายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วและเป็นธรรม  ตลอดจน
ช่วยแกไ้ขและเยียวยาปัญหาที�เกิดขึ�นไดอ้ยา่งแทจ้ริง  ปัจจุบนัประเทศสหรัฐอเมริกาไดใ้ชก้ฎหมาย
ล้มละลายที�ชื�อว่า  Bankruptcy Act 1978  เป็นกฎหมายที�ใช้ในการล้มละลายกรณีต่างๆ โดย
วตัถุประสงคห์ลกัของการบงัคบัใชก้ฎหมายลม้ละลายก็เพื�อให้ลูกหนี�สามารถเริ�มตน้ใหม่ไดโ้ดยไม่
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ตอ้งแบกภาระหนี� สินเดิม ดว้ยการปลดภาระหนี� สินทั�งหมดหรือบางส่วนของลูกหนี�   และยงัทาํให้
เจา้หนี�ไดรั้บชาํระหนี�อยา่งยุติธรรม  การเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายของลูกหนี� บุคคลธรรมดาตาม
กฎหมายลม้ละลายของประเทศสหรัฐอเมริกา ลูกหนี� บุคคลธรรมดาสามารถเลือกใชก้ระบวนการที�
เหมาะสมในการจดัการภาระหนี� สินของลูกหนี�ไดด้งัต่อไปนี�  
 1.  การชาํระบญัชีและกิจการของลูกหนี�  
 2.  การฟื� นฟูสถานะทางการเงินของลูกหนี� ที�ประกอบอาชีพเกษตรกร 
 3.  การฟื� นฟูสถานะทางการเงินของลูกหนี� ที�เป็นบุคคลธรรมดาที�มีรายไดป้ระจาํ 
 กฎหมายลม้ละลายของสหรัฐอเมริกา มีแนวคิดมุ่งจะใหค้วามช่วยเหลือลูกหนี� ที�ประสบ
ปัญหาทางการเงิน  กระบวนการดงักล่าวขา้งตน้จึงออกแบบมาเพื�อแกปั้ญหาหนี� สินของลูกหนี� โดย
การคาํนึงถึงลกัษณะการประกอบอาชีพ  และสถานะทางการเงินของลูกหนี� ในแต่ละประเภท โดย
ทุกกระบวนการดังกล่าวสามารถแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด เมื�อเขา้สู่กระบวนการใดแล้วไม่
สามารถเลือกใช้กระบวนการอื�นไดอี้ก  เวน้แต่ศาลจะมีคาํสั�งให้แปลงกระบวนการจดัการกิจการ
และทรัพยสิ์นประเภทหนึ� งไปสู่อีกประเภทหนึ� ง  โดยกระบวนการทั�งหมดจะเริ�มต้นจากการที�
ลูกหนี� ตกอยู่ในสภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงินชั�วคราว   สภาวะหนี� สินล้นพน้ตวักาํลังจะ
ลม้ละลาย   หรือถูกฟ้องลม้ละลายแลว้ ไปยื�นคาํร้องต่อศาลเพื�อขอความคุม้ครองซึ� งหากศาลรับคาํ
ร้องดงักล่าว ลูกหนี� จะได้รับประโยชน์จากสภาวะพกัการชาํระหนี�  (Automatic Stay) คือ ได้รับ
ความคุม้ครองทางกฎหมาย โดยเจา้หนี� ของลูกหนี� ทุกรายไม่สามารถที�จะใช้สิทธิเรียกร้องของตน
บงัคบัใหลู้กหนี�ชาํระหนี�   
 3.1.1.1  หลกัเกณฑก์ารเขา้สู่กระบวนการลม้ละลาย 
 การเริ�มตน้กระบวนการล้มละลายตามกฎหมายล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสองประการ   
 ประการที�หนึ�ง คือการที�ลูกหนี� ร้องขอใหต้นเองตกเป็นบุคคลลม้ละลาย   
 ประการที�สอง คือการที�เจา้หนี� เป็นคนร้องขอใหลู้กหนี�ตกเป็นบุคคลลม้ละลาย 
 สําหรับกรณีลูกหนี� สมคัรใจล้มละลายนั�น  ลูกหนี� สามารถเลือกช่องทางในการเขา้สู่
กระบวนการจดัการภาระหนี� สินได้ตามความเหมาะสมและความจาํเป็นของตน  การเลือกใช้
กระบวนการที�เหมาะสมกบัลกัษณะการประกอบอาชีพ และสถานะทางการเงินของตนจะทาํให้
กระบวนการดงักล่าวสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ซึ� งแต่ละกระบวนการจะมีลกัษณะ
เฉพาะที�แตกต่างกนัออกไป  ขึ�นอยูก่บัวตัถุประสงคข์องแต่ละกระบวนการ 
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 1.  กระบวนการชาํระบญัชีของลูกหนี�  (Liquidation) 
 การเขา้สู่กระบวนการชาํระบญัชีของลูกหนี�   หรือเรียกอีกอย่างหนึ� งว่า “กระบวนการ
ลม้ละลาย”   คือ กระบวนการชาํระกิจการและทรัพยสิ์นของลูกหนี�  โดยเป็นการรวบรวมทรัพยสิ์น
อนัอาจบงัคบัไดข้องลูกหนี� เพื�อจาํหน่ายและนาํเงินจากการจาํหน่ายมาจดัสรรชาํระหนี� ให้แก่เจา้หนี�
ทั�งหลาย โดยกระบวนการชาํระบญัชีของลูกหนี�สามารถใชไ้ดท้ั�งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
 1.1  หลกัเกณฑ ์การเขา้สู่กระบวนการชาํระบญัชีของลูกหนี�  แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
  1.  การลม้ละลายดว้ยความสมคัรใจ (Voluntary Bankruptcy) 
 เป็นกรณีที�ลูกหนี�ยื�นคาํร้องขอใหต้นลม้ละลาย การยื�นคาํร้องโดยลูกหนี�   ศาลจะมีคาํสั�ง
ตามที�ร้องขอทนัทีโดยไม่จาํเป็นตอ้งมีการนั�งพิจารณาคดีอีก1  กฎหมายมิไดก้าํหนดเงื�อนไขจาํนวน
หนี�ขั�นตํ�าที�ลูกหนี�ตอ้งมีในการยื�นคาํร้อง  แต่ลูกหนี�ตอ้งยื�นเอกสารประกอบตามที�กฎหมายกาํหนด
มาพร้อมกบัคาํร้อง เอกสารประเภทดงักล่าวไดแ้ก่ รายละเอียดทรัพยสิ์นและหนี� สิน  รวมถึงรายชื�อ
เจา้หนี�  จาํนวนหนี�  และสภาพแห่งหนี�   รายละเอียดเกี�ยวกบัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในปัจจุบนั  รายงาน
แสดงสถานะทางการเงิน  และรายละเอียดสัญญาที�ลูกหนี� เป็นคู่สัญญา เป็นตน้2 
 อย่างไรก็ตาม  ลูกหนี� จะไม่สามารถยื�นคาํร้องขอชาํระบญัชีได ้  หากภายใน 180 วนั
ก่อนยื�นคาํร้องในคดีปัจจุบนั ลูกหนี� เคยเป็นลูกหนี� ในคดีลม้ละลายซึ� งศาลจาํหน่ายคดี เพราะลูกหนี�
ไม่ปฏิบติัตามคาํสั�งศาลโดยจงใจ  หรือภายใน 180 วนัก่อนลูกหนี� ยื�นคาํร้อง ลูกหนี� ไม่ไดเ้ขา้รับการ
ปรึกษาทางการเงินจากที�ปรึกษาที�รัฐรับรอง เพื�อทราบถึงความเป็นไปได้ในการใช้ทางเลือกอื�น
นอกจากการลม้ละลาย3 
 กรณีการร้องขอให้ลูกหนี�ลม้ละลายโดยความสมคัรใจ เริ�มจากการที�ลูกหนี� เป็นผูย้ื�นคาํ
ร้องขอต่อศาลลม้ละลาย  โดยอาจยื�นคาํร้องขอต่อศาลลม้ละลายเอง  ยื�นต่อเสมียนศาล  หรือลูกหนี�
อาจยื�นคาํร้องให้ศาลลม้ละลายโดยการส่งไปทางไปรษณียก์็ได ้ และในการขอให้ลม้ละลายโดย
ความสมัครใจของลูกหนี� นี�   ลูกหนี� จะให้คนอื�นเป็นผู ้ยื�นคําร้องแทนก็ได้  ซึ� งการร้องขอให้
ลม้ละลายโดยสมคัรใจของลูกหนี� จะตอ้งเป็นการยื�นคาํร้องดว้ยความสุจริตใจ ไม่เช่นนั�นแลว้ศาลก็
อาจยกคาํร้องเช่นวา่นั�นได ้ เมื�อไดมี้การยื�นคาํร้องขอให้ลม้ละลายโดยความสมคัรใจของลูกหนี� ต่อ
ศาลแลว้ถือไดว้่าคดีลม้ละลายไดเ้ริ�มขึ�นแลว้ ณ  เวลาที�ยื�นคาํร้องขอนั�นเอง  โดยไม่จาํเป็นที�ศาล
จะต้องพิพากษาให้ลูกหนี� ล้มละลายแต่อย่างใด  หรืออาจจะกล่าวได้ว่า  การยื�นคาํร้องขอให้

                                                           

 1 สุธีร์  ศุภนิตย.์  เล่มเดิม.   หนา้ 139. 
 2 ธญัญานุช ตนัติกลุ.  (2552, มกราคม-เมษายน).“คดีล้มละลายของลกูหนี�บคุคลธรรมดาในประเทศ
สหรัฐอเมริกา”.  วารสารดุลพาห, 56(1). หนา้ 88. 
 3 แหล่งเดิม 
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ลม้ละลายมนัทาํหนา้ที�เสมือนหนึ�งเป็นคาํสั�งของศาล  ซึ� งเมื�อไดมี้การยื�นคาํร้องขอต่อศาลแลว้ก็จะ
ทาํให้การกระทาํต่างๆของลูกหนี�  กิจการหรือธุรกิจของลูกหนี�   ทรัพยสิ์นของลูกหนี�   ตลอดจน
กระบวนการวิธีพิจารณาที�ไดฟ้้องลูกหนี�อยูต่อ้งหยุดหมด คือลูกหนี� ไม่มีสิทธิที�จะกระทาํการต่างๆ 
เหล่านั�นไดโ้ดยอาํนาจต่างๆ จะตกเป็นของทรัสตี (Trustee)  ของกองทรัพยสิ์นของลูกหนี� ในคดี
ลม้ละลายต่อไป4 
  2.  การลม้ละลายโดยไม่สมคัรใจ (Involuntary Bankruptcy) 
 เป็นกรณีที�เจ้าหนี� ยื�นคาํร้องขอให้ลูกหนี� เข้าสู่กระบวนการชําระบญัชี  ศาลจะต้อง
กาํหนดวนันั�งพิจารณาโดยเร็ว  หากพิจารณาแลว้เป็นไปตามเงื�อนไขดงัต่อไปนี�  ศาลจะมีคาํสั�งให้
ชําระบัญชีลูกหนี�   ซึ� งการร้องขอให้ลูกหนี� ตกเป็นบุคคลล้มละลายจะต้องประกอบไปด้วย
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี�  
 (1)  เจา้หนี� ที�มีสิทธิยื�นคาํร้องของให้ชาํระบญัชีและกิจการของลูกหนี�  ตอ้งเป็นเจา้หนี� ที�
มีสิทธิเรียกร้องในมูลหนี� ที�ไม่มีประกนั  และไม่มีขอ้ต่อสู้ จาํนวนหนี�รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ที�กาํหนด5 
 (2)  ลูกหนี�ไม่สามารถชาํระหนี� ที�ถึงกาํหนดได ้ หรือภายใน 120 วนัก่อนยื�นคาํฟ้องไดมี้
การแต่งตั�งเจา้พนกังานเพื�อบงัคบัเอาทรัพยสิ์นที�เป็นหลกัประกนั ซึ� งไม่ใช่ทรัพยสิ์นส่วนใหญ่ของ
ลูกหนี� 6 
 กรณีการร้องขอให้ลูกหนี� ล้มละลายโดยไม่สมคัรใจเป็นเรื�องเกี�ยวกบัการร้องขอให้
ลูกหนี�ลม้ละลายโดยฝ่ายเจา้หนี�  โดยคาํร้องนั�นจะตอ้งเขา้หลกัเกณฑ์ตามที�กฎหมายกาํหนดไว ้ การ
ยื�นคาํร้องให้ลม้ละลายโดยเจา้หนี� ถือว่าเป็นการเริ�มตน้คดีลม้ละลายแลว้  แต่การเริ�มตน้คดีนี� ยงัไม่
ถือว่าลูกหนี� ลม้ละลายแต่อย่างใด  และไม่ทาํให้เจา้หนี� ไดรั้บทรัพยสิ์นจากการดาํเนินกระบวนวิธี
พิจารณาคดีลม้ละลายแต่ประการใด คือ ยงัไม่สามารถที�จะดาํเนินการยึด  รวบรวม  หรือจดัการ
เกี�ยวกบัทรัพยสิ์นของลูกหนี� ได ้ โดยกฎหมายไดเ้ปิดโอกาสให้ลูกหนี� มีสิทธิที�จะยื�นคาํให้การ  ถา้
ลูกหนี�ไม่ยื�นคาํใหก้ารภายในกาํหนด ศาลก็จะสั�งใหด้าํเนินกระบวนวธีิพิจารณาทางคดีลม้ละลายได ้
 การยื�นคาํร้องเพื�อเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายโดยสมคัรใจและไม่สมคัรใจ  จะตอ้งยื�น
ต่อศาลลม้ละลายที�มีเขตอาํนาจในที�ที�ทรัพยสิ์นของลูกหนี�ตั�งอยู ่ หรือเป็นภูมิลาํเนาของลูกหนี�   หรือ
เป็นที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ของลูกหนี�  7 

                                                           

 4 แหล่งเดิม 
 5 United States Code- Title 11 Section 303(b) 
 6 United States Code- Title 11 Section 303(h) 
 7 สุธีร์  ศุภนิตย.์  เล่มเดิม.   หนา้ 140. 
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 คาํสั�งให้ชาํระบญัชีมีผลทาํให้เกิดสภาวะพกัการชาํระหนี� (Automatic Stay) ทนัที
นับตั�งแต่วนัที�ศาลมีคาํสั�ง คือ เจ้าหนี� ไม่สามารถกระทาํการใดๆที�เป็นการรบกวนลูกหนี�  หรือ
ทรัพยสิ์นของลูกหนี�  ไม่ว่าจะกระทาํในรูปแบบใดก็ตาม เช่น ฟ้องลูกหนี� เป็นคดีแพ่ง  บงัคบัชาํระ
หนี�ตามคาํพิพากษา  เขา้ควบคุมหรือครอบครองทรัพยสิ์นในกองทรัพยสิ์น  รวมทั�งการใชสิ้ทธิยึด
หน่วง  หรือบงัคบัชาํระหนี�จากหลกัประกนัที�เป็นทรัพยสิ์นในกองทรัพยสิ์นของลูกหนี� 8 เป็นตน้  จะ
เห็นไดว้่าการกระทาํใดๆก็ตามที�เกี�ยวกบักองทรัพยสิ์นของลูกหนี� จะถูกห้ามกระทาํไว ้ โดยหลกั
แลว้การห้ามจะคงอยู่จนกว่าทรัพยสิ์นนั�นจะไม่ใช่ทรัพยสิ์นในกองทรัพยสิ์นของลูกหนี� อีกต่อไป  
หรือสิ�นสุดการหา้มเพราะเหตุยกคาํร้องหรือคดีเสร็จสิ�นแลว้9  
 นอกจากการที�ลูกหนี�จะไดรั้บประโยชน์จากสภาวะพกัการชาํระหนี� (Automatic Stay)
แล้ว  ลูกหนี� ซึ� งเขา้สู่กระบวนการชําระบญัชีและกิจการ ยงัได้รับประโยชน์จากการปลดจาก
ลม้ละลายภายใน 60-90 วนันบัแต่ศาลมีคาํสั�งตามที�ร้องขอ  มีผลทาํให้ลูกหนี�หมดความรับผิดเป็น
การส่วนตวัในหนี� สินที�เกิดขึ�นก่อนหรือขณะศาลมีคาํสั�งให้ชาํระกิจการและทรัพยสิ์น การปลด
เปลื�องจากความรับผิดเป็นการส่วนตวั  หมายถึงเจา้หนี� ในหนี� สินดงักล่าวจะไม่สามารถทวงถาม  
ฟ้องร้องดาํเนินการบงัคบัชาํระหนี� จากลูกหนี�   หรือใช้วิธีการใดๆ เพื�อบงัคบัหรือจูงใจให้ลูกหนี�
ชาํระหนี� สินดงักล่าวให้แก่ตนไดอี้ก10   อย่างไรก็ตามแมลู้กหนี� จะไดรั้บประโยชน์จากสภาวะพกั
การชาํระหนี�  (Automatic Stay)  แต่ลูกหนี� จะตอ้งสูญเสียกองทรัพยสิ์นทั�งหมดซึ� งลูกหนี� มีอยู ่ณ 
วนัที�มีการยื�นคาํร้อง  ยกเวน้ทรัพยสิ์นบางประเภทที�ไม่ตกอยูภ่ายใตก้ารชาํระหนี�  เช่น เครื�องใชใ้น
บา้น  กรมธรรมป์ระกนัชีวิต เป็นตน้ โดยอาํนาจในการจดัการกองทรัพยสิ์นของลูกหนี�ทั�งหมดจะ
ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของผูช้าํระกิจการและทรัพยสิ์น 
 2.  กระบวนการฟื� นฟูสถานะทางการเงินของลูกหนี� ที�ประกอบอาชีพเกษตรกร 
 “เกษตรกร” คือ ผูที้�ประกอบอาชีพทางดา้นเกษตรกรรม เช่น ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน 
ชาวประมง และผูป้ระกอบอาชีพเลี�ยงสัตว ์
 ผูซึ้� งประกอบอาชีพเกษตรกรถือเสมือนเป็นผูส้ร้างแหล่งกาํเนิดสินคา้อุปโภคบริโภค
ต่างๆ ที�มีความจาํเป็นต่อประเทศทุกประเทศ ไม่วา่จะเป็นประเทศที�พฒันาแลว้ หรือประเทศที�กาํลงั
พฒันา ถ้าหากประเทศใดไม่สามารถผลิตสินคา้อุปโภคบริโภคให้เพียงพอต่อความตอ้งการของ
ประชากรในประเทศที�มีอตัราการเพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�อง ทาํให้ตอ้งมีการสั�งซื�อสินคา้มาจากประเทศ

                                                           

 8  แหล่งเดิม.  หนา้ 141. 
 9  แหล่งเดิม.  หนา้ 142. 
 10 ธญัญานุช  ตนัติกลุ.  เล่มเดิม.  หนา้ 89. 
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อื�น ซึ� งจะส่งผลต่อการสูญเสียเงินตรา  และสินคา้นั�นจะมีราคาที�สูงส่งผลต่ออตัราค่าครองชีพของ
ประชาชน  และอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในเวลาต่อมา11 
 ผูซึ้� งประกอบอาชีพเกษตรกรจึงเป็นบุคคลซึ�งมีความสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจทั�งภายใน 
และภายนอกประเทศเพราะเป็นเสมือนผูผ้ลิตอาหารเลี�ยงประชากร นอกจากนี� สินคา้การเกษตรบาง
ประเภทยงัเป็นสินคา้ส่งออกทาํให้เกิดรายไดเ้ขา้มาในประเทศ  การรักษาความมั�นคงทางการเงิน
ของผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรจึงนบัวา่เป็นเรื�องที�สาํคญัมากเพื�อให้เกษตรกรสามารถดาํรงชีพอยูไ่ด ้ 
อยา่งไรก็ตาม  หากพิจารณาจากสภาพความเป็นจริงสถานะภาพทางการเงินของเกษตรกรนบัวา่ยงัมี
ความน่าเป็นห่วง เพราะเป็นอาชีพที�มีรายได้ไม่สูงมากนักแต่กลบัตอ้งเผชิญกบัค่าครองชีพที�สูง 
รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการ ทาํให้เกษตรกรส่วนใหญ่ในหลายๆประเทศตอ้งพบกบั
ปัญหาหนี� สินที�เกิดขึ� น เกษตรกรบางรายอาจพบกับวิกฤตทางการเงินจนถึงขั�นต้องล้มละลาย  
เกษตรกรจึงเป็นอาชีพหนึ� งที�ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐ  ไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือทาง
นโยบาย หรือการใหค้วามคุม้ครองทางกฎหมาย 
 ประเทศสหรัฐอเมริกานับว่าเป็นประเทศที�เห็นความสําคัญของผู ้ประกอบอาชีพ
เกษตรกร โดยการสร้างกลไกทางกฎหมายขึ�นมาเฉพาะในการแกปั้ญหาหนี� สินของเกษตรกร โดย
บญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา บรรพ 11 หมวดที� 12 (United States Code – Title 11 
Chapter 12) 
 กระบวนการฟื� นฟูสถานะทางการเงินของลูกหนี� ที�ประกอบอาชีพเกษตรถือเป็น
บทบญัญติัที�ออกแบบมาเป็นพิเศษสาํหรับใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกร โดยคาํนึงถึง
สภาพเศรษฐกิจที�แทจ้ริงของผูป้ระกอบเกษตรกร ทั�งนี� ผูที้�มีสิทธิยื�นคาํร้องภายใต ้กระบวนการ
ดงักล่าวนั�น ไม่ใช่เฉพาะตวัของเกษตรกรเท่านั�นแต่ยงัรวมถึงคู่สมรสของเกษตรกรดว้ย โดยผูที้�จะ
ยื�นคําร้องจะต้องมีรายได้มากว่า ร้อยละ 50  ของรายได้ทั� งหมดมาจากเกษตรกรรม12  ซึ� ง 
กระบวนการดงักล่าวนั�นพยายามขจดัอุปสรรคต่างๆที�ลูกหนี�อาจตอ้งเผชิญในการเขา้สู่กระบวนการ
ฟื� นฟูอื�นๆ ของกฎหมายลม้ละลาย  ทาํให้กระบวนการฟื� นฟูตามสถานะทางการเงินของลูกหนี� ที�
ประกอบอาชีพเกษตรจึงมีความกระชบั รวดเร็ว ไม่ซบัซอ้น และประหยดัค่าใชจ่้าย 
 กระบวนการฟื� นฟูสถานะทางการเงินของลูกหนี� ซึ� งประกอบอาชีพเกษตรตอ้งเป็นการ
ยื�นคาํร้องโดยสมคัรใจ โดยลูกหนี� เป็นผูย้ื�นเท่านั�น กระบวนการนี� ไดถู้กสร้างขึ�นครั� งแรกในปี ค.ศ. 
1986 เป็นช่วงที�เกษตรกรเกิดวิกฤตทางการเงินทั�วประเทศ และไดถู้กประกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการ

                                                           

 11 ทองโรจน์   อ่อนจนัทร์.  (2526).  เศรษฐศาสตร์เกษตร.  หนา้ 15. 
 12 David  Leibowitz.  What’s a family farmer? Someone who can file Chapter 12.  Available URL : 
www.bankruptcylawnetwork.com. 
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ในปี ค.ศ. 2005   โดยกาํหนดให้เกษตรกรสามารถยื�นคาํร้องขอความช่วยเหลือในการฟื� นฟูสถานะ
ทางการเงินโดยการลดหนี�   และจัดโครงสร้างหนี� เพื�อให้กิจการของเกษตรกรอยู่ต่อไปได ้ 
กระบวนการนี� ไม่ใช้กับเกษตรกรที�ต้องการเลิกกิจการแต่กระบวนการดังกล่าวเหมาะสําหรับ
เกษตรกรที�ตอ้งการต่อสู้กบัปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน เพื�อใหกิ้จการของตนรอดพน้จาก
วกิฤตทางการเงิน13 
 การยื�นของฟื� นฟูสถานะทางการเงินของลูกหนี� ซึ� งประกอบอาชีพเกษตรนี�สามารถใชไ้ด้
ทั�งบุคคลธรรมดา  และนิติบุคคลที�ประกอบกิจการเกษตรกรรม  วิทยานิพนธ์ฉบบันี� จะศึกษาเฉพาะ
กรณีของเกษตรกรที�เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั�น  
 2.1  ลูกหนี� ซึ� งมีสิทธิในการยื�นคาํร้องจะตอ้งเขา้หลกัเกณฑที์�กาํหนด ดงัต่อไปนี� 14 

 1.  บุคคลธรรมดา หรือคู่สมรส 
 2.  มีหนี� สินทั�งหมดไม่เกิน  3,544,525 ดอลล่์า 
 3.  หนี� สินที�เกิดขึ�นอยา่งนอ้ยร้อยละ 50  ตอ้งมาจากเกษตรกรรม 
 4.  รายไดม้ากกวา่ร้อยละ 50  ในปีก่อนหนา้นี�ตอ้งมาจากการเกษตรกรรม 

 2.2  ขั�นตอนปฏิบติัในการดาํเนินกระบวนการฟื� นฟูสถานะทางการเงินของลูกหนี� ซึ� ง
ประกอบอาชีพเกษตรกร 
 กฎหมายลม้ละลายของสหรัฐอเมริกาไดบ้ญัญติัขั�นตอนในการปฏิบติัตามกระบวนการ
ฟื� นฟูสถานะทางการของลูกหนี� ซึ� งประกอบอาชีพเกษตรกร  เป็นกระบวนการที�มีความแม่นยาํและ
แน่นอนในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร โดยเกษตรกรผูย้ื�นคาํร้องเป็นผูเ้สนอแผนฟื� นฟูจึงรู้ถึง
ปัญหาหนี� สินของตนเป็นอย่างดี อีกทั�งยงัตอ้งได้รับคาํปรึกษาจากทนายความก่อนที�จะยื�นคาํร้อง  
แผนการฟื� นฟูที�เสนอต่อศาลนั�น ตอ้งอธิบายถึงวิธีการที�จะทาํให้กิจการยงัคงดาํเนินต่อไปได้ใน
ขณะที�อยู่ในระหว่างการฟื� นฟูและหลงัจากที�ไดรั้บการปลดจากลม้ละลายแลว้  จึงอาจกล่าวไดว้่า
แผนฟื� นฟูจะตอ้งกาํหนดเป็นสองวาระ คือ แผนระยะสั�นและระยะยาว  อยา่งไรก็ตาม หากเจา้หนี� ไม่
เห็นดว้ยกบัแผนก็สามารถที�จะคดัคา้นแผนดงักล่าวได ้ ซึ� งเจา้หนี� อาจจะให้เหตุผลในการโตแ้ยง้
แผน ดงัต่อไปนี� 15 

                                                           

 13 Robert  Moore.  Hope for financially stressed family farmers.  Available URL : 
http://ohioagmanager.osu.edu/financial-management/chapter-12-bankruptcy-hope-for-financially-stressed-
family-farms/ 
 14 Riley  C.Walter.  (July 2010).  Chapter 12 Bankruptcy : Restructuring and saving the family farm 
or family dairy.  Available URL : www.w2LG.com 
 15 Robert  Moore.  Ibid. 
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 1. เจา้หนี� จะไดรั้บการชาํระหนี�ตามแผนนอ้ยกวา่กรณีที�ลูกหนี� เขา้สู่กระบวนการชาํระ
บญัชี 
 2.  ในแผนไม่มีการยนืยนัวา่ หนี� สินทั�งหมดของลูกหนี�จะไดรั้บการจดัการภายใน 3-5 ปี 
 ศาลลม้ละลายจะทาํการพิจารณาแผนฟื� นฟู ถา้เห็นชอบดว้ยแผนก็จะสั�งเห็นชอบดว้ย
แผน หรือแต่ถา้ไม่เห็นชอบดว้ยแผนก็จะปฏิเสธแผนดงักล่าว  ในกรณีที�ศาลไม่เห็นชอบดว้ยแผน
นั�น ศาลอาจสั�งให้มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงแผน  หรืออาจสั�งให้เปลี�ยนไปสู่กระบวนการชาํระบญัชี
ก็ได้   หลกัเกณฑ์ที�ศาลใช้พิจารณาแผนและมีคาํสั�งเห็นชอบด้วยแผน  ศาลมีหลกัการพิจารณา
ดงัต่อไปนี� 16 
 1.  แผนการฟื� นฟูตอ้งยื�นโดยผูมี้สิทธิ และยื�นโดยสุจริต โดยผูย้ื�นจะตอ้งมีเจตนาในการ
ฟื� นฟูเพื�อใหกิ้จการสามารถดาํรงอยูไ่ดต่้อไป 
 2.  แผนจะตอ้งกาํหนดวธีิการชาํระหนี�วา่จะดาํเนินการอยา่งไร 
 3.  แผนจะตอ้งกาํหนดใหเ้จา้หนี� บุริมสิทธิ ,หนี�ภาษี, การจ่ายค่าอุปการะเลี�ยงดูบุตรและ
ภริยาที�หยา่ร้างกนัแลว้  ไดรั้บชาํระเตม็จาํนวน 
 เมื�อศาลเห็นชอบดว้นแผนการฟื� นฟูที�เกษตรกรเสนอแลว้  เกษตรกรจะตอ้งปฏิบติัไป
ตามแผนการนั�น  ซึ� งการทาํแผนฟื� นฟูที�เสนอต่อศาลนั�นส่วนใหญ่จะแผนจะถูกออกแบบมาให้
เกษตรกรบริหารแผนในงบประมาณที�จาํกดั ทั�งค่าใช้จ่ายในการทาํเกษตรกรรม และค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจาํวนั แน่นอนว่าเป็นเรื�องยากมากที�จะปฏิบติัตามแผนในระยะยาว เนื�องมาจากค่าใชจ่้าย
ของเกษตรกรมกัจะเกินงบประมาณที�จาํกดัไว ้ดงันั�นสิ� งสําคญัในการออกแบบแผนฟื� นฟูจึงตอ้ง
คาํนึงถึงเกษตรกรดว้ยวา่สามารถใชจ่้ายอยูภ่ายใตง้บประมาณที�จาํกดันั�นหรือไม่17 
 เกษตรกรสามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขของแผนไดท้ั�งหมด  ศาลจะสั�งให้เกษตรกรปลด
จากการเป็นบุคคลลม้ละลาย  ซึ� งมีผลให้เกษตรกรไดรั้บการปลดปล่อยจากหนี� สินของเขา เช่น หนี�
บตัรเครดิตต่างๆ รวมถึงหนี� ที�ไม่มีหลกัประกนั  ยกเวน้หนี� ที�มีขอ้สัญญาระยะยาว เช่น หนี� จาํนอง 
เป็นตน้ ดงันั�น อาจกล่าวไดว้า่ การปลดจากลม้ละลายตามกระบวนการนี�  คือ เกษตรกรจะไม่ตอ้งอยู่
ภายใตเ้งื�อนไขของแผน  และการควบคุมของทรัสตี (Trustee) อีกต่อไป18 

 

 

 

                                                           

 16 Ibid. 
 17 Ibid. 
 18 Ibid. 
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 3.  กระบวนการฟื� นฟูสถานะทางการเงินของลูกหนี� บุคคลธรรมดาที�มีรายไดป้ระจาํ   
 กระบวนการในการฟื� นฟูสถานะทางการเงินของลูกหนี� บุคคลธรรมดาที�มีแหล่งเงินได้
ประจาํที�ลูกหนี�ไดรั้บ  โดยกระบวนการดงักล่าวไดอ้อกแบบมาเพื�อช่วยเหลือลูกหนี� บุคคลธรรมดาที�
มีคุณสมบติัตามที�กาํหนด  โดยทาํให้ลูกหนี� บุคคลธรรมดาสามารถนําส่วนหนึ� งของรายได้ใน
อนาคตมาชาํระหนี� คืนแก่บรรดาเจา้หนี� ทั�งหลายไม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วนภายในระยะเวลาการ
ชําระหนี� ที�ขยายออกไป  หรือโดยวิธีอื�นใด  จึงอาจกล่าวได้ว่ากระบวนการฟื� นฟูดังกล่าว 
เปรียบเสมือนเป็นกระบวนการที�เขา้มาช่วยเหลือบรรเทาสภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงินของ
ลูกหนี� 19  จึงนับว่าเป็นกระบวนการฟื� นฟูที�เป็นประโยชน์ต่อลูกหนี� อย่างมาก  ทั� งลูกหนี� บุคคล
ธรรมดาที�เป็น “มนุษย์เงินเดือน” และลูกหนี� ที�ประกอบธุรกิจส่วนตวัไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการค้า
พาณิชย์หรือไม่ก็ตาม  เนื�องจากกระบวนการดงักล่าวมุ่งที�จะส่งเสริมให้ลูกหนี� ได้รับการฟื� นฟู
มากกวา่ที�จะใหลู้กหนี� เขา้สู่กระบวนการชาํระบญัชี 
 3.1  หลกัเกณฑก์ารเขา้สู่กระบวนการฟื� นฟูสถานะทางการเงินของลูกหนี� บุคคลธรรมดา
ที�มีรายไดป้ระจาํ 
 การฟื� นฟูสถานะทางการเงินของลูกหนี� บุคคลธรรมดาที�มีรายไดป้ระจาํนี�  ใหสิ้ทธิเฉพาะ
ลูกหนี� เท่านั�นในการยื�นคาํร้องขอฟื� นฟู  เนื�องจากการยื�นคาํร้องดงักล่าวสามารถนาํเงินประเภท
ค่าจา้ง หรือรายไดใ้นอนาคตมาบงัคบัชาํระหนี�ภายใตแ้ผนฟื� นฟูสถานะทางการเงิน  ซึ� งการกระทาํ
ดงักล่าวถือเป็นการกระทาํที�ฝ่าฝืนกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา  เวน้แต่เป็นการ
กระทาํโดยความยินยอมของลูกหนี� เอง  การที�ลูกหนี� ยื�นคาํร้องขอฟื� นฟู ถือเป็นการให้ความยินยอม
จึงไม่ขดักบัรัฐธรรมนูญ 
 3.2  คุณสมบติัของลูกหนี� ซึ� งมีสิทธิยื�นคาํร้องขอฟื� นฟูสถานะทางการเงิน จะตอ้งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี�  

1.  ลูกหนี� บุคคลธรรมดาที�มีรายไดป้ระจาํ  ณ  วนัที�ยื�นคาํร้องขอมีภาระหนี� ไม่มี
ประกนัทั�งจาํนวนแน่นอนหรือไม่แน่นอนรวมกนัแลว้นอ้ยกวา่  250,000 ดอลลาร์ และภาระหนี� มี
ประกนัทั�งจาํนวนแน่นอน หรือไม่แน่นอนรวมกนัแลว้น้อยกว่า 750,000 ดอลลาร์  หรือลูกหนี�
บุคคลธรรมดาที�มีรายไดป้ระจาํ และสามีหรือภริยาของบุคคลนั�น  ซึ� งมีภาระหนี�  ณ  วนัยื�นคาํร้องขอ 
เป็นภาระหนี�ไม่มีประกนัทั�งจาํนวนแน่นอน หรือไม่แน่นอนรวมกนัแลว้นอ้ยกวา่ 250,000 ดอลลาร์ 
และภาระหนี� มีประกนัทั�งจาํนวนแน่นอน  หรือไม่แน่นอนรวมกนัแลว้นอ้ยกวา่ 750,000 ดอลลาร์20 

                                                           

 19 ณกรณ์  กลุพิโมกข.์  (2544).  มาตรการฟื�นฟูสถานะทางการเงินของลกูหนี�บคุคลธรรมดาทีIมีรายได้
ประจาํ.  หนา้ 46. 
 20 United State Code – Title 11 Section.109(e) 

DPU



40 

2.  หา้มบุคคลธรรมดา หรือครอบครัวของเกษตรกร (Family Farmer) ยื�นคาํร้องขอ
เป็นลูกหนี�ภายใตป้ระมวลกฎหมายนี� อีก  หากปรากฏขอ้เท็จจริงวา่ภายในกาํหนด  180  วนัก่อนวนั
ยื�นคาํร้องฟื� นฟูสถานะทางการเงินในคดีนี�    ลูกหนี� เป็นบุคคลที�เคยยื�นคาํร้องขอฟื� นฟูสถานะทางการ
เงินภายใตป้ระมวลกฎหมายนี�มาก่อนแลว้ และ 

(1)  คดีของลูกหนี� ได้ถูกศาลยกคาํร้องด้วยเหตุที�ลูกหนี� เจตนาไม่ปฏิบติัตาม
คาํสั�งของศาลโดยทุจริต หรือความปรากฏต่อศาลว่าลูกหนี� ยื�นคาํร้องขอฟื� นฟูสถานะทางการเงิน
โดยสุจริต 

(2)  ศาลได้มีคาํสั�งอนุญาตให้ถอนคาํร้องขอฟื� นฟูสถานะทางการเงินตามที�
ลูกหนี� ร้องขอ  และเป็นคดีที�ไดมี้การยื�นคาํร้องขอปลดเปลื�องสภาวะพกัการชาํระหนี�ชั�วคราว21 
 การเริ�มตน้กระบวนการฟื� นฟูสถานะทางการเงินของลูกหนี� บุคคลธรรมดาที�มีรายได้
ประจาํ  นอกจากสามารถยื�นคาํร้องขอโดยสมคัรใจของลูกหนี�แลว้  อาจเริ�มตน้กระบวนการฟื� นฟู
สถานะทางการเงินโดยกรณีการโอนยา้ยคดี (Conversion)  จากกระบวนการชาํระบญัชี   กล่าวคือ  
ลุกหนี� บุคคลธรรมดาอาจร้องขอจดัการภาระหนี�ของตนโดยกระบวนการชาํระบญัชี แต่ลูกหนี�ก็ยงัมี
สิทธิร้องขอโอนยา้ยคดีไปสู่กระบวนการฟื� นฟูสถานะทางการเงินได ้ หากเป็นลูกหนี� บุคคลธรรมดา
ที�มีคุณสมบติัตามที�กาํหนด   นอกจากนี�คดีที�มีการชาํระบญัชีตอ้งเริ�มจากความสมคัรใจของลูกหนี�
เท่านั�นจึงสามารถโอนคดีไปสู่กระบวนการฟื� นฟูสถานะทางการเงินได ้ ดงันั�นหากคดีที�มีการชาํระ
บญัชีของลูกหนี� เริ�มตน้โดยการร้องขอของเจา้หนี�  (Involuntary Liquidation)  ลูกหนี� ไม่อาจร้องขอ
เพื�อโอนคดีไปสู่กระบวนการดงักล่าวได ้
 การยื�นคาํร้องขอฟื� นฟูสถานะทางการเงิน  ลูกหนี� บุคคลธรรมดาที�มีคุณสมบติัตอ้งยื�นคาํ
ร้องขอฟื� นฟูสถานะทางการเงินพร้อมรายงานทรัพยสิ์นของตน  และแผนฟื� นฟูสถานะทางการเงิน  
แต่สําหรับลูกหนี� บุคคลธรรมดาที�ประกอบกิจการ  นอกจากจะต้องยื�นคาํร้องขอฟื� นฟูสถานะ
ทางการเงินพร้อมกบัรายงานทรัพยสิ์นแลว้  ยงัจะตอ้งยื�นรายงานทางการเงินดว้ย22 
 โครงสร้างระบบกฎหมายลม้ละลายของประเทศสหรัฐอเมริกาไดมี้การแยกกลไกการ
ลม้ละลายตามลกัษณะของลูกหนี�    สําหรับเจา้หนี�กฎหมายลม้ละลายให้สิทธิแก่เจา้หนี� ในการยื�นคาํ
ร้องขอให้ลูกหนี� ที�เป็นบุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการค้าพาณิชย์ล้มละลายได้ ตาม
กระบวนการชาํระบญัชีลูกหนี�  (Liquidation)   
 

                                                           

 21 United State Code – Title 11 Section.109(g) 
 22 ณกรณ์  กลุพิโมกข.์  เล่มเดิม.  หนา้ 55. 
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 สําหรับลูกหนี� บุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชยก์ฎหมายลม้ละลาย
เปิดโอกาสให้ลูกหนี� สามารถเลือกช่องทางที�เหมาะสําหรับตนเองในการเข้าสู่กระบวนการ
ลม้ละลายได ้  ไม่วา่จะเป็นการยื�นคาํร้องขอชาํระบญัชี  หรือขอฟื� นฟูสถานะทางการเงินของลูกหนี�  
แต่การสมคัรใจเขา้สู่กระบวนการดงักล่าวโดยลูกหนี�  (Voluntary Bankruptcy) แตกต่างกบักรณีที�
เจา้หนี� เป็นผูย้ื�นคาํร้องตรงที�ศาลไม่จาํเป็นตอ้งไต่สวนคาํร้องของลูกหนี� อีก  ทาํให้กระบวนการ
ลม้ละลายโดยลูกหนี�สมคัรใจ ดาํเนินไปอยา่งรวดเร็วและเป็นประโยชน์แก่ลูกหนี� ในการไดรั้บการ
ปลดจากลม้ละลายตามไปดว้ย (ภายใน 60-90 วนันบัแต่ยื�นคาํร้อง)  ซึ� งลูกหนี� บุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่
ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชยส่์วนใหญ่มกัเลือกใชก้ระบวนการฟื� นฟูสถานะทางการเงิน  ซึ� งเป็น
มาตรการที�เหมาะสาํหรับบุคคลธรรมดาซึ�งมีรายไดป้ระจาํหรือ “มนุษยเ์งินเดือน”  
 มาตรการฟื� นฟูสถานะทางการเงินของลูกหนี� บุคคลธรรมดาที�มีรายไดป้ระจาํดงักล่าว
ข้างต้นนั�นเกิดขึ� นเพราะความเชื�อมั�นว่าลูกหนี� มีลักษณะเฉพาะที�แตกต่างกันในแต่ละประเภท  
ดงันั�นเพื�อสร้างโอกาสในการฟื� นฟูสถานะทางการเงินให้ประสบความสําเร็จมากขึ�น  การให้ความ
ช่วยเหลือลูกหนี� บุคคลธรรมดาในการฟื� นฟูสถานะทางการเงินจึงมีแนวทางที�แตกต่างเพื�อให้เกิด
ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลูกหนี�   และจากมาตรการฟื� นฟูสถานะทางการเงินลูกหนี� บุคคล
ธรรมดาที�มีรายไดป้ระจาํ  สะทอ้นให้เห็นวา่กลไกหรือมาตรการที�บญัญติัขึ�นไดพ้ยายามสร้างความ
สมดุลระหว่างการให้ความคุม้ครองลูกหนี� ให้ได้รับโอกาสในการฟื� นฟูสถานะทางการเงิน  โดย
คาํนึงถึงลกัษณะเฉพาะตวัของลูกหนี� บุคคลธรรมดา  มุ่งเนน้มาตรการที�มีความเรียบง่าย  ไม่ซบัซ้อน  
ประหยดัเวลา  ประหยดัเวลาและภาระค่าใช้จ่ายในขณะเดียวกนัก็คาํนึงถึงการให้ความคุม้ครอง
เจา้หนี�ทั�งหลายอยา่งเพียงพอดว้ยเช่นกนั  
 3.1.1.2  ขอ้จาํกดัสิทธิของบุคคลลม้ละลาย 

 1.  ขอ้จาํกดัสิทธิที�มีผลกระทบต่อทรัพยสิ์น (Effect on Property) 
 การเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายตามกฎหมายลม้ละลายของประเทศสหรัฐอเมริกา  ใน
บางกระบวนการลูกหนี� อาจตอ้งถูกจาํกดัสิทธิในการจดัการทรัพยสิ์น เช่น  การเขา้สู่กระบวนการ
ชาํระบญัชี ลูกหนี� จะตอ้งสูญเสียอาํนาจในการจดัการทรัพยสิ์นและประโยชน์ใดๆ ในทรัพยสิ์นที�
ลูกหนี� มีอยู่ก่อนวนัเริ�มคดี  โดยกฎหมายให้อาํนาจทรัสตี (Trustee)  ในการจดัการทรัพยสิ์นของ
ลูกหนี�ทั�งหมด เมื�อทรัสตี(Trustee)รวบรวมทรัพยสิ์นของลูกหนี� ไวเ้ป็น “กองทรัพยสิ์นของลูกหนี� ” 
ทรัสตี(Trustee)จะทาํหนา้ที�เสมือนเป็นตวัแทนของกองทรัพยสิ์นลูกหนี� ซึ� งจะตอ้งจดัการทรัพยสิ์น
เพื�อประโยชน์ของฝ่ายเจา้หนี�   นอกจากนี�ทรัสตี(Trustee)มีหนา้ที�ส่งคืนทรัพยสิ์นที�ไดรั้บการยกเวน้
ตามกฎหมาย (Exempted Asset) คือ ทรัพยสิ์นที�ไม่อยู่ในข่ายที�จะตอ้งถูกบงัคบัชาํระหนี�  ซึ� งเป็น
ทรัพย์สินประเภทที�มีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของลูกหนี�  เช่น เงินสด รถ เครื�องใช้ในบา้น 
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กรมธรรมป์ระกนัชีวิต เป็นตน้ ลูกหนี� มีสิทธิเก็บรักษาไวไ้ดต่้อไป23 การที�กฎหมายกาํหนดประเภท
ของ “ทรัพยสิ์นที�ไดรั้บยกเวน้” เพื�อให้สิทธิลูกหนี� ในการถือครองทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อไปมาจาก
แนวความคิดที�ว่า ลูกหนี� จาํเป็นตอ้งมีขา้วของเครื�องใช้บางอย่างที�จาํเป็นในการดาํรงชีพเหลืออยู่
ภายหลังจากการสิ�นสุดการล้มละลาย  อย่างไรก็ตามเนื�องจากประเทศสหรัฐอเมริกามีระบบ
กฎหมายแบบที�มีทั�งกฎหมายระดบัสหพนัธรัฐ (Federal Law) และระดบัมลรัฐ ประเภทของ
ทรัพย์สินที�ไดรับการยกเวน้ในแต่ละมลรัฐจึงแตกต่างกันออกไป รวมทั�งบางมลรัฐอาจมีความ
แตกต่างไปจากกฎหมายในระดบัสหพนัธรัฐดว้ย เช่น มลรัฐมิดเวส ไดย้กเวน้ทรัพยสิ์นประเภทที�อยู่
อาศยัโดยไม่จาํกดัราคา   แต่มลรัฐเท็กซัส และไอโอว่า ไดย้กเวน้ทรัพยสิ์นประเภทที�อยู่อาศยัแต่
จาํกดัราคาไวที้�หนึ� งลา้นเหรียญสหรัฐ24 เป็นตน้  ส่วนทรัพยสิ์นที�ไม่อยู่ในข่ายที�ไดรั้บการยกเวน้ 
ทรัสตี (Trustee) มีหนา้ที�ในการนาํไปจาํหน่าย หรือวิธีอื�นใด เพื�อนาํเงินมาจดัสรรชาํระหนี� ให้แก่
เจา้หนี�ทั�งหลายของลูกหนี� 25 
 สําหรับการเขา้สู่กระบวนการฟื� นฟูสถานะทางการเงินของลูกหนี� ที�มีรายไดป้ระจาํ  ใน
เรื�องการถูกจาํกดัทรัพยสิ์นของลูกหนี� นั�นจะมีความแตกต่างจากการเขา้สู่กระบวนการชาํระบญัชี
อย่างสิ�นเชิง  เนื�องจากว่าการเขา้สู่กระบวนการฟื� นฟูดงักล่าว เป็นกระบวนการที�มุ่งให้ความ
ช่วยเหลือลูกหนี� เพื�อใหลู้กหนี�สามารถชาํระหนี�ใหแ้ก่เจา้หนี�ได ้ เนื�องจากวตัถุประสงคข์องกฎหมาย
ที�แตกต่างกนันี� เอง ทาํใหก้ารเขา้สู่กระบวนการฟื� นฟูสถานะทางการเงินของลูกหนี� ที�มีรายไดป้ระจาํ  
ลูกหนี� ยงัคงเป็นผูค้รอบครอง และมีอาํนาจในการจดัการทรัพย์สินของตนอยู่ แต่จะตอ้งบริหาร
ทรัพยสิ์นภายใตแ้ผนการที�เสนอและไดรั้บการอนุมติัแลว้ โดยมีทรัสตี(Trustee) เป็นผูค้วบคุมดูแล
การดาํเนินการของลูกหนี� 26  

2.  ขอ้จาํกดัสิทธิที�มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ (Effects on Job) 
 การตกเป็นบุคคลลม้ละลายภายใตก้ฎหมายลม้ละลายของประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ค่อย
จะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของบุคคลลม้ละลายมากนกั เนื�องจากกฎหมายลม้ละลายของ
สหรัฐอเมริกาไดมี้บทบญัญติัในการคุม้ครองศกัดิ� ศรีของลูกหนี� ไวว้่าหากผูใ้ดตั�งขอ้รังเกียจบุคคล
ลม้ละลายถือเป็นการกระทาํที�เลือกปฏิบติั (Discriminate) 
 

                                                           

 23 แหล่งเดิม. 
 24 แหล่งเดิม. 
 25 United States Code – Title 11 Section.726 
 26 สุธีร์  ศุภนิตย.์  แหล่งเดิม. 
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 กฎหมายล้มละลายสหรัฐอเมริกาไดคุ้ม้ครองลูกหนี� ซึ� งเป็นบุคคลล้มละลายให้ได้รับ
ความเป็นธรรมในการประกอบอาชีพ โดยกําหนดหลักเกณฑ์ที�ใช้บังคับกับนายจ้างซึ� งเป็น
หน่วยงานของรัฐไวว้่า  “หน่วยงานภาครัฐห้ามปฏิเสธ, เพิกถอน, เลื�อน  หรือปฏิเสธการต่อ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ, ใบอนุญาต, ใบอนุญาตกรรมสิทธ์, สัมปทาน หรือใบอนุญาตอยา่งอื�น
ทาํนองเดียวกนั  การกาํหนดเงื�อนไขในการใช้สิทธิที�เป็นการเลือกปฏิบติั,  ปฏิเสธการวา่จา้งงาน, 
ทาํให้การจา้งงานสิ�นสุดลง  หรือเลือกปฏิบติัในการวา่จา้งงาน  ต่อบุคคลที�เคยเป็นหรือเป็นลูกหนี�
ภายใตก้ระบวนการลม้ละลาย” 27 
 สําหรับกรณีนายจ้างซึ� งเป็นเอกชน ก็มีกฎหมายคุ้มครองลูกจ้างที�ตกเป็นบุคคล
ลม้ละลายไวว้่า “นายจา้งเอกชนไม่สามารถยุติการจา้งงาน  หรือเลือกปฏิบติัในการจา้งงาน  ต่อ
บุคคลซึ� งเป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย  หรือเป็นลูกหนี� ที�เข้าสู่กระบวนการล้มละลายตาม
พระราชบญัญติัลม้ละลาย  หรือบุคคลที�เกี�ยวของกบัลูกหนี� ที�ลม้ละลาย เหตุเพราะเขาตกเป็นบุคคล
ล้มละลาย”28  อย่างไรก็ตาม กฎหมายไม่ได้ห้ามนายจ้างที�เป็นเอกชนในการเลือกปฏิบติัในการ
วา่จา้งงาน ซึ� งนายจา้งเอกชนมีสิทธิที�จะปฏิเสธบุคคลที�มาสมคัรงาน  หรือกาํหนดคุณสมบติัของผู ้
มาสมคัรงานวา่ตอ้งไม่เป็น หรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลายก็ได ้ซึ� งกรณีนี�นายจา้งที�เป็นหน่วยงานของ
ภาครัฐไม่อาจที�จะปฏิเสธผูที้�มาสมคัรงานเพราะเหตุวา่เขาตกเป็นบุคคลลม้ละลายได้29  ดงันั�นจึงอาจ
กล่าวไดว้า่ผลกระทบจากการประกอบอาชีพของบุคคลลม้ละลายนั�นจะถูกจาํกดัสิทธิเช่นไรขึ�นอยู่
วา่ ลูกหนี� เป็นลูกจา้งที�สังกดัในหน่วยงานใด 

3.1.2  ประเทศองักฤษ 
 กฎหมายลม้ละลายของประเทศองักฤษ (Insolvency Act 1986)  ไดแ้บ่งแยกบทบญัญติั
ในส่วนของการลม้ละลายของลูกหนี� ซึ� งเป็นบุคคลธรรมดา  และลูกหนี� ซึ� งเป็นนิติบุคคลออกจากกนั
อย่างชัดเจน  แต่อย่างไรก็ตาม หลกัเกณฑ์การเขา้สู่กระบวนการล้มละลายระหว่างลูกหนี� ที�เป็น
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลของประเทศองักฤษมิไดมี้ความแตกต่างกนัมากนกั  โดยกฎหมายให้
สิทธิทั�งลูกหนี� และเจา้หนี� ในการยื�นคาํร้องขอให้ลูกหนี� เขา้สู่กระบวนการล้มละลายได้ เมื�อเข้า
องคป์ระกอบตามที�กฎหมายกาํหนด 
 ในทางทฤษฎีการล้มละลายของนิติบุคคลและการลม้ละลายของบุคคลธรรมดานั�นมี
สถานะทางกฎหมายแตกต่างกนัอยา่งสิ�นเชิง  กล่าวคือ  การลม้ละลายของนิติบุคคลจะมีผลทาํให้นิติ

                                                           

 27 United States Code – Title 11 Section.525(a) 
 28 United States Code – Title 11 Section.525(b) 
 29 Hamid  Jabbar.  Bankruptcy and Employment Crimination.   จาก www.jabbarlegal.com/2011/02/05/ 
Bankruptcy –Employment-Discrimination 
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บุคคลตอ้งสิ�นสถานะทางกฎหมายไปอยา่งสิ�นเชิงดว้ยการเลิกกิจการ (Winding up)  ส่วนการ
ลม้ละลายของบุคคลธรรมดามิไดท้าํให้สภาพบุคคลของลูกหนี� สูญสิ�นไป  เพียงแต่เป็นการจาํกดั
สิทธิและเสรีภาพบางประการ  อยา่งไรก็ตามกฎหมายลม้ละลายของประเทศองักฤษ มีวตัถุประสงค์
ในการปลดลูกหนี�ให้หลุดพน้จากหนี� ที�ไม่สามารถชาํระได ้และให้โอกาสลูกหนี� ในการเริ�มตน้ชีวิต
ใหม่หลงัการจดัสรรทรัพยสิ์นชาํระหนี� ให้แก่เจา้หนี� แลว้  ซึ� งการเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายของ
ลูกหนี� ที�เป็นบุคคลธรรมดานั�นมิไดมี้การแบ่งแยกประเภทของลูกหนี� ลกัษณะการประกอบอาชีพ 
หรือฐานะทางเศรษฐกิจแต่อยา่งใด30 
 3.1.2.1  หลกัเกณฑก์ารเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายของบุคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบ
ธุรกิจการคา้พาณิชย ์
 กฎหมายลม้ละลายของประเทศองักฤษไดก้าํหนดให้บุคคลที�มีสิทธิเริ�มตน้คดีโดยการ
ยื�นขอให้ลูกหนี� ลม้ละลายไว ้3 ประเภท ไดแ้ก่ เจา้หนี�   ลูกหนี�   และบุคคลที�เขา้มาควบคุมดูแลการ
ปฏิบติัตามขอ้ตกลงดว้ยความสมคัรใจ (Voluntary Arrangement) ซึ� งมีหลกัเกณฑ์ที�แตกต่างกนั
ออกไป  ดงัต่อไปนี�  
 1.1  การยื�นขอใหล้ม้ละลายโดยเจา้หนี�  
 บุคคลที�เป็นเจา้หนี� ผูมี้สิทธิยื�น คือ  บุคคลที�มีหนี� ตามกฎหมายลม้ละลาย (Bankruptcy 
Debts)  ซึ� งไดแ้ก่ หนี� หรือสิทธิเรียกร้องที�เกิดขึ�นและมีอยู่ก่อนการลม้ละลายของลูกหนี�   รวมทั�ง
ดอกเบี�ยในหนี�หรือสิทธิเรียกร้องดงักล่าวดว้ย 

1)  คุณสมบติัของเจา้หนี� ซึ� งมีสิทธิยื�นคาํฟ้องขอใหลู้กหนี�ลม้ละลาย 
ก.  เจา้หนี� รายเดียว  หรือหลายรายร่วมกนัยื�นคาํฟ้อง โดยจาํนวนหนี�ไม่ต ํ�ากวา่ 

750 ปอนด์31  
ข.  มูลหนี� ที�ยื�นฟ้องให้ลูกหนี�ลม้ละลายตอ้งเกิดขึ�นและมีอยูก่่อนการลม้ละลาย

ของลูกหนี�   
ค.  มูลหนี� ที�มีจาํนวนหนี� ที�แน่นอน และถึงกาํหนดชาํระแลว้32 
ง. มูลหนี� ที�ไม่มีหลักประกัน (Unsecured Debt)   หรือเจ้าหนี� ยอมสละ

หลกัประกนัหรือยื�นขอรับชาํระหนี�ในส่วนที�ไม่มีหลกัประกนั33 

                                                           

 30 สุธีร์  ศุภนิตย.์  เล่มเดิม.  หนา้ 100. 
 31 Insolvency Act 1986,Section.267(4) 
 32 Insolvency Act 1986,Section.267(2)(b) 
 33 Insolvency Act 1986,Section.267(2)(b) และ Section.269 
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 ในกรณีที�เจา้หนี� เป็นผูย้ื�นคาํฟ้องให้ลูกหนี�ลม้ละลายนั�น กฎหมายลม้ละลายขององักฤษ
ใชห้ลกัเกณฑ์การพิจารณาวา่ “ลูกหนี� ไม่สามารถชาํระหนี� ได”้ เมื�อมีเหตุการณ์ตามขอ้สันนิษฐานที�
กฎหมายกาํหนดไว ้ใหถื้อวา่ลูกหนี�ไม่สามารถชาํระหนี� ได ้  เนื�องจากกฎหมายมองวา่หากให้เจา้หนี�
เป็นผูมี้ภาระในการพิสูจน์วา่ลูกหนี� ไม่สามารถชาํระหนี� ไดก้็จะเป็นการโยนภาระให้กบัเจา้หนี�มาก
เกินไป เพราะเจา้หนี� ยอ่มไม่อาจเขา้ถึงขอ้มูลที�จะนาํมาพิสูจน์สถานะทางการเงินหรือทรัพยสิ์นของ
ลูกหนี� ได ้จึงไดก้าํหนดให้เจา้หนี�แสดงต่อศาลว่า ลูกหนี� มีพฤติการณ์ตามขอ้สันนิษฐานที�กฎหมาย
กาํหนดก็เพียงพอแลว้    ขอ้สันนิษฐานที�กฎหมายกาํหนดให้ถือวา่ “ลูกหนี� ไม่สามารถชาํระหนี� ได”้ 
มีดงัต่อไปนี� 34 
 1. เจ้าหนี� ได้ส่งหนังสือเรียกให้ลูกหนี� ชําระหนี� แล้วแต่ลูกหนี� ไม่ชําระหนี� หรือให้
ประกนัภายใน 3 สัปดาห์เจา้หนี�สามารถยื�นขอใหลู้กหนี�ลม้ละลายได ้
 2. กรณีที�หนี� ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  แต่จะถึงกาํหนดชาํระภายในระยะเวลาที�แน่นอน 
เจา้หนี�อาจส่งหนงัสือไปเรียกใหลู้กหนี�แสดงให้เป็นที�พอใจวา่เมื�อถึงกาํหนดชาํระหนี�แลว้ลูกหนี�จะ
ชาํระหนี� อย่างไรหากภายใน 3 สัปดาห์ลูกหนี� ไม่แสดงให้เป็นที�พอใจ เจา้หนี� สามารถยื�นขอให้
ลูกหนี�ลม้ละลายได ้
 3. การบงัคบัคดีทางแพง่ของเจา้หนี�ไม่เป็นผลสาํเร็จ 
 ทั�งหมดที�กล่าวมานี� เป็นเพียงขอ้สันนิษฐานเท่านั�น หากไม่เขา้กรณีดงักล่าวขา้งตน้แลว้ 
เจา้หนี�ก็ยงัคงสามารถยื�นขอให้ลูกหนี�ลม้ละลายไดโ้ดยอา้งเหตุวา่ลูกหนี� ไม่สามารถชาํระหนี� ไดเ้มื�อ
ถึงกาํหนด  หรือลูกหนี� มีทรัพยสิ์นนอ้ยกวา่หนี� สิน35  อยา่งไรก็ตาม ขอ้สันนิษฐานดงักล่าวไม่ใช่ขอ้
สันนิษฐานที�เด็ดขาด  กฎหมายก็ยงัเปิดโอกาสให้ลูกหนี� สามารถพิสูจน์ หรืออ้างเหตุซึ� งตนไม่
สมควรลม้ละลายได ้
 ศาลจะพิจารณาในเบื�องตน้วา่ลูกหนี�สามารถตกลงจดัการทรัพยสิ์นกบับรรดาเจา้หนี� ได้
หรือไม่ โดยพิจารณาจากรายชื�อเจ้าหนี� ซึ� งลูกหนี� ยื�นไว ้หากไม่สามารถตกลงกันได้และเข้า
องค์ประกอบที�ศาลจะสั�งให้ลูกหนี� ล้มละลายได้แล้ว ศาลก็จะมีคาํสั�งให้ลูกหนี� ล้มละลาย เวน้แต่
ลูกหนี� จะมีเหตุสมควรแสดงให้ศาลเห็นว่าไม่ควรให้ตนล้มละลาย เช่น ลูกหนี� สามารถชาํระหนี�  
หรือไดใ้ห้ประกนัแก่เจา้หนี� ผูฟ้้องคดี  เป็นตน้  นอกจากนั�นศาลอาจยกคาํขอให้ลม้ละลายไดห้าก
เห็นว่าการดําเนินคดีจะมีแต่เสียเวลาและค่าใช้จ่าย  เนื�องจากปรากฏความจริงว่าลูกหนี� ไม่มี
ทรัพยสิ์น และไม่มีความหวงัวา่จะมีทรัพยสิ์นในอนาคต36 

                                                           

 34 Insolvency Act 1986,Section.268 
 35 สุธีร์  ศุภนิตย.์  เล่มเดิม.  หนา้ 103. 
 36 สุธีร์  ศุภนิตย.์  เล่มเดิม.  หนา้ 108. 
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 1.2  การยื�นขอใหล้ม้ละลายโดยลูกหนี�  
 กฎหมายล้มละลายขององักฤษเปิดโอกาสให้ลูกหนี� ซึ� งไม่สามรถชําระหนี� ได้ยื�นคาํ
ขอให้ตนเองลม้ละลายได้ เนื�องจากกฎหมายมองว่าการให้โอกาสดงักล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้
ลูกหนี�หลุดพน้จากภาระหนี� สิน และมีโอกาสเริ�มตน้ใหม่ ถือเป็นการปลดตวัเองและทรัพยสิ์นออก
จากการดาํเนินการต่างๆ ของเจา้หนี� ไม่มีประกนัในการบงัคบัชาํระหนี�    การยื�นขอลม้ละลายโดย
ลูกหนี� นี� จะทําให้หมดปัญหาในเรื� องความไม่สะดวกและวุ่นวายในการบังคับคดีและสืบหา
ทรัพยสิ์น ทาํใหก้ระบวนการเป็นไปอยา่งรวดเร็ว นอกจากนี�ศาลยงัมีอาํนาจเขา้ไปพิจารณาถึงความ
เป็นไปไดใ้นการเขา้ทาํขอ้ตกลงดว้ยความสมคัรใจ หากเป็นกรณีเจา้หนี� เป็นผูย้ื�นขอให้ลม้ละลาย 
ศาลจะไม่มีอาํนาจเขา้ไปพิจารณาในประเด็นนี�    
 การที�ลูกหนี�ยื�นขอใหต้นเองลม้ละลายนี�องคป์ระกอบเพียงวา่ลูกหนี�ไม่สามารถชาํระหนี�
ได ้โดยไม่ไม่ตอ้งพิจารณาถึงจาํนวนหนี�ขั�นตํ�าเหมือนเช่นกรณีเจา้หนี� ยื�นขอให้ลูกหนี� ลม้ละลายแต่
ประการใด37  โดยลูกหนี�จะตอ้งมีภูมิลาํเนาอยูใ่นประเทศองักฤษหรือเวลส์  และลูกหนี�นั�นจะตอ้งมี
ตวัตนอยูใ่นประเทศองักฤษหรือเวลส์ ในวนัที�ยื�นคาํร้องขอใหล้ม้ละลาย 
 เมื�อศาลไดรั้บคาํร้องขอให้ลม้ละลายแลว้ศาลก็จะทาํการพิจารณาคาํร้องดงักล่าว  ซึ� ง
ศาลมีอาํนาจสั�งได ้2 ประการคือ 
 1.  หากศาลพิจารณาแลว้ไม่ไดค้วามจริงก็จะมีคาํสั�งยกคาํร้อง 
 2.  หากศาลพิจารณาแลว้ไดค้วามจริงก็จะมีคาํสั�งพิทกัษท์รัพยลู์กหนี�  
 ในกรณีที�ศาลได้มีคาํสั�งพิทกัษ์ทรัพย์แก่ลูกหนี� แล้วก็จะมีคาํพิพากษาให้ลูกหนี� เป็น
บุคคลลม้ละลายในเวลาต่อมา  ผลของคาํพิพากษาดงักล่าวจะทาํให้ทรัพยสิ์นต่างๆของลูกหนี�ตกอยู่
ในความครอบครองของผูจ้ดัการทรัพย์38  ในการรวบรวมและจดัการทรัพยสิ์นของลูกหนี� ต่อไป 
 แมว้า่กฎหมายลม้ละลายมีแนวโนม้วา่จะไดรั้บการมองจากสังคมในทางลบ  ดว้ยการที�
สังคมสร้างตราบาปให้กบับุคคลลม้ละลายดว้ยการกาํหนดสถานะลม้ละลายขึ�นก็ตาม  แต่ในความ
เป็นจริงกระบวนการนี�ก็เป็นกระบวนการที�เป็นประโยชน์ต่อลูกหนี�   ถา้ลูกหนี� มีหนี� สินมากเกินกวา่
จะสามารถชาํระหนี� ได ้ ทางออกทางเดียวของลูกหนี� ที�จะหลุดพน้จากหนี� เหล่านั�นก็คือการเขา้สู่
กระบวนการลม้ละลาย  ผูจ้ดัการทรัพย ์(Trustee)  ก็จะทาํหนา้ที�ในการขายทรัพยสิ์นของลูกหนี�และ
แจกจ่ายไปให้แก่เจา้หนี� ทั�งหลายของลูกหนี�   และยงัทาํหน้าที�เพิ�มมูลค่าให้แก่กองทรัพยสิ์นของ
ลูกหนี�   และพยายามชาํระหนี� ให้แก่เจา้หนี� ทั�งหลายซึ� งสามารถพิสูจน์หนี� ของตนในกระบวนการ

                                                           

 37 สุธีร์  ศุภนิตย.์  เล่มเดิม.  หนา้ 108. 
 38 “ผูจ้ดัการทรัพย”์  คือบุคคลที�เป็นคนกลางที�กฎหมายลม้ละลายกาํหนดใหเ้ขา้มารวบรวมและจดัการ
ทรัพยสิ์นของลูกหนี� เพื�อแบ่งเฉลี�ยชาํระหนี�ใหแ้ก่บรรดาเจา้หนี�ทั�งหลาย  
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ลม้ละลายได ้ และเมื�อทรัพยสิ์นไดจ้าํหน่ายจ่ายแจกไปทั�งหมดแลว้หน้าที�ของผูจ้ดัการทรัพยก์็จะ
สิ�นสุดลง 
 
ตารางที� 3.1  สถิติการยื�นคาํขอลม้ละลายโดยสมคัรใจของลูกหนี� 39 
 

Year 
Individual  Voluntary 
Arrangements in England 

Number of 
new cases 

2009 

North  East 2,891 
North  West 6,524 
Yorkshire and The Humber 5,029 
East Midlands 4,536 
West Midlands 5,026 
East of England 4,786 
London 4,115 
South East 7,156 
South West 4,465 

Total 44,528 

2010 

North  East 3,059 
North  West 7,233 
Yorkshire and The Humber 5,247 
East Midlands 4,741 
West Midlands 5,213 
East of England 5,285 
London 4,277 
South East 7,380 
South West 4,935 

Total 47,370 

                                                           

 39 สถิติการยืIนคาํขอล้มละลายโดยสมคัรใจของลกูหนี�.  สืบคน้เมื�อวนัที�  3 สิงหาคม พ.ศ.2555.  จาก  
www.insolvencydirect.bis.gov.uk. 
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ตารางที� 3.1  (ต่อ) 
 

Year 
Individual  Voluntary 
Arrangements in England 

Number of 
new cases 

2011 

North  East 3,045 
North  West 6,718 
Yorkshire and The Humber 5,147 
East Midlands 4,501 
West Midlands 5,224 
East of England 4,903 
London 4,228 
South East 7,304 
South West 4,518 

Total 45,588 

 
 จากสถิติขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ลูกหนี� บุคคลธรรมดาสมคัรใจในการยื�นคาํขอลม้ละลายมี
จาํนวนที�มากในทุกปี  แสดงให้เห็นวา่ลูกหนี� บุคคลธรรมดาของประเทศองักฤษประสบปัญหาทาง
การเงินเป็นจาํนวนมากขึ�นโดยสังเกตไดจ้ากผลรวมของสถิติในของการยื�นคาํขอลม้ละลายตั�งแต่ปี 
ค.ศ. 2009-2011 มีจาํนวนที�มากขึ�นเรื�อยๆโดยเฉพาะในปีค.ศ. 2010  ซึ� งแสดงให้เห็นวา่ลูกหนี� บุคคล
ธรรมดาตอ้งการโอกาสเพื�อเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายใหไ้ดรั้บการสะสางหนี� สิน  และเริ�มตน้ชีวิต
ใหม่โดยปราศจากหนี� สินทั�งปวง 
 อย่างไรก็ตาม ขอ้พิจารณาว่าการให้โอกาสลูกหนี� ยื�นขอให้ตนเองล้มละลาย อาจเป็น
การเปิดโอกาสใหลู้กหนี�ใชก้ฎหมายเอื�อประโยชน์ให้แก่ตนเองโดยมิชอบ โดยการใชเ้ป็นเครื�องมือ
ในการยืดเวลาในการชาํระหนี� โดยเขา้สู่กระบวนการล้มละลายแล้วเสนอขอทาํขอ้ตกลงจดัสรร
ทรัพยสิ์นชาํระหนี�กบัเจา้หนี�ทั�งๆที�มิไดมี้เจตนาที�จะดาํเนินการดงักล่าวจริง  หรือเพียงเพื�อหลีกเลี�ยง
มาตรการบงัคบัชาํระหนี� ทางแพ่งของเจา้หนี� รายใดรายหนึ� ง  กฎหมายลม้ละลายขององักฤษจึงได้
กาํหนดมาตรการป้องกนัการหาประโยชน์โดยไม่ชอบของลูกหนี�  โดยกาํหนดให้ศาลมีดุลยพินิจยก
คาํขอลม้ละลาย ซึ� งหากปรากฏในเบื�องตน้ว่าลูกหนี� ยงัสามารถชาํระหนี� ไดแ้ต่มายื�นขอให้ตนเอง
ลม้ละลาย โดยศาลจะมองว่าการที�ลูกหนี� มายื�นขอให้ตนเองลม้ละลายนั�นเป็นการอาศยัช่องทาง
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กฎหมายโดยมิชอบ  นอกจากนี�  ยงักาํหนดให้ศาลมีอาํนาจในการเพิกถอนคาํสั�งให้ลม้ละลายหาก
เห็นวา่ในขณะที�มีคาํสั�งใหล้ม้ละลายนั�น ลูกหนี�ไม่ควรถูกสั�งใหล้ม้ละลาย40 
 นอกจากนั� น ย ังมีบางกรณีที� ลูกหนี� ย ังไม่ถึงขนาดมีหนี� สินล้นพ้นตัวก็อาจเข้าสู่
กระบวนการล้มละลายได้ หากปรากฏว่าลูกหนี� เพิกเฉย หรือปฏิเสธที�จะชําระหนี� ที�ตนอาจ
ปฏิบติัการชาํระหนี�ได ้การที�กฎหมายกาํหนดให้มีมาตรการให้ลูกหนี� ที�ยงัไม่มีหนี� สินลน้พน้ตวัอาจ
ตอ้งตกอยู่ภายใตก้ระบวนการลม้ละลายไดนี้�  ถือเป็นมาตรการที�เกิดขึ�นจากแนวคิดในการลงโทษ
ลูกหนี� ที�ไม่ยอมชาํระหนี�นั�นเอง41 
 1.3  การยื�นขอให้ลม้ละลายโดยบุคคลที�เขา้มาควบคุมดูแลการปฏิบติัตามขอ้ตกลงดว้ย
ความสมคัรใจ 
 การเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายในชั�นการไต่สวน  ลูกหนี�อาจเสนอขอทาํขอ้ตกลงชาํระ
หนี� ดว้ยความสมคัรใจกบัเจา้หนี� เพื�อหลีกเลี�ยงไม่ให้ศาลมีคาํสั�งพิทกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขาด  โดยลูกหนี�
จะตอ้งเสนอขอ้ตกลงต่อเจา้หนี� ก่อนที�ศาลจะมีคาํสั�งพิทกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขาด  ในระหว่างทาํขอ้ตกลง
กบัเจา้หนี�   ลูกหนี�อาจขอใหศ้าลมีคาํสั�งคุม้ครองชั�วคราวเพื�อระงบัการมีผลบงัคบัของมาตรการ หรือ
กระบวนการทางกฎหมายอื�น  รวมถึงการบงัคบัคดีต่อลูกหนี�ดว้ย ซึ� งในกรณีปกติแลว้การยื�นขอให้
ลม้ละลายไม่เป็นการระงบัการดาํเนินมาตรการ หรือกระบวนการทางกฎหมายอื�นๆ42 
 ในการพิจารณาขอ้เสนอของลูกหนี� ดงักล่าวจะตอ้งมีการเรียกประชุมเจา้หนี� ตามบญัชี
รายชื�อเจา้หนี� ที�ลูกหนี� ยื�นเขา้มาภายใน 14-28 วนันบัแต่ยื�นคาํขอเพื�อพิจารณาขอ้เสนอการชาํระหนี�   
ถา้เจา้หนี� เห็นด้วยกบัขอ้เสนอดงักล่าวศาลก็จะไม่มีคาํสั�งพิทกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขาด  และอาจตั�งผูดู้แล
ผลประโยชน์ หรือทรัสตี (Trustee)  จากผูป้ฏิบติังานดา้นลม้ละลายที�ไดรั้บการรับรอง (Qualified 
Insolvency Practitioner) เป็นผูก้าํกบัดูแลการปฏิบติัตามขอ้ตกลงดงักล่าว43 
 ในระหวา่งการปฏิบติัตามขอ้ตกลงหา้มเจา้หนี� ยื�นฟ้อลูกหนี� เป็นคดีลม้ละลาย  อยา่งไรก็
ตามหากต่อมาปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่ลูกหนี�ไม่สามารถดาํเนินการตามขอ้ตกลงชาํระหนี� ที�ทาํขึ�น  หรือ
ดาํเนินการไปแลว้แต่ไม่ประสบผลสาํเร็จ  ผูดู้แลผลประโยชน์ หรือทรัสตี(Trustee)  ที�ศาลตั�งให้เป็น
ผูก้าํกบัดูแลการปฏิบติัตามขอ้ตกลงดงักล่าวอาจยื�นคาํขอใหลู้กหนี�ลม้ละลายได้44 

 

                                                           

 40 สุธีร์  ศุภนิตย.์  เล่มเดิม.  หนา้ 109. 
 41 แหล่งเดิม.  หนา้ 109. 
 42 แหล่งเดิม.  หนา้ 110. 
 43 แหล่งเดิม.  หนา้ 110. 
 44 แหล่งเดิม.  หนา้ 110. 
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 3.1.2.2  ขอ้จาํกดัสิทธิของบุคคลลม้ละลาย 
 กระบวนการล้มละลายจะถูกนํามาใช้เมื�อบุคคลไม่สามารถชําระหนี� ของเขาได ้
กระบวนการลม้ละลายมีประโยชน์กบัลูกหนี� เป็นอยา่งมาก  เพราะสามารถทาํให้ลูกหนี�หลุดพน้จาก
หนี� สินเป็นจาํนวนมาก  ในขณะเดียวกนัแมก้ระบวนการลม้ละลายจะเป็นประโยชน์ต่อลูกหนี�แต่ก็
ส่งผลกระทบต่อการดาํรงชีวติตามปกติของลูกหนี� เช่นเดียวกนั เนื�องจากการตกเป็นบุคคลลม้ละลาย
นั�นส่งผลทาํให้ลูกหนี�ตอ้งถูกจาํกดัสิทธิในบางเรื�อง เช่น อาํนาจในการจดัการทรัพยสิ์น , ถูกจาํกดั
สิทธิในการหา้มประกอบอาชีพ หรือดาํรงตาํแหน่งในบางประเภท 
 1.1  ขอ้จาํกดัสิทธิที�มีผลกระทบต่อทรัพยสิ์น (Effect on Property) 
 เมื�อลูกหนี� เข้าสู่กระบวนการล้มละลายและศาลได้มีคาํสั�งให้ลูกหนี� ล้มละลายแล้ว  
ผูดู้แลผลประโยชน์ หรือทรัสตี (Trustee)  จะเขา้มาจดัการดูแล “กองทรัพยสิ์นของลูกหนี� ”45  
นอกจากนั�นทรัพยสิ์นที�ไดม้าระหว่างที�ศาลมีคาํสั�งให้ลูกหนี� ลม้ละลายจนถึงเวลาหลุดพน้จากการ
ลม้ละลายก็ตอ้งเขา้สู่กองทรัพยสิ์นของลูกหนี� เช่นเดียวกนั46  เวน้แต่47 

1) ทรัพย์สินที� ลูกหนี� โอน  ขาย  จ ําหน่าย ให้บุคคลภายนอกที� สุจริต  เสีย
ค่าตอบแทน  โดยไม่รู้ถึงการลม้ละลาย  ผูดู้แลผลประโยชน์ หรือทรัสตี (Trustee)  จะติดตามเอา
ทรัพยสิ์นประเภทนี� คืนมาไม่ได ้

2) เงินที�ลูกหนี� ให้แก่บุคคลภายนอก  แมบุ้คคลภายนอกจะรู้ถึงการลม้ละลายของ
ลูกหนี�ก็ตาม  ผูดู้แลผลประโยชน์ หรือทรัสตี(Trustee)   จะติดตามเอาเงินนั�นคืนเขา้กองทรัพยสิ์น
ของลูกหนี�ไม่ได ้ เนื�องจากกฎหมายตอ้งการใหเ้งินมีความเคลื�อนไหวคล่องตวัในวงจรเศรษฐกิจ 

3) การโอนสิทธิเรียกร้องในทรัพยสิ์นให้บุคคลที�สาม ในกรณีนี�  สิทธิของบุคคลที�
สามจะดอ้ยกวา่สิทธิของผูดู้แลผลประโยชน์ หรือทรัสตี(Trustee)  เฉพาะเมื�อผูดู้แลผลประโยชน์ 
หรือทรัสตี (Trustee) ได้ส่งหนังสือแจ้งให้ลูกหนี� ตามสิทธินั�นทราบก่อนบุคคลผูรั้บโอนสิทธิ
เรียกร้อง 
 อย่างไรก็ตาม แมก้ฎหมายล้มละลายจะได้จาํกดัสิทธิในการครอบครอง และจดัการ
ทรัพยสิ์นของลูกหนี� ก็ตาม  แต่กฎหมายก็ยงัคาํนึงการดาํรงชีพของลูกหนี�  จึงกาํหนดให้ทรัพยสิ์น
ส่วนตงับางอยา่งของลูกหนี�   รวมถึงทรัพยสิ์นบางอยา่งที�ลูกหนี�จาํเป็นตอ้งใชใ้นการดาํรงชีพก็ไม่อยู่
ในข่ายที�จะนาํมาจดัสรรชาํระหนี� ให้แก่เจา้หนี�   โดยกฎหมายลม้ละลายขององักฤษให้ความสําคญั

                                                           

 45 “กองทรัพยสิ์นของลูกหนี� ” หมายถึง ทรัพยสิ์นที�มีอยู ่หรือตกเป็นของลูกหนี�ในขณะเริ�มตน้ลม้ละลาย 
คือ ณ วนัที�ศาลมีคาํสั�งใหลู้กหนี�ลม้ละลาย 
 46 สุธีร์  ศุภนิตย.์  เล่มเดิม.  หนา้ 118. 
 47 แหล่งเดิม.  หนา้ 118 
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มา ก กับบ้า น เ รือนที� อยู่อ า ศัย ข องลู ก หนี� ซึ� ง เ ป็ นบุ ค ค ลธ รรมดา ว่า จะ ไ ม่ ให้ไ ด้ รับ ค วา ม
กระทบกระเทือนจากการลม้ละลายของลูกหนี�มากนกั  เนื�องจากหากสามารถยึดเอาบา้นเรือนที�อยู่
อาศยัของลูกหนี�มาจดัสรรชาํระหนี�ไดแ้ลว้  ลูกหนี�และบุคคลที�อาศยัอยูก่บัลูกหนี� โดยเฉพาะคู่สมรส
และบุตร ซึ� งเป็นบุคคลที�สุจริตจะตอ้งไดรั้บความยากลาํบากอย่างมาก48  ซึ� งการให้ความคุม้ครอง
ทรัพยสิ์นของลูกหนี� ในกรณีนี� อาจเป็นการทาํให้เจา้หนี� ตอ้งเสียประโยชน์ที�อาจจะไดรั้บชาํระหนี�
จากการบงัคบัชาํระหนี�จากบา้นเรือนที�อยูอ่าศยัของลูกหนี�  ซึ� งอาจไดรั้บเงินจากการขายทอดตลาด
เป็นจาํนวนมากกวา่ทรัพยสิ์นอื�น 
 ในประเด็นนี�กฎหมายจึงกาํหนดทางออกที�คาํนึงถึงทั�งประโยชน์ของลูกหนี�และเจา้หนี�   
คือ ผูดู้แลผลประโยชน์ หรือทรัสตี (Trustee)  ไม่สามารถบงัคบัชาํระหนี� เอาจากบา้นเรือนที�อยูอ่าศยั
ของลูกหนี� ภายในระยะเวลาหนึ� ง เพื�อที�จะเป็นการให้ความคุม้ครองลูกหนี� และครอบครัวให้ยงั
สามารถอยู่อาศยัในบา้นของตนต่อไปได ้ และเมื�อพน้ระยะเวลาดงักล่าวแลว้ ผูดู้แลผลประโยชน์ 
หรือทรัสตี (Trustee)  จะตอ้งพิจารณาถึงประโยชน์ของเจา้หนี� นาํหน้าการคุม้ครองลูกหนี� และ
ครอบครัว  โดยแต่เดิมกฎหมายกําหนดระยะเวลาที� เหมาะสมคือหนึ� งปี  หลังจากนั� นผูดู้แล
ผลประโยชน์ หรือทรัสตี (Trustee)  สามารถขอต่อศาลเพื�อดาํเนินการกบับา้นเรือนที�อยูอ่าศยัของ
ลูกหนี� ดงักล่าวได้  โดยศาลจะเป็นผูพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมต่อไป  ปัจจุบนักฎหมายกาํหนด
ระยะเวลาที�เหมาะสมไวที้�สามปี49 
 นอกจากนั�น  กฎหมายยงัคาํนึงถึงการดาํรงชีวิตของลูกหนี�และครอบครัว  รวมถึงการ
ดาํรงไวซึ้� งศกัดิ� ศรีและความเคารพต่อตนเองแมจ้ะอยู่ในสภาวะลม้ละลาย  โดยกาํหนดให้ผูดู้แล
ผลประโยชน์ หรือทรัสตี (Trustee)  กนัรายไดข้องลูกหนี� ที�จะมีในอนาคตส่วนหนึ�งออกจากกอง
ทรัพยสิ์นของลูกหนี� เพื�อให้ลูกหนี� ไวใ้ชใ้นการดาํรงชีพ  รวมถึงทรัพยสิ์นเฉพาะตวั  ทรัพยสิ์นที�ใช้
ในครอบครัวบางรายการ  และทรัพยสิ์นที�ลูกหนี� ใชใ้นการดาํรงชีพ  หรือในการทาํงาน เช่น เสื�อผา้  
เครื�องเรือน  เครื�องนอน  วสัดุอุปกรณ์ต่างๆที�ใชใ้นการทาํงาน  หนงัสือ  ยานพาหนะ(มีราคาไม่สูง)  
เป็นตน้  โดยจาํนวนรายไดแ้ละรายการทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าวที�เหมาะสมจะเป็นเท่าใดนั�นขึ�นอยู่
กับสถานะและสภาวะของลูกหนี� เป็นรายๆไป  โดยผูดู้แลผลประโยชน์ หรือทรัสตี (Trustee)  
จะตอ้งพิจารณาองคป์ระกอบ 3 ประการดว้ยกนั คือ 
 1.  ความจาํเป็นของทรัพยสิ์นนั�นต่อลูกหนี�  
 2.  ทรัพยสิ์นนั�นเป็นทรัพยสิ์นเพื�อใชส่้วนตวัของลูกหนี�  
 3.  เป็นทรัพยสิ์นที�ลูกหนี�ตอ้งใชใ้นการดาํรงชีพ 
                                                           

 48 แหล่งเดิม. 
 49 แหล่งเดิม. 
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 โดยกฎหมายกาํหนดประเภททรัพยสิ์นไวเ้พียงกวา้งๆเพื�อให้เป็นดุลยพินิจของผูดู้แล
ผลประโยชน์ หรือทรัสตี (Trustee)  ในการพิจารณาวา่ทรัพยสิ์นใดควรให้อยูใ่นความครอบครอง
ของลูกหนี�บา้ง  อยา่งไรก็ตาม หากราคาทรัพยสิ์นนั�นสูงเกินไปและเป็นการไม่คุม้ค่าหากให้ลูกหนี�
ถือครองทรัพย์สินไวแ้ลกกับการให้ทรัพย์สินนั� นเป็นประโยชน์แก่บรรดาเจ้าหนี� แล้ว  ผูดู้แล
ผลประโยชน์ หรือทรัสตี (Trustee)  ก็มีอาํนาจยดึทรัพยสิ์นนั�นเขา้สู่กองทรัพยสิ์นของลูกหนี�ได้50 
 1.2  ขอ้จาํกดัสิทธิที�มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ (Effects on Job) 
 นอกจากการถูกจาํกดัสิทธิในการครอบครอง และจดัการทรัพยสิ์นของตนเองแลว้  การ
ตกเป็นบุคคลล้มละลายยงัมีผลกระทบต่อการถูกจาํกัดสิทธิในการประกอบอาชีพ หรือดํารง
ตาํแหน่งบา้งประเภท เช่น51 
  1)  บุคคลลม้ละลายไม่สามารถทาํหนา้ที� หรือดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการของบริษทั 
  2)  บุคคลลม้ละลายไม่สามารถมีส่วนร่วมใดๆ ในการส่งเสริม การสร้าง หรือการ
จดัการบริษทั(จาํกดั)  โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากศาล 
  3)  บุคคลลม้ละลายไม่สามารถดาํเนินธุรกิจใดๆ ไม่วา่ภายใตชื้�อใดๆ  จนกวา่จะได้
เปิดเผยขอ้เทจ็จริงเกี�ยวกบัการลม้ละลายของเขา 
  4)  บุคคลลม้ละลายไม่สามารถที�จะไดรั้บการฝึกเป็นผูส้อบบญัชี หรือทนายความ 
  5)  บุคคลลม้ละลายไม่สามารถที�จะทาํหนา้ที�เป็นผูพ้ิพากษา 
  6)  บุคคลลม้ละลายไม่สามารถที�จะเขา้เป็นสมาชิกของรัฐสภา 
  7)  บุคคลลม้ละลายไม่สามารถที�จะเขา้เป็นสมาชิกองคก์ารบริหารแห่งทอ้งถิ�น 

3.1.3  ประเทศสาธารณรัฐฝรั�งเศส 
 กฎหมายลม้ละลายฝรั�งเศสในปัจจุบนัไดถู้กบญัญติัรวมไวใ้นประมวลกฎหมายพาณิชย ์ 
บรรพ6 วา่ดว้ยปัญหาทางการเงินของกิจการ  โดยแยกกระบวนการออกเป็น 2 ประเภท52 คือ 
 1.  กระบวนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทางการเงินของกิจการลูกหนี� ก่อนลูกหนี� มี
หนี� สินลน้พน้ตวั  ซึ� งบญัญติัไวใ้น ภาค 1 ว่าด้วยการป้องกนัปัญหาการเงินของกิจการและการ
ประนอมหนี�  (มาตรา 611-1 ถึงมาตรา 612-5) 
 2.  กระบวนการหลงัจากลูกหนี� มีหนี� สินลน้พน้ตวัแลว้  ซึ� งบญัญติัไวใ้น ภาค2  วา่ดว้ย
การฟื� นฟูกิจการและการบงัคบัชาํระหนี�  (มาตรา 620-1 ถึงมาตรา 628-3) 

                                                           

 50 แหล่งเดิม. 
 51 Andrew Keay and Peter Walton.  (2003).  Insolvency Law Corporate and Personal.  p.328 
 52 ธนกร  วรปรัชญากลุ.  เล่มเดิม.  หนา้ 6. 
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 กระบวนการดงักล่าวมาขา้งตน้   เป็นกระบวนการที�ถูกออกแบบมาเพื�อวตัถุประสงคที์�
แตกต่างกนั  คือ กระบวนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทางการเงินของกิจการลูกหนี� ก่อนลูกหนี� มี
หนี� สินล้นพน้ตวันั�น  มีวตัถุประสงค์เพื�อแจง้เตือนให้ลูกหนี� ระวงัถึงปัญหาที�เกิดขึ�น  และเพื�อให้
ลูกหนี� ได้เจรจาประนอมหนี� กบัเจา้หนี�   ส่วนกระบวนการหลงัจากลูกหนี� มีหนี� สินลน้พน้ตวัแล้ว    
เป็นกระบวนการฟื� นฟูกิจการของลูกหนี� ที�ประสบปัญหาทางการเงิน  โดยมีวตัถุประสงคที์�สําคญั 3 
ประการ53 คือ 
 1.  เพื�อช่วยเหลือกิจการของลูกหนี�ใหอ้ยูร่อด 
 2.  คงไวซึ้� งการประกอบกิจการและการจา้งงาน 
 3.  เพื�อชาํระหนี�แก่เจา้หนี�  

กฎหมายของประเทศสาธารณรัฐฝรั�งเศสนั�นได้วางมาตรการทางกฎหมายตั�งแต่การ
ป้องกนัก่อนที�บุคคลจะมีหนี� สินลน้พน้ตวั จนถึงมาตรการแกไ้ขภายหลงัจากที�บุคคลมีหนี� สินลน้พน้
ตวัแลว้  
 3.1.3.1  หลกัเกณฑก์ารเขา้สู่กระบวนการฟื� นฟูกิจการและการบงัคบัชาํระหนี�ของบุคคล
ธรรมดาซึ�งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชย ์
 บทบญัญติัของกฎหมายฝรั�งเศสในเรื�องการฟื� นฟูกิจการที�ประสบปัญหาทางการเงินนั�น
ใชบ้งัคบัเฉพาะกบักิจการของบุคคลบางประเภทเท่านั�น54 คือ 
 1.  ผูป้ระกอบการคา้ 
 2.  บุคคลธรรมดาที�ขึ�นทะเบียนการประกอบอาชีพ 
 3.  เกษตรกร 
 4.  นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน 
 โดยบุคคลธรรมดาที�สามารถเขา้สู่กระบวนการฟื� นฟูกิจการ  และการบงัคบัชาํระหนี� ถูก
จาํกดัไวเ้พียงแค่บุคคล 3 ประเภทแรกเท่านั�น ดงันั�นจึงอาจกล่าวไดว้า่กิจการของบุคคลธรรมดาทั�ง 3 
ประเภทขา้งตน้สามารถร้องขอใหมี้การฟื� นฟูกิจการไดโ้ดยไม่จาํกดัวา่ตอ้งเป็นกิจการของนิติบุคคล
เท่านั�น 
 กฎหมายไดว้างหลกัเกณฑ์การเขา้สู่กระบวนการฟื� นฟูและการชาํระบญัชี หรือเรียกอีก
อยา่งหนึ�งวา่ “การบงัคบัชาํระหนี� ” ไวใ้นเกณฑ์เดียวกนั คือ ลูกหนี� ไม่สามารถชาํระหนี� ได ้ อยา่ไรก็
ตาม  แมห้ลกัเกณฑเ์บื�องตน้ของการเขา้สู่กระบวนการดงักล่าวจะเป็นเกณฑเ์ดียวกนั  แต่ผูมี้สิทธิเริ�ม
คดีจะตอ้งร้องขอต่อศาลพาณิชย ์ โดยใหเ้ริ�มกระบวนการฟื� นฟูกิจการของลูกหนี�  (Le Redressement 
                                                           

 53 แหล่งเดิม. 
 54 ธนกร  วรปรัชญากลู.  เล่มเดิม.  หนา้ 5. 
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Judiciaire) ก่อนจึงจะเขา้สู่กระบวนการชาํระบญัชี  หรือการบงัคบัชาํระหนี� ได ้ เวน้แต่จะปรากฏ
ขอ้เทจ็จริงวา่ลูกหนี�ไดห้ยดุประกอบกิจการโดยสิ�นเชิง  หรือเมื�อเป็นที�ชดัเจนวา่ไม่มีความเป็นไปได้
ที�จะฟื� นฟูกิจการของลูกหนี�  ศาลอาจมีคาํสั�งให้เริ�มกระบวนการลม้ละลายหรือกระบวนการบงัคบั
ชาํระหนี�  (La Liquidation Judiciaire) โดยทนัทีก็ได้55 
 เมื�อลูกหนี� ตกเป็นบุคคลซึ� งมีหนี� สินลน้พน้ตวัแล้วสามารถแยกพิจารณากระบวนการ
ออกไดเ้ป็น  2  ประเภท  ดงัต่อไปนี� 56 
 1.1  การฟื� นฟูกิจการของลูกหนี� ซึ� งประสบปัญหาทางการเงินเมื�อการฟื� นฟูสามารถทาํได ้
 เหตุแห่งการร้องขอต่อศาลให้เริ�มกระบวนการพิจารณาคดี เริ�มตน้จากการที�ลูกหนี� ตก
อยู่ในสถานะที�ไม่สามารถชาํระหนี� ได ้ซึ� งประมวลกฎหมายพาณิชยไ์ดก้าํหนดบทนิยามของคาํว่า 
“ลูกหนี� ตกอยู่ในสถานะที�ไม่สามารถชาํระหนี� ได”้  หมายความวา่  ความไม่สามารถชาํระหนี� ที�ถึง
กาํหนดชาํระแล้วด้วยสินทรัพย์ที�สามารถนาํมาชาํระหนี� โดยทนัทีได้ ดงันั�น สถานะที�ลูกหนี� ไม่
สามารถชาํระหนี� ไดจ้ะเกิดขึ�นเมื�อทาํการเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าของสินทรัพยที์�สามารถนาํมา
ชาํระหนี�ไดท้นัที เช่น เงินสดในธนาคาร และทรัพยสิ์นต่างๆ ที�สามารถนาํมาแปลงสภาพเป็นเงินได้
โดยทนัที  หรืออยา่งรวดเร็ว กบัหนี� ที�ถึงกาํหนดชาํระแลว้ และไม่ไดรั้บการขยายกาํหนดเวลาชาํระ
หนี�   จึงอาจกล่าวไดว้่า สถานะของลูกหนี� ซึ� งไม่สามารถชาํระหนี� ไดจึ้งอาจเป็นผลมาจากการขาด
สภาพคล่องทางการเงิน 
 กฎหมายฝรั�งเศสได้ให้สิทธิแก่ลูกหนี� ที�กลายเป็นผูมี้หนี� สินล้นพน้ตวั หรือตกอยู่ใน
สถานะที�ไม่สามารถชาํระหนี� ไดย้ื�นคาํร้องขอต่อศาลให้มีคาํสั�งดาํเนินการฟื� นฟูกิจการของลูกหนี�
ภายใน  15  วนันบัแต่วนัที�ลูกหนี� มีหนี� สินลน้พน้ตวั  นอกกรณีดงักล่าวหากลูกหนี�ปฏิเสธการชาํระ
หนี�   หรือไม่ชาํระหนี�ตามขอ้ตกลงการประนอนหนี� 57  กฎหมายยงัให้สิทธิแก่เจา้หนี�   และพนกังาน
อยัการ  เป็นผูมี้สิทธิเริ�มตน้กระบวนการฟื� นฟูกิจการของลูกหนี� ไดด้ว้ย  หรือแมก้ระทั�งศาลเองก็
สามารถสั�งใหฟื้� นฟูกิจการของลูกหนี�ดงักล่าวไดเ้ช่นกนั 
 เมื�อศาลเห็นสมควรสั�งใหด้าํเนินกระบวนการฟื� นฟูกิจการของลูกหนี�แลว้ ศาลจะแต่งตั�ง
ผูพ้ิพากษาให้ทาํหนา้ที�เป็นผูพ้ิพากษาผูส้อดส่อง และเจา้พนกังานศาลซึ� งประกอบดว้ยเจา้พนกังาน
ศาลที�ทาํหน้าที�เป็นตวัแทนของพนักงานซึ� งได้รับเลือกตั�งเจ้าหนี�  และศาลจะเรียกตวัแทนของ

                                                           

 55 สุธีร์  ศุภนิตย.์  เล่มเดิม.  หนา้ 166. 
 56 ธนกร วรปรัชญากลู.  เล่มเดิม.  หนา้ 12. 
 57 แหล่งเดิม.  หนา้ 13. 
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พนกังานที�ไดรั้บการเลือกตั�งจากบรรดาพนกังานเขา้มาดว้ยเพื�อดาํเนินกระบวนการฟื� นฟูกิจการของ
ลูกหนี� ต่อไป58 
 คาํสั�งของศาลที�ใหด้าํเนินกระบวนการฟื� นฟูกิจการลูกหนี� มีผลเป็นการห้ามดาํเนินคดีใน
ศาลใดๆ ของเจา้หนี� ต่อลูกหนี�สาํหรับหนี� ที�เกิดขึ�นก่อนวนัที�ศาลมีคาํสั�งให้ดาํเนินกระบวนการฟื� นฟู
กิจการและเป็นหนี� ที�บงัคบัใหลู้กหนี�ชาํระเงิน  หรือเป็นการบอกเลิกสัญญาเนื�องจากผิดนดัชาํระเงิน 
ส่วนคดีที�อยู่ในระหว่างการดาํเนินคดีก็ให้ระงบัเป็นการชั�วคราวด้วย  นอกจากนี� ยงัมีผลเป็นการ
ระงบั  หรือห้ามการบงัคบัคดีของเจา้หนี� ต่อสังหาริมทรัพยแ์ละอสังหาริมทรัพยข์องลูกหนี�   และมี
ผลทาํให้การคิดดอกเบี�ยสะดุดหยุดลงรวมทั�งที�เป็นดอกเบี�ยผิดนดัและเบี�ยปรับ  ยกเวน้ดอกเบี�ยที�
เกิดจากสัญญากูย้ืมที�มีกาํหนดเวลาหนึ� งปีขึ�นไป59   อย่างไรก็ตามคาํสั�งให้ฟื� นฟูกิจการของลูกหนี�
ไม่ไดท้าํให้หนี� ที�ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ ณ วนัที�ศาลมีคาํสั�งกลายเป็นหนี� ที�ถึงกาํหนดชาํระแต่อย่าง
ใด60   
 นอกจากนี�   ลูกหนี� ไม่สามารถจาํนอง จาํนํา หรือการให้สิทธิประโยชน์พิเศษใดๆ 
ภายหลงัจากที�ศาลมีคาํสั�งให้ดาํเนินกระบวนพิจารณาคดีเพื�อฟื� นฟูกิจการลูกหนี�  เวน้แต่จะได้รับ
อนุญาตจากเจา้พนกังานที�ศาลแต่งตั�ง61  ในระหว่างระยะเวลาการสังเกตการณ์กิจการของลูกหนี�    
ลูกหนี� ยงัคงมีอาํนาจในการบริหารจดัการกิจการของตนเองไดต่้อไป แต่อยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแล
ของเจา้พนกังานที�ศาลแต่งตั�ง  โดยการปฏิบติัหน้าที�ของเจา้พนกังานศาลดงักล่าวมีอาํนาจหน้าที�
เพียงควบคุม และให้ความช่วยเหลือในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบักิจการของลูกหนี� เท่านั�น  ไม่มีอาํนาจใน
การเขา้ไปบริหาร  และยงัตอ้งเคารพต่อหน้าที�ต่างๆของลูกหนี�   ทั�งที�เป็นหน้าที�ตามกฎหมายและ
หนา้ที�ตามสัญญาต่างๆที�ลูกหนี� มีอยู่62 
 1.2  การชาํระบญัชีลูกหนี�  (La Liquidation Judiciaire) เมื�อไม่สามารถฟื� นฟูกิจการของ
ลูกหนี�  หรือเมื�อมีการผดินดัไม่ปฏิบติัตามแผนฟื� นฟูกิจการ 
 การชาํระบญัชีของลูกหนี�  คือ กระบวนการที�ใชบ้งัคบักบัลูกหนี� ที�เป็นบุคคลธรรมดาที�
เป็นผูป้ระกอบการคา้ขาย , บุคคลธรรมดาที�ขึ�นทะเบียนผูป้ระกอบอาชีพ,  เกษตรกร  หรือนิติบุคคล
เอกชนทุกประเภท  และลูกหนี�นั�นเป็นผูมี้หนี� สินลน้พน้ตวั  และปรากฎวา่กิจการของลูกหนี� ไม่อาจ
ดาํเนินต่อไปอีกไดเ้พื�อให้มีการชาํระหนี� แก่เจา้หนี�   เมื�อศาลสั�งให้ชาํระบญัชีกิจการของลูกหนี�แลว้

                                                           

 58 แหล่งเดิม.  หนา้ 14. 
 59 แหล่งเดิม.  หนา้ 16. 
 60 สุธีร์  ศุภนิตย.์  เล่มเดิม.  หนา้ 182. 
 61 แหล่งเดิม. 
 62 แหล่งเดิม.  หนา้ 183. 
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ศาลจะเป็นผูแ้ต่งตั�งผูช้าํระบญัชี (Le  Liguidateur) ใหท้าํหนา้ที�ขายทรัพยสิ์นของลูกหนี�และนาํเงินที�
ไดไ้ปชาํระหนี�แก่เจา้หนี�    ซึ� งศาลจะแต่งตั�งผูพ้ิพากษาผูส้อดส่องและเจา้พนกังานศาลให้ทาํหนา้ที�
เป็นผูช้ ําระบญัชี  หลงัจากที�ศาลสั�งให้มีการชําระบญัชีแล้วลูกหนี� จะหมดอาํนาจในการจดัการ
กิจการของตนโดยทนัที  ซึ� งแตกต่างจากกรณีที�ศาลสั�งให้ดาํเนินการควบคุมดูแลของเจา้พนกังาน
ศาลเท่านั�น  ส่วนกรณีของเจา้หนี�นั�นก็จะถูกจาํกดัสิทธิในการดาํเนินการต่างๆในการบงัคบัชาํระหนี�
กบัลูกหนี� เช่นเดียวกบักระบวนการฟื� นฟูกิจการของลูกหนี� 63 ตามที�กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
 กรณีดงัต่อไปนี�ศาลมีอาํนาจที�จะสั�งใหช้าํระบญัชีลูกหนี� 64 
 1. เมื�อมีการผดินดัหรือไม่ปฏิบติัการตามแผนฟื� นฟูกิจการ 
 2. ในระหวา่งระยะเวลาสังเกตการณ์  เมื�อศาลเห็นวา่การฟื� นฟูกิจการของลูกหนี� ไม่อาจ
เป็นไปได ้
 3. เมื�อสิ�นสุดระยะเวลาสังเกตการณ์  เจา้พนักงานผูจ้ดัทาํแผนเห็นว่าไม่อาจทาํแผน
ฟื� นฟูกิจการของลูกหนี�ได ้ และไดท้าํรายงานเสนอศาลเพื�อใหส้ั�งชาํระบญัชีกิจการของลูกหนี�  
 4. เมื�อมีการยื�นคาํร้องขอให้ศาลสั�งดาํเนินกระบวนการฟื� นฟูกิจการ  และปรากฏว่า
ลูกหนี� ได้หยุดประกอบกิจการทั�งหมดแล้ว  หรือเป็นที�เห็นอย่างชัดแจ้งว่าการฟื� นฟูกิจการของ
ลูกหนี�ไม่อาจเป็นไปได ้
 กระบวนการทั�ง 2 ประเภทดงัที�กล่าวมา ถือเป็นกระบวนการหลงัจากที�ลูกหนี�ประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน  หรือมีหนี� สินลน้พน้ตวั  กฎหมายฝรั�งให้อาํนาจศาลในการที�จะ
มีคาํสั�งให้เขา้สู่กระบวนการฟื� นฟูกิจการของลูกหนี�   หรือเขา้สู่กระบวนการชาํระบญัชีกิจการของ
ลูกหนี�ตามหลกัเกณฑที์�กฎหมายกาํหนด  นอกจากคาํสั�งศาลทั�งสองประเภทที�กล่าวมาแลว้ กฎหมาย
ฝรั�งเศสยงัใหอ้าํนาจศาลในการที�จะสั�งใหลู้กหนี� บุคคลธรรมดาที�ประกอบกิจการทางการคา้, บุคคล
ธรรมดาที�ขึ�นทะเบียนการประกอบอาชีพ หรือเกษตรกรเป็นบุคคลลม้ละลายไดอี้กดว้ย 
 การลม้ละลายของบุคคลธรรมดาตามกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐฝรั�งเศสจึงแบ่ง
ออกเป็น 2 กรณี คือ  กรณีบุคคลธรรมดาที�ประกอบกิจการทางการคา้  เกษตรกร  หรือบุคคล
ธรรมดาที�ขึ�นทะเบียนการประกอบอาชีพไว ้ และกรณีบุคคลธรรมดาที�เป็นผูบ้ริหารกิจการลูกหนี�
นิติบุคคลที�ดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 ศาลจะมีคาํสั�งให้ลูกหนี� บุคคลธรรมดาที�ประกอบกิจการทางการคา้  เกษตรกร  หรือ
บุคคลธรรมดาซึ�งขึ�นทะเบียนการประกอบอาชีพตกเป็นบุคคลลม้ละลายก็ต่อเมื�อปรากฎขอ้เท็จจริง
วา่ลูกหนี�ไดก้ระทาํการดงัต่อไปนี� 65 
                                                           

 63 ธนกร  วรปรัชญากลู.  เล่มเดิม.  หนา้ 20-21. 
 64 แหล่งเดิม. 
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 1. ดาํเนินกิจการที�ขาดทุนต่อไป  โดยไม่ชอบซึ� งมีแต่จะทาํให้กิจการตกอยูใ่นสถานะที�
ไม่สามารถชาํระหนี�ได ้
 2. ไม่จดัทาํบญัชีให้เป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมาย  หรือทาํให้เอกสารทางบญัชี
สูญหายทั�งหมดหรือบางส่วน 
 3. จาํหน่าย  จ่าย  แจก  หรือปิดบงัซ่อนเร้นทรัพย์สินทั�งหมด  หรือบางส่วน  หรือ
ก่อใหเ้กิดหนี� สินเพิ�มขึ�นโดยการฉอ้ฉล 
 นอกจากนี�   ศาลอาจมีคาํสั�งลงโทษผูบ้ริหารกิจการของลูกหนี� ซึ� งเป็นนิติบุคคลให้เป็น
บุคคลลม้ละลายไดเ้ช่นเดียวกนัในกรณีที�ปรากฎวา่ผูบ้ริหารนั�นไดก้ระทาํผิดในการบริหารจดัการ
กิจการของลูกหนี�  เช่น 66 
 1. ครอบครองทรัพยสิ์นของนิติบุคคลลูกหนี� เสมือเป็นทรัพยสิ์นของตน   
 2. ดาํเนินกิจการเพื�อประโยชน์ส่วนตวัโดยใชนิ้ติบุคคลลูกหนี�บงัหนา้   
 3. ดาํเนินกิจการที�ขาดทุนของนิติบุคคลลูกหนี� ต่อไป เพื�อประโยชน์ส่วนตวัซึ� งมีแต่จะ
ทาํให ้นิติบุคคลลูกหนี�ตกอยูใ่นสถานไม่สามารถชาํระหนี�ได ้
 4. จดัทาํบญัชีปลอม หรือทาํให้เอกสารทางบญัชีสูญหาย  หรือไม่จดัทาํบญัชีให้เป็นไป
ตามที�กฎหมายกาํหนด  เป็นตน้ 
 ศาลอาจมีคาํสั�งให้ลูกหนี� บุคคลธรรมดาซึ� งประกอบกิจการทางการคา้  เกษตรกร  หรือ
บุคคลธรรมดาที�ขึ� นทะเบียนการประกอบอาชีพ  ตลอดจนผูบ้ริหารกิจการของลูกหนี� ที�เป็นนิติ
บุคคลที�ดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ให้เป็นบุคคลลม้ละลายก็ต่อเมื�อปรากฏขอ้เท็จจริงอยา่งหนึ�ง
อยา่งใดดงัต่อไปนี�  
 1. ประกอบกิจการทางการคา้  การช่างฝีมือ  หรือทางการเกษตร  หรือปฏิบติัหนา้ที�ใน
การบริหารจดัการนิติบุคคล  โดยฝ่าฝืนขอ้หา้มต่างๆตามที�กฎหมายกาํหนด 
 2. ทาํการซื�อขายเพื�อขายต่อในราคาที�ต ํ�ากว่าราคาทอ้งตลาดโดยมีวตัถุประสงค์  เพื�อ
หลีกเลี�ยงการเริ�มกระบวนการฟื� นฟูกิจการ  หรือกระบวนการบงัคบัชาํระหนี�   หรือเพื�อทาํให้การเริ�ม
กระบวนการดงักล่าวล่าชา้ออกไป 
 3. ก่อให้เกิดภาระผูกพนัที�สําคญัเกินสมควร  เมื�อพิจารณาถึงสถานะของกิจการหรือ
ของนิติบุคคล  ทั�งนี�  โดยไม่มีค่าตอบแทนและเพื�อประโยชน์ของบุคคลอื�น 
 

                                                                                                                                                                      

 65 สุธีร์  ศุภนิตย.์  เล่มเดิม.  หนา้ 167. 
 66 แหล่งเดิม.  หนา้ 168 
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 4.  ทาํการชาํระหนี�   หรือจดัให้มีการชาํระหนี� เจา้หนี� คนหนึ� ง ซึ� งทาํให้เจา้หนี� อื�นไดรั้บ
ความเสียหาย  ภายหลงัที�กิจการตกอยูใ่นสถานะที�ไม่สามารถชาํระหนี� ไดแ้ละไดรู้ถึงสาเหตุดงักล่าว
แลว้ 
 5.  ละเวน้ไม่ดาํเนินการยื�นคาํร้องต่อศาลภายในกาํหนดเวลาสิบห้าวนัเมื�อกิจการตกอยู่
ในสถานะที�ไม่สามารถชาํระหนี�ได ้
 3.1.3.2  ขอ้จาํกดัสิทธิของบุคคลลม้ละลาย 
 คาํสั�งศาลให้บุคคลดังกล่าวตกเป็นบุคคลล้มละลาย มีผลเป็นการห้ามมิให้บุคคล
ดงักล่าวเข้าบริหาร จดัการ  หรือดาํเนินการใดๆเกี�ยวกบักิจการนั�นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม  
อย่างไรก็ตาม  ในกรณีหนึ� งกรณีใดดงักล่าวขา้งตน้ ศาลอาจมีคาํสั�งห้ามมิให้บุคคลนั�นเขา้บริหาร 
จดัการ  หรือดาํเนินการใดๆเกี�ยวกบักิจการนั�นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มแทนคาํสั�งให้บุคคลนั�น
เป็นบุคคลลม้ละลายก็ได ้
 ในกรณีที�ศาลมีคาํสั�งใหบุ้คคลดงักล่าวตกเป็นบุคคลลม้ละลาย   หรือหา้มมิให้บุคคลนั�น
เขา้บริหาร จดัการ  หรือดาํเนินการใดๆเกี�ยวกบักิจการดงักล่าวขา้งตน้   ศาลจะตอ้งกาํหนระยะเวลา
ไวซึ้� งตอ้งไม่ตํ�ากว่า 5 ปี  และเมื�อครบกาํหนดดงักล่าวแล้ว  บุคคลนั�นย่อมหลุดพน้จากการเป็น
บุคคลลม้ละลายทนัที67 
 

3.2  มาตรการทางกฎหมายในการเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย ตามแนวทางการร่างกฎหมาย

ล้มละลายของคณะกรรมาธิการว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่าประเทศแห่งสหประชาชาติ 

(UNCITRAL) 

 ลูกหนี� ซึ� งจะอยู่ภายใต้บงัคับของกฎหมาล้มละลาย ตามแนวทางการร่างกฎหมาย
ล้มละลายของคณะกรรมาธิการว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่าประเทศแห่งสหประชาชาติ 
(UNCITRAL)  เน้นไปที�ลูกหนี� ซึ� งดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ68  ได้แก่การกาํหนดและการให้
                                                           

 67 แหล่วเดิม.  หนา้ 169. 
 68 คาํวา่ “กิจกรรมทางเศรษฐกิจ”  ควรตีความอยา่งกวา้งเพื�อใหค้รอบคลุมสถานการณ์ต่างๆที�เกิดขึ�นจาก
ความสมัพนัธ์ทุกประการที�เกี�ยวขอ้งกบักิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไม่วา่จะเป็นความสัมพนัธ์ในทางสัญญาหรือไม่ก็
ตาม  ความสมัพนัธ์เหล่านี�จะรวมถึงตาไม่จาํกดัเฉพาะธุรกรรมต่างๆ ดงัต่อไปนี�  กล่าวคือ  ธุรกรรมการคา้สาํหรับ
การจดัหารือการแลกเปลี�ยนสินคา้หรือบริการ  สญัญาการจดัจาํหน่ายการเป็นผูแ้ทนหรือตวัแทนทางการคา้  แฟค
ตอริ�ง  ลิสซิ�ง  การก่อสร้างงานต่างๆ การเป็นที�ปรึกษา  งานวิศวกรรม  การให้ใชสิ้ทธิ  การลงทุน  การเงิน  การ
ธนาคาร  การประกันภยั  สัญญาเพื�อการใชป้ระโยชน์หรือสัมปทาน  กิจกรรมร่วมทุน  และการประกอบการ
อุตสาหกรรมหรือการร่วมมือทางธุรกิจในรูปแบบอื�นๆ  การขนส่งสินคา้หรือผูโ้ดยสารทางอากาศ  ทางทะเล  ทาง
รถไฟ  หรือทางถนน 
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นิยามอยา่งชดัเจนวา่ลูกหนี� รายใดจะตอ้งอยูใ่ตบ้งัคบัของกฎหมาย ในกรณีที�ลูกหนี� รายใดถูกกนัให้
อยูน่อกการบงัคบัของกฎหมายนี�   ลูกหนี�รายนั�นจะไม่ไดรั้บการคุม้ครองต่างๆที�กฎหมายไดก้าํหนด
ไว ้ และจะไม่อยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑ์บงัคบั (Discipline)  ของกฎหมายดว้ย ความเห็นนี�อยูใ่นฝ่ายซึ� ง
ตอ้งการให้ร่างกฎหมายลม้ละลายมีลกัษณะคลอบคลุมทั�งหมด  โดยมีขอ้ยกเวน้อยา่งจาํกดั  ในการ
ร่างบทบญัญติัที�กาํหนดคุณสมบัติในกฎหมายล้มละลายนั�น  จะมีปัญหาพื�นฐาน 2 ประการ  
ประการแรก คือ กฎหมายควรจะจาํแนกระหว่างลูกหนี� ซึ� งเป็นบุคคลธรรมดากบัลูกหนี� ซึ� งเป็น
วิสาหกิจที�มีความรับผิดอย่างจาํกัดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ� ง  หรือบริษทั หรือนิติบุคคลอื�นๆ
หรือไม่  โดยที�ลูกหนี� แต่ละประเภทนั�น  นอกจากจะมีขอ้พิจารณาทางด้านนโยบายที�แตกต่างกนั
แลว้  ยงัมีขอ้พิจารณาเกี�ยวกบัทศันคติทางสังคมและทศันคติอื�นๆ  ที�แตกต่างกนัอีกดว้ย  ประการที�
สอง  คือ  ประเภทของลูกหนี�  (ถา้มี)  ที�ควรจะถูกกนัออกจากการบงัคบัใชข้องกฎหมาย69 
 หลายประเทศรับเอาแนวทางที�แตกต่างกนัในการกาํหนดขอบเขตของการบงัคบัใชข้อง
กฎหมายลม้ละลาย  กฎหมายลม้ละลายของบางประเทศใช้บงัคบัแก่ลูกหนี�ทั�งหมดโดยมีขอ้ยกเวน้
บางประการที�ระบุไว ้ ซึ� งจะไดก้ล่าวถึงต่อไป  ประเทศอื�นๆ  จะจาํแนกระหวา่งลูกหนี� ที�เป็นบุคคล
ธรรมดากับลูกหนี� ที�เป็นนิติบุคคลและใช้กฎหมายล้มละลายที�แตกต่างกันสําหรับลูกหนี� แต่ละ
ประเภท  อีกแนวทางหนึ�งจาํแนกระหวา่งบุคคลธรรมดากบันิติบุคคลตามเกณฑ์การดาํเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ของบุคคลเหล่านั�น  กฎหมายเหล่านี�  ในบางประเทศกล่าวถึงการล้มละลายของ  
“พอ่คา้”  ซึ� งมีการกาํหนดนิยามไวโ้ดยการอา้งอิงถึงการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในฐานะที�เป็น
อาชีพปกติ  หรือบริษัทต่างๆ  ที�จ ัดตั� งขึ� นตามกฎหมายพาณิชย์  และนิติบุคคลอื�น  ซึ� งดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นประจาํ  ยงัมีกฎหมายของบางประเทศ ที�รวมกระบวนการที�แตกต่างกนั
ไวด้้วยกัน  โดยใช้ระดบัของหนี� สินเป็นพื�นฐานและหลายประเทศได้พฒันากฎเกณฑ์ของการ
ลม้ละลายแบบพิเศษขึ�นสาํหรับภาคต่างๆของเศรษฐกิจโดยเฉพาะอยา่งยิ�งภาคเกษตรกรรม70 
 นโยบายที�ใช้กบัหนี� และการลม้ละลายของปัจเจกชนหรือบุคคล  มกัสะทอ้นทศันคติ
ทางวฒันธรรม  ซึ� งไม่เกี�ยวขอ้งกบัลูกหนี� ที�ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเท่าใดนกั  อาจรวมถึง
ทศันคติที�มีต่อการก่อหนี�ของบุคคล  การมีหนทางปลดหนี� ที�ไม่สามารถจดัการได ้ ผลทางสังคมของ
การลม้ละลายต่อสถานะบุคคล  ความจาํเป็นที�จะตอ้งมีการให้คาํปรึกษาและความช่วยเหลือดา้น
การศึกษาเกี�ยวกบัหนี�ของบุคคล  และการใหโ้อกาสแก่ลูกหนี� เพื�อให้เริ�มตน้ใหม่โดยการปลดเปลื�อง  

                                                           

 69 วศิิษฏ ์ วศิิษฏส์รอรรถ.  แนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของกรรมาธิการว่าด้วยกฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ(UNCITRAL).  เอกสารประกอบคาํบรรยายกฎหมายลม้ละลายเปรียบเทียบ.  
หนา้ 50. 
 70 แหล่งเดิม.  หนา้ 50-51 
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ส่วนนโยบายที�ใชก้บัการลม้ละลายในภาคพาณิชยกรรมนั�น  ในเชิงเปรียบเทียบแลว้โดยทั�วไปมกัจะ
จาํกดัเฉพาะขอ้พิจารณาทางเศรษฐกิจและพาณิชยกรรม  เช่น  บทบาทสําคญัของกิจกรรมที�มีต่อ
เศรษฐกิจ  ความจําเป็นในการรักษาและส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  และกิจกรรมการ
ประกอบการ  รวมทั�งความจาํเป็นในการส่งเสริมการใหสิ้นเชื�อ และในการคุม้ครองเจา้หนี� 71 
 ผลประโยชน์ของบุคคลธรรมดาซึ� งเกี�ยวพนักบักิจกรรมทางเศรษฐกิจ  แตกต่างจาก
ผลประโยชน์ของลูกหนี� ที�เป็นผูบ้ริโภคอย่างน้อยก็ในแง่ของลกัษณะบางประการของการเป็นหนี�
ของบุคคลเหล่านี�   แต่บ่อยครั� งที�เป็นเรื�องยากในการแยกหนี� ส่วนบุคคลออจากหนี�ทางธุรกิจของเขา
เพื�อการกาํหนดว่าเขาควรจะไดรั้บการปฏิบติัในคดีลม้ละลายอยา่งไร  เกณฑ์ทดสอบที�แตกต่างกนั
อาจมีพฒันาขึ� นเพื�อช่วยในการกําหนดดังกล่าว  โดยเน้นหนักไปที�ตวัอย่างเช่น  ลักษณะของ
กิจกรรมที�ทาํอยู่  ระดบัของหนี�   และความเกี�ยวพนัระหว่างหนี� กบักิจกรรมทางเศรษฐกิจ  เป็นตน้  
ตวับ่งชี� ของการเกี�ยวพนักบักิจกรรมทางเศรษฐกิจนั�น  อาจรวมถึงว่ากิจการไดจ้ดทะเบียนเพื�อการ
ประกอบการคา้หรือการประกอบกิจการอื�นๆ  หรือไม่  ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลประเภทใดประเภท
หนึ� งตามกฎหมายพาณิชย์หรือไม่  และอาจรวมถึงลักษณะของกิจกรรมตามปกติ  และข้อมูล
เกี�ยวกบัยอดขายกบัทรัพยสิ์นและหนี� สิน72 
 หลายประเทศได้รวมเอาลูกหนี� ซึ� งเป็นบุคคลธรรมดาที�เกี�ยวข้องในกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจไวใ้นขอบเขตของกฎหมายลม้ละลายทางการพณิชย ์ ประสบการณ์ประเทศอื�นๆชี� ให้เห็น
วา่ถึงแมกิ้จกรรมทางธุรกิจที�กระทาํโดยบุคคลธรรมดาจะประกอบเป็นส่วนหนึ� งของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจก็ตาม  แต่กรณีเหล่านี� มกัจะจดัการไดดี้ที�สุดภายใตห้ลกัเกณฑ์สําหรับการลม้ละลายของ
บุคคลธรรมดา เพราะวา่ในที�สุดแลว้เจา้ของธุรกิจส่วนตวัจะทาํกิจกรรมของตนโดยผา่นโครงสร้างที�
มิได้ประโยชน์จากการจาํกดัความรับผิดใดๆ เลย  ทาํให้ตนตอ้งรับผิดเป็นส่วนตวัในหนี� สินของ
ธุรกิจอย่างไม่จาํกัด  กรณีเหล่านี� ยงัทาํให้มีปัญหายุ่งยากในการปลดเปลื�องจากการล้มละลาย  
รวมทั�งช่วงเวลาก่อนที�ลูกหนี� จะสามารถไดรั้บการปลดเปลื�องจากการลม้ละลาย และหนี� ที�ไม่อาจ
ไดรั้บการปลดเปลื�อง  หรือที�จะไดรั้บการยกเวน้จากการปลดเปลื�อง  หนี� ที�ไม่สามารถปลดเปลื�องได้
มกัเกี�ยวกบัเรื�องส่วนบุคคล  อาทิ  การตกลงกนัในคดีหยา่  หรือภาระในการอุปการะเลี�ยงดูบุตร73 
 ขอ้พิจารณาเพิ�มเติมอีกข้อหนึ� ง คือ  การรวมเอาบุคคลธรรมดาไวใ้นหลกัเกณฑ์การ
ลม้ละลายทางการพาณิชย ์ ในบางประเทศอาจมีความเป็นไปไดที้�จะเป็นตวัการลดแรงจูงใจที�จะใช้
หลกัเกณฑ์การล้มละลายทางการพาณิชย ์ อนัเนื�องมาจากทศันคติทางสังคมที�มีต่อการล้มละลาย

                                                           

 71 แหล่งเดิม.  หนา้ 51. 
 72 แหล่งเดิม.  หนา้ 51. 
 73 แหล่งเดิม.  หนา้ 52. 
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ของบุคคลโดยไม่คาํนึงถึงลกัษณะของการลม้ละลาย  ในการร่างกฎหมายเพื�อแกไ้ขการลม้ละลายที�
เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจนั�น  สมควรที�ขอ้กงัวลเหล่านี�จะไดรั้บการพิจารณา  โดยคาํนึงถึงลกัษณะของการ
ทาํกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ  กบัการดาํรงอยูแ่ละประสิทธิผลของกฎหมายลม้ละลาย
ที�ใชก้บับุคคลธรรมดา  เช่น  ในหลายประเทศ  กิจกรรมทางเศรษฐกิจเกือบทั�งหมดจะทาํโดยปัจเจก
ชน  และการกนัปัจเจกชนเหล่านี� ออกจากกฎหมายล้มละลายจะเป็นการจาํกดัการบงัคบัใช้และ
ประสิทธิผลของกฎหมายนั�นเป็นอยา่งมาก  ส่วนในประเทศอื�นๆ  กาํหนดการลม้ละลายของบุคคล
ธรรมดาที�ทาํกิจกรรมทางเศรษฐกิจไวเ้ป็นการเฉพาะในกฎหมายลม้ละลายของบุคคลธรรมดา  และ
บุคคลเหล่านั�นจะถูกกนัออกจากกฎเกณฑก์ารลม้ละลายทางการพาณิชย์74 
 แนวทางการร่างกฎหมายจะเน้นหนักไปที�การทาํกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ทั�งของนิติ
บุคคลและบุคคลธรรมดา  โดยไม่คาํนึงถึงโครงสร้างทางกฎหมายที�รองรับการทาํกิจกรรมเหล่านั�น
และไม่วา่กิจกรรมนั�นจะไดท้าํไปเพื�อผลกาํไรหรือไม่  โดยไดร้ะบุประเด็นต่างๆ ที�ตอ้งมีบทบญัญติั
ที�เพิ�มเติมหรือที�แตกต่างออกไป  หากมีการรวมเอาลูกหนี� ที�เป็นบุคคลธรรมดาไวใ้นกฎหมาย
ลม้ละลายดว้ย 

 

3.3  มาตรการทางกฎหมายในการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายของบุคคลธรรมดาซึ�งมิใช่ผู้ประกอบ

ธุรกจิการค้าพาณชิย์ตามกฎหมายล้มละลายของประเทศไทย 

 การตกเป็นบุคคลล้มละลายตามกฎหมายของประเทศไทยนั�น   ได้ถูกบญัญติัไวใ้น
พระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 โดยถูกออกแบบมาเพื�อจดัการชาํระสะสางหนี� ของ
บุคคลซึ�งมีหนี� สินลน้พน้ตวั  และเป็นกฎหมายที�มีลกัษณะพิเศษที�แตกต่างจากการบงัคบัชาํระหนี� ใน
คดีแพ่ง เนื�องจากการติดตามหนี� สินในคดีลม้ละลายไดก้าํหนดให้มีการเก็บรวบรวมทรัพยสิ์นของ
ลูกหนี�   และจดัสรรแบ่งปันดว้ยความเป็นธรรมให้แก่เจา้หนี�ทั�งหลาย75  โดยบทบญัญติัในกฎหมาย
ลม้ละลายไดก้าํหนดถึงคุณสมบติัของผูที้�อาจตกเป็นบุคคลลม้ละลาย และบุคคลที�มีสิทธิเสนอคดีต่อ
ศาลล้มละลาย  รวมทั�งขั�นตอนวิธีการพิจารณาคดีล้มละลายไวอ้ย่างละเอียด  ซึ� งในหัวขอ้นี� จะ
กล่าวถึงเฉพาะในส่วนที�เกี�ยวกบัการตกเป็นบุคคลลม้ละลายซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชย์
ในการเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย  และข้อจํากัดสิทธิของบุคคลดังกล่าวที�ปรากฎอยู่ใน
พระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 

 

 
                                                           

 74 แหล่งเดิม.  
 75 วชิา  มหาคุณ.   (2549).  คาํอธิบายกฎหมายล้มละลายและฟื�นฟูกิจการของลกูหนี�.  หนา้ 1. 
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3.3.1  หลกัเกณฑก์ารเขา้สู่กระบวนการลม้ละลาย 
 การเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายตามพระราชบญัญติัลม้ละลายพุทธศกัราช  2483 นั�น  

เริ�มตน้ตอ้งพิจารณาถึงคุณสมบติัของลูกหนี� ที�อยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายลม้ละลาย   ซึ� งไดบ้ญัญติั
ไวใ้นพระราชบญัญติัลม้ละลาย  พุทธศกัราช 2483  มาตรา 7 โดยมีหลกัวา่ “ ลูกหนี� ที�มีหนี� สินลน้
พน้ตวัอาจถูกศาลพิพากษาใหล้ม้ละลายได ้ ถา้ลูกหนี�นั�นมีภูมิลาํเนาในราชอาณาจกัร หรือประกอบ
ธุรกิจในราชอาณาจกัรไม่วา่ดว้ยตนเองหรือโดยตวัแทนในขณะที�มีการขอให้ลูกหนี�ลม้ละลาย  หรือ
ภายในกาํหนดเวลาหนึ�งปีก่อนนั�น” 

 ดงันั�น  จึงอาจกล่าวได้ว่าคุณสมบติัของลูกหนี� ที�จะตกอยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมาย
ลม้ละลายมีองคป์ระกอบ 3 ประการ ดงัต่อไปนี�  
 1. ลูกหนี� มีหนี� สินลน้พน้ตวั 
 2. ลูกหนี� มีภูมิลาํเนาในราชอาณาจกัร หรือ 
 3. ลูกหนี� ที�ประกอบธุรกิจในราชอาณาจกัรไม่วา่โดยตนเอง หรือโดยตวัแทนในขณะที�
มีการขอใหลู้กหนี�ลม้ละลาย หรือภายในกาํหนดเวลาหนึ�งปี 
 จากคุณสมบติัดงักล่าวขา้งตน้  การที�เจา้หนี� จะฟ้องลูกหนี� ให้ตกเป็นบุคคลลม้ละลายได้
นั�นตอ้งปรากฏขอ้เท็จจริงเบื�องตน้ก่อนว่า “ลูกหนี� มีหนี� สินลน้พน้ตวั”  ความหมายตามหลกัทั�วไป 
หมายถึง  ลูกหนี� มีหนี� สินมากกว่าทรัพย์สิน หรือมีทรัพย์สินไม่พอชําระหนี� ให้แก่เจ้าหนี�   โดย
ลกัษณะและวธีิการวเิคราะห์ถึงความมีหนี� สินลน้พน้ตวันั�นมีแง่มุมเทคนิคและวธีิคิดที�เกิดปัญหาทาง
ปฏิบติัมาก76  เนื�องจากเป็นเรื�องยากที�เจา้หนี� ที�จะพิสูจน์ถึงสถานะทางการเงินของลูกหนี�  วา่ตกอยูใ่น
สภาวะมีหนี� สินล้นพน้ตวั ซึ� งถือเป็นองค์ประกอบที�สําคญัในคดี และลูกหนี� ส่วนใหญ่มกัจะยก
ประเด็นขอ้ต่อสู้วา่ไม่ไดอ้ยูใ่นสภาวะเป็นผูมี้หนี� สินลน้พน้ตวั  กฎหมายจึงไดก้าํหนดขอ้สันนิษฐาน
ถึงการกระทาํที�ถือได้ว่าลูกหนี� มีหนี� สินลน้พน้ตวัไวใ้นมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญติัล้มละลาย 
พุทธศกัราช 2483 ไดแ้กการกระทาํอยา่งหนึ�งอยา่งใดดงัต่อไปนี�   คือ 
 1) ถ้าลูกหนี� โอนทรัพย์สิน  หรือสิทธิจดัการทรัพย์สินของตนให้แก่บุคคลอื�น  เพื�อ
ประโยชน์แห่งเจา้หนี�ทั�งหลายของตน ไม่วา่ไดก้ระทาํการนั�นในหรือนอกราชอาณาจกัร 
 2) ถา้ลูกหนี� โอน  หรือส่งมอบทรัพยสิ์นของตน โดยการแสดงเจตนาลวง หรือโดยการ
ฉอ้ฉลไม่วา่ไดก้ระทาํการนั�นในหรือนอกราชอาณาจกัร 
 3) ถา้ลูกหนี� โอนทรัพยสิ์นของตนหรือก่อให้เกิดทรัพยสิทธิอยา่งหนึ�งอยา่งใดขึ�นเหนือ
ทรัพยสิ์นนั�น ซึ� งถา้ลูกหนี�ลม้ละลายแลว้จะตอ้งถือวา่เป็นการให้เปรียบ ไม่วา่ไดก้ระทาํการนั�นใน
หรือนอกราชอาณาจกัร 
                                                           

 76 พิชยั  นิลทองคาํ.  เล่มเดิม.  หนา้ 100. 
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 4) ถา้ลูกหนี�กระทาํการอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงัต่อไปนี�  เพื�อประวิงการชาํระหนี�  หรือมิให้
เจา้หนี�ไดรั้บชาํระหนี�  

ก. ออกไปเสียนอกราชอาณาจักร  หรือได้ออกไปก่อนแล้วและคงอยู่นอก
ราชอาณาจกัร 

ข. ไปเสียจากเคหะสถานที�เคยอยู ่ หรือซ่อนตวัอยูใ่นเคหะสถาน หรือหลบซ่อนไป
หรือวธีิอื�น หรือปิดสถานที�ประกอบธุรกิจ 

ค. ยกัยา้ยทรัพยไ์ปใหพ้น้อาํนาจศาล 
ง. ยอมตนใหต้อ้งคาํพิพากษาซึ�งบงัคบัใหช้าํระเงินซึ� งตนไม่ควรตอ้งชาํระ 

5) ถา้ลูกหนี� ถูกยึดทรัพยต์ามหมายบงัคบัคดี หรือไม่มีทรัพยสิ์นอยา่งหนึ�งอยา่งใดที�จะ
พึงยดึมาชาํระหนี�ได ้

6) ถา้ลูกหนี�แถลงต่อศาลในคดีใดๆ วา่ไม่สามารถชาํระหนี�ได ้
7) ถา้ลูกหนี�แจง้ใหเ้จา้หนี�คนหนึ�งคนใดของตนทราบวา่ไม่สามารถชาํระหนี�ได ้
8) ถา้ลูกหนี� เสนอคาํขอประนอมหนี�ใหแ้ก่เจา้หนี�ตั�งแต่สองคนขึ�นไป 
9) ถา้ลูกหนี�ไดรั้บหนงัสือทวงถามจากเจา้หนี� ให้ชาํระหนี�แลว้ไม่นอ้ยกวา่สองครั� งซึ� งมี

ระยะเวลาห่างกนัไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั และลูกหนี�ไม่ชาํระหนี�  ” 
 เมื�อพิจารณาถึงขอ้สันนิษฐานความมีหนี� สินลน้พน้ตวัของลูกหนี�  ขึ�นอยูก่บัสภาวการณ์
ที�ไม่สามารถชาํระหนี�  หาได้ขึ�นอยู่กบัว่าลูกหนี� ตอ้งมีหนี� สินมากกว่าทรัพยสิ์น บทบาทของขอ้
สันนิษฐานเป็นเพียงเหตุให้เจา้หนี� ฟ้องลูกหนี� ไดแ้ต่ไม่อาจยืนยนัว่าลูกหนี� มีหนี� สินล้นพน้ตวัจริง 
การจะพิสูจน์ว่าลูกหนี� มีหนี� สินล้นพ้นตัวจะต้องพิสูจน์เพียงว่าลูกหนี� ได้กระทําการตามข้อ
สันนิษฐานยงัไม่เพียงพอ ตอ้งนาํพยานหลกัฐานมายืนยนัวา่ลูกหนี� มีหนี� สินมากกวา่ทรัพยสิ์นจริงๆ  
ดงันั�นจึงอาจกล่าวไดว้่าขอ้สันนิษฐานทางกฎหมายที�ปรากฏอยู่ในมาตรา 8  นั�นเป็นแต่เพียงให้
เจา้หนี� มีสิทธิที�จะฟ้องลูกหนี� เป็นคดีลม้ละลายต่อศาลเท่านั�น  แต่ไม่อาจยืนยนัไดว้า่ลูกหนี�ตกอยูใ่น
สภาวะมีหนี� สินลน้พน้ตวั 
 นอกจากการพิจารณาถึงความมีหนี� สินลน้พน้ตวัดงัที�กล่าวมาแลว้ขา้งตน้  การพิจารณา
ถึงสิทธิของผูมี้สิทธิในการยื�นคาํฟ้องในคดีลม้ละลายก็ถือเป็นประเด็นที�สําคญัอีกประการหนึ�ง  ซึ� ง
ตามกฎหมายลม้ละลายของประเทศไทยไดก้าํหนดให้เจา้หนี� เท่านั�นเป็นผูฟ้้องลูกหนี� ซึ� งมีหนี� สินลน้
พน้ตวัให้ล้มละลาย โดยเจ้าหนี� ซึ� งมีสิทธิยื�นคาํฟ้องให้ลูกหนี� ล้มละลายแบ่งเจ้าหนี� ออกเป็น  2  
ประเภท  ดงัต่อไปนี�  
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 1.1  หลกัเกณฑ์การฟ้องคดีลม้ละลายสําหรับเจา้หนี� ธรรมดา หรือเจา้หนี� ไม่มีประกนั
เป็นไปตามที�บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 มาตรา 9 ที�วา่ เจา้หนี� จะฟ้อง
ลูกหนี�ใหล้ม้ละลายไดก้็ต่อเมื�อ 
  1)  ลูกหนี� มีหนี� สินลน้พน้ตวั 
  2)  ลูกหนี� ซึ� งเป็นบุคคลธรรมดาเป็นหนี� เจา้หนี� ผูเ้ป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคน
เป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หนึ�งลา้นบาท หรือลูกหนี� ซึ� งเป็นนิติบุคคลเป็นหนี� เจา้หนี�ผูเ้ป็นโจทก์คนเดียว
หรือหลายคนเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่สองลา้นบาท และ 
  3)  หนี�นั�นอาจกาํหนดจาํนวนไดโ้ดยแน่นนอนไม่วา่หนี�นั�นจะถึงกาํหนดชาํระโดย
พลนัหรือในอนาคตก็ตาม” 
 1.2  หลกัเกณฑ์การฟ้องคดีลม้ละลายของเจา้หนี� มีหลกัประกนันอกจากพิจารณาตาม
หลกัเกณฑ์เช่นเดียวกบัเจา้หนี� ธรรมดาหรือเจา้หนี� ไม่มีประกนัแลว้  ยงัมีหลกัเกณฑ์เพิ�มเติมอีก 2 
ประการ ตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 มาตรา 10 เจา้หนี� มีประกนัจะฟ้องลูกหนี�
ใหล้ม้ละลายไดก้็ต่อเมื�อ 
  1)  มิไดเ้ป็นผูต้อ้งห้ามมิให้บงัคบัชาํระหนี� เอาแก่ทรัพยสิ์นของลูกหนี� เกินกว่าตวั
ทรัพยที์�เป็นหลกัประกนั และ 
  2)  กล่าวในฟ้องวา่ ถา้ลูกหนี�ลม้ละลายแลว้ จะยอมสละหลกัประกนัเพื�อประโยชน์
แก่เจา้หนี� ทั�งหลาย หรือตีราคาหลกัประกนัมาในฟ้องซึ� งเมื�อหักกบัจาํนวนหนี� ของตนแลว้ เงินยงั
ขาดอยูส่าํหรับลูกหนี� ซึ� งเป็นบุคคลธรรมดาเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หนึ�งลา้นบาท หรือลูกหนี� ซึ� งเป็น
นิติบุคคลเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่สองลา้นบาท 
 จากหลกัเกณฑด์งักล่าวมาขา้งตน้ การฟ้องคดีลม้ละลายของเจา้หนี� มีประกนันอกจาการ
พิจารณาตามหลกัเกณฑ์มาตรา 9 เช่นเดียวกบัเจา้หนี�ธรรมดาหรือเจา้หนี� ไม่มีประกนัแลว้ยงัตอ้งนาํ
หลักเกณฑ์ตามมาตรา 10 มาพิจารณาด้วย  โดยเจ้าหนี� มีประกันซึ� งเป็นเจ้าหนี� ผูมี้สิทธิเหนือ
ทรัพยสิ์นของลูกหนี� ในทางจาํนอง จาํนาํ หรือสิทธิยึดหน่วง หรือเจา้หนี�ผูมี้บุริมสิทธิที�บงัคบัได้
ทาํนองเดียวกบัผูรั้บจาํนาํ ถา้ตอ้งการฟ้องลูกหนี�ใหล้ม้ละลายตอ้งมีหลกัเกณฑเ์พิ�มเติมที�สําคญัคือจะ
ยอมสละหลกัประกนัหรือไม่ หากเจา้หนี� ไม่ยอมสละหลกัประกนัจะตอ้งยินยอมให้เจา้พนักงาน
พิทกัษต์รวจสอบหลกัประกนัดงักล่าวดว้ย 
 การฟ้องคดีลม้ละลายแตกต่างจากการฟ้องคดีแพ่งในขอ้สําคญัอยูข่อ้หนึ�งคือ การฟ้อง
คดีแพง่เจา้หนี� ซึ� งเป็นโจทกฟ้์องคดีเพื�อประโยชน์ของตนเองโดยเฉพาะหากศาลตดัสินให้โจทก์ชนะ
คดีเจา้หนี�ผูเ้ป็นโจทกเ์ท่านั�นที�จะไดรั้บชาํระหนี�ตามคาํพิพากษานั�น ส่วนเจา้หนี�คนอื�น ๆ ของลูกหนี�
ซึ� งเป็นจาํเลยจะไม่ไดรั้บ ประโยชน์จากผลของคาํตดัสินนั�นแต่อยา่งใด ส่วนการฟ้องคดีลม้ละลาย
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นั�น ไม่ว่าเจา้หนี� คนใด ของลูกหนี�  จะเป็นโจทก์ฟ้องให้ลูกหนี� ลม้ละลายหากศาลตดัสินให้โจทก์
ชนะคดีโดยสั�งพิทกัษท์รัพยข์องลูกหนี� โดยเด็ดขาดเจา้หนี� ซึ� งมีมูลหนี� เป็นหนี� เงินและมูลแห่งหนี� ได้
เกิดขึ�นก่อนวนัศาลมีคาํสั�งพิทกัษท์รัพยทุ์กรายจะไดรั้บประโยชน์จากผลของคาํตดัสินดงักล่าว โดย
มีสิทธิยื�นคาํขอรับชาํระหนี� ต่อเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยภ์ายใน 2 เดือนนับแต่วนัโฆษณาคาํสั�ง
พิทกัษ์ทรัพย ์  อย่างไรก็ดีการที�ลูกหนี� เพียงแต่ถูกเจา้หนี� คนใดคนหนึ� งฟ้องคดีล้มละลายเท่านั�น 
ไม่ไดท้าํใหเ้จา้หนี�รายอื�นๆ เสียสิทธิในการฟ้องร้องลูกหนี�คนเดียวนั�นเป็นคดีแพ่งหรือคดีลม้ละลาย
อีก แต่ถา้ศาลไดมี้คาํสั�งพิทกัษ์ทรัพยลู์กหนี� เด็ดขาดในคดีหนึ�งแลว้เจา้หนี� รายอื�นๆซึ� งมีมูลหนี� เป็น
หนี� เงินและมูลแห่งหนี� เกิดขึ�นก่อนวนัที�ศาลมีคาํสั�งพิทกัษท์รัพยจ์ะฟ้องลูกหนี�คนเดียวกนันั�นเป็นคดี
แพ่งหรือคดีลม้ละลายอีกไม่ได ้ หากมีการฟ้องคดีลม้ละลายลูกหนี�คนเดียวกนัหลายคดีเมื�อศาลสั�ง
พิทกัษท์รัพยลู์กหนี� เด็ดขาดในคดีหนึ�งแลว้ศาลตอ้งจาํหน่ายคดีอื�นออกจากสาระบบความ หรือหาก
มีการฟ้องคดีแพง่อนัเกี�ยวกบัทรัพยสิ์นของลูกหนี�คนเดียวกนัคา้งพิจารณาอยูใ่นศาลในขณะที�ศาลมี
คาํสั�งพิทกัษท์รัพย ์ เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยจ์ะตอ้งเขา้ว่าคดีแพ่งนั�นแทนลูกหนี� ในกรณีที�เจา้หนี�
รายอื�นๆ ซึ� งมีมูลหนี� เป็นหนี� เงินและมูลแห่งหนี� เกิดขึ�นก่อนวนัที�ศาลมีคาํสั�งพิทกัษท์รัพยฟ้์องลูกหนี�
เป็นคดีแพ่งและคดีลม้ละลายอีกไม่ไดเ้พราะลูกหนี� ถูกศาลสั�งพิทกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขาดแลว้นั�นเจา้หนี�
รายอื�นๆ ดงักล่าวยอ่มมีสิทธิขอรับชาํระหนี� ต่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยภ์ายใน 2 เดือนนบัแต่วนั
โฆษณาคาํสั�งพิทกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขาด  ถา้เจา้หนี� อยู่นอกราชอาณาจกัรเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยมี์
อาํนาจขยายกาํหนดเวลาใหอี้กไดไ้ม่เกิน 2 เดือน  อนึ� ง แมจ้ะเป็นเจา้หนี�ผูเ้ป็นโจทก์ในคดีลม้ละลาย
นั�นเองก็ตอ้งยื�นคาํขอรับชาํระหนี� ต่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยต์ากาํหนดเวลาขา้งตน้เช่นกนั ถา้หาก
เจา้หนี�รายใดไม่ไดย้ื�นคาํขอรับชาํระต่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยภ์ายในกาํหนดเวลาดงักล่าวเจา้หนี�
รายนั�นเป็นอนัหมดสิทธิที�จะไดรั้บชาํระหนี� นั�น  การยื�นคาํขอรับชาํระหนี� ในคดีลม้ละลายจึงเป็น
เรื�องสาํคญัสาํหรับเจา้หนี�ทั�งหลายเป็นอยา่งยิ�ง 
 สําหรับเจา้หนี� มีประกันสิทธิที�จะยื�นคาํขอรับชําระหนี� ต่อเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย์
หรือไม่ก็ได ้เพราะเจา้หนี� มีประกนัมีสิทธิเหนือทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนัซึ� งลูกหนี� ไดใ้ห้ไวก่้อน
ถูกพิทกัษท์รัพยแ์ต่ก็ตอ้งยอมใหเ้จา้พนกังานพิทกัษท์รัพยต์รวจดูทรัพยสิ์นนั�นถา้เจา้หนี� มีประกนัจะ
ใช้สิทธิขอรับชาํระหนี� เจา้หนี� มีประกนัจะตอ้งเป็นเจา้หนี� มีประกนัที�มีสิทธิบงัคบัเอาแก่ทรัพยสิ์น
ของลูกหนี� เกินกวา่ราคาทรัพยสิ์นที�เป็นหลกัประกนั และขอรับภายในเงื�อนไข ดงัต่อไปนี�ดว้ยคือ 
 1.  ขอรับชําระหนี� โดยยินยอมสละทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนั  เพื�อประโยชน์แก่
เจา้หนี�ทั�งหลายแลว้ ขอรับชาํระหนี�ไดเ้ตม็จาํนวน 
 2.  ขอรับชาํระหนี� โดยบงัคบัเอาแก่ทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนัก่อนแลว้ ขอรับชาํระ
หนี�สาํหรับจาํนวนที�ยงัขาดอยู ่
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3.  ขอรับชาํระหนี� โดยขอให้เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยข์ายทอดตลาดทรัพยสิ์นอนัเป็น
หลกัประกนัแลว้ ขอรับชาํระหนี�สาํหรับจาํนวนที�ยงัขาดอยู ่

4.  ขอรับชาํระหนี� โดยตีตราราคาทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนัแลว้ ขอรับชาํระหนี�
จาํนวนที�ยงัขาดอยู่ การขอรับชาํระหนี� กรณีนี� เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยมี์อาํนาจไถ่ถอนทรัพยสิ์น
ตามราคาที�ตีมาได ้ถา้เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยเ์ห็นวา่ราคาที�ตีมานั�นไม่สมควร เจา้พนกังานพิทกัษ์
ทรัพยมี์อาํนาจขายทรัพยสิ์นนั�นตามวิธีที�เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยแ์ละเจา้หนี�ตกลงกนั ถา้ไม่ตกลง
กนักฎหมายให้ใชว้ิธีขายทอดตลาดแต่จะตอ้งไม่ให้เสียหายแก่เจา้หนี�   โดยเจา้หนี�หรือเจา้พนกังาน
พิทกัษ์ทรัพยมี์อาํนาจเขา้สู้ราคาในการขายทอดตลาดไดเ้มื�อไดเ้งินสุทธิเท่าใดให้ถือว่าเป็นราคาที�
เจา้หนี� ไดตี้มาในคาํขอรับ ชาํระหนี�ถา้เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยไ์ม่แจง้เป็นหนงัสือให้เจา้หนี�ทราบ
วา่จะใชสิ้ทธิไถ่ถอนหรือตกลงให้ขายทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนัภายใน 4 เดือนนบัแต่เจา้หนี� ยื�น
คาํขอรับชาํระหนี�  กฎหมายใหถื้อวา่เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยย์นิยอมให้ทรัพยสิ์นนั�นเป็นกรรมสิทธิ�
ของเจา้หนี�ตามราคาที�เจา้หนี� ไดตี้ราคามา  และเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยห์มดสิทธิไถ่ถอนหรือขาย
ทรัพยสิ์นนั�น 
 จากการศึกษากฎหมายลม้ละลายของประเทศไทยพบวา่บทบาทและหนา้ที�ของเจา้หนี�ผู ้
เป็นโจทกจ์ะทาํหนา้ที�เสมือนเป็น “ตวัแทน” เจา้หนี�ทั�งหลายของลูกหนี�ในการฟ้องคดีลม้ละลายเพื�อ
จะไดเ้อาทรัพยสิ์นของลูกหนี� มาจดัสรรแบ่งปันในการชาํระหนี� โดยเสมอภาคกนั โดยเจา้หนี�ผูเ้ป็น
โจทก์มีหน้าที�ระวงัประโยชน์ของเจ้าหนี� ทั� งหลาย  และช่วยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการ
รวบรวมจาํหน่ายทรัพยสิ์นของลูกหนี�   รวมทั�งรับผิดชอบในบรรดาค่าธรรมเนียม  ค่าเสียหาย และ
ค่าใช้จ่ายในคดีล้มละลายทั� งปวง77  หากเจ้าหนี� ผูเ้ป็นโจทก์เพิกเฉยไม่ยอมเสียค่าธรรมเนียม  
ค่าใช้จ่าย หรือไม่วางเงินประกนั ตามที�เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยเ์รียกร้อง ก็อาจเป็นเหตุให้ศาลมี
คาํสั�งยกเลิกการลม้ละลายได้78  ดงันั�นในการฟ้องคดีลม้ละลายของเจา้หนี� จึงไม่ใช่เป็นการฟ้องเพื�อ
การบงัคบัชาํระหนี�ของตนตามคาํฟ้องแต่อยา่งใด  เหตุแห่งการฟ้องคดีลม้ละลายจึงเป็นไปเพื�อรักษา
ผลประโยชน์ของเจา้หนี�ทั�งหลายไม่วา่จะเป็นเจา้หนี�ผูเ้ป็นโจทกห์รือไม่ก็ตาม 

3.3.2  ขอ้จาํกดัสิทธิของบุคคลลม้ละลายตามกฎหมายลม้ละลายของประเทศไทย 
การตกเป็นบุคคลลม้ละลายยอ่มแสดงให้เห็นวา่บุคคลดงักล่าวมีปัญหาเกี�ยวกบัการขาด

สภาพคล่องทางการเงิน  และไม่สามารถชาํระหนี� ได ้ ซึ� งหากปล่อยให้บุคคลดงักล่าวยงัคงสามารถ
ทาํธุรกรรมที�อาจก่อหนี� สินขึ�นไดอี้กยอ่มทาํใหเ้กิดความเสียหายอื�นๆ ตามมาไม่วา่ต่อตวัเจา้หนี�  หรือ
ลูกหนี�   รวมทั�งการกระทาํใดๆ ที�จะทาํส่งผลกระทบต่อกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายนั�น 
                                                           

 77พระราชบญัญติัลม้ละลาย  พทุธศกัราช 2483  มาตรา 155 
 78พระราชบญัญติัลม้ละลาย  พทุธศกัราช 2483   มาตรา 135 
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กฎหมายล้มละลายของประเทศไทยจึงได้จาํกัดสิทธิของบุคคลล้มละลายไวซึ้� งปรากฏอยู่ใน  
พระราชบญัญติัลม้ละลาย  พุทธศกัราช 2483  ดงัจะกล่าวต่อไปนี�  
 1. เมื�อศาลมีคําสั�งพิทักษ์ทรัพย์แล้วลูกหนี� ย่อมหมดอํานาจในการบริหารจัดการ
ทรัพยสิ์นของตน  และไม่อาจที�จะทาํธุรกรรมใด ๆ เกี�ยวกบัทรัพยสิ์นได้อีกต่อไป  อาํนาจในการ
จดัการทรัพยสิ์นยอ่มตกอยูแ่ก่เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์(มาตรา 24)   
 ทรัพยสิ์นของลูกหนี� ตอ้งตกอยู่ภายใตก้ารจดัการของเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยใ์นคดี
ลม้ละลายเพื�อนาํไปขายทอดตลาด  หรือจาํหน่ายโดยวิธีการอื�นเพื�อนาํเงินมาชาํระให้แก่เจา้หนี�   ซึ� ง
ทรัพยสิ์นอนัอาจเอานาํมาชาํระหนี�ในคดีลม้ละลายไดแ้ก่ 
  (1) ทรัพยสิ์นทั�งหลายอนัลูกหนี� มีอยูใ่นเวลาเริ�มตน้แห่งการลม้ละลาย รวมทั�งสิทธิ
เรียกร้องเหนือทรัพยสิ์นของบุคคลอื�น เวน้แต่ 

ก. เครื�องใชส้อยส่วนตวัอนัจาํเป็นแก่การดาํรงชีพ ซึ� งลูกหนี� รวม ทั�งคู่สมรสและ
บุตรผูเ้ยาวข์องลูกหนี�จาํเป็นตอ้งใชต้ามสมควรแก่ฐานานุรูป และ 

ข. สัตว ์พืชพนัธ์ุ เครื�องมือและสิ�งของสําหรับใช้ในการประกอบ อาชีพของ
ลูกหนี�ราคารวมกนัไม่เกินหนึ�งแสนบาท 

(2) ทรัพยสิ์นซึ�งลูกหนี� ไดม้าภายหลงัเวลาเริ�มตน้แห่งการลม้ละลาย จนถึงเวลาปลด
จากลม้ละลาย 

(3) สิ� งของซึ� งอยู่ในครอบครองหรืออาํนาจสั�งการ หรือสั�งจาํหน่ายของลูกหนี�  
ในทางการคา้หรือธุรกิจของลูกหนี�  ดว้ยความยินยอมของเจา้ของอนั แทจ้ริง โดยพฤติการณ์ ซึ� งทาํ
ใหเ้ห็นวา่ลูกหนี� เป็นเจา้ของในขณะที�มีการขอ ใหลู้กหนี�นั�นลม้ละลาย” 
 2.  ลูกหนี�ไม่มีอาํนาจดาํเนินคดีแพ่งที�เกี�ยวแก่ทรัพยสิ์น เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยจ์ะเขา้
จดัการแทนลูกหนี�   โดยกฎหมายกําหนดให้เจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย์เข้าว่าคดีแพ่งทั�งปวงอัน
เกี�ยวกบั ทรัพยสิ์นของลูกหนี�  ซึ� งคา้งพิจารณาอยูใ่นศาลในขณะที�มีคาํสั�งพิทกัษท์รัพย ์ และเมื�อเจา้
พนกังานพิทกัษ์ทรัพยมี์คาํขอโดยทาํเป็นคาํร้องศาลมีอาํนาจงดการพิจารณาคดีแพ่งนั�นไว ้หรือจะ
สั�งประการใดตามที�เห็นสมควรก็ได ้(มาตรา 25) 
 3.  ทรัพยสิ์นที�ลูกหนี� มีสิทธิไดม้าในระหว่างที�ยงัไม่มีคาํสั�งปลดจากลม้ละลาย  ลูกหนี�
จะตอ้งแจง้สิทธินั�นให้แก่เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพย ์  โดยลูกหนี� จะตอ้งรายงานเป็นหนงัสือให้เจา้
พนกังานพิทกัษ์ทรัพยท์ราบ  และแสดงรายละเอียดเท่าที�สามารถจะทาํไดภ้ายในเวลาอนัสมควร  
และไม่ว่ากรณีใด  ลูกหนี� จะตอ้งแสดงบญัชีรับจ่ายเสนอต่อเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยทุ์กระยะหก
เดือน (มาตรา 67(2) ) 
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 4.  ลูกหนี� ที�ตกเป็นบุคคลลม้ละลายแลว้ย่อมถูกจาํกดัสิทธิในเสรีภาพในการเดินทาง  
โดยกฎหมายกาํหนดหา้มมิใหลู้กหนี�ออกไปนอกราชอาณาจกัร  เวน้แต่ศาลหรือเจา้พนกังานพิทกัษ์
ทรัพยจ์ะอนุญาตเป็นหนงัสือ  และถา้จะยา้ยที�อยูต่อ้งแจง้ตาํบลที�อยูใ่หม่เป็นหนงัสือให้เจา้พนกังาน
พิทกัษท์รัพยท์ราบภายในเวลาอนัสมควร (มาตรา  67(3) ) 
 5.  ลูกหนี�ไม่มีสิทธิรับสินเชื�อจากผูอื้�นมีจาํนวนตั�งแต่หนึ�งร้อยบาทขึ�นไป  โดยมิไดแ้จง้
ให้ผูน้ั�นทราบว่าตนถูกพิทกัษ์ หรือล้มละลาย  ในระหว่างเวลาตั�งแต่ศาลได้มีคาํสั�งพิทกัษ์ทรัพย์
จนถึง เวลาที�พน้จากการลม้ละลาย (มาตรา 165(1) ) 
 6.  ลูกหนี�ไม่มีสิทธิประกอบการคา้หรือธุรกิจโดยใชน้ามตวัหรือนามสมญาของผูอื้�นบงั
หนา้  ในระหวา่งเวลาตั�งแต่ศาลไดมี้คาํสั�งพิทกัษท์รัพยจ์นถึง เวลาที�พน้จากการลม้ละลาย (มาตรา 
165) 
 จากขอ้จาํกดัสิทธิของบุคคลลม้ละลายตามที�กล่าวมาขา้งตน้เป็นเพียงขอ้จาํกดัสิทธิของ
บุคคลลม้ละลายที�ปรากฏอยูใ่นพระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 เท่านั�น  ขอ้จาํกดัสิทธิ
ของบุคคลลม้ละลายยงัไปปรากฏอยูต่ามกฎหมายอื�น ๆ อีกมากมาย เช่น การห้ามบุคคลลม้ละลาย
เป็นขา้ราชการ ตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พุทธศกัราช 2551 เป็นตน้   

 
3.4  มาตรการทางกฎหมายในการฟ้องบังคับชําระหนี>ทางแพ่ง 

 เมื�อเกิดความผกูพนัตามกฎหมายอนัทาํใหเ้กิดหนี� ขึ�นระหวา่งคู่กรณีแลว้  ผลแห่งหนี�นั�น
ยอ่มก่อใหเ้กิดสิทธิและหนา้ที�ในระหวา่งคู่กรณี  คือเจา้หนี� ยอ่มมีสิทธิที�จะเรียกให้ลูกหนี�ปฏิบติัการ
ชาํระหนี�  และลูกหนี�ก็พึงมีหนา้ที�ตอ้งปฏิบติัการชาํระหนี�นั�น  เมื�อหนี� ถึงกาํหนดชาํระและเมื�อลูกหนี�
ไดป้ฏิบติัการชาํระหนี� แลว้  หนี� นั�นย่อมเป็นอนัระงบัลง  ถา้หากลูกหนี� ไม่ยินยอมปฏิบติัการชาํระ
หนี�   หรือชาํระหนี� ล่าช้าล่วงเลยเวลาไป  หรือชาํระหนี� ผิดความประสงคแ์ห่งหนี� แลว้เจา้หนี� ย่อมมี
สิทธิที�จะฟ้องร้องขอให้มีการบงัคบัชาํระหนี� โดยเฉพาะเจาะจงหรือมีสิทธิที�จะเรียกร้องเอาค่า
สินไหมทดแทนจากลูกหนี� ได ้ และเพื�อเป็นการประกนัการชาํระหนี� ของลูกหนี�   กฎหมายได้ให้
สิทธิแก่เจา้หนี� ในการที�จะควบคุมและสงวนไวซึ้� งกองทรัพยสิ์นของลูกหนี� ได ้ กล่าวคือ  ถา้ลูกหนี�
ละเลยเพิกเฉยไม่ใช้สิทธิเรียกร้องทรัพยสิ์นอนัควรมีควรไดข้องตนเขา้มาไวใ้นกองทรัพยสิ์นของ
ลูกหนี�แลว้  เจา้หนี� มีสิทธิที�จะใชสิ้ทธิเรียกร้องของลูกหนี�ได ้ หรือในกรณีที�ลูกหนี� มีทรัพยสิ์นอยูใ่น
กองทรัพยสิ์นของลูกหนี� อยูแ่ลว้  แต่ไดท้าํนิติกรรมอนัมีผลเป็นการจาํหน่ายจ่ายโอนทรัพยสิ์นนั�น
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ไปเสีย  โดยรู้อยูว่า่การทาํเช่นนั�นจะเป็นการทาํให้เจา้หนี�ตอ้งเสียประโยชน์  ดงันี� เจา้หนี� มีสิทธิที�จะ
ฟ้องขอใหเ้พิกถอนนิติกรรมนั�นเสียได้79 

3.4.1  หลกัเกณฑใ์นการบงัคบัชาํระหนี�  
 เมื�อมีการก่อหนี� ขึ�นในระหวา่งกนั  คู่สัญญาก็จะมีสถานะเป็นเจา้หนี� -ลูกหนี� ในระหวา่ง
กนัฝ่ายที�เป็นลูกหนี�ก็มีหนา้ที�จะตอ้งปฏิบติัการตามที�ไดต้กลงกนัไวใ้นเนื�อหาสาระของความผกูพนั
ระหวา่งกนั หรือเรียกอีกอยา่งหนึ�งวา่ “วตัถุแห่งหนี� ”  อยา่งไรก็ตามแมจ้ะมีหนี� ต่อกนัก็มิใช่วา่เจา้หนี�
จะมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี�ชาํระหนี� ไดท้นัที  แต่การบงัคบัชาํระหนี�นั�นจะตอ้งเป็นไปตามขั�นตอน
ของกฎหมายและขอ้ตกลงของคู่กรณี  กล่าวคือ  เจา้หนี�จะเรียกให้ลูกหนี�ชาํระหนี� ไดก้็ต่อเมื�อหนี�นั�น
ถึงกาํหนดชาํระแลว้  และลูกหนี�ละเลยไม่ชาํระหนี�ดงักล่าว 
 1.  หนี� ถึงกาํหนดชาํระ  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ มาตรา  203  บญัญติัวา่ 
“ถา้เวลาอนัจะพึงชาํระหนี�นั�นมิไดก้าํหนดลงไว ้หรือ จะอนุมานจากพฤติการณ์ทั�งปวงก็ไม่ไดไ้ซร้ 
ท่านวา่เจา้หนี�ยอ่ม จะเรียกใหช้าํระหนี� ไดโ้ดยพลนั และฝ่ายลูกหนี�ก็ยอ่มจะชาํระหนี�ของ ตนไดโ้ดย
พลนัดุจกนั 
 ถา้ไดก้าํหนดเวลาไว ้แต่หากกรณีเป็นที�สงสัย ท่านให้สันนิษฐาน ไวก่้อนวา่เจา้หนี� จะ
เรียกใหช้าํระหนี� ก่อนถึงเวลานั�นหาไดไ้ม่ แต่ฝ่าย ลูกหนี�จะชาํระหนี� ก่อนกาํหนดนั�นก็ได”้ 
 เงื�อนเวลาในการชาํระหนี� ยอ่มเป็นประโยชน์แกลู้กหนี� ที�จะปฏิเสธการชาํระหนี� ก่อนถึง
เวลาที�ตกลงกันไว ้ ในกรณีที�เจ้าหนี� และลูกหนี� ไม่ได้กาํหนดเวลาชําระหนี� กันไว ้ และไม่อาจ
พิจารณาจากพฤติการณ์ต่างๆไดว้่า  คู่กรณีมีเจตนาโดยปริยายอย่างไร  มาตรา 203  วรรคแรก  
บญัญติัให้สิทธิเจา้หนี� ที�จะเรียกให้ลูกหนี� ชาํระหนี� ไดท้นัที  และลูกหนี� ก็มีสิทธิที�จะปลดภาระหนี�
ของตนไดโ้ดยชาํระหนี� ทนัทีเช่นกนั  ในกรณีที�มีการกาํหนดเวลาเอาไวแ้ต่ยงัไม่ชดัเจนมีขอ้สงสัย  
มาตรา 203 วรรคสอง  ให้สันนิษฐานไวก่้อนวา่  เจา้หนี� จะเรียกให้ลูกหนี�ชาํระหนี� ก่อนถึงเวลานั�น
ไม่ได ้ แต่ลูกหนี�ชาํระหนี� ก่อนกาํหนดนั�นได้80  
 2.  ลูกหนี�ละเลยไม่ชาํระหนี�   ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ มาตรา 213 วรรค
แรก บญัญติัวา่  “ถา้ลูกหนี�ละเลยเสียไม่ชาํระหนี�ของตน เจา้หนี� จะ ร้องขอต่อศาลให้สั�งบงัคบัชาํระ
หนี�ก็ได ้เวน้แต่สภาพแห่งหนี�จะไม่เปิด ช่องใหท้าํเช่นนั�นได”้ 
 ในกรณีที�หนี� ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  แต่ถา้ปรากฏขอ้เท็จจริงแน่ชดัว่าลูกหนี� ละเลยไม่
ชาํระหนี�ของตน  เจา้หนี�ชอบที�จะฟ้องร้องบงัคบักบัลูกหนี�ไดโ้ดยไม่ตอ้งรอให้ถึงกาํหนดชาํระ  เช่น  

                                                           

 79 ทวเีกียรติ  มีนะกนิษฐ.  กฎหมายเบื�องต้นทางธุรกิจ  (พิมพค์รั� งที� 12). แกไ้ขเพิ�มเติม.  สาํนกัพิมพ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,  2551.  หนา้ 79. 
 80 ภทัรศกัดิ�   วรรณแสง.  หลกักฎหมายหนี�  (พิมพค์รั� งที� 10).  กรุงเทพฯ:วญิ�ูชน,  2552.  หนา้ 32. 
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ลูกหนี�นดักบัเจา้หนี�วา่จะจดทะเบียนโอนที�ดินใหแ้ก่เจา้หนี�ตามสัญญาจะซื�อจะขายวนัที� 30  ตุลาคม 
พ.ศ.2542  แต่ปรากฏวา่ในวนัที� 30 กรกฎาคม พ.ศ.2542  ลูกหนี�จดทะเบียนโอนที�ดินแปลงเดียวกนั
นี� ให้แก่นายแดงไปแลว้  เช่นนี�   เจา้หนี� มีอาํนาจฟ้องลูกหนี� ไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งรอให้หนี� ถึงกาํหนด
ชาํระก่อน81 
 ดงันั�นจึงอาจกล่าวไดว้า่  กรณีหนี� เงินเมื�อหนี� ถึงกาํหนดชาํระแลว้  และลูกหนี�ละเลยไม่
ชาํระหนี�   เจา้หนี�ยอ่มมีสิทธิในการบงัคบัชาํระหนี�ดงักล่าวไดโ้ดยการเสนอคดีต่อศาล 

3.4.2  หลกัเกณฑก์ารเสนอคดีต่อศาล 
 ในการนาํคดีเสนอต่อศาลนั�น มิใช่บุคคลใด ๆ จะทาํไดเ้สมอไป ผูที้�จะนาํคดีเสนอต่อ
ศาลไดจ้ะตอ้งเป็นไปตามที�บญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 เท่านั�น 
ซึ� งมาตรา 55 บญัญติัวา่    “เมื�อมีขอ้โตแ้ยง้เกิดขึ�น เกี�ยวกบัสิทธิหรือหนา้ที�ของบุคคลใดตามกฎหมา
แพ่ง หรือบุคคลใดจะตอ้งใช้สิทธิทางศาลบุคคลนั�นชอบที�จะเสนอคดีของตนต่อศาลส่วนแพ่งที�มี
เขตอาํนาจไดต้ามบทบญัญติัแห่งกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมายนี� ”  จากบทบญัญติั มาตรา 55 
นี�ไดก้าํหนดใหบุ้คคลมีสิทธิเสนอคดีแพง่ต่อศาลได ้ 2   กรณีคือ  
 1.1  กรณีที�มีการโตแ้ยง้เกิดขึ�นเกี�ยวกบัสิทธิหรือหนา้ที�ของบุคคลใดตามกฎหมายแพง่ 
 คาํว่า “สิทธิ” ไดแ้ก่ประโยชน์อนับุคคลมีอยู่ แต่ประโยชน์จะเป็นสิทธิหรือไม่ก็ตอ้ง
แลว้แต่วา่บุคคลอื�นนี� มีหนา้ที�ตอ้งเคารพหรือไม่ ถา้บุคคลอื�นมีหนา้ที�ตอ้งเคารพประโยชน์นั�นก็เป็น
สิทธิ กล่าวคือ ไดรั้บการรับรองและคุม้ครองของกฎหมาย   ดงันั�น สิทธิใดที�มีกฎหมายรับรอง
คุม้ครองใครทาํใหเ้สียหายแก่สิทธิเช่นนี� เป็นผดิกฎหมายเหมือนกนัหมด 
 คาํวา่ “หนา้ที�” หมายถึงสิ�งที�ตอ้งปฏิบติัหรืองดเวน้ปฏิบติัการอยา่งหนึ�งอยา่งใด เพื�อ
ประโยชน์แก่สิทธินั�น  สิทธิกบัหนา้ที�นี� เป็นของคู่กนั กล่าวคือ เมื�อบุคคลใดมีสิทธิ อีกคนหนึ�งก็ยอ่ม
มีหนา้ที�  
 ตวัอยา่ง  แดงให้ดาํกูเ้งินไปจาํนวน 10,000 บาท กาํหนดชาํระคืนในวนัที� 1 ตุลาคม 
2550  ครบกาํหนดดาํไม่ชาํระเงินกูใ้ห้แดง เช่นนี�  แดงมีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ที�เรียกร้องให้ดาํชาํระหนี� ได ้ส่วนดาํเองก็มีหนา้ที�จะตอ้งปฏิบติัการชาํระหนี�แก่แดง เมื�อดาํไม่ชาํระ
หนี� ให้แดง เป็นการกระทาํผิดหน้าที�ก็ย่อมเกิดความรับผิดขึ� น ซึ� งความรับผิดอนันี� เมื�อไป
กระทบกระเทือนสิทธิใครเขา้ ก็เรียกวา่ “โตแ้ยง้สิทธิ”  ที�จะถือเป็นการโตแ้ยง้สิทธิไดน้ั�น จะตอ้ง
เป็นกรณีที�มีสิทธิตามกฎหมายเสียก่อน เพราะถา้ไม่มีสิทธิตามกฎหมายแลว้ ก็ย่อมไม่อาจจะถูก
โตแ้ยง้หรือรบกวนขดัสิทธิได ้ซึ� งสิทธินั�นหมายถึงประโยชน์ที�มีกฎหมายรับรองคุม้ครองให ้ 

                                                           

 81 แหล่งเดิม.  หนา้  36.  
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 เมื�อมีสิทธิที�กฎหมายรับรองแลว้ กรณีที�จะถือวา่มีขอ้โตแ้ยง้สิทธินั�นยอ่มหมายความวา่
มีผูอื้�นมากระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการใดอนัถือได้ว่าเป็นการล่วงละเมิดสิทธินั�น ๆ มิได้
หมายถึงกบัตอ้งมีการโตเ้ถียงกนัในเรื�องสิทธินั�น ๆ กล่าวคือในบางกรณีแมไ้ม่มีการโตเ้ถียงกนัเลย 
ก็ถือเป็นการโตแ้ยง้สิทธิแลว้ 
 ดงันั�น  เมื�อลูกหนี�ไม่ชาํระหนี�ใหแ้ก่เจา้หนี� เมื�อหนี�นั�นถึงกาํหนดชาํระแลว้  ถือวา่ลูกหนี�
กระทาํการอนัเป็นการโตแ้ยง้สิทธิของเจา้หนี�   เจา้หนี� จึงมีสิทธิเสนอคดีแพ่งต่อศาลไดเ้พื�อใชอ้าํนาจ
ศาลในการบงัคบัชาํระหนี�แก่จาํเลย 
 1.2  กรณีที�จะตอ้งใชสิ้ทธิทางศาล  
 หมายความว่าเป็นกรณีที�มีความจาํเป็นตอ้งใช้สิทธิ มิใช่ว่าเพียงแต่อยากจะใช้สิทธิ
เท่านั�น คาํวา่ “ตอ้งใช”้ นี� จึงเป็นเรื�องที�จะตอ้งใชสิ้ทธิทางศาลเพราะเหตุวา่ความจาํเป็นเกิดขึ�นจาก
กฎหมายบญัญติัไวต้ามกฎหมายสารบญัญติั   การใช้สิทธิทางศาลในขอ้นี� เป็นกรณีที�บุคคลหนึ� ง
บุคคลใดจะตอ้งใชสิ้ทธิทางศาลจริง ๆ เพื�อใหศ้าลแสดงสิทธิของตน แมบ้างกรณีจะไม่มีผูใ้ดโตแ้ยง้
สิทธิ หนา้ที� แตมี้ความจาํเป็นที�จะตอ้งใชสิ้ทธิทางศาล โดยขอสิทธิจากศาลหรือขอให้ศาลมีคาํสั�ง
เสียก่อนจึงจะกระทาํการอย่างใดอย่างหนึ� งให้มีผลตามที�กฎหมายรับรองไวไ้ด ้ ส่วนกรณีใดบา้ง
จะตอ้งใช้สิทธิทางศาลตอ้งพิจารณาจากกฎหมายสารบญัญติั เช่น การร้องขอตั�งผูป้กครองผูเ้ยาว ์
การขอใหศ้าลสั�งใหค้นวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถและตั�งผูอ้นุบาล เป็นตน้ แต่ถา้เรื�องใดไม่มี
กฎหมายบญัญติัวา่จาํตอ้งขอสิทธิจากศาลแลว้จะมาขอใชสิ้ทธิทางศาลไม่ได ้เช่น คนมีสัญชาติไทย
อยูแ่ลว้จะมาขอใหศ้าลสั�งแสดงวา่ตนเป็นคนไทยอีกไม่ได ้ 
 การดาํเนินคดีในกรณีนี�จะตอ้งปรากฏวา่ กรณีใดมีกฎหมายสารบญัญติัรับรองให้บุคคล
ใดใชสิ้ทธิทางศาลแลว้บุคคลนั�นยอ่มมีอาํนาจที�จะเสนอคดีต่อศาลได ้คาํพิพากษาฎีกาที� 3154/2528 
บทบญัญติัตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 มิไดห้มายความวา่ใครตอ้งการใช้
สิทธิทางศาลก็ใชไ้ดต้ามอาํเภอใจ แต่เป็นเรื�องที�ตอ้งพิจารณาดว้ยวา่มีกฎหมายสารบญัญติัสนบัสนุน
วา่เป็นกรณีจาํเป็นจะตอ้งมาร้องขอต่อศาลเพื�อรับรองหรือคุม้ครองตามสิทธิของตนที�มีอยูจึ่งจะใช้
สิทธิทางศาลไดเ้ป็นคดีมีขอ้พิพาทไป เสมือนว่าผูร้้องเริ�มคดีเป็นโจทก์และผูค้ดัคา้นเป็นจาํเลย 
(ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 188(4)) 
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3.5  กระบวนการแก้ปัญหาการไม่สามารถชําระหนี>ของลูกหนี>บุคคลธรรมดาซึ�งมิใช่ผู้ประกอบ

ธุรกจิการค้าพาณชิย์เพื�อป้องกนัการล้มละลาย 

 โดยทั�วไปเมื�อกล่าวถึง “การเป็นหนี� ”  ก็จะเป็นการสื�อถึงสภาวะทางการเงินที�ขาดสภาพ
คล่องของลูกหนี�   เมื�อมีการก่อหนี� ขึ� นระหว่างบุคคล  คู่สัญญาทั�งสองฝ่ายต่างต้องผูกพนักนัใน
สถานะการเป็นเจา้หนี�  และลูกหนี�   โดยฝ่ายลูกหนี�จะมีหนา้ที�ตอ้งชาํระหนี�ตามสัญญาที�ตกลงกนัไว ้
หากไม่ปฏิบติัตามสัญญาที�ตกลงกันไว ้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี�   กฎหมายจึงได้
กาํหนดมาตรการทางกฎหมายในการรองรับความเสียหายนั�น  ซึ� งเป็นการคุม้ครองสิทธิของเจา้หนี�
ในกรณีที�ลูกหนี� ไม่ปฏิบติัการชาํระหนี�  เช่น  การฟ้องคดีแพ่ง, การฟ้องคดีอาญาในมูลหนี� เช็ค  และ
การฟ้องลูกหนี� ให้ตกเป็นบุคคลลม้ละลาย เป็นตน้  อย่างไรก็ตาม การที�ลูกหนี� ไม่ปฏิบติัการชาํระ
หนี� นั�นอาจเกิดขึ�นไดจ้ากหลายปัจจยั  ไม่ว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจที�ตกตํ�า, การขาดสภาพคล่อง
ชั�วคราว, ค่าครองชีพที�เพิ�มสูงขึ�น เป็นตน้  ซึ� งการไม่ชาํระหนี�ดงักล่าวมิไดเ้กิดจากเจตนาทุจริต  หรือ
คิดคดโกงของลูกหนี�แต่เกิดจากสภาพแวดลอ้ม และสถานการทางเศรษฐกิจที�ผนัแปร  การที�จะโทษ
วา่การไม่ชาํระหนี� เป็นความผดิของลูกหนี�แต่เพียงฝ่ายเดียวจึงไม่ถูกตอ้ง  ดว้ยสังคมไทยเป็นสังคมที�
มีความประนีประนอม  และมีความเห็นอกเห็นใจกนั  หลายองคก์รจึงไดอ้อกแบบมาตรการต่างๆ 
ขึ�นมาเพื�อช่วยแกปั้ญหาหนี� สินของลูกหนี�   และบรรเทาความเสียหายใหแ้ก่เจา้หนี�  เพื�อเป็นมาตรการ
เบื�องตน้ในการป้องกนัการลม้ละลายของลูกหนี�  

3.5.1  มาตรการประนอมหนี� ก่อนลม้ละลาย 
 การประนอมหนี� เป็นการตกลงกนัระหว่างเจา้หนี� กบัลูกหนี� ในเรื�องหนี� สินโดยการที�
ลูกหนี� ขอชาํระหนี� บางส่วน  หรือโดยวิธีการอื�นใด  กระบวนการพิจารณาหลังจากศาลมีคาํสั�ง
พิทกัษ์ทรัพย์ลูกหนี� เด็ดขาดแล้วจุดหมายปลายทางของลูกหนี�  คือการตกเป็นบุคคลล้มละลาย  
อย่างไรก็ตาม  กฎหมายลม้ละลายไดเ้ปิดโอกาสให้ลูกหนี� ในการที�จะหลีกเลี�ยงการลม้ละลายโดย
การประนอมหนี� ก่อนที�ศาลจะมีคาํสั�งให้ลูกหนี�ตกเป็นบุคคลลม้ละลาย  ซึ� งถา้หากลูกหนี� ประนอม
หนี� ก่อนลม้ละลายสาํเร็จลูกหนี�ก็จะหลุดพน้จากการที�จะถูกศาลพิพากษาใหล้ม้ละลาย 
 การประนอมหนี� ก่อนลม้ละลายจึงเป็นกลไกของกฎหมายลม้ละลายที�สร้างขึ�นมาเพื�อ
ช่วยเหลือลูกหนี� ให้มีการเจรจาประนีประนอมกบัเจา้หนี�   เพื�อแก้ปัญหาหนี� สินในเบื�องตน้ก่อนที�
ลูกหนี�จะตกเป็นบุคคลลม้ละลาย 
 3.5.1.1  หลกัเกณฑก์ารประนอมหนี� ก่อนลม้ละลาย 
 ในกรณีที�ลูกหนี�ประสงค์จะทาํการประนอมหนี� ก่อนลม้ละลาย  ลูกหนี�ตอ้งปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี�  
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1. ลูกหนี� ยื�นคาํขอประนอมหนี� ไดก้็ต่อเมื�อศาลมีคาํสั�งพิทกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขาดแลว้  หาก
ศาลเพียงมีคาํสั�งพิทกัษท์รัพยช์ั�วคราวลูกหนี�ยื�นคาํขอประนอมหนี�ยงัไม่ได ้

2. ลูกหนี� จะตอ้งยื�นคาํขอประนอมหนี� ต่อเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยภ์ายในกาํหนด  7  
วนันบัแต่วนัยื�นคาํชี� แจง้เกี�ยวกบักิจการและทรัพยสิ์น  หรือภายในกาํหนดเวลาตามที�เจา้พนกังาน
พิทกัษท์รัพยก์าํหนดให ้

3. คาํขอประนอมหนี�ตอ้งทาํเป็นหนงัสือ   แสดงขอ้ความแห่งการประนอมหนี�   หรือวิธี
จดักิจการหรือทรัพยสิ์น  และรายละเอียดแห่งหลกัประกนั  หรือผูค้ ํ�าประกนั  (ถา้มี) 
 3.5.1.2  ขั�นตอนในการพิจารณาคาํขอประนอมหนี� ก่อนลม้ละลาย ของลูกหนี� มี 2  
ขั�นตอน ดงัต่อไปนี�  

1. ขั�นตอนการพิจารณาคาํขอประนอมหนี� ในชั�นเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพย  ์เมื�อศาลมี
คาํสั�งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดแลว้  หากลูกหนี�ตอ้งการประนอมหนี�   ลูกหนี�จะตอ้งเสนอคาํขอประนอม
หนี� เป็นหนงัสือต่อเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพย ์ ในคาํขอประนอมหนี� จะตอ้งแสดงขอ้ความแห่งการ
ประนอมหนี�   เช่น  ขอชาํระให้แก่เจา้หนี� จาํนวนร้อยละเท่าใด  และแสดงรายละเอียดวา่จะชาํระหนี�
ตามที�เสนออยา่งไร  นอกจากนี�อาจเสนอผูค้ ํ�าประกนัตามขอ้เสนอประนอมหนี� เพื�อให้เจา้หนี�มั�นใจ
ว่าหากลูกหนี� ไม่ปฏิบติัตามข้อประนอมหนี�   เจ้าหนี� จะสามารถเรียกเอากับผูค้ ํ� าประกันในข้อ
ประนอมหนี� ได ้ อาจกล่าวไดว้่าลูกหนี� ตอ้งแสดงให้เจา้หนี� เห็นให้ไดว้า่ลูกหนี� มีทรัพยสิ์นพอที�จะ
ปฏิบติัตามขอ้ประนอมหนี�นั�น82 
 เจา้พนกังานพิทกัษ์จะเป็นผูจ้ดัให้มีการประชุมเจา้หนี� เพื�อพิจารณาคาํขอประนอมหนี�   
ซึ� งคาํขอประนอมหนี�จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากที�ประชุมเจา้หนี�ดว้ยการลงมติพิเศษ83  อยา่งไร
ก็ตามแม้จะมีการลงมติเห็นชอบด้วยกับคาํขอประนอมหนี� ดังกล่าว  ก็ยงัไม่มีผลผูกพนัเจ้าหนี�
ทั�งหลาย  จนกวา่ศาลจะไดส้ั�งเห็นชอบ 

2. ขั�นตอนการพิจารณาคาํขอประนอมหนี� ในชั�นศาลเมื�อมีมติพิเศษเห็นชอบด้วยการ
ประนอมหนี� จากที�ประชุมเจา้หนี� แลว้  ศาลจะพิจารณาเกี�ยวกบัคาํขอประนอมหนี� ดงักล่าว  แต่ถ้า
หากที�ประชุมเจา้หนี� มีมติไม่ยอมรับคาํขอประนอมหนี� ถือวา่การประนอมหนี�นั�นยอ่มเสียไป  ซึ� งใน
การพิจารณาคาํขอประนอมหนี� ในชั�นศาลนี� กฎหมายไม่ได้ให้อาํนาจแก่ศาลอย่างกวา้งขวางที�จะ
พิจารณาถึงความเหมาะสมของขอ้เสนอประนอมหนี�   รวมตลอดถึงทรัพยสิ์นของลูกหนี�และความ
ประพฤติของลูกหนี� เพื�อประเมินวา่ลูกหนี�สามารถจะปฏิบติัตามขอ้ประนอมหนี�ไดห้รือไม่  ศาลจะ

                                                           

 82 สุธีร์  ศุภนิตย.์  เล่มเดิม.  หนา้ 50. 
 83 มติพิเศษ คือ  เป็นมติของเจา้หนี� ฝ่ายขา้งมาก และมีจาํนวนหนี� เท่ากบัสามในสี�แห่งจาํนวนหนี�ทั�งหมด
ของเจา้หนี� ซึ�งไดเ้ขา้ประชุม  รวมทั�งมอบฉนัทะใหผู้อื้�นเขา้ประชุมแทนในที�ประชุมเจา้หนี�  
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เห็นชอบดว้ยการประนอมหนี� หรือไม่ขึ�นอยูก่บัการพิจารณาของศาลแต่ศาลจะตอ้งไม่สั�งเห็นชอบ
ด้วยการประนอมหนี� หากว่าการประนอมหนี� นั�นไม่เป็นประโยชน์แก่เจา้หนี� ทั�วไป  หรือทาํให้
เจา้หนี� ไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่กนั  เมื�อศาลมีคาํสั�งเห็นชอบดว้ยกบัคาํขอประนอมหนี� ดงักล่าวแลว้  
ถือว่าการประนอมหนี� เป็นผลสําเร็จลูกหนี� ก็จะไม่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย  และตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้ประนอมหนี�ดงักล่าวดว้ย84 
 3.5.1.3  ผลของการประนอมหนี� ก่อนลม้ละลาย 
 การประนอมหนี� ก่อนลม้ละลายซึ� งที�ประชุมเจา้หนี� ยอมรับและศาลเห็นชอบดว้ยแลว้มี
ผลดงัต่อไปนี�  

1. ลูกหนี�ไม่ตอ้งลม้ละลาย  กลบัมีอาํนาจจดัการเกี�ยวกบัทรัพยสิ์นของตนไดต่้อไป  แต่
ลูกหนี� มีหนา้ที�ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงในการประนอมหนี� ต่อไป   

2. เมื�อการประนอมหนี� เป็นผลสาํเร็จยอ่มจะมีผลผกูมดัเจา้หนี�  ตามมาตรา 56 บญัญติัไว้
วา่  “การประนอมหนี� ซึ� งที�ประชุมเจา้หนี� ไดย้อมรับและศาลมีคาํสั�งเห็นชอบดว้ยแลว้ ผกูมดัเจา้หนี�
ทั�งหมดในเรื�องหนี� ซึ� งอาจขอรับชาํระหนี� ได ้ แต่ไม่ผูกมดัเจา้หนี� คนหนึ� งคนใดในเรื�องนี� ซึ� งตาม
พระราชบญัญติันี� ลูกหนี� ไม่อาจจะหลุดพน้โดยคาํสั�งปลดจากลม้ละลายได ้ เวน้แต่เจา้หนี�คนนั�นได้
ยนิยอมดว้ยในการประนอมหนี�” 

อาจกล่าวได้ว่าการที�ตอ้งมีกระบวนการให้ศาลได้สั�งเห็นชอบกบัการประนอมหนี� ก็
เพื�อให้ขอ้ตกลงในการประนอมหนี� ระหว่างเจา้หนี� ลูกหนี� มีสภาพบงัคบัไดก้ล่าวคือหากไม่มีการ
ปฏิบติัตามขอ้ประนอมหนี� ถือไดว้่าเป็นการขดัคาํสั�งของศาล (Contempt of Court) การผกูมดัที�
เกิดขึ�นแก่เจา้หนี�ก็คือการที�ตอ้งยอมรับชาํระหนี�ตามเท่าที�ตกลง 

3. การประนอมหนี�ของลูกหนี� หาไดท้าํให้บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัลูกหนี� เช่นผูค้ ํ� าประกนั
หลุดพน้จากความรับผิดไปดว้ย ตามมาตรา 59 ซึ� งไดบ้ญัญติัไวว้า่  “ การประนอมหนี� ไม่ทาํให้
บุคคลซึ� งเป็นหุ้นส่วนกบัลูกหนี�หรือรับผิดร่วมกบัลูกหนี�  หรือคํ�าประกนัหรืออยูใ่นลกัษณะอยา่งผู ้
ค ํ�าประกนัของลูกหนี�หลุดพน้จากความรับผดิไปดว้ย” 
 โดยเหตุนี� เจา้หนี�ยงัคงบงัคบัหนี� ให้เต็มจาํนวนไดจ้ากบุคคลเหล่านั�น ในการนี�อาจทาํให้
เกิดความเขา้ใจวา่ไม่เป็นธรรม แต่ความรับผดิในหนี�ของบุคคลเหล่านั�นเป็นผลโดยตรงจากขอ้ตกลง
ระหวา่งเจา้หนี�กบับุคคลเหล่านั�นวา่จะชาํระหนี�จนสิ�นเชิง 
 การประนอมหนี�อาจถูกศาลสั�งยกเลิกได ้และเมื�อศาลสั�งยกเลิกการประนอมหนี�  ศาลจะ
พิพากษาใหลู้กหนี�ลม้ละลาย ผลแห่งการนี� ยอ่มจะทาํให้ลูกหนี�กลบัไปผกูพนัในหนี� เต็มตามจาํนวน

                                                           

 84 สุธีร์  ศุภนิตย.์   แหล่งเดิม. 
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เดิมซึ� งเมื�อลม้ละลายแลว้ก็จะมีการแบ่งเฉลี�ยทรัพยเ์พื�อการชาํระหนี�ใหแ้ก่เจา้หนี�ตามจาํนวนหนี� ที�ได้
ยื�นขอรับต่อไป85 

 
3.5.2  มาตรการของสาํนกัไกล่เกลี�ยขอ้พิพาททางการเงินของสาํนกังานศาลยติุธรรม 

 มาตรการของสํานกังานไกล่เกลี�ยขอ้พิพาททางการเงินของสํานกังานศาลยุติธรรมเป็น
มาตรการหนึ� งในการช่วยแก่ปัญหาหนี� สินของลูกหนี� เพื�อป้องกันการล้มละลายเบื�องต้น  โดย
แนวคิดของมาตรการไกล่เกลี�ยขอ้พิพาททางการเงินเกิดจากผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจทาํให้
ลูกหนี� จาํนวนมากไม่สามารถชําระหนี� คืนสถาบนัการเงินได้และเป็นหนี� ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได ้
(NPL) ซึ� งบางส่วนลูกหนี�ก็ปรับปรุงโครงสร้างหนี� ไม่สําเร็จทาํให้ลูกหนี�ตอ้งเขา้สู่การพิจารณาของ
ศาลเป็นจาํนวนมาก  กระบวนการไกล่เกลี�ยจึงเป็นอีกช่องทางหนึ� งในการระงับขอ้พิพาทต่างๆ 
คู่กรณีอาจสามารถตกลงกนัไดก่้อน  อีกทั�งเป็นช่องทางที�ประหยดัทั�งเวลาและค่าใชจ่้าย  ดงันั�นเพื�อ
เป็นการลดภาระของศาลและทาํให้คดีที�เป็นขอ้พิพาททางการเงินลดลง  สํานกังานศาลยุติธรรมจึง
ไดจ้ดัตั�งศูนยไ์กล่เกลี�ยขอ้พิพาททางการเงินขึ�น  โดยวตัถุประสงคข์องการตั�งศูนยไ์กล่เกลี�ยเพื�อเป็น
หน่วยงานกลางประสานงานกบัศาลและศูนยไ์กล่เกลี�ยประจาํศาลในการดาํเนินการไกล่เกลี�ยขอ้
พิพาททางการเงิน  เพื�อส่งเสริมให้มีการระงบัขอ้พิพาทดว้ยวิธีการไกล่เกลี�ยและแบ่งเบาภาระงาน
คดีของศาลรวมทั�งดาํเนินการขึ�นทะเบียนผูไ้กล่เกลี�ยและผูท้รงคุณวุฒิ  โดยอาศยัระเบียบคณะ
กรรมการบริหารศาลยุติธรรมวา่ดว้ยการไกล่เกลี�ยเพื�อระงบัขอ้พิพาททางการเงิน พ.ศ. 2544  และ
ระเบียบศาลวา่ดว้ยการไกล่เกลี�ยขอ้พิพาททางการเงิน86 
 3.5.2.1 ศูนยไ์กล่เกลี�ยขอ้พิพาททางการเงินในศาลแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะดว้ยกนั87 คือ 

1. การไกล่เกลี�ยขอ้พิพาทโดยศูนยไ์กล่เกลี�ยขอ้พิพาทประจาํศาล 
 ในปัจจุบนัศูนยไ์กล่เกลี�ยขอ้พิพาทประจาํศาลบางแห่งไดด้าํเนินการอยูแ่ลว้โดยคู่กรณี
สามารถยื�นคาํร้องหรือขอไปกบัคาํฟ้องก็ได ้ โดยผูพ้ิพากษาที�ทาํการไกล่เกลี�ยจะไดรั้บการแต่งตั�ง
ใหม่ไม่ใช่ผูพ้ิพากษาคนเดียวกับเจ้าของสํานวน  ขอ้มูลหลกัฐานต่างๆในห้องไกล่เกลี�ยจะเป็น
ความลบัเฉพาะและไม่นาํมาใชใ้นการพิจารณาคดีที�ฟ้องร้องอยูโ่ดยเด็ดขาด  แต่การดาํเนินการไม่มี
ระเบียบรวมแต่ศาลมีแนวทางการปฏิบติัของตนเอง  สํานกังานศาลยุติธรรมจึงไดอ้อกร่างระเบียบ
ศาลว่าดว้ยการไกล่เกลี�ยขอ้พิพาททางการเงิน  เพื�อให้การดาํเนินการไกล่เกลี�ยเป็นไปในแนวทาง

                                                           

 85 แหล่งเดิม. หนา้ .51. 
 86 ทาํนอง  ดาศรี.  “ปรับปรุงโครงสร้างหนี�บทเรียนและประสบการณ์จากวิกฤตเศรษฐกิจไทย”.  หนา้ 
420. 
 87 แหล่งเดิม.  หนา้ 421. 
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เดียวกนั โดยศาลให้ศาลทุกศาลทุกแห่งจดัตั�งศูนยไ์กล่เกลี�ยประจาํศาลขึ�นและให้ผูพ้ิพากษาในศาล
ไดรั้บมอบหมายให้เป็นผูไ้กล่เกลี�ยประจาํศาลมีอาํนาจที�ดาํเนินการไกล่เกลี�ยขอ้พิพาททางการเงิน
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามระเบียบ 
 การไกล่เกลี�ยจะเกิดขึ�นไดจ้ะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากโจทก์และจาํเลย  โดยคู่กรณี
จะตอ้งลงลายมือชื�อในบนัทึกขอ้ตกลงไวเ้ป็นหลกัฐานและผูไ้กล่เกลี�ยจะตอ้งไม่เป็นเจา้ของสํานวน  
หรือองคค์ณะผูพ้ิพากษาในคดีนั�น  การไกล่เกลี�ยจะใชเ้วลาไม่เกิน 60 วนันบัจากวนันดัไกล่เกลี�ยครั� ง
แรก  แต่หากคดีมีทุนทรัพยต์ั�งแต่ 10 ลา้นบาทขึ�นไป  ให้ขยายไดอี้ก 30 วนัหากทุนทรัพยต์ั�งแต่ 50 
ลา้นบาทขึ�นไปขยายได ้2 ครั� ง ครั� งละไม่เกิน 30 วนั และหากมีทุนทรัพย ์100 ลา้นขึ�นไป ใหข้ยายได้
อีกแต่ไม่เกิน  180 วนันบัจากวนันัดไกล่เกลี�ยครั� งแรก  ส่วนคดีขอ้พิพาททางการเงินที�มีปัญหา
ยุง่ยากซบัซอ้นหากศาลเห็นสมควรหรือคู่กรณีร้องขอวา่จาํเป็นตอ้งอาศยัความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ  
ศาลสามารถตั�งผูท้รงคุณวฒิุจากระเบียบรายชื�อของสาํนกัระงบัขอ้พิพาท  หรือตั�งผูท้รงคุณวุฒิตามที�
คู่กรณีร้องขอซึ� งผูท้รงคุณวุฒิจะเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลที�มีความรู้เชี�ยวชาญพอเศษเฉพาะดา้น
การเงิน  การบริหารสาขาอื�นๆ ที�ไดขึ้�นทะเบียนไวก้บัสํานกัระงบัขอ้พิพาท  หรือบุคคล/คณะบุคคล
ที�มีความรู้ความเชี�ยวชาญพิเศษเฉพาะคดี  ซึ� งศาลแต่งตั�งจากบุคคลที�มิไดอ้ยู่ในทะเบียนของสํานกั
ระงบัขอ้พิพาทก็ได ้ ผูไ้กล่เกลี�ยจะช่วยเหลือศาลและผูพ้ิพากษาในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง  หา
ขอ้มูลเกี�ยวกบัฐานะทางการเงินของลูกหนี�   ตรวจสอบความสามรถในการชาํระหนี�พร้อมทั�งเสนอ
ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้างหนี�และดา้นอื�นๆ 
 หากการไกล่เกลี�ยสําเร็จคู่กรณีตกลงกนัไดแ้ละลงนามในสัญญาประนีประนอมยอม
ความ  หรือเจา้หนี� ถอนฟ้อง  ผูไ้กล่เกลี�ยจะส่งสํานวนคืนพร้อมรายงานกระบวนการพิจารณาให้ผู ้
พิพากษาเจา้ของสาํนวนมีคาํสั�งหรือมีคาํพิพากษาตามที�ตกลงกนัต่อไป  อยา่งไรก็ตามการไกล่เกลี�ย
อาจจะสิ�นสุดลงในกรณีที�คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งขอถอนตวัหรือเมื�อศาลหรือผูไ้กล่เกลี�ยเห็นว่าขอ้
พิพาทดงักล่าวไม่สามารถหาขอ้ยติุไดห้รือเมื�อระยะเวลาการไกล่เกลี�ยสิ�นสุดลง 

2. การไกล่เกลี�ยขอ้พิพาทโดยศูนยไ์กล่เกลี�ยขอ้พิพาททางการเงิน สํานกัระงบัขอ้พิพาท 
สํานักงานศาลยุติธรรม ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าดว้ยการไกล่เกลี�ยเพื�อ
ระงบัขอ้พิพาททางการเงิน พุทธศกัราช 2514 
 กรณีเป็นคดีที�มีความยุ่งยากซับซ้อน  ลูกหนี� มีเจ้าหนี� หลายรายและมูลคดีมีความ
เกี�ยวพนักนัหลายศาล  หากศาลเห็นสมควรเพื�อความสะดวกหรือคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งร้องขอ  ศาล
ทั�วราชอาณาจกัรสามารถส่งขอ้พิพาททั�งหมดไปดาํเนินการที�ศูนยไ์กล่เกลี�ยขอ้พิพาท สํานกัระงบั
ขอ้พิพาท  โดยมีขั�นตอนดงัต่อไปนี�  
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 เมื�อคู่กรณีใหค้วามยนิยอมเขา้สู่กระบวนการไกล่เกลี�ยและคดีถูกส่งมายงัศูนยไ์กล่เกลี�ย  
ทางศูนยไ์กล่เกลี�ยจะจดัให้คู่กรณีลงนามในขอ้ตกลงนาํข้อพิพาทเข้าสู่การไกล่เกลี�ย  โดยถือว่า
ยอมรับและผูกพนัในกระบวนการไกล่เกลี�ยตามขอ้ตกลงหลงัจากนั�นผูอ้าํนวยการสํานกัระงบัขอ้
พิพาทจะแต่งตั�งผูไ้กล่เกลี�ยหนึ�งคนเป็นผูด้าํเนินการไกล่เกลี�ยจากทะเบียนรายชื�อของศูนยไ์กล่เกลี�ย  
หากผู ้ไกล่เกลี�ยเห็นสมควรให้ตั� งผูท้รงคุณวุฒิก็ให้ผูอ้ ํานวยการสํานักระงับข้อพิพาทแต่งตั� ง
ผูท้รงคุณวฒิุจากทะเบียนรายชื�อผูท้รงคุณวฒิุของศูนยไ์กล่เกลี�ยเพื�อตรวจสอบขอ้เท็จจริงหรือขอ้มูล
เพื�อแสดงความเห็น  ขอ้เสนอแนะ  ตลอดจนจดัทาํรายงานผลการตรวจสอบดงักล่าว  ผูท้รงคุณวุฒิ
ดงักล่าวคู่กรณีอาจตกลงกนัแต่งตั�งบุคคลอื�นก็ได ้แต่จอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบุคคลนั�นมาแสดง 
 การไกล่เกลี�ยจะใชร้ะยะเวลา 45 วนันบัตั�งแต่วนัแต่งตั�งผูไ้กล่เกลี�ยและคู่พิพาทอาจขอ
ขยายระยะเวลาไดไ้ม่เกิน 2 ครั� งๆละ 15 วนั รวมกนัแลว้ตอ้ไม่เกิน 75 วนั  การขอขยายนี� จะทาํได้
ต่อเมื�อศูนยไ์กล่เกลี�ยเห็นวา่คู่กรณีใกลจ้ะตกลงกนัไดแ้ลว้  การเขา้ร่วมประชุมการไกล่เกลี�ยคู่กรณีที�
เป็นบุคคลธรรมดาควรเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  หรืออาจแต่งตั�งผูแ้ทนเจา้ร่วมประชุมพร้อมกนั
ไปดว้ยก็ได ้ 
 กรณีการไกล่เกลี�ยสําเร็จและคู่กรณีสามารถตกลงกนัได ้ หากขอ้พิพาทนั�นอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลศูนย์ไกล่เกลี�ยจะรายงานผลการไกล่เกลี�ยและข้อตกลงให้ศาลทราบเพื�อ
ดาํเนินการต่อไป  และอาจจดัให้มีการยกร่างสัญญาประนีประนอมยอมความให้คู่กรณีก็ไดห้ากขอ้
พิพาทนั�นยงัไม่ไดมี้การฟ้องร้องต่อศาล  ศูนยไ์กล่เกลี�ยก็จะอาํนวยความสะดวกให้มีการดาํเนินการ
ตามขอ้ตกลงเพื�อระงบัขอ้พิพาทต่อไป 
 หากการไกล่เกลี�ยไม่สําเร็จหรือสิ�นสุดลง  ศูนยไ์กล่เกลี�ยจะแจง้ให้คู่กรณีทุกฝ่ายทราบ
และหากอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลให้แจง้ให้ศาลทราบถึงเหตุที�กระบวนการไกล่เกลี�ย
สิ�นสุดลง  และให้ผูไ้กล่เกลี�ยเสนอความเห็นของตนต่อศาลว่าขอ้เสนอในการปรับโครงสร้างหนี�   
หรือการชาํระหนี�แนวทางใดที�มีความเป็นไปไดแ้ละเป็นประโยชน์ต่อคู่กรณีมากที�สุด 
 3.5.2.2  ประโยชน์ของการไกล่เกลี�ย 
 การไกล่เกลี�ยที�มีประสิทธิผลจะช่วยให้คดีเกี�ยวกบัขอ้พิพาททางการเงินสามารถยุติลง
ไดภ้ายในเวลาอนัรวดเร็ว  เนื�องจากผูไ้กล่เกลี�ยสามารถช่วยใหคู่้กรณีเขา้ใจถึงความตอ้งการที�แทจ้ริง
ของตวัคู่กรณีเองและของคู่กรณีฝ่ายตรงขา้ม  นอกจากนี� ยงัช่วยคน้หาขอ้ตกลงอนัเป็นที�ยอมรับได้
ของคู่กรณีทุกฝ่าย  รวมทั�งช่วยประเมินหรือหาหนทางเลือกต่างๆ  ที�จะนาํไปสู่ขอ้ตกลงร่วมกนั  
หรือหากคู่กรณีตกลงประนีประนอมกันได้ก็จะสร้างความพอใจให้แก่คู่กรณีทั�งสองฝ่าย  และ
ดาํเนินธุรกิจร่วมกนัต่อไปได้  สําหรับกรณีที�อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลการไกล่เกลี�ยจะ
ช่วยทาํให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายลดลง  รวมทั�งลดปริมาณคดีที�คา้งเป็นภาระของศาลทาํให้คดีอื�นๆ 
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สามารถพิจารณาไดเ้ร็วขึ�น  หรือหากแมว้่าไม่สามารถตกลงกนัไดแ้ต่การไกล่เกลี�ยก็เป็นการเปิด
โอกาสใหคู่้กรณีไดห้นัหนา้มาเจรจากนั  จึงเป็นการช่วยผอ่นคลายความตรึงเครียดหรือหมางเมินที�มี
ต่อกนัลงได้ระดบัหนึ� ง  และทาํให้คู่กรณีมีความเขา้ใจต่อกนัเพิ�มขึ�น  สร้างความสัมพนัธ์ที�ดีขึ�น
ระหวา่งคู่กรณีทั�ง 2 ฝ่าย ซึ� งอาจส่งผลใหส้ามารถตกลงกนัไดใ้นภายหลงัก็ได ้ นอกจากนี�ผูไ้กล่เกลี�ย
ยงัมีความเป็นกลาง  และตอ้งรักษาความลบัของคู่กรณี  พยายามเขา้ใจคู่กรณีทั�งสองฝ่ายพร้อมๆ กนั 
ซึ� งแตกต่างกบัรูปแบบของความเป็นกลางในการตดัสินชี� ขาดความถูกผิดในคดีที�ผูพ้ิพากษาตดัสิน
ซึ�งอาศยัขอ้เทจ็จริงและพยานหลกัฐานต่างๆ เป็นสาํคญั88 
 
 

                                                           

 88 แหล่งเดิม.  หนา้ 421. 
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บทที� 4 

วเิคราะห์ปัญหาที�นําไปสู่การล้มละลาย และผลกระทบที�เกดิขึ#นจากการ

ล้มละลายของบุคคลธรรมดาซึ�งมิใช่ผู้ประกอบธุรกจิการค้าพาณชิย์ 
 

 จากการศึกษาการลม้ละลายของบุคคลธรรมดา   พบปัญหาทางกฎหมายที�นาํไปสู่การ
ลม้ละลายของลูกหนี% บุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชย ์ และผลกระทบที�เกิด
ขึ%นกบับุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชย ์  ขอแยกวิเคราะห์เป็นประเด็น
ดงัต่อไปนี%  
 ประเด็นที�หนึ�ง  วเิคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที�นาํไปสู่การลม้ละลายของบุคคลธรรมดา
ซึ�งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชย ์
 ประเด็นที�สอง  วิเคราะห์ผลกระทบจากการตกเป็นบุคคลลม้ละลายของบุคคลธรรมดา
ซึ�งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชย ์
 ประเด็นที�สาม  วิเคราะห์เปรียบเทียบระหวา่งการบงัคบัชาํระหนี% โดยการฟ้องคดีแพ่ง 
กบัการฟ้องคดีลม้ละลายของลูกหนี% บุคคลธรรมดาซึ�งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชย ์

 
4.1  วเิคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที�นําไปสู่การล้มละลายของบุคคลธรรมดาซึ�งมิใช่ผู้ประกอบธุรกิจ

การค้าพาณชิย์ 
 ปัญหาการไม่ชําระหนี% ของลูกหนี%   อาจก่อให้เกิดเป็นปัญหาใหญ่ที�ส่งผลกระทบต่อ
สถานะทางการเงินบรรดาเจา้หนี%ทั%งหลายให้สั�นคลอน  ถา้หากเจา้หนี%นั%นเป็นสถาบนัการเงิน หรือ
บริษทัเงินทุนยอ่มส่งผลกระทบเป็นวงกวา้ง  รวมทั%งกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศดว้ย  กฎหมาย
จึงสร้างกลไกขึ%นมาเพื�อคุม้ครองเจา้หนี% โดยให้เจา้หนี% มีสิทธิที�จะใชช่้องทางการบงัคบัชาํระหนี%ทาง
ศาลโดยแบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง คือ 
 1.  การฟ้องคดีแพง่     
 2.  การฟ้องคดีลม้ละลาย 
 หากพิจารณาลกัษณะของโครงสร้างพื%นฐานในการบงัคบัชาํระหนี%ของทั%งสองระบบมี
ลกัษณะที�แตกต่างกนัอยา่งสิ%นเชิง ความแตกต่างของระบบการบงัคบัชาํระหนี% โดยการฟ้องคดีทาง
แพ่งเป็นการบงัคบัตามสิทธิของเจา้หนี% รายหนึ� งรายใดโดยเฉพาะเจาะจง  ในขณะที�การฟ้องคดี
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ลม้ละลายไม่ใช่การบงัคบัตามสิทธิของเจา้หนี%รายหนึ�งรายใดโดยเฉพาะเจาะจงแต่เป็นการเขา้จดัการ
กองทรัพยสิ์นของลูกหนี% ในภาพรวมเพื�อประโยชน์ในการจดัสรรชําระหนี% ให้แก่บรรดาเจ้าหนี%
ทั%งหลายของลูกหนี%    
 โครงสร้างและบทบญัญติัของกฎหมายที�เป็นสาเหตุในการตดัสินใจให้เจ้าหนี% ฟ้อง
ลูกหนี% เป็นคดีล้มละลายมากกว่าการฟ้องลูกหนี% เป็นคดีแพ่ง  ทั% งที�ปรากฏในพระราชบัญญัติ
ลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483  และกฎหมายอื�นๆ สามารถพิจารณาไดด้งัต่อไปนี%  
 1.  ตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483  มาตรา 9  พิจารณาเป็น 2 ประเด็น
ดงัต่อไปนี%  

1.1  มาตรา 9(2)  “ลูกหนี% ซึ� งเป็นบุคคลธรรมดาเป็นหนี% เจา้หนี%ผูเ้ป็นโจทก์คนเดียว 
หรือหลายคน เป็นจาํนวนไม่น้อยกว่าหนึ� งลา้นบาท หรือลูกหนี% ซึ� งเป็น นิติบุคคลเป็นหนี% เจา้หนี% ผู ้
เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคนเป็นจาํนวน ไม่น้อยกว่าสองลา้นบาท...”  จากบทบญัญติัดงักล่าว 
พิจารณาไดว้า่ เจา้หนี%สามารถนาํหนี% ทุกประเภทไม่วา่มูลหนี%นั%นเป็นหนี%ทางการคา้ หรือหนี% ในการ
หาปัจจยัในการดาํรงชีวิตเจา้หนี% สามารถนาํมาฟ้องไดห้มด  ซึ� งหากยอ้นกลบัไปถึงจุดเริ�มตน้ของ
กฎหมายลม้ละลายในประเทศไทย  รวมถึงกฎหมายลม้ละลายของต่างประเทศ  ต่างก็มีจุดเริ�มตน้มา
จากมูลหนี%การคา้ดว้ยกนัทั%งนั%น การกาํเนิดกฎหมายลม้ละลายของประเทศไทยก็มาจากการที�ลูกหนี%
ทางการคา้ไม่ชาํระหนี% ให้แก่เจา้หนี% ทาํให้มีการบญัญติักฎหมายลกัษณะกูห้นี% ยืมสิน   นอกจากนี%
จาํนวนทุนทรัพยใ์นการฟ้องร้องบุคคลธรรมดาให้ลม้ละลายกาํหนดไวเ้พียงไม่น้อยกว่าหนึ� งลา้น
บาท  นบัวา่เป็นจาํนวนทุนทรัพยที์�ค่อนขา้งตํ�าหากเปรียบเทียบกบัสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั  และ
กฎหมายยงัเปิดโอกาสให้บรรดาเจา้หนี% สามารถร่วมกนัเป็นโจทก์ฟ้องโดยไม่คาํนึงว่าลกัษณะหนี%
ของเจา้หนี%แต่ละคนจะเหมือนกนัหรือต่างกนั  เช่น  เจา้หนี%คนหนึ� งเป็นเจา้หนี% เงินกู ้ เจา้หนี% อีกคน
เป็นเจา้หนี% ซื%อขาย  เมื�อรวมจาํนวนหนี% ของเจา้หนี%ทั%งสองแลว้เป็นจาํนวนไม่น้อยกวา่หนึ� งลา้นบาท  
ก็สามารถร่วมกนัเป็นโจทก์ฟ้องคดีลม้ละลายได ้ จึงเป็นการง่ายต่อการที�เจา้หนี% จะฟ้องให้ลูกหนี%
บุคคลธรรมดาลม้ละลาย 
 หากพิจารณากฎหมายล้มละลายของประเทศสาธารณรัฐฝรั�งเศสซึ� งเป็นประเทศที�ใช้
ระบบกฎหมายซีวิลลอว ์(Civil Law)  เหมือนกบัประเทศไทย กฎหมายลม้ละลายของประเทศ
สาธารณรัฐฝรั�งเศสไดจ้าํกดัขอบเขตการตกเป็นบุคคลลม้ละลายไว ้ ในปัจจุบนัไดบ้ญัญติัถึงการตก
เป็นบุคคลลม้ละลายของบุคคลธรรมดาไวเ้พียงบุคคลธรรมดาบางประเภทเท่านั%น  คือ เกษตรกร,  
บุคคลธรรมดาที�ขึ% นทะเบียนการประกอบอาชีพ  และพ่อค้า อย่างไรก็ตาม การตกเป็นบุคคล
ล้มละลายยงักาํหนดเงื�อนไขว่าจะต้องมีพฤติกรรมทุจริตด้วย  สถานะของบุคคลล้มละลายตาม
กฎหมายของประเทศสาธารณรัฐฝรั�งเศสจึงมีไวเ้พื�อเป็นบทลงโทษสําหรับบุคคลที�ทุจริต บุคคล
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ธรรมดาซึ� งมีรายได้ประจาํ  หรือ “มนุษย์เงินเดือน” ไม่สามารถตกเป็นบุคคลล้มละลายได้เลย   
สอดคล้องกับแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของคณะกรรมาธิการว่าด้วยกฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (UNCITRAL) ไดก้าํหนดคุณสมบติัของลูกหนี% ซึ� งอยู่ภายใต้
บงัคบัของกฎหมายลม้ละลาย คือ ลูกหนี% ที�ดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเท่านั%น  เพราะผลประโยชน์
ของบุคคลธรรมดาที�เกี�ยวพนักบักิจกรรมทางเศรษฐกิจนั%นแตกต่างจากผลประโยชน์ของลูกหนี% ซึ� ง
เป็นผูบ้ริโภคอย่างน้อยก็ในแง่ของลกัษณะการเป็นหนี% ของบุคคลเหล่านั%น  แตกต่างกบักฎหมาย
ลม้ละลายของประเทศไทยสามารถใชบ้งัคบักบับุคคลทั�วไปไม่วา่จะประกอบธุรกิจการคา้หรือไม่ก็
ตาม ทาํใหบุ้คคลในวยัทาํงานจาํนวนมากตอ้งตกอยูใ่นภาวะลม้ละลาย ทาํให้กฎหมายลม้ละลายเป็น
เครื�องมือของเจา้หนี% ในการบงัคบัชาํระหนี%อนัเกิดจากมูลหนี%ทางแพ่งมากกวา่ที�จะใชเ้พื�อประโยชน์
ทางการคา้พาณิชย ์ การนาํกฎหมายลม้ละลายไปใชล้งโทษลูกหนี% ในทางแพ่งเพื�อบงัคบัชาํระหนี% จึง
นบัวา่เป็นความผิดพลาดเชิงโครงสร้าง  ผูว้ิจยัเห็นวา่หลกัเกณฑ์การฟ้องคดีลม้ละลายในประเด็นนี%
ควรกาํหนดให้จาํกดัขอบเขตของลูกหนี% บุคคลธรรมดาซึ� งจะอยู่ภายใตก้ระบวนการลม้ละลายไว้
เพียงลูกหนี% บุคคลธรรมดาซึ� งประกอบธุรกิจการค้าพาณิชย์  เป็นบุคคลที�ดาํเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ  และมูลหนี% ที�จะนาํมาฟ้องคดีลม้ละลายควรจะตอ้งเป็นหนี% ที�เกี�ยวกบัธุรกิจการคา้พาณิชย ์ 
ซึ� งสอดคลอ้งกบัแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของคณะกรรมาธิการว่าด้วยกฎหมายการคา้
ระหวา่งประเทศแห่งสหประชาชาติ (UNCITRAL) 

1.2  มาตรา 9(3)  “หนี% นั%นอาจกาํหนดจาํนวนไดโ้ดยแน่นนอนไม่ว่าหนี% นั%นจะถึง
กาํหนดชาํระโดยพลนัหรือในอนาคตก็ตาม”   แสดงให้เห็นวา่หนี% ที�สามารถนาํมาฟ้องคดีลม้ละลาย
ไดน้ั%นไม่จาํเป็นตอ้งถึงกาํหนดชาํระแตกต่างกบัการดาํเนินคดีทางแพ่งสามญันั%น หนี% ที�เจา้หนี% ฟ้อง
ลูกหนี% เป็นคดีไดจ้ะตอ้งถึงกาํหนดชาํระหากหนี% ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเจา้หนี% ก็ยงัไม่มีอาํนาจบงัคบั
ใหลู้กหนี%ชาํระ  แต่สาํหรับคดีลม้ละลายนั%นหนี%ไม่จาํเป็นตอ้งถึงกาํหนดชาํระเจา้หนี%ก็ฟ้องลม้ละลาย
ได ้
 หากเปรียบเทียบกบักฎหมายล้มละลายของต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ประเทศองักฤษ  ประเทศสาธารณรัฐฝรั�งเศส  หนี% ที�จะนาํมาฟ้องคดีลม้ละลายไดน้ั%นตอ้งถึงกาํหนด
ชาํระหากไม่ถึงกาํหนดชาํระแลว้เจา้หนี% ไม่อาจที�จะนาํมาฟ้องลูกหนี%ลม้ละลายได ้ เหตุที�กฎหมาย
ลม้ละลายบญัญติัไวเ้ช่นนี%   เพราะการให้โอกาสลูกหนี% ในการชาํระหนี% เมื�อหนี% ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ
จึงไม่อาจดาํเนินคดีกบัลูกหนี% ในระหวา่งที�หนี% ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระได ้ ผูว้ิจยัเห็นวา่หลกัเกณฑ์การ
ฟ้องคดีลม้ละลายในประเด็นนี%ควรกาํหนดใหช้ดัเจนในกฎหมายวา่มูลหนี% ที�นาํมาฟ้องจะเป็นจาํนวน
หนี% ที�แน่นอนและมูลหนี%ตอ้งถึงกาํหนดชาํระแลว้  จึงจะนาํมาฟ้องเป็นคดีลม้ละลายได ้
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 2.  กระบวนการประนอมหนี%ตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 มาตรา 
451  มีวตัถุประสงคเ์พื�อช่วยลูกหนี% มิใหต้กเป็นบุคคลลม้ละลายโดยเปิดโอกาสในการเจรจาประนอม
หนี% กบัเจา้หนี%    ในทางปฏิบติัวิธีการประนอมหนี% ก่อนลม้ละลายประสบความสําเร็จไดน้้อยมาก  
อาจเนื�องมาจากการที�จะยื�นคาํขอประนอมหนี% ก่อนล้มละลายได้นั%นลูกหนี% จะตอ้งถูกฟ้องเป็นคดี
ลม้ละลายและศาลไดมี้คาํสั�งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดแลว้  อาํนาจในการจดัการทรัพยสิ์นยอ่มหมดไป  
ความน่าเชื�อถือของลูกหนี% ที�จะทาํใหเ้จา้หนี% เห็นวา่ลูกหนี%สามารถชาํระหนี% ไดต้ามคาํขอประนอมหนี%
นั%นก็เป็นไปไดย้าก  ยิ�งลูกหนี% มีเจา้หนี%หลายคนยิ�งยากมากที�จะสร้างความน่าเชื�อถือจนไดรั้บความ
เห็นชอบจากเจา้หนี%ดว้ยมติพิเศษ ซึ� งตอ้งมีคะแนนเสียของเจา้หนี%สามในสี�  ของเจา้หนี% ที�เขา้ประชุม
และจาํนวนหนี% เกินกว่าครึ� ง  ด้วยเหตุนี% การประนอมหนี% ก่อนล้มละลายจึงมกัจะล้มเหลวและนํา
ลูกหนี%ไปสู่การตกเป็นบุคคลลม้ละลายในเวลาต่อมา  ซึ� งการประนอมหนี% ก่อนลม้ละลายนี% มีปัญหาที�
เกิดขึ%นในทางปฏิบติัหลายประการ  ดงัต่อไปนี%  
 1.  คาํขอประนอมหนี% จะเป็นผลสําเร็จ  ต่อเมื�อที�ประชุมเจา้หนี% ไดอ้อกเสียงโดยลงมติ
พิเศษ  ซึ� งหมายความวา่  มติของเจา้หนี% ฝ่ายขา้งมากและมีจาํนวนหนี% เท่ากบัสามในสี�แห่งจาํนวนหนี%
ทั%งหมดของเจา้หนี%   ซึ� งไดป้ระชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผูอื้�นเขา้ประชุมแทนในที�ประชุม
เจา้หนี%   และไดอ้อกเสียงลงคะแนนให้มตินั%น ซึ� งในทางปฏิบติัการที�จะไดรั้บคะแนนเสียงโดยมติ
พิเศษนี% เป็นการยากมาก  เพราะจะตอ้งประกอบดว้ยหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทั%ง 2 ประการ  นอกจากนี%
เจา้หนี%อาจกลั�นแกลง้ลูกหนี%โดยไม่ยอมออกเสียงเป็นมติพิเศษในที�ประชุมเจา้หนี%  
 2.  ลูกหนี% อาจถูกเจา้หนี% ทั%งหลายบงัคบัให้เพิ�มวงเงินในการประนอมหนี%  ทั%งที�ไม่มี
ความสามารถ  แต่ไม่ตอ้งการใหศ้าลพิพากษาวา่เป็นบุคคลลม้ละลายจึงยอมเพิ�มวงเงินและในที�สุดก็
ไม่สามารถทาํตามคาํขอประนอมหนี% ได้ อันเป็นการประวิงเวลาที�จะถูกบังคับตามกฎหมาย
ลม้ละลาย 
 3.  ขั%นตอนการประนอมหนี%ตามกฎหมายลม้ละลายของประเทศไทยเกิดขึ%นหลงัจาก
ศาลมีคาํสั�งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดแลว้  ซึ� งการที�ศาลมีคาํสั�งพิทกัษท์รัพยนี์% ยอ่ทาํให้ลูกหนี%หมดอาํนาจ

                                                           

 1 พระราชบญัญติัลม้ละลาย พทุธศกัราช 2483  มาตรา 45  “เมื�อลูกหนี%ประสงคจ์ะทาํความตกลงในเรื�อง
หนี% สินโดยวิธีชาํระหนี% เพียงบางส่วนหรือโดยวิธีอื�น  ให้ทาํคาํขอประนอมหนี% เป็นหนังสือยื�นต่อเจ้าพนักงาน
พิทกัษท์รัพยภ์ายในกาํหนดเจ็ดวนั  นบัแต่วนัยื�นคาํชี%แจงเกี�ยวกบักิจการและทรัพยสิ์นตามมาตรา 30 หรือภายใน
เวลาตามที�เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยไ์ดก้าํหนดใหค้าํขอประนอมหนี%ตอ้งแสดงขอ้ความแห่งการประนอมหนี%หรือ
วธีิจดักิจการหรือทรัพยสิ์นและรายละเอียดแห่งหลกัประกนั  หรือผูค้ ํ%าประกนั ถา้มี” 
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ในการจดัการทรัพยสิ์นด้วยตนเองจึงเป็นผลให้ลูกหนี% เสียชื�อเสียงและสูญเสียความน่าเชื�อถือใน
สังคม 
 โดยหลกัการทั�วไปแลว้ การประนอมหนี% ก่อนลม้ละลายน่าจะเป็นวิธีที�เป็นประโยชน์  
ควรที�จะผลกัดนัใหป้ระสบความสาํเร็จมากที�สุด  การประนอมหนี% ก่อนลม้ละลายถือเป็นทางเยียวยา
ทางหนึ�งสาํหรับลูกหนี% ที�มีหนี% สินลน้พน้ตวัถูกศาลสั�งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดแลว้ 
 หากพิจารณาเปรียบเทียบกับการประนอมหนี% ตามกฎหมายล้มละลายของประเทศ
องักฤษ (Insolvency  Act, 1986)  เปิดโอกาสให้ลูกหนี% มีสิทธิยื�นคาํร้องขอประนอมหนี%แก่เจา้หนี%
ทั%งหลายไดเ้องโดยไม่จาํกดัเฉพาะลูกหนี% ที�อยูใ่นสภาวะที�ไม่สามารถชาํระหนี%ของตนได ้ โดยลูกหนี%
ที�ประสงคข์อประนอมหนี%กบัเจา้หนี%ตอ้งจดัทาํขอ้เสนอสําหรับการเสนอแผนการจดัการโดยสมคัร
ใจ (Voluntary  Arrangement)   โดยการประนอมหนี%ของบุคคลธรรมดาตามกฎหมายลม้ละลายของ
ประเทศองักฤษจะกาํหนดให้ลุกหนี% เสนอคาํขอประนอมหนี% ไปยงัเจา้หนี% ทั%งหลายของตนเพื�อขอ
ความตกลงเกี�ยวกบัหนี% สิน  และเสนอให้มีบุคคลเพื�อทาํหน้าที�เป็นผูดู้แลจดัการกองทรัพยสิ์นและ
กิจการของตนทั%งหลายไปยงัศาล  ซึ� งระหว่างนี% ลูกหนี% ยงัคงมีอาํนาจในการดาํเนินการเกี�ยวกับ
ทรัพยสิ์นของตนอยู ่ ต่อเมื�อภายหลงัจากที�มีการประชุมเห็นชอบดว้ยการเสนอแผนการจดัการของ
ลูกหนี% แล้ว   ผูดู้แลจดัการจึงจะปฏิบติัหน้าที�เป็นผูค้วบคุมการดาํเนินกรตามแผนการจดัการที�
กาํหนดไว ้ แมก้ระบวนการประนอมหนี%ตามกฎหมายลม้ละลายของประเทศองักฤษจะไดบ้ญัญติัไว้
ในพระราชบญัญติัลม้ละลาย ปีค.ศ.1986 (Insolvency  Act, 1986) เช่นเดียวกบักระบวนการ
ลม้ละลายแต่ขั%นตอนของการดาํเนินการจะแยกออกจากกนัต่างหากจากกระบวนการลม้ละลาย  โดย
การที�ลูกหนี%ขอประนอมหนี%กบัเจา้หนี%ทั%งหลายของตนไดด้ว้ยตนเองไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เจา้หนี% ฟ้อง
ลูกหนี% เป็นคดีลม้ละลาย  ซึ� งมาตรการดงักล่าวของประเทศองักฤษถือเป็นการป้องกนัก่อนที�ลูกหนี%
จะอยูใ่นสภาวะหนี% สินมากกวา่ทรัพยสิ์นจนไม่อาจชาํระหนี%ได ้  
 ประเทศสาธารณรัฐฝรั�งเศสมีโครงสร้างกฎหมายล้มละลายที�มีลกัษณะที�แตกต่างกบั
ประเทศองักฤษแต่กระบวนการประนอมหนี%ของประเทศสาธารณรัฐฝรั�งเศสก็ไดบ้ญัญติัให้ลูกหนี%
สามารถเจรจาขอประนอมหนี% กบัเจา้หนี% ไดก่้อนที�จะมีการเขา้สู่กระบวนการฟื% นฟูและชาํระบญัชี  
ซึ� งการประนอมหนี% ดงักล่าวจดัอยู่ในมาตรการเชิงป้องกนัการล้มละลายของประเทศสาธารณรัฐ
ฝรั�งเศส  แตกต่างกบักฎหมายลม้ละลายของประเทศไทยที�ให้มีการดาํเนินคดีไปแลว้  จึงจะสามารถ
ประนอมหนี% ก่อนลม้ละลาย  ซึ� งการดาํเนินคดีล้มละลายตามกฎหมายไทยนั%นมีเงื�อนไขว่าลูกหนี%
จะตอ้งเป็น “ลูกหนี% ผูมี้หนี% สินล้นพน้ตวั”  แสดงให้เห็นว่าลูกหนี% ตกอยู่ในสภาวะมีหนี% สินมากว่า
ทรัพยสิ์นจนไม่อาจชาํระหนี% ได ้ จึงทาํให้การประนอมหนี% ก่อนลม้ละลายตามกฎหมายล้มละลาย
ของประเทศไทยมกัจะประสบกับความล้มเหลวจนนําไปสู่การล้มละลายของบุคคลธรรมดา   
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อยา่งไรก็ตาม  แมลู้กหนี%จะประนอมหนี% เป็นผลสาํเร็จ เจา้หนี%พึงพอใจในขอ้เสนอการชาํระหนี% ในคาํ
ขอประนอมหนี%แต่ฝ่ายที�เสียหายกบัเป็นรัฐเพราะตอ้งสูญเสียงบประมาณ  เสียเวลา  เพิ�มภาระให้แก่
เจา้หนา้ที�และศาลในการดาํเนินคดีก่อนมีการขอประนอมหนี%   ในประเด็นนี%ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่การ
ประนอมหนี% ก่อนล้มละลายควรเกิดขึ%นก่อนที�จะมีการดาํเนินคดีจะถือเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย  
ลูกหนี% มีอาํนาจในการจดัการทรัพยสิ์นอยู่ในขณะที�เสนอคาํขอประนอมหนี% ทาํให้เกิดความเชื�อมั�น
ของเจา้หนี% วา่ลูกหนี%จะสามารถชาํระหนี% ไดต้ามคาํขอประนอมหนี%นั%น  เพิ�มโอกาสในการประนอม
หนี%ใหเ้ป็นผลสาํเร็จมากขึ%น 
 3.  ความแตกต่างเรื� องค่าธรรมเนียมในการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติล้มละลาย 
พุทธศกัราช 2483  มาตรา 179 ไดก้าํหนดค่าธรรมเนียมในการฟ้องคดีลม้ละลายไม่วา่จะเป็นคาํฟ้อง 
หรือคาํร้องขอใหล้ม้ละลายในอตัราหา้ร้อยบาท  โดยไม่พิจารณาถึงมูลหนี% ที�นาํมาฟ้องวา่เป็นจาํนวน
เท่าใด  แตกต่างกบัการฟ้องคดีแพ่งเพื�อบงัคบัชาํระหนี% ซึ� งเป็นคดีมีทุนทรัพย ์  ค่าขึ%นศาลอตัราร้อย
ละ 2.5 จากจาํนวนทุนทรัพยที์�ยื�นฟ้องแต่ไม่เกินสองแสนบาท  โดยค่าธรรมเนียมในการขึ%นศาลนี%
เจา้หนี% ผูเ้ป็นโจทก์จะเป็นผูจ่้าย  ด้วยความแตกต่างกนัเรื� องค่าธรรมเนียมในการดาํเนินคดีทาํให้
เจา้หนี% ที�มีมูลหนี% ที�แน่นอน และจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ที�กฎหมายกาํหนดมีสิทธิเลือกไดว้า่จะดาํเนินคดี
แพ่ง หรือคดีลม้ละลาย  แนวโน้มสูงที�เจา้หนี% จะเลือกการดาํเนินคดีลม้ละลายเพราะเป็นประโยชน์
แก่เจา้หนี%มากวา่คดีแพง่ 
 4.  ทรัพยสิ์นที�ได้รับการยกเวน้ในการบงัคบัคดีทางแพ่ง  ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง่ มาตรา 2862  แสดงใหเ้ห็นวา่หากเจา้หนี% ฟ้องบงัคบัลูกหนี% เป็นคดีแพ่ง   ลูกหนี%จะ

                                                           

 2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 286  “ภายใตบ้งัคบับทบญัญติัแห่งกฎหมายอื�น เงิน
หรือสิทธิเรียกร้องเป็นเงินของลูกหนี%ตามคาํพิพากษาต่อไปนี%  ไม่อยูใ่นความรับผิดแห่งการบงัคบัคดี 
 (1) เบี%ยเลี%ยงชีพซึ�งกฎหมายกาํหนดไวแ้ละเงินรายไดเ้ป็นคราว ๆ อนับุคคลภายนอกไดย้กให้เพื�อเลี%ยงชีพ 
เป็นจาํนวนรวมกนัไม่เกินเดือนละหนึ�งหมื�นบาทหรือตามจาํนวนที�ศาลเห็นสมควร 
 (2) เงินเดือน ค่าจ้าง บาํนาญ บาํเหน็จ เบี% ยหวดั หรือรายได้อื�นในลกัษณะเดียวกันของขา้ราชการ 
เจา้หนา้ที� หรือลูกจา้งในหน่วยราชการ และเงินสงเคราะห์ บาํนาญ หรือบาํเหน็จที�หน่วยราชการไดจ่้ายให้แก่คู่
สมรสหรือญาติที�ยงัมีชีวติของบุคคลเหล่านั%น 
 (3) เงินเดือน ค่าจา้ง บาํนาญ ค่าชดใช ้เงินสงเคราะห์ หรือรายไดอื้�นในลกัษณะเดียวกนัของพนกังาน 
ลูกจา้ง หรือคนงาน นอกจากที�กล่าวไวใ้น (2) ที�นายจา้งจ่ายใหแ้ก่บุคคลเหล่านั%น หรือคู่สมรส หรือญาติที�ยงัมีชีวิต
ของบุคคลเหล่านั%น เป็นจาํนวนรวมกนัไม่เกินเดือนละหนึ�งหมื�นบาท หรือตามจาํนวนที�ศาลเห็นสมควร 
 (4) เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที�ลูกหนี%ตามคาํพิพากษาไดรั้บอนัเนื�องมาแต่ความตาย ของบุคคลอื�นเป็น
จาํนวน ตามที�จาํเป็นในการดาํเนินการฌาปนกิจศพตามฐานะของผูต้ายที�ศาลเห็นสมควร ในกรณีที�ศาลเป็นผู ้
กาํหนดจาํนวนเงินตาม (1) และ (3) ใหศ้าลกาํหนดใหไ้ม่ นอ้ยกวา่อตัราเงินเดือนขั%นตํ�าสุดของขา้ราชการพลเรือน
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ไดรั้บประโยชน์ในการยกเวน้การบงัคบัชาํระหนี%จากเงินหรือทรัพยสิ์นตามที�กาํหนดไวใ้นมาตรา 
286  เช่น  ลูกหนี% ที�เป็นขา้ราชการ  เจา้หน้าที�  และลูกจา้งในหน่วยงานราชการ โดยที�เงินเดือน 
ค่าจา้ง บาํนาญ บาํเหน็จ เบี%ยหวดั  หรือรายไดอื้�นในลกัษณะเดียวกนั  รวมทั%งเงินสงเคราะห์  บาํนาญ  
หรือบาํเหน็จที�หน่วยราชการไดจ่้ายให้แก่คู่สมรสหรือญาติที�ยงัมีชีวิตอยูข่องบุคคลเหล่านั%น  ไม่อยู่
ในข่ายการบงัคบัคดีแพ่ง  แต่การดาํเนินคดีลม้ละลายกบัลูกหนี% บุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบ
ธุรกิจการค้าพาณิชย ์ เจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย์มีสิทธิรวบรวมเงิน  และทรัพย์สินของลูกหนี% ที�
กฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นทรัพยสิ์นในคดีลม้ละลาย  ดงัต่อไปนี%    

(1) ทรัพยสิ์นทั%งหลายอนัลูกหนี% มีอยูใ่นเวลาเริ�มตน้แห่งการลม้ละลาย รวมทั%งสิทธิ
เรียกร้องเหนือทรัพยสิ์นของบุคคลอื�น เวน้แต่ 

ก. เครื�องใช้สอยส่วนตวัอนัจาํเป็นแก่การดาํรงชีพ ซึ� งลูกหนี% รวม ทั%งคู่สมรส
และบุตรผูเ้ยาวข์องลูกหนี%จาํเป็นตอ้งใชต้ามสมควรแก่ฐานานุรูป และ 

ข. สัตว ์พืชพนัธ์ุ เครื�องมือและสิ�งของสําหรับใชใ้นการประกอบ อาชีพของ
ลูกหนี%ราคารวมกนัไม่เกินหนึ�งแสนบาท 

(2) ทรัพยสิ์นซึ� งลูกหนี% ไดม้าภายหลงัเวลาเริ�มตน้แห่งการลม้ละลาย จน ถึงเวลา
ปลดจากลม้ละลาย 

(3) สิ� งของซึ� งอยู่ในครอบครองหรืออาํนาจสั�งการ หรือสั�งจาํหน่ายของ ลูกหนี%  
ในทางการคา้หรือธุรกิจของลูกหนี%  ดว้ยความยินยอมของเจา้ของอนั แทจ้ริง โดยพฤติการณ์ ซึ� งทาํ
ใหเ้ห็นวา่ลูกหนี% เป็นเจา้ของในขณะที�มีการขอ ใหลู้กหนี%นั%นลม้ละลาย 
 ทรัพยสิ์นที�ไดรั้บการยกเวน้ไม่ถูกบงัคบัคดีในคดีลม้ละลายมีขอ้จาํกดันอ้ยกว่าทรัพยที์�
ไดรั้บยกเวน้ในคดีแพ่ง ดงันั%นการฟ้องคดีลม้ละลายจึงสามารถบงัคบัเอากบัทรัพยสิ์นของลูกหนี% ได้
มากกว่าการฟ้องเป็นคดีแพ่ง  บทบญัญติัดงักล่าวจึงดูประหนึ� งเป็นการผลกัดนัให้เจา้หนี% เหล่านี%
เลือกใชก้ระบวนการลม้ละลายเป็นเครื�องมือบีบคั%นลูกหนี%ดว้ยวตัถุประสงคบ์างประการ 
 5.  ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร  มาตรา 65ทว(ิ9) “การคาํนวณกาํไรสุทธิ และขาดทุน
สุทธิในส่วนนี%  ให้กระทาํโดยการจาํหน่ายหนี% สูญจากบญัชีลูกหนี% จะกระทาํไดต่้อเมื�อเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์ วธีิการ  และเงื�อนไขที�กาํหนดโดยกฎกระทรวง  แต่ถา้ไดรั้บชาํระหนี% ในรอบระยะเวลา
บญัชีใด ใหน้าํมาคาํนวณเป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีนั%น 

                                                                                                                                                                      

ในขณะนั%น และไม่เกินอตัราเงินเดือนขั%นสูงสุดของขา้ราชการพลเรือนในขณะนั%น โดยคาํนึงถึงฐานะในทาง
ครอบครัวของลูกหนี%ตามคาํพิพากษาและจาํนวนบุพการีและผูสื้บสันดาน ซึ� งอยูใ่นความอุปการะของลูกหนี%ตาม
คาํพิพากษาดว้ย...” 
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 หนี% สูญรายใดไดน้าํมาคาํนวณเป็นรายไดแ้ลว้  หากไดรั้บการชาํระในภายหลงัก็ไม่ให้
นาํมาคาํนวณเป็นรายไดอี้ก 
 โดยกฎกระทรวงฉบบัที�  186  วา่ดว้ยการจาํหน่ายหนี% สูญจากบญัชีลูกหนี%   ขอ้ 4  ได้
บญัญติัไวว้า่   “การจาํหน่ายหนี% สูญจากบญัชีลูกหนี%   ในกรณีหนี% ของลูกหนี%แต่ละรายมีจาํนวนเกิน 
500,000 บาทขึ%นไป  ตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี%  
 1) ให้ติดตามทวงถามให้ชาํระหนี% ตามสมควรแก่กรณี โดยมีหลกัฐานการติดตามทวง
ถามอยา่งชดัแจง้และไม่ไดรั้บชาํระหนี%  โดยปรากฏวา่  

ก) ลูกหนี% ถึงแก่ความตาย เป็นคนสาบสูญ หรือมีหลกัฐานวา่หายสาบสูญไป และไม่
มีทรัพยสิ์นใด ๆ จะชาํระหนี%ได ้ 

ข) ลูกหนี% เลิกกิจการ และมีหนี%ของเจา้หนี% รายอื�นมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสิ์นทั%งหมด
ของลูกหนี%อยูใ่นลาํดบัก่อนเป็นจาํนวนมากกวา่ทรัพยสิ์นของลูกหนี%   
 2) ไดด้าํเนินการฟ้องลูกหนี%ในคดีแพง่หรือไดย้ื�นคาํขอเฉลี�ยหนี% ในคดีที�ลูกหนี% ถูกเจา้หนี%
รายอื�นฟ้องในคดีแพ่ง และในกรณีนั%น ๆ ได้มีคาํบงัคับหรือคาํสั�งของศาลแล้วแต่ลูกหนี% ไม่มี
ทรัพยสิ์นใด ๆ จะชาํระหนี%ได ้หรือ  
 3) ไดด้าํเนินการฟ้องลูกหนี% ในคดีลม้ละลายหรือไดย้ื�นคาํขอรับชาํระหนี% ในคดีที�ลูกหนี%
ถูกเจา้หนี% รายอื�นฟ้องในคดีลม้ละลาย และในกรณีนั%น ๆ ไดมี้การประนอมหนี%กบัลูกหนี% โดยศาลมี
คาํสั�งเห็นชอบดว้ยกบัการประนอมหนี%นั%น หรือลูกหนี% ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลลม้ละลายและ
ไดมี้การแบ่งทรัพยสิ์นของลูกหนี%ครั% งแรกแลว้” 
 ก่อนปี พ.ศ.2540  สภาพเศรษฐกิจของไทยอยูใ่นสภาพเฟื� องฟู  หรือที�เรียกวา่เศรษฐกิจ
แบบฟองสบู่ประชาชนมีเงินจบัจ่ายใช้สอย ใช้จ่ายกนัแบบฟุ้งเฟ้อ  และไดก่้อหนี% อนัเกิดจากการ
อุปโภคบริโภค  เช่น  การซื%อบา้น  รถยนต ์ และใชบ้ตัรเครดิต เป็นตน้  ต่อมาช่วงประมาณ ปี พ.ศ.
2540 ประเทศไทยประสบสภาวะเศรษฐกิจตกตํ�า  และรัฐบาลประกาศลอยตวัค่าเงินบาท  บริษทั
เงินทุน  บริษทัเอกชนทั�วไปตอ้งประสบปัญหาการขาดทุนและได้ทาํการลดต้นทุนด้วยการลด
พนกังาน  ลดเงินเดือน  เลิกจา้ง  หรือปิดกิจการ  ทาํให้ลูกจา้งตกงานเป็นจาํนวนมาก  จนมาถึงยุค
ปัจจุบนัสภาวะเศรษฐกิจโลกยงัคงมีความผนัผวนไม่มั�นคงส่งผลกระทบมาถึงประเทศไทยด้วย 
นอกจากนี% ปัญหาอุทกภยัที�เกิดขึ%นเมื�อปลายปี พ.ศ. 2554  สร้างความเสียหายอยา่งมากกบัประชาชน  
และนโยบายประชานิยมต่างๆของรัฐบาล เช่น  ขึ%นค่าแรง 300 บาท  ซึ� งส่งผลกระทบอยา่งมากต่อผู ้
ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ยตอ้งแบกรับภาระดงักล่าว  ทาํให้ตอ้งประสบปัญหาการ
ขาดทุนและไดท้าํการลดตน้ทุนดว้ยการลดพนกังาน  ลดเงินเดือน  เลิกจา้ง  หรือปิดกิจการ  ทาํให้
คนงานตกงานเป็นจาํนวนมาก เป็นเหตุให้ลูกหนี% บุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการค้า
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พาณิชยไ์ม่มีความสามรถในการชาํระหนี%ทาํใหเ้กิดปัญหาหนี% เสียในภาคสถาบนัการเงิน  และผลจาก
การที�มีหนี% เสียจาํนวนมากนี%  จึงก่อใหเ้กิดนโยบายการลดหนี% เสียของสถาบนัการเงินโดยการจาํหน่าย
หนี% สูญซึ� งหนทางหนึ� งในการจาํหน่ายหนี% สูญก็คือการฟ้องลม้ละลาย  การจาํหน่ายหนี% สูญออกจาก
บญัชีลูกหนี% เป็นเงื�อนไขเกี�ยวกบัรายจ่ายในการคาํนวณกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเพื�อเสียภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคล  จากบทบญัญติัตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทว(ิ9) ไดบ้ญัญติัถึงวิธการจาํหน่ายหนี%
สูญทางภาษีอากร โดยให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบบัที�  186  ว่าดว้ยการจาํหน่ายหนี% สูญจาก
บญัชีลูกหนี%   ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว  เจา้หนี%สามารถจาํหน่ายหนี% สูญหรือตดัหนี%ของลูกหนี% ซึ� งเป็น
บุคคลธรรมดาที�มิไดป้ระกอบธุรกิจไดด้ว้ยการฟ้องลูกหนี% ให้ลม้ละลายหรือขอรับชาํระหนี% ในคดี
ลม้ละลาย  เจา้หนี% จึงใช้กฎหมายลม้ละลายเพื�อเป็นช่องทางในการจาํหน่ายหนี% สูญของตนโดยไม่
คาํนึงว่าการใช้กฎหมายล้มละลายบงัคบับุคคลเหล่านี% จะเป็นประโยชน์กบัการบงัคบัชาํระหนี% ใน
ลกัษณะใด  หรือจะมีผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อสิทธิและเสรีภาพของลูกหนี%หรือไม่  เจา้หนี%สถาบนั
การเงินส่วนใหญ่จึงไดอ้าศยักระบวนการตามกฎหมายลม้ละลายนาํหนี% ที�มียอดภายหลงัจากการขาย
ทอดตลาดทรัพยห์ลกัประกนัหนึ� งลา้นบาทขึ%นไปมาฟ้องลูกหนี% บุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบ
ธุรกิจการคา้พาณิชยใ์หล้ม้ละลาย  โดยมีวตัถุประสงคเ์พียงเพื�อนาํไปจาํหน่ายหนี% สูญของตนเท่านั%น  
 
4.2  ผลกระทบจากการตกเป็นบุคคลล้มละลายของลูกหนี#บุคคลธรรมดาซึ�งมิใช่ผู้ประกอบธุรกิจ

การค้าพาณชิย์ 

 กฎหมายลม้ละลายถือเป็นกลไกอย่างหนึ� งของภาครัฐในการแกปั้ญหาหนี% สินของภาค
ประชาชนสร้างความเป็นธรรมให้แก่เจา้หนี% ในการจดัสรรทรัพยสิ์นของลูกหนี% เพื�อชาํระหนี% แก่
บรรดาเจา้หนี%ทั%งหลายอยา่งเท่าเทียม  ไม่ใหเ้จา้หนี%คนหนึ�งคนใดไดเ้ปรียบเจา้หนี%คนอื�น  และยงัเป็น
การป้องกนัการก่อภาระหนี% สินของลูกหนี% ที�มีหนี% สินลน้พน้ตวั  พร้อมกบัดาํเนินการสะสางหนี% สิน
ทั%งหลายเพื�อให้ลูกหนี% หลุดพน้จากภาระหนี% สินทั%งปวง  นับว่าเป็นกลไกที�เป็นประโยชน์ต่อทั%ง
เจา้หนี%   และลูกหนี% เป็นอย่างมาก  อย่างไรก็ตาม  ตอ้งยอมรับว่าการตอ้งเป็นบุคคลลม้ละลายของ
บุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผู ้ประกอบธุรกิจการค้าพาณิชย์นั% นได้สร้างผลกระทบหลายประการ
โดยเฉพาะลูกหนี% บุคคลธรรมดาซึ�งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชย ์ การตกเป็นบุคคลลม้ละลาย
ในสังคมไทยถือเป็นตราบาปที�ติดตวับุคคลนั%น  สร้างความอบัอาย  เสียชื�อเสียง  และขาดความ
น่าเชื�อถือจากผูค้นในสังคม  นอกจากนี% บุคคลลม้ละลายอาจไดรั้บผลกระทบไม่วา่โดยตรงหรือโดย
ออ้มจากการถูกจาํกัดสิทธิบางประการนอกเหนือจากขอ้จาํกัดสิทธิที�ปรากฎในพระราชบญัญติั
ลม้ละลาย  พุทธศกัราช 2483  สามารถพิจารณาถึงผลกระทบดงักล่าวไดด้งัต่อไปนี%  
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4.2.1  ผลกระทบต่อลูกหนี% บุคคลธรรมดาซึ�งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชยน์ั%น 
 การตกเป็นบุคคลล้มละลายของลูกหนี% บุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้
พาณิชยท์าํใหถู้กจาํกดัสิทธิในหลายดา้น ดงัต่อไปนี%  
 4.2.1.1  การประกอบอาชีพของลูกหนี% บุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้
พาณิชย ์

(1)  ในภาคหน่วยงานของรัฐ 
 บุคคลซึ� งจะเขา้รับราชการในหน่วยงานของรัฐไม่วา่ในภาคส่วนใดจะตอ้งมีคุณสมบติั
ตามที�กฎหมายของหน่วยงานนั%นๆ กาํหนด  ซึ� งการตกเป็นบุคคลลม้ละลายถึงเป็นการขาดคุณสมบติั
ในการเป็นขา้ราชการ  เช่น 

1)  ผูที้�จะเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการพลเรือนตอ้งมีคุณสมบติัทั�วไป 
และไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม คือ เป็นบุคคลลม้ละลาย (ตามพระราชบญัญติัขา้ราชการพลเรือน  พ.ศ. 
2551  มาตรา 36 ข.(6) ) 

2)  การเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูซึ้� งจะเขา้
รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดต้อ้งมีคุณสมบติัทั�วไป คือ  ไม่เป็นบุคคล
ลม้ละลาย (ตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  มาตรา 
30(9) ) 
 จากบทบญัญติัดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า  การตกเป็นบุคคลล้มละลายถือเป็นการขาด
คุณสมบัติในการรับราชการ  หากข้าราชการตกเป็นบุคคลล้มละลายโดยคาํสั�งศาลก็ย่อมขาด
คุณสมบติัการเป็นขา้ราชการทนัที  และใหถู้กออกจากราชการ3 เวน้แต่จะไดรั้บยกเวน้ตามกฎหมาย 

                                                           

 3 ตามพระราชบญัญติัขา้ราชการพลเรือน พทุธศกัราช 2551 มาตรา 67  “ผูไ้ดรั้บบรรจุเขา้รับราชการเป็น
ขา้ราชการพลเรือนสามญัและแต่งตั%ง ใหด้าํรงตาํแหน่งใดตามมาตรา 53 วรรคหนึ�ง มาตรา 55 มาตรา 56 มาตรา 63 
มาตรา 64 และมาตรา 65 หากภายหลงัปรากฏว่าขาดคุณสมบติัทั�วไปหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามโดยไม่ไดรั้บการ 
ยกเวน้ตามมาตรา 36 หรือขาดคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งนั%นโดยไม่ไดรั้บอนุมติัจาก ก.พ. ตามมาตรา 62  
อยูก่่อนก็ดี มีกรณีตอ้งหาอยูก่่อนและภายหลงัเป็นผูข้าดคุณสมบติัเนื�องจากกรณีตอ้งหานั%น ก็ดี ให้ผูบ้งัคบับญัชา
ซึ�งมีอาํนาจสั�งบรรจุตามมาตรา 57 สั�งใหผู้น้ั%นออกจากราชการโดยพลนั แต่ทั%งนี% ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที�ผู ้
นั%นไดป้ฏิบติัไปตามอาํนาจและ หนา้ที� และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื�นใดที�ไดรั้บหรือมีสิทธิจะไดรั้บ
จากทาง ราชการก่อนมีคาํสั�งใหอ้อกนั%นและถา้การเขา้รับราชการเป็นไปโดยสุจริตแลว้ให ้ถือวา่เป็นการสั�งใหอ้อก
เพื�อรับบาํเหน็จบาํนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวา่ดว้ย บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ” 
 ตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศกัราช 2547 มาตรา 49  “ผู ้
ไดรั้บการบรรจุและแต่งตั%งเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 45 วรรคหนึ� ง 
มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 58 มาตรา 64 มาตรา 65 มาตรา 66 และมาตรา 67 หากภายหลงัปรากฏว่าผูน้ั%นขาด
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(2)  ในภาคเอกชน 
 บุคคลซึ� งทาํงานเป็นลูกจา้งในภาคเอกชนไม่มีกฎหมายใดกาํหนดคุณสมบติัจาํกดัสิทธิ
ของลูกจา้งวา่หา้เป็นบุคคลลม้ละลาย  แต่ในทางปฏิบติับริษทันายจา้งเอกชนส่วนใหญ่มกัจะกาํหนด
คุณสมบติัของลูกจา้งไม่วา่ในตาํแหน่งใดไวใ้นใบสมคัรงาน  โดยการตั%งคาํถามไวใ้นใบสมคัรงาน
วา่ “คุณเคยตกเป็นบุคคลลม้ละลายหรือไม่”  แมไ้ม่ไดก้าํหนดเป็นคุณสมบติัโดยตรงวา่ไม่รับบุคคล
ลม้ละลายเขา้ทาํงาน  แต่การตกเป็นบุคคลลม้ละลายก็ถือเป็นคุณสมบติัในการเลือกจา้งของนายจา้ง
เอกชน ดงันั%นจึงอาจกล่าวไดว้า่  การตกเป็นบุคคลลม้ละลายยอ่มเสียเปรียบบุคคลทั�วไปซึ� งนายจา้ง
บริษทัเอกชนจะรับเขา้ทาํงาน 

(3)  ในภาคการเมือง 
 การตกเป็นบุคคลลม้ละลายไม่สามารถดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองในบางตาํแหน่ง  โดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  ไดบ้ญัญติัคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองตอ้งไม่
เป็นบุคคลลม้ละลายไว ้ ดงัต่อไปนี%  

1)  สิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั% งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช  2550 ห้ามมิให้บุคคลที�เป็นบุคคลลม้ละลายหรือ
เคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจริต ถือเป็นบุคคลที�มีลกัษณะตอ้งห้ามมิให้ใชสิ้ทธิสมคัรรับเลือกตั%งเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  (มาตรา 102(2) ) 

2)  สิทธิในการสมคัรรับเลือกตั%ง  หรือไดรั้บการเสนอชื�อ เพื�อเขา้รับการ
สรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2550  ห้ามมิให้
บุคคลล้มละลายเป็นผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั%งหรือได้รับการเสนอชื�อเพื�อเข้ารับการสรรหาเป็น
สมาชิกวฒิุสภา  (มาตรา 115(8) ) 

3) สิทธิในการดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ผูด้าํรงตาํแหนงรัฐมนตรีตอ้งไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  (มาตรา 174(4) ) 

                                                                                                                                                                      

คุณสมบติัทั�วไป หรือขาดคุณสมบติัตามมาตรฐานตาํแหน่งตามมาตรา 42 หรือขาดคุณสมบติัพิเศษตามมาตรา 48 
อยูก่่อนก็ดี หรือมีกรณีตอ้งหาอยูก่่อนและภายหลงัปรากฏวา่เป็นผูข้าดคุณสมบติัเนื�องจากกรณีตอ้งหานั%นก็ดี ให้ผู ้
มีอาํนาจตามมาตรา 53 สั�งให้ผูน้ั%นออกจากราชการโดยพลนั แต่ทั% งนี% ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที�ผูน้ั%นได้
ปฏิบติัไปตามอาํนาจและหนา้ที�และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื�นใดที�ไดรั้บหรือมีสิทธิจะไดรั้บจากทาง
ราชการก่อนมีคาํสั�งใหอ้อกจากราชการนั%น และถา้การเขา้รับราชการเป็นไปโดยสุจริตแลว้ ให้ถือวา่เป็นการสั�งให้
ออกจากราชการเพื�อรับบาํเหน็จบาํนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ” 
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 จากขอ้จาํกดัสิทธิในการดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองดงักล่าว  จะเห็นไดว้า่เป็นการจาํกดั
สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคลลม้ละลาย  อาจเกิดจากแนวความคิดว่าบุคคล
ลม้ละลายเป็นบุคคลซึ�งไม่น่าเชื�อถือ  การดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองความน่าเชื�อถือทางสถานะภาพ
ทางการเงิน  หรือการบริหารทรัพยสิ์นของตวับุคคลถือเป็นสิ�งสําคญั  เนื�องจากการดาํรงตาํแหน่ง
ทางการเมืองนั%นผูด้าํรงตาํแหน่งจะตอ้งทาํหนา้ที�เป็นตวัแทนในสภา  ทาํหนา้ที�เป็นฝ่ายนิติบญัญติัซึ� ง
ตอ้งออกกฎหมายเกี�ยวกบัการเงิน  หรือทาํหน้าที�เป็นฝ่ายบริหารที�ต้องมีความเกี�ยวพนักับการ
บริหารงบประมาณของประเทศ  เป็นตน้  การดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวจึงตอ้งมีการยื�นบญัชีทรัพยสิ์น
และหนี% สินของบุคคลนั%นเพื�อความโปร่งใสในการทาํงาน  สอดคล้องกบักฎหมายของประเทศ
องักฤษที�ห้ามบุคคลล้มละลายดาํรงตาํแหน่ง  หรือประกอบอาชีพเป็นกรรมการบริษทั  ผูรั้กษา
ทรัพย ์ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  หรือเป็นผูส้มคัรรับเลือกตั%ง  แมจ้ะถูกจาํกดัสิทธิในการประกอบ
อาชีพบางอยา่งแต่ถา้เมื�อใดก็ตามที�ศาลมีคาํสั�งให้ปลดจากลม้ละลายจะเหมือนกบัเป็นใบรับรองว่า
บุคคลลม้ละลายผูน้ั%นลม้ละลายเพราะโชคไม่ดีโดยไม่ไดก้ระทาํความผิดแต่อย่างไร  เมื�อศาลมีคาํ
รับรองดงักล่าวแลว้ทาํให้บทบญัญติัต่างๆ เกี�ยวกบัการขาดคุณสมบติัที�ติดตวัมากบัการเป็นบุคคล
ลม้ละลายสิ%นสุดลงดว้ย 
 ขอ้จาํกดัสิทธิเสรีภาพเกี�ยวกบัการประกอบอาชีพของบุคคลลม้ละลายตามกฎหมายของ
ประเทศไทยปรากฏอยู่ในกฎหมายอื�นๆอีก เช่น พระราชบญัญติัขา้ราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551, 
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  เป็นตน้  เป็นกฎหมายที�
บญัญติัจาํกดัสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคลล้มละลาย  โดยบญัญติัห้ามบุคคล
ล้มละลายเข้ารับราชการ  หรือหากภายหลงัที�รับราชการตกเป็นบุคคลล้มละลายถือเป็นผูที้�ขาด
คุณสมบติัในการรับราชการตอ้งถูกให้ออกจากราชการ  ส่งผลกระทบตามมามากมายต่อขา้ราชการ
ซึ� งถูกให้ออกจากงาน  การรับข้าราชการในบางตาํแหน่งไม่ได้มีความเกี�ยวพนักับการบริหาร
งบประมาณ  หรือตอ้งใชค้วามน่าเชื�อถือจากสถานะทางการเงินเหมือนเช่นการดาํรงตาํแหน่งทาง
การเมือง  จึงมีขอ้สังเกตวา่การใหข้า้ราชการออกจากงานเพราะตกเป็นบุคคลลม้ละลายนั%นเป็นธรรม
ต่อขา้ราชการหรือไม่  และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอยา่งไร 
 เมื�อเปรียบเทียบกฎหมาลม้ละลายของประเทศสหรัฐอเมริกา  นอกจากขั%นตอนในการ
ดาํเนินกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายแล้ว  กฎหมายล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริกา
คาํนึงถึงการดาํรงชีวิตของบุคคลลม้ละลายในระหวา่งตกเป็นบุคคลลม้ละลาย  และการเริ�มตน้ชีวิต
ใหม่ของบุคคลลม้ละลายภายหลงัไดรั้บการปลดจากลม้ละลาย  โดยมีบทบญัญติัคุม้ครองศกัดิi ศรี
ของลูกหนี% บุคคลธรรมดาให้ไดรั้บความเป็นธรรมในการประกอบอาชีพ โดยกาํหนดหลกัเกณฑ์ที�
ใชบ้งัคบักบั “นายจา้งซึ� งเป็นหน่วยงานของรัฐ”  ไวว้า่  “หน่วยงานภาครัฐห้ามปฏิเสธ, เพิกถอน, 
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เลื�อน  หรือปฏิเสธการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ, ใบอนุญาต, ใบอนุญาตกรรมสิทธ์, สัมปทาน 
หรือใบอนุญาตอย่างอื�นทาํนองเดียวกนั  การกาํหนดเงื�อนไขในการใช้สิทธิที�เป็นการเลือกปฏิบติั,  
ปฏิเสธการวา่จา้งงาน, ทาํให้การจา้งงานสิ%นสุดลง  หรือเลือกปฏิบติัในการวา่จา้งงาน  ต่อบุคคลซึ� ง
เคยเป็นหรือเป็นลูกหนี%ภายใตก้ระบวนการลม้ละลาย”4  และ สําหรับกรณี “นายจา้งซึ� งเป็นเอกชน”  
ก็มีกฎหมายคุม้ครองลูกจา้งซึ� งตกเป็นบุคคลลม้ละลายไวว้า่ “นายจา้งเอกชนไม่สามารถยุติการจา้ง
งาน  หรือเลือกปฏิบติัในการจา้งงาน  ต่อบุคคลซึ�งเป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย  หรือเป็นลูกหนี%
ซึ� งเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย  หรือบุคคลซึ� งเกี�ยวขอ้งกบัลูกหนี% ซึ� ง
ลม้ละลาย เหตุเพราะเขาตกเป็นบุคคลลม้ละลาย”5  บทบญัญติัดงักล่าวถือเป็นการสร้างความเป็น
ธรรมใหก้บับุคคลลม้ละลาย  และเป็นการคุม้ครองการประกอบอาชีพของบุคคลลม้ละลาย 
 ประเทศองักฤษ  แมจ้ะไม่ไดมี้บทบญัญติัคุม้ครองบุคคลลม้ละลายในการถูกเลิกจา้งจาก
นายจา้งที�เป็นหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนเหมือนเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา  แต่ประเทศองักฤษก็
ไม่มีการกาํหนดคุณสมบติัของผูรั้บราชการวา่ห้ามเป็นบุคคลลม้ละลายแต่อยา่งไร  ประเทศองักฤษ
กาํหนดหา้มบุคคลลม้ละลายดาํรงตาํแหน่งเพียงบางตาํแหน่งที�เกี�ยวกบัการบริหารงบประมาณ หรือ
เกี�ยวกบัการจดัการทรัพยสิ์นเท่านั%น  
 โดยปกติทั�วไปสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงานของประชาชน ถือเป็น
สิทธิขั%นพื%นฐานที�ไดรั้บการรับรองตามหลกัสากลในประเทศที�ใชร้ะบอบ เศรษฐกิจเสรีนิยม และได้
มีการบญัญติัคุม้ครองไวอ้ย่างชดัแจง้ในรัฐธรรมนูญ และกฎหมายระดบัพระราชบญัญติั อย่างไรก็
ตามการจาํกัดสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงานจะกระทาํได้ภายใต้กรอบของ
กฎหมาย  โดยตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ตลอดจนวถีิการดาํเนินชีวติของประชาชน  
 ศาลรัฐธรรมนูญไดเ้คยมีคาํวินิจฉยัที� 12/2552  โดยความตอนหนึ�งไดก้ล่าวเกี�ยวกบัการ
จาํกดัสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพไวว้่า  “ประชาชนมีเสรีภาพในการประกอบกิจการ
หรือการประกอบอาชีพและการแข่งขนัโดยเสรีอยา่งเป็นธรรมตราบใดที�เป็นการประกอบอาชีพโดย
สุจริตและไม่ขดัต่อประโยชน์มหาชนโดยรวม การบงัคบัใช้กฎหมายโดยหน่วยงานของรัฐหรือ
เจา้หน้าที�ของรัฐที�มีลกัษณะเป็น การจาํกดัสิทธิเสรีภาพขั%นพื%นฐานของบุคคลตามที�รัฐธรรมนูญ
รับรองไว ้จะกระทาํไดต่้อเมื�อมีบทบญัญติัแห่งกฎหมายตามที�กาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญให้ กระทาํ
ไดเ้ท่านั%น  และตอ้งกระทาํเท่าที�จาํเป็น ไม่ใหก้ระทบกระเทือนต่อสาระสําคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพ
ในการประกอบอาชีพของประชาชน”    

                                                           

 4 United States Code – Title 11 Section.525(a) 
 5 United States Code – Title 11 Section.525(b) 
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 จากคาํวินิจฉัยดงักล่าวอาจตีความได้ว่า  การจาํกดัสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบ
อาชีพถือเป็นการขดัต่อรัฐธรรมนูญแต่สามารถที�จะทาํได้ต่อเมื�อมีบทบญัญติัแห่งกฎหมายตามที�
กาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญใหก้ระทาํได ้ นอกจากนี%ยงัตอ้งพิจารณาวา่แมมี้บทบญัญติัให้กระทาํไดแ้ต่
ตอ้งกระทาํเท่าที�จาํเป็นไม่ใหก้ระทบกระเทือนต่อสาระสาํคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพในการประกอบ
อาชีพของประชาชน  จึงทาํให้เกิดเป็นประเด็นคาํถามขึ%นมาอีกวา่ “การกาํหนดคุณสมบติัในการรับ
ราชการบางตาํแหน่งหา้มเป็นบุคคลลม้ละลาย  หรือการให้ขา้ราชการซึ� งทาํหนา้ในบางตาํแหน่งอนั
ไม่เกี�ยวกบัการบริหารงบประมาณหรือการจดัการทางการเงินออกจากราชการเพราะตกเป็นบุคคล
ลม้ละลาย  ถือเป็นการขดัต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่” เพราะการทาํหนา้ที�ของขา้ราชการในตาํแหน่งที�
ไม่เกี�ยวกับการบริหารงบประมาณหรือการจดัการทางการเงินย่อมไม่เป็นการขดัต่อประโยชน์
มหาชนโดยรวม  และการจาํกดัสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพดงักล่าวถือเป็นการกระทาํที�
จาํเป็นหรือไม่  เป็นธรรมแก่ขา้ราชการหรือไม่  ผูว้ิจยัเห็นวา่ประเด็นเรื�องนี% เป็นเรื�องที�น่าสนใจ  เมื�อ
พิจารณาพระราชบญัญติัลม้ละลาย  พ.ศ.2483  ไม่มีบทบญัญติัใดที�ห้ามบุคคลลม้ละลายประกอบ
อาชีพ  แต่การจาํกดัสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพกลบัไปปรากฏอยูใ่นกฎหมายอื�น 
 4.2.1.2  การดาํเนินชีวิตในสังคมของลูกหนี% บุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจ
การคา้พาณิชย ์
 สถานการณ์เป็นบุคคลลม้ละลายของลูกหนี% ในทางสังคมถือเสมือนเป็น “ตราบาป” ที�
ติดตวัลูกหนี% ไปตลอดแมจ้ะไดรั้บการปลดจากลม้ละลายแลว้ก็ตาม  ลูกหนี% ก็ยงัไดชื้�อว่า “เคยเป็น
บุคคลล้มละลาย” เพราะสังคมไทยนั%นยึดติดกับคาํว่า “ล้มละลาย”  ประกอบกับสังคมไทยไน
ปัจจุบนัเศรษฐกิจการคา้ขยายตวั  เจริญเติบโตเป็นอยา่งมากกลายเป็น “ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีทาง
การคา้”  บุคคลที�มีสถานะทางการเงินที�ดีจึงเป็นผูที้�ไดรั้บการยอมรับ  และไดรั้บโอกาสในการทาํ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ  เช่น  การขอสินเชื�อในโครงการต่างๆ  รวมทั%งการหยิบยื�นขอ้เสนอการ
ใชบ้ตัรเครดิตของสถาบนัการเงินต่างๆ  เป็นตน้  ในทางตรงกนัขา้มบุคคลที�มีหนี% สินลน้พน้ตวั  แม้
จะยงัไม่ถึงขั%นตกเป็นบุคคลลม้ละลายมกัจะถูกปฏิเสธในการทาํกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  กรณีนี%อาจ
ไปสอดคลอ้งกบัคาํพงัเพยที�วา่  “มีเงินนบัเป็นนอ้ง  มีทองนบัเป็นพี�”  แสดงให้เห็นถึงการให้ความ
ยอมรับกบัผูที้�มีฐานะดี  และอาจจะกล่าวไดอี้กนยัวา่ บุคคลลม้ละลายเป็นผูมี้หนี% สินลน้พน้ตวั  ไม่มี
ทั%งเงินไม่มีทั%งทองคงไม่มีใครอยากจะนบัเป็นนอ้งนบัเป็นพี�  ทศันะคติต่อบุคคลลม้ละลายดงักล่าว
นั%น  ทาํให้ลูกหนี% ที�ตกเป็นบุคคลลม้ละลายเกิดความอบัอาย  สร้างความกดดนัภายในจิตใจ  ลูกหนี%
บางคนที�สภาพจิตใจอ่อนแอไม่สามารถทนรับแรงกดดนัดงักล่าวได ้ อาจถึงขั%นไม่อยากที�จะมีชีวิต
อยูต่่อไปก็เป็นได ้
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 4.2.1.3  ความมั�นคงของสถาบนัครองครัวของลูกหนี% บุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบ
ธุรกิจการคา้พาณิชย ์
 ปัจจยัในการสร้างความมั�นคงใหก้บัสถาบนัครอบครัวนอกเหนือจากปัจจยัภายในจิตใจ
แล้ว  ปัจจยัภายนอกก็ถือเป็นปัจจยัที�สําคญัอย่างหนึ� งที�จะนําพาให้เกิดความมั�นคงของสถาบนั
ครอบครัว  ตอ้งยอมรับว่าปัญหาเรื�องทรัพยสิ์น เงิน ทอง หนี% สิน เป็นปัจจยัภายนอกถือ เป็นสิ� ง
สําคญัที�มีอิทธิพลต่อความมั�นคงทางจิตใจของการใชชี้วิตอยูร่่วมกนัของสามีภริยา  หากวนัใดเกิด
เหตุการณ์ที�ทาํใหบุ้คคลหนึ�งในครอบครัวตกเป็นบุคคลลม้ละลาย  โดยเฉพาะผูซึ้� งเป็นเสาหลกัยอ่ม
ตอ้งกระทบต่อความมั�นคงของสถาบนัครองครัวอยา่งแน่นอน 

4.2.2  ผลกระทบต่อตวัเจา้หนี%  
 การที�เจา้หนี% รายหนึ� งฟ้องลูกหนี% ลม้ละลาย และศาลไดมี้คาํสั�งพิทกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขาดทาํ
ให้ลูกหนี% บุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชยห์มดอาํนาจในการจดัการทรัพยสิ์น
และถูกจาํกดัสิทธิดา้นต่างๆ ตามมา เช่น  สิทธิในการทาํนิติกรรมบางประเภท  สิทธิในการประกอบ
อาชีพ  เป็นตน้  เสียโอกาสในการประกอบอาชีพและความเจริญก้าวหน้าในหน้าที�การงานทาํให้
รายไดส่้วนหนึ�งที�จะนาํมาชาํระหนี%แก่เจา้หนี%ลดลงหรือหมดความสามารถในการชาํระหนี%แก่เจา้หนี%
เลย  เมื�อมีการบงัคบัเอากับทรัพย์สินของลูกหนี% บุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการค้า
พาณิชยข์ายทอดตลาดนาํเงินมาชาํระหนี% ให้แก่เจา้หนี%   เจา้หนี% รายเล็กอาจเสียเปรียบเจา้หนี% รายใหญ่ 
เช่น สถาบนัการเงิน  หรือเจา้หนี% ที�มีหลกัประกนั เพราะเจา้หนี% รายใหญ่จะไดรั้บชาํระหนี% โดยเฉลี�ย
ตามสัดส่วนหนี% ที�สูงกว่าจึงอาจทาํให้เจา้หนี% รายเล็กไดรั้บชาํระหนี% เป็นจาํนวนน้อยมากหรืออาจ
ไม่ไดรั้บชาํระหนี%    ส่วนกรณีที�ไม่สามารถรวบรวมทรัพยสิ์นไดเ้จา้หนี% ทุกรายก็จะไม่ไดรั้บชาํระหนี%
เลย  อาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของเจ้าหนี% เพราะเจ้าหนี% ตอ้งประสบภาวะขาดทุน 
จนกระทั�งอาจเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายตามลูกหนี%ไปได ้

4.2.3  ผลกระทบต่อการพฒันาประเทศ 
 ปัจจยัในการพฒันาประเทศมีอยู่หลายประการ  ซึ� งงบประมาณ และทรัพยาการบุคคล
ถือเป็นปัจจยัที�มีส่วนสําคญัในการพฒันาประเทศเป็นอย่างมาก  การตกเป็นบุคคลลม้ละลายของ
ลูกหนี% บุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการค้าพาณิชย์  จึงส่งผลต่อการพฒันาประเทศ
ดงัต่อไปนี%  
 1.  การขาดรายไดจ้ากการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
 อาจกล่าวได้ว่างบประมาณในการบริหารประเทศส่วนใหญ่ไดม้าจากการจดัเก็บภาษี
ต่างๆ จากบุคคลธรรมดาซึ� งมีรายไดต้ามที�กฎหมายกาํหนดจะตอ้งยื�นแบบเสียภาษี  ดงันั%น   ลูกหนี%
บุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชย ์ หากตกเป็นบุคคลล้มละลายส่งผลถึงการ
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ประกอบอาชีพโดยเฉพาะข้าราชการอาจต้องออกจากงาน  เช่นนี% รัฐก็จะสูญเสียรายได้จากการ
จดัเก็บภาษีเงินไดข้องบุคคลดงักล่าว 
 นอกจากนี% อาจจะสูญเสียรายไดบ้างส่วนจากภาษีมูลค่าเพิ�มจากสินคา้เพื�อการอุปโภค
และหรือบริโภค  เนื�องจากการตกเป็นบุคคลลม้ละลายแสดงถึงสถานะทางการเงินของบุคคล  เมื�อ
บุคคลมีเงินน้อย หรือเกิดการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ย่อมเป็นผลให้พฤติกรรมการอุปโภค
บริโภคสินคา้ยอ่มลดลงตามไปดว้ย  และอาจส่งผลกระทบไปถึงนโยบายการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจ
ของรัฐอีกดว้ย 
 2.  การขาดทรัพยากรบุคคลในการพฒันาประเทศ 
 เนื�องจากการประกอบอาชีพบางอย่างจะถูกจํากัดคุณสมบัติว่า “ห้ามเป็นบุคคล
ล้มละลาย”  โดยเฉพาะลูกจ้างของรัฐซึ� งผูที้�ตกเป็นบุคคลล้มละลายนั%นอาจเป็นเพียงผูที้�บริหาร
การเงินของตนเองผิดพลาดซึ� งอาจเกิดขึ%นจากหลายปัจจยัโดยไม่ไดเ้กิดจากความตั%งใจ  หรือเจตนา
ทุจริตที�คิดจะโกงเจา้หนี% แต่อยา่งใด  และหากบุคคลลม้ละลายนั%นเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถปละ
ต้องถูกให้ออกจากราชการเนื�องจากการล้มละลายรัฐย่อมเสียทรัพยากรบุคคลซึ� งมีความรู้
ความสามารถ  ที�ถือวา่เป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันาประเทศต่อไป 
 นอกจากนี%ในระหวา่งระยะเวลาที�ลูกหนี%ตกเป็นบุคคลลม้ละลายหากลูกหนี% ไดท้รัพยสิ์น
ใดมา  หรือมีรายไดจ้ากการทาํงานก็จะตอ้งถูกรวบรวมไวใ้นกองทรัพยสิ์นเพื�อนาํไปชาํระหนี% ให้แก่
บรรดาเจา้หนี%ทั%งหลายที�ยงัไม่ไดรั้บชาํระหนี%หรือยงัไดไ้ม่เต็มจาํนวน  ทาํให้แรงจูงใจในการทาํงาน
ของลูกหนี%ลดลง  หรืออาจไม่อยากทาํงานเลยก็เป็นได ้

4.2.4  ผลกระทบต่อสังคม  และความปลอดภยัของชีวติ ร่างกาย  และทรัพยสิ์นของประชาชน 
 เมื�อศาลมีคาํสั�งพิทกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขาด  และพิพากษาให้ลูกหนี% ตกเป็นบุคคลลม้ละลาย
ลูกหนี%อาจตอ้งสูญเสียทรัพยสิ์นทั%งหมดไปกลายเป็นคนสิ%นเนื%อประดาตวั  ถูกให้ออกจากงาน ไม่มี
ทรัพยสิ์น หรือเงินที�จะใช้ในการดาํรงชีวิต  การดิ%นรนเพื�อให้ตวัเองมีชีวิตอยู่รอดในสังคมลูกหนี%
อาจตดัสินใจทาํในสิ�งที�ผิดกฎหมาย  อาจก่ออาชญากรรม  เช่น  ลกัทรัพย ์ จี%   ปลน้  เพื�อให้ไดม้าซึ� ง
ทรัพยสิ์น  เงิน  หรือของมีค่า    หากนาํหลกัเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์การตดัสินใจกระทาํความผิด
ของอาชญากรนั%น  นกัเศรษฐศาสตร์ไดก้ล่าวไวว้า่  “โดยปกติมนุษยจ์ะกระทาํสิ�งใด มกัจะนาํตน้ทุน
และผลประโยชน์ที�จะไดรั้บมาประกอบการตดัสินใจ”  หากนาํหลกัเศรษฐศาสตร์มาใชก้บัการก่อ
อาชญากรรมของบุคคลล้มละลายแล้วจะเห็นได้ว่า  ต้นทุนของบุคคลล้มละลายแทบจะไม่มี  
เนื�องจากบุคคลลม้ละลายถูกรวบรวมทรัพยสิ์นขายทอดตลาดชาํระหนี% ให้แก่บรรดาเจา้หนี%    ตอ้ง
กลายเป็นคนตกงาน  ไม่มีเงินทองในการใช้จ่ายในการดาํรงชีวิต  ดงันั%น เพื�อให้มีชีวิตอยู่รอดใน
สังคมมีโอกาสเป็นไปไดสู้งที�บุคคลลม้ละลายจะก่ออาชญากรรม  ไม่ว่าจะเป็นการลกัทรัพย ์ หรือ
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กระทาํผิดกฎหมายอย่างอื�น ๆ  การตกเป็นบุคคลล้มละลายของบุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบ
ธุรกิจการคา้พาณิชยอ์าจทาํใหเ้กิดจาํนวนอาชญากรเพิ�มขึ%นในสังคม  ความปลอดภยัในชีวิต  ร่างกาย  
และทรัพยสิ์นของประชาชนยอ่มลดลง   
 ความจริงแล้วบุคคลล้มละลายไม่ใช่ผูที้�กระทาํความผิดเป็นเพียงการบริหารจดัการ
ทรัพยสิ์นบกพร่อง  ไม่ใช่ผูที้�กระทาํการทุจริตหรือคดโกงใคร  การใชก้ฎหมายลม้ละลายเพื�อจดัการ
หนี% สินของบุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชยดู์เหมือนจะไม่เป็นธรรมต่อบุคคล
ลม้ละลายเพราะไม่ใช่เพียงแค่สูญเสียทรัพยสิ์นไป  แต่อาจสูญเสียอนาคตในหนา้ที�การงานซึ� งบุคคล
ลม้ละลายดงักล่าวอาจเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถเป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศ  
 
4.3  วเิคราะห์เปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างการบังคับชําระหนี#ในคดีแพ่ง กับคดีล้มละลายของ

ลูกหนี#บุคคลธรรมดาซึ�งมิใช่ผู้ประกอบธุรกจิการค้าพาณชิย์ 
 โครงสร้างพื%นฐานในการบงัคบัชาํระหนี% โดยการฟ้องคดีแพ่ง กบัการฟ้องคดีลม้ละลาย  
ทั%งสองระบบมีลกัษณะที�แตกต่างกนัอยา่งสิ%นเชิง   ความแตกต่างของระบบการบงัคบัชาํระหนี% โดย
การฟ้องคดีทางแพ่งเป็นการบงัคบัตามสิทธิของเจา้หนี% รายหนึ�งรายใดโดยเฉพาะเจาะจง  ในขณะที�
การฟ้องคดีลม้ละลายไม่ใช่การบงัคบัตามสิทธิของเจา้หนี% รายหนึ�งรายใดโดยเฉพาะเจาะจงแต่เป็น
การเขา้จดัการกองทรัพยสิ์นของลูกหนี% ในภาพรวม  เพื�อประโยชน์ในการจดัสรรชาํระหนี% ให้แก่
บรรดาเจา้หนี%ทั%งหลายของลูกหนี%    
 

ตารางที� 4.1  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคดีแพง่และคดีลม้ละลาย 
 

คดีแพง่ คดีลม้ละลาย 
1.เจา้หนี% ฟ้องคดีไดโ้ดยไม่จาํกดัจาํนวนหนี% สิน 1.จาํนวนหนี% สินเป็นเงื�อนไขในการฟ้องคดี  
2.หนี% ที� เจ้าหนี% นํามาฟ้องนั% นต้องเป็นหนี% ที� ถึง
กาํหนดชาํระแลว้ 

2.หนี% ที� เจ้าหนี% นํามาฟ้องนั% นไม่จ ําเป็นต้องถึง
กาํหนดชาํระแลว้ 

3.เจา้หนี% ฟ้องคดีเพื�อประโยชน์ของตวัเจา้หนี% ผู ้
เป็นโจทกน์ั%นเอง 

3.การฟ้องคดีของเจา้หนี% ผูเ้ป็นโจทก์เป็นไปเพื�อ
ประโยชน์ของบรรดาเจา้หนี%ทั%งปวง 

4.การฟ้องคดีแพ่งใชเ้งื�อนไขการดาํเนินคดีโดย
หลกัการโตแ้ยง้สิทธิและหนา้ที� 

4.การฟ้องคดีลม้ละลายใชเ้งื�อนไขการดาํเนินคดี
โดยหลกัการมีหนี% สินลน้พน้ตวั 
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ตารางที� 4.1  (ต่อ) 
 

คดีแพง่ คดีลม้ละลาย 
5.การฟ้องคดีแพ่ง เจ้าหนี% มีประกนัย่อมมีสิทธิ
เหนือทรัพยอ์นัเป็นประกนั ในการที�จะร้องขอ
ต่อศาลเพื�อยึดนาํมาชาํระหนี%หรือหลุดมาเป็นขอ
ตนได้ โดยที�เจ้าหนี% รายอื�นไม่มีสิทธิบงัคบัใน
หลกัประกนัดงักล่าวแต่อยา่งใด 

5.คดีล้มละลาย เจา้หนี% ทุกคนมีสิทธิได้รับชาํระ
หนี%จากทรัพยสิ์นของลูกหนี%  เมื�อเจา้หนี% มีประกนั
ไดย้ื�นขอรับชาํระหนี%ในคดีลม้ละลายแลว้ เจา้หนี%
มีประกันย่อมมีสิทธิเหนือทรัพย์สินอันเป็น
ประกนัดีกวา่เจา้หนี% อื�น 

6.ก า ร ฟ้ อ ง ค ดี แ พ่ ง เ ป็ น ก า ร บัง คับ เ อ า จ า ก
ทรัพยสิ์นของลูกหนี% โดยเฉพาะแต่ประการเดียว 
ไม่กระทบถึงเสรีภาพและความสามารถในการ
จดัการทรัพยสิ์น 

6.การฟ้องคดีล้มละลายลูกหนี% จะถูกบงัคบัเอา
จากทรัพยสิ์น  และยงัอาจถูกจาํกดัสิทธิเสรีภาพ
บางประการด้วย  เช่น สิทธิเสรีภาพในการ
เดินทางออกนอกราชอาณาจกัร เป็นตน้ 

7.การฟ้องคดีแพ่ง ลูกหนี% ยงัสามารถทาํนิติกรรม
จาํหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของตนได้ เวน้แต่
เจา้หนี%จะขอคุม้ครองชั�วคราว 

7.คดีลม้ละลาย เมื�อศาลมีคาํสั�งพิทกัษท์รัพยข์อง
ลูกหนี%แลว้ ลูกหนี%จะถูกจาํกดัสิทธิในการจดัการ
ทรัพย์สินทนัทีโดยอตัโนมติั จึงไม่สามารถทาํ
นิติกรรมใดๆไดอี้ก 

8.เมื�อศาลพิพากษาให้เจ้าหนี% ชนะคดีแล้วและ
ลูกหนี% ไม่ปฏิบติัตามคาํบงัคบัดงักล่าว  เจา้หนี% ก็
ชอบจะร้องขอให้บังคับเอากับทรัพย์สินของ
ลูกหนี% ขายทอดตลาดนาํเงินมาชาํระหนี% ตามคาํ
พิพากษา ภายใน 10 ปี นบัแต่วนัมีคาํพิพากษา   

8.เมื�อศาลพิพากษาให้ลูกหนี% ล้มละลายแล้วเจ้า
พนกังานพิทกัษ์ทรัพยจ์ะรวบรวมทรัพยสิ์นของ
ลูกหนี% ทั% งหมดและทาํการจัดสรรชําระหนี% ให้
เจ้าหนี% แต่ละราย เจ้าหนี% ดังกล่าวไม่สามารถ
บงัคบัชาํระหนี%จากลูกหนี%ไดอี้ก  

 
 จากตารางเปรียบเทียบการบงัคบัทางคดีแพ่งและการบงัคบัทางคดีลม้ละลาย  จะพบว่า
โครงสร้างและบทบญัญติัของกฎหมายลม้ละลายส่วนใหญ่จะเอื%อประโยชน์ต่อเจา้หนี%   โดยมุ่งให้
ความเป็นธรรมต่อเจา้หนี%มากกวา่ที�จะเป็นกลไกในการแกปั้ญหาความมีหนี% สินลน้พน้ตวัของบุคคล
ธรรมดาซึ�งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชย ์ การฟ้องคดีลม้ละลายกลบัส่งผลเป็นโทษกบัลูกหนี%
บุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชยอ์ย่างร้ายแรง หากเจา้หนี% คนใดมีมูลหนี% เขา้
หลกัเกณฑที์�สามารถดาํเนินคดีไดท้ั%งทางคดีแพง่และคดีลม้ละลาย  แนวโนม้สูงที�เจา้หนี% จะตดัสินใจ
เลือกฟ้องลูกหนี% เป็นคดีลม้ละลาย  ซึ� งหลกัเกณฑ์ของกฎหมายลม้ละลายกาํหนดให้เจา้หนี% ฝ่ายเดียว
เป็นผูเ้ริ�มตน้คดีลม้ละลายโดยการฟ้องลูกหนี% ที�ไม่สามารถชาํระหนี%ใหล้ม้ละลายตลอดระยะเวลาการ
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บงัคบัใชก้ฎหมายลม้ละลายเจา้หนี% ส่วนใหญ่มกัมีทศันะคติในการฟ้องลม้ละลายเพื�อประโยชน์ใน
การบงัคบัหนี% ของตนเองเป็นหลกั  ไม่ไดเ้ขา้ใจว่าเป็นการฟ้องเพื�อประโยชน์ของเจา้หนี% อื�นๆ ดว้ย  
พระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483  มีเจตนารมณ์ในการดาํเนินคดีเพื�อประโยชน์ของ
เจา้หนี%ทั%งหลายโดยเจา้หนี% ที�เป็นโจทกฟ้์องนั%นจะอยูใ่นลกัษณะที�เป็นการกระทาํแทนเจา้หนี%คนอื�นๆ 
ดว้ย  ดงันั%นการฟ้องลม้ละลายของเจา้หนี% จึงเป็นการสร้างความกดดนัลูกหนี% เพื�อให้ลูกหนี% กระทาํ
การชาํระหนี% ต่อตนมากกว่า  จึงเกิดปรากฎการณ์ที�เจา้หนี% ฟ้องลูกหนี% เป็นคดีล้มละลายเพื�อบีบให้
ลูกหนี%มาทาํการเจรจาเรื�องหนี% สิน  เช่น  ลูกหนี% ยินยอมที�จะชาํระหนี%บางส่วนซึ� งหากเจา้หนี%พอใจก็
จะดาํเนินการถอนฟ้อง  ตามปกติเมื�อมีการฟ้องคดีล้มละลายจะถอนฟ้องไม่ได้เวน้แต่ศาลจะ
อนุญาต6  แต่ก็สามารถหาทางเพื�อให้ศาลยกฟ้องได ้ เช่นการแจง้ต่อศาลวา่หนี% ที�กล่าวอา้งในคาํฟ้อง
ได้มีการโอนไปแล้วลูกหนี% ที�ถูกฟ้องไม่ตอ้งรับผิดชอบแต่อย่างใด  เป็นตน้  ทาํให้กระบวนการ
ลม้ละลายเป็นเพียงเครื�องมือของเจา้หนี% ในการบงัคบัชาํระหนี%   เช่นเดียวกบัการฟ้องบงัคบัชาํระหนี%
โดยการฟ้องคดีแพง่ 
 หากพิจารณาเปรียบเทียบโอกาสในการได้รับชําระหนี% คืนของเจ้าหนี% ระหว่างการ
ดาํเนินคดีแพ่งกับการดาํเนินคดีล้มละลายแล้ว  กรณีที� เป็นเจ้าหนี% สามัญไม่มีหลักประกันการ
ดาํเนินคดีแพ่งเป็นไปเพื�อบงัคับสิทธิของเจ้าหนี% คนหนึ� งโดยเฉพาะเจาะจง กับการดําเนินคดี
ลม้ละลายซึ� งเป็นการจดัการทรัพยสิ์นของลูกหนี% เพื�อประโยชน์ของเจา้หนี% ทั%งหลายแล้ว  โอกาส
ไดรั้บชาํระหนี%ของเจา้หนี% น่าจะไม่เตม็เมด็เตม็หน่วยเท่ากบัที�ไดรั้บในคดีแพง่   
 กรณีเจา้หนี% มีหลกัประกนั  มีทรัพยสิ์นเป็นหลกัประกนัหนี% ไวเ้จา้หนี% มีประกนัยอ่มมี
สิทธิเหนือทรัพยสิ์นดงักล่าว  โดยเหตุนี% เจา้หนี% มีประกนัจึงไม่เดือดร้อนต่อการที�ลูกหนี%อยูใ่นสภาวะ
ที�ไม่สามารถชาํระหนี%   เพราะเจา้หนี% มีประกนัมีสิทธิบงัคบัหนี% เอาจากทรัพยอ์นัเป็นหลกัประกนั  ซึ� ง
ในคดีลม้ละลายแมเ้จา้หนี% มีหลกัประกนัไม่ยื�นขอรับชาํระหนี% เขา้มาในคดีก็ยงัมีสิทธิบงัคบัเอากบั
ทรัพยอ์นัเป็นหลกัประกนัได ้
 สําหรับกรณีผูค้ ํ% าประกัน  อนัเป็นการประกันหนี% ด้วยบุคคลนั%น  การที�ลูกหนี% อยู่ใน
สภาวะที�ไม่สามารถชาํระหนี% ย่อมไม่กระทบถึงสิทธิของเจา้หนี% ในการที�จะเรียกร้องเอาจากผูค้ ํ% า
ประกนัตามสัญญาที�ได้ทาํขึ%นระหว่างเจา้หนี% กบัผูค้ ํ% าประกนัเพื�อรับผิดชอบในหนี% ซึ� งลูกหนี% ที�ไม่
สามารถชาํระหนี% ไดก่้อขึ%นร่วมกบัเจา้หนี%   อนัเป็นไปตามหลกักฎหมายว่าดว้ยการประกนัหนี%   ใน
การนี% มีขอ้สังเกตุว่าการที�ลูกหนี% ลม้ละลาย อาจทาํให้ผูค้ ํ% าประกนัตอ้งลม้ละลายตามลูกหนี% ไปดว้ย  

                                                           

 6 พระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช  2483  มาตรา 11 บญัญติัวา่ “เจา้หนี%ผูเ้ป็นโจทก์ตอ้งวางเงิน
ประกนัค่าใชจ่้ายต่อศาลเป็นจาํนวนหา้พนับาทในขณะยื�นคาํฟ้องคดีลม้ละลายและจะถอนคาํฟ้องนั%นไม่ได ้เวน้แต่
ศาลจะอนุญาต”  
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เนื�องดว้ยวา่คํ%าประกนัหนี% ในจาํนวนซึ� งผูค้ ํ%าประกนัไม่มีทรัพยสิ์นเพียงพอต่อการปฏิบติัตามสัญญา
คํ%าประกนั 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการบังคับชําระหนี% โดยการฟ้องคดีแพ่งกับคดี
ลม้ละลายพบวา่สิทธิของเจา้หนี%ดงักล่าวต่างไดรั้บการคุม้ครองในลกัษณะเดียวกนั  นอกจากนี% จาก
เหตุผลในการฟ้องร้องของเจา้หนี% เพื�อติดตามหนี% สินคืนจะพบว่ากระบวนการบงัคบัชาํระหนี% โดย
การฟ้องเป็นคดีแพ่งไม่ได้มีประสิทธิภาพในการติดตามหนี% คืนจากลูกหนี% ต ํ� ากว่าการดําเนิน
กระบวนการทางคดีลม้ละลายแต่อย่างใด  เหตุปัจจยัที�เจา้หนี% เลือกดาํเนินคดีลม้ละลายจึงน่าจะมา
จากสาเหตุอื�นๆมากกว่า  โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการใช้กลไกของกฎหมายลม้ละลายเป็นเครื�องมือเพื�อ
บีบบงัคบัเร่งรัดการชาํระหนี%โดยมีสถานภาพลม้ละลายของลูกหนี% เป็นเดิมพนั 
 จาการศึกษาปัญหาทางกฎหมายที�เป็นสาเหตุให้เจา้หนี% ตดัสินใจดาํเนินคดีลม้ละลาย  
และผลกระทบที�เกิดขึ%นกบัลูกหนี% บุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชยเ์มื�อตกเป็น
บุคคลลม้ละลาย   ผูว้จิยัมีความคิดเห็นวา่การตกเป็นบุคคลลม้ละลายของบุคคลธรรมดาไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมหากสามารถแก้ไขปรับปรุงกฎหมายล้มละลายเกี�ยวกับการเข้าสู่
กระบวนการล้มละลายของบุคคลธรรมดาโดยจาํกัดขอบเขตให้ใช้บงัคบักับผูป้ระกอบการค้า
พาณิชยเ์ท่านั%น  ยอ่มจะเกิดประโยชน์ต่อการทาํงานและดาํรงชีวติของลูกหนี% บุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผู ้
ประกอบธุรกิจการคา้พาณิชย ์ รวมทั%งเกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยไม่ทาํให้เสียหายต่อ
หลกัการของกฎหมายลม้ละลายแต่อยา่งใด 
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บทที� 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
5.1  บทสรุป 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์ในบทที� 2-4 เกี�ยวกบัการเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายและ
ผลกระทบที�เกิดขึ%นกบัลูกหนี% บุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชย ์ และวิเคราะห์
เปรียบเทียบระหว่างการบงัคบัชาํระหนี% โดยการฟ้องคดีแพ่ง กบัการฟ้องคดีลม้ละลายของลูกหนี%
บุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชย ์ ทาํให้ทราบถึงปัญหาที�เกิดขึ%นพิจารณาสรุป
ไดต้ามหวัขอ้ดงัต่อไปนี%  

5.1.1  ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี�ยวกบัการเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายของ
ลูกหนี% บุคคลธรรมดาซึ�งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชย ์  
 จากการศึกษาประวติัศาสตร์ความเป็นมาของกฎหมายล้มละลายในอดีตพบว่าแต่เดิม
วิวฒันาการของกฎหมายล้มละลายมีเจตนารมณ์ให้มีผลใช้บงัคบักับบุคคลซึ� งทาํการค้า  และ
เกี�ยวขอ้งกบัการหมุนเวียนเงินทุนที�ทาํให้เกิดการกูห้นี% ยืมสินกนัในทางการคา้หรือประกอบธุรกิจ
เท่านั%น  สอดคลอ้งกบัแนวความคิดที�วา่กฎหมายแพ่งและพาณิชยค์วรแยกออกจากกนัเป็นส่วนของ
กฎหมายแพ่งมุ่งบังคับระหว่างบุคคลทั�วไป  และส่วนของกฎหมายพาณิชย์จะมุ่งคุ้มครอง
ผูป้ระกอบการคา้หรือประกอบธุรกิจ  ในปัจจุบนักฎหมายลม้ละลายเป็นกฎหมายที�มีความเกี�ยวพนั
กบัระบบเศรษฐกิจอยา่งมาก  การบงัคบัใชข้องกฎหมายลม้ละลายจึงควรใชบ้งัคบัระหวา่งพ่อคา้กบั
พ่อคา้  หรือผูป้ระกอบธุรกิจกบัผูป้ระกอบธุรกิจซึ� งมุ่งหากาํไรจากการประกอบธุรกิจเท่านั%น  เมื�อ
พิจารณาพระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 พบวา่สามารถใชบ้งัคบักบับุคคลซึ� งก่อหนี%จน
มีหนี% สินลน้พน้ตวัทุกประเภทไม่วา่จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  โดยไม่คาํนึงวา่หนี% ที�นาํมา
ฟ้องลม้ละลายนั%น เป็นมูลหนี% ที�เกิดจากหนี% เพื�อการอุปโภคและหรือบริโภค  หนี% จากปัจจยัในการ
ดาํรงชีวติ  หนี% ที�เกิดมาจากทางแพง่  หรือหนี% ที�เกิดจากการประกอบกิจการ  แสดงให้เห็นวา่ไม่วา่มูล
หนี%ประเภทใดก็ตามหากเขา้หลกัเกณฑต์ามที�กฎหมายกาํหนดสามารถนาํมาฟ้องใหบุ้คคลลม้ละลาย
ได ้
 สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนัการเป็นหนี% สินหรือตกอยูใ่นสภาวะหนี% สินลน้พน้
ตวัสามารถเกิดขึ%นไดก้บับุคคลทุกระดบัตั%งแต่ระดบัผูบ้ริหารจนถึงพนกังานหรือลูกจา้งทั�วไป  อาจ
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เป็นเพราะในปัจจุบนัโอกาสในการเขา้ถึงสินเชื�อเป็นไปโดยง่าย  และรวดเร็วกว่าในอดีต  เช่น  
สินเชื�อบัตรเครดิต  สินเชื�อเช่าชื% อรถยนต์  สินเชื�อที�อยู่อาศัย เป็นต้น  นอกจากนี% ปัจจัยจาก
สภาพแวดล้อมของสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบนัยงัเป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลก่อภาระหนี% สิน
เพิ�มขึ%น  โดยเฉพาะลูกหนี% บุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชยที์�มีแนวโนม้ที�จะก่อ
ภาระหนี% สินเพิ�มมากขึ%น เนื�องมาจากอตัราค่าครองชีพพื%นฐานปรับตวัสูงขึ%นไม่สัมพนัธ์กบัอตัรา
รายไดที้�คงที�และมีอตัราการเจริญเติบโตของรายไดไ้ม่สูงมากนกั  แตกต่างจากรายไดข้องผูป้ระกอบ
ธุรกิจการคา้พาณิชยที์�มีรายไดไ้ม่จาํกดั อตัราการเจริญเติบโตของรายไดส้ามารถปรับขึ%นในระดบัสูง
หากกิจการประสบความสําเร็จ  ลูกหนี% บุคคลธรรมดาซึ� งมิใช้ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชยถึ์งแม้
จะเป็นลูกหนี% กลุ่มที�มีภาระหนี% ต่อรายจาํนวนไม่มากเท่านิติบุคคล  และบุคคลธรรมดาผูป้ระกอบ
ธุรกิจกิจการค้าพาณิชย ์ แต่ก็นับว่าเป็นกลุ่มลูกหนี% ส่วนใหญ่ของประเทศ  โดยส่วนใหญ่เป็นผู ้
ประกอบอาชีพรับราชการ  พนกังานหรือลูกจา้งทั�วไป ของหน่วยงานรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน  
มีลักษณะของรายได้ในอัตราคงที�   และอัตราการเจริญเติบโตของรายได้ไม่สูงมากนัก  เช่น  
เงินเดือน  เงินค่าจา้ง เป็นตน้  ขีดจาํกดัในเรื�องรายได้ของบุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจ
การคา้พาณิชยท์าํใหบุ้คคลดงักล่าวขาดศกัยภาพในการช่วยเหลือตนเองให้หลุดพน้จากภาระหนี% สิน
ไปโดยลาํพงั  เมื�อมีหนี% เกิดขึ%นและหนี% ถึงกาํหนดหากลูกหนี% ไม่สามารถชาํระหนี% ได ้ กฎหมายได้
สร้างมาตรการทางกฎหมายคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี% ให้ได้รับการชําระหนี%   โดยเจ้าหนี% มีสิทธิ
ดาํเนินการฟ้องร้องบงัคบัชาํระหนี% ไดท้ั%งทางคดีแพ่ง  หรือคดีลม้ละลาย  หากเป็นไปตามเงื�อนไขที�
กฎหมายกาํหนดไว ้   กรณีที�เจา้หนี% มีสิทธิฟ้องลูกหนี% ไดท้ั%งคดีแพ่งและยงัมีสิทธิฟ้องลูกหนี% เป็นคดี
ล้มละลายได้   มีแนวโน้มสูงที�เจา้หนี% จะเลือกฟ้องลูกหนี% บุคคลธรรมดาซึ� งมิใช้ผูป้ระกอบธุรกิจ
การคา้พาณิชย์เป็นคดีล้มละลาย  เนื�องจากโครงสร้างของกฎหมายล้มละลายเป็นประโยชน์ต่อ
เจา้หนี%   ในทางกลบักนักฎหมายลม้ละลายกลบัส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงกบัลูกหนี% ในหลายดา้น  
ปัญหาทางกฎหมายที�ถือเป็นสาเหตุให้เจา้หนี% ฟ้องลูกหนี% บุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจ
การคา้พาณิชยเ์ป็นคดีลม้ละลาย  เช่น 
 1.  ตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช  2483  มาตรา 9  เจา้หนี%สามารถนาํหนี%
ทุกประเภทไม่ว่ามูลหนี% นั%นเป็นหนี% ทางการคา้ หรือหนี% ในการหาปัจจยัในการดาํรงชีวิตเจ้าหนี%
สามารถนาํมาฟ้องไดห้มด  นอกจากนี% จาํนวนทุนทรัพยใ์นการฟ้องร้องบุคคลธรรมดาให้ลม้ละลาย
กําหนดไว้เพียงไม่น้อยกว่าหนึ� งล้านบาท  ซึ� งนับว่าเป็นจํานวนทุนทรัพย์ที� ค่อนข้างตํ� าหาก
เปรียบเทียบกบัสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั  และกฎหมายยงัเปิดโอกาสให้บรรดาเจา้หนี% สามารถ
ร่วมกนัเป็นโจทกฟ้์องโดยไม่คาํนึงวา่ลกัษณะหนี%ของเจา้หนี%แต่ละคนจะเหมือนกนัหรือต่างกนั  เช่น  
เจา้หนี%คนหนึ�งเป็นเจา้หนี% เงินกู ้ เจา้หนี% อีกคนเป็นเจา้หนี% ซื%อขาย  เมื�อรวมจาํนวนหนี% ของเจา้หนี% ทั%ง
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สองแลว้เป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หนึ�งลา้นบาท  ก็สามารถร่วมกนัเป็นโจทก์ฟ้องคดีลม้ละลายได ้ จึง
เป็นการง่ายต่อการที�เจา้หนี%จะฟ้องใหลู้กหนี% บุคคลธรรมดาลม้ละลาย 
 นอกจากนี% หนี% ที�สามารถนาํมาฟ้องคดีล้มละลายได้นั%นไม่จาํเป็นตอ้งถึงกาํหนดชาํระ
แตกต่างกบัการดาํเนินคดีทางแพ่งสามญันั%น หนี% ที�เจา้หนี% ฟ้องลูกหนี% เป็นคดีได้จะตอ้งถึงกาํหนด
ชาํระหากหนี% ยงัไม่ถึงกาํหนดชําระเจ้าหนี% ก็ยงัไม่มีอาํนาจบงัคบัให้ลูกหนี% ชําระ  แต่สําหรับคดี
ลม้ละลายนั%นหนี%ไม่จาํเป็นตอ้งถึงกาํหนดชาํระเจา้หนี%ก็ฟ้องลม้ละลายได ้
 2.  การประนอมหนี% ก่อนลม้ละลาย  ตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย  พุทธศกัราช  2483  
มาตรา 45  มีวตัถุประสงคเ์พื�อช่วยลูกหนี% ให้หลีกเลี�ยงการตกเป็นบุคคลลม้ละลายโดยให้โอกาสใน
การเจรจาประนอมหนี% กบัเจา้หนี%   แต่ในทางปฏิบติัวิธีการประนอมหนี% ก่อนลม้ละลายประสบ
ความสาํเร็จไดน้อ้ยมาก  อาจเนื�องมาจากการที�จะยื�นคาํขอประนอมหนี% ก่อนลม้ละลายไดน้ั%นลูกหนี%
จะตอ้งถูกฟ้องเป็นคดีลม้ละลายและศาลไดมี้คาํสั�งพิทกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขาดแลว้  อาํนาจในการจดัการ
ทรัพยสิ์นยอ่มหมดไป  ความน่าเชื�อถือของลูกหนี% ที�จะทาํใหเ้จา้หนี% เห็นวา่ลูกหนี%สามารถชาํระหนี% ได้
ตามคาํขอประนอมหนี% นั%นก็เป็นไปไดย้าก  ดว้ยเหตุนี% การประนอมหนี% ก่อนล้มละลายจึงมกัจะ
ลม้เหลวและนาํลูกหนี%ไปสู่การตกเป็นบุคคลลม้ละลายในเวลาต่อมา 
 3.  บทบญัญติั มาตรา 179(1) การฟ้องคดีลม้ละลายคิดค่าขึ%นศาลเพียง 500 บาทโดยไม่
พิจารณาถึงมูลหนี% ซึ� งนาํมาฟ้องวา่เป็นจาํนวนเท่าใด  แตกต่างกบัการฟ้องคดีแพ่งเพื�อบงัคบัชาํระหนี%
ซึ� งเป็นคดีมีทุนทรัพย ์ค่าขึ%นศาลอตัราร้อยละ 2.5 จากจาํนวนทุนทรัพยที์�ยื�นฟ้องแต่ไม่เกินสองแสน
บาท  โดยค่าธรรมเนียมในการขึ%นศาลนี% เจา้หนี% ผูเ้ป็นโจทก์จะเป็นผูจ่้าย  ดว้ยความแตกต่างกนัเรื�อง
ค่าธรรมเนียมในการดาํเนินคดีทาํให้เจา้หนี% ที�มีมูลหนี% ที�แน่นอน และจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ที�กฎหมาย
กาํหนดมีสิทธิเลือกได้ว่าจะดาํเนินคดีแพ่ง หรือคดีล้มละลาย  แนวโน้มสูงที�เจา้หนี% จะเลือกการ
ดาํเนินคดีลม้ละลายเพราะเป็นประโยชน์แก่เจา้หนี%มากวา่คดีแพง่ 
 4.  ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 286   แสดงให้เห็นวา่หากเจา้หนี%
ฟ้องบงัคบัลูกหนี% เป็นคดีแพ่ง   ลูกหนี% จะไดรั้บประโยชน์ในการยกเวน้การบงัคบัชาํระหนี% จากเงิน
หรือทรัพยสิ์นตามที�กาํหนดไวใ้นมาตรา 286  เช่น  ลูกหนี% ซึ� งเป็นขา้ราชการ  เจา้หนา้ที�  และลูกจา้ง
ในหน่วยงานราชการ โดยที�เงินเดือน ค่าจา้ง บาํนาญ บาํเหน็จ เบี%ยหวดั  หรือรายไดอื้�นในลกัษณะ
เดียวกนั  รวมทั%งเงินสงเคราะห์  บาํนาญ  หรือบาํเหน็จที�หน่วยราชการไดจ่้ายใหแ้ก่คู่สมรสหรือญาติ
ซึ� งยงัมีชีวิตอยู่ของบุคคลเหล่านั%น  ไม่อยูใ่นข่ายการบงัคบัคดีแพ่ง  ทรัพยสิ์นที�ไดรั้บการยกเวน้ไม่
ถูกบงัคบัคดีในคดีลม้ละลายแคบกวา่ทรัพยที์�ไดรั้บยกเวน้ในคดีแพ่ง ดงันั%นการฟ้องคดีลม้ละลายจึง
สามารถบงัคบัเอากบัทรัพยสิ์นของลูกหนี% ไดม้ากกว่าการฟ้องเป็นคดีแพ่ง  บทบญัญติัดงักล่าวจึงดู
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ประหนึ�งเป็นการเร่งรัดให้เจา้หนี% เหล่านี% เลือกใชก้ระบวนการลม้ละลายเป็นเครื�องมือบีบคั%นลูกหนี%
ดว้ยวตัถุประสงคบ์างประการ 
 5.  นโยบายการลดหนี% เสียของสถาบนัการเงินโดยการจาํหน่ายหนี% สูญซึ� งหนทางหนึ� ง
ในการจาํหน่ายหนี% สูญก็คือการฟ้องลม้ละลาย  การจาํหน่ายหนี% สูญออกจากบญัชีลูกหนี% เป็นเงื�อนไข
เกี�ยวกับรายจ่ายในการคาํนวณกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเพื�อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  จาก
บทบญัญติัตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทว(ิ9) ไดบ้ญัญติัถึงวธิการจาํหน่ายหนี% สูญทางภาษีอากร 
โดยให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบบัที�  186  ว่าดว้ยการจาํหน่ายหนี% สูญจากบญัชีลูกหนี%   ตาม
หลกัเกณฑ์ดงักล่าว  เจา้หนี% สามารถจาํหน่ายหนี% สูญหรือตดัหนี% ของลูกหนี% ซึ� งเป็นบุคคลธรรมดาที�
มิไดป้ระกอบธุรกิจไดด้ว้ยการฟ้องลูกหนี% ให้ลม้ละลายหรือขอรับชาํระหนี% ในคดีลม้ละลาย  เจา้หนี%
จึงใช้กฎหมายล้มละลายเพื�อเป็นช่องทางในการจาํหน่ายหนี% สูญของตนโดยไม่คาํนึงว่าการใช้
กฎหมายลม้ละลายบงัคบับุคคลเหล่านี% จะเป็นประโยชน์กบัการบงัคบัชาํระหนี% ในลกัษณะใด  หรือ
จะมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิและเสรีภาพของลูกหนี% หรือไม่  เจา้หนี% สถาบนัการเงินส่วน
ใหญ่จึงไดอ้าศยักระบวนการตามกฎหมายลม้ละลาย  นาํหนี% ที�มียอดภายหลงัจากการขายทอดตลาด
ทรัพยห์ลกัประกนัหนึ�งลา้นบาทขึ%นไปมาฟ้องลูกหนี% บุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้
พาณิชยใ์หล้ม้ละลาย  โดยมีวตัถุประสงคเ์พียงเพื�อนาํไปจาํหน่ายหนี% สูญของตนเท่านั%น 

5.1.2  ผลกระทบที�เกิดขึ%นจากการลม้ละลายของลูกหนี% บุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจ
การคา้พาณิชย ์
 จากปัญหาทางกฎหมายดงักล่าวมาขา้งตนทาํให้ลูกหนี% บุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบ
ธุรกิจการคา้พาณิชยต์กเป็นบุคคลล้มละลายเป็นจาํนวนมาก  แมก้ฎหมายล้มละลายถือเป็นกลไก
อย่างหนึ�งของภาครัฐในการแกปั้ญหาหนี% สินของภาคประชาชนสร้างความเป็นธรรมให้แก่เจา้หนี%
ในการจดัสรรทรัพยสิ์นของลูกหนี% เพื�อชาํระหนี% แก่บรรดาเจา้หนี% ทั%งหลายอย่างเท่าเทียม  ไม่ให้
เจา้หนี%คนหนึ�งคนใดไดเ้ปรียบเจา้หนี%คนอื�น  และยงัเป็นการป้องกนัการก่อภาระหนี% สินของลูกหนี%
ซึ� งมีหนี% สินลน้พน้ตวั  พร้อมกบัดาํเนินการสะสางหนี% สินทั%งหลายเพื�อให้ลูกหนี% หลุดพน้จากภาระ
หนี% สินทั%งปวง  นบัวา่เป็นกลไกที�เป็นประโยชน์ต่อทั%งเจา้หนี%   และลูกหนี% เป็นอยา่งมาก  แต่อยา่งไรก็
ตามตอ้งยอมรับว่าการตอ้งเป็นบุคคลลม้ละลายของบุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้
พาณิชยน์ั%นไดส้ร้างผลกระทบหลายประการต่อลูกหนี% เป็นอยา่งมาก  การตกเป็นบุคคลลม้ละลายใน
สังคมไทยถือเป็นตราบาปที�ติดตัวบุคคลนั% น  สร้างความอบัอาย  เสียชื�อเสียง  และขาดความ
น่าเชื�อถือจากผูค้นในสังคม  นอกจากนี% บุคคลลม้ละลายอาจไดรั้บผลกระทบไม่วา่โดยตรงหรือโดย
ออ้มจากการถูกจาํกดัสิทธิบางประการนอกเหนือจากข้อจาํกดัสิทธิที�ปรากฎในพระราชบญัญติั
ลม้ละลาย  พุทธศกัราช 2483    เช่น   ขอ้จาํกดัสิทธิเสรีภาพเกี�ยวกบัการประกอบอาชีพของบุคคล
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ล้มละลายตามกฎหมายของประเทศไทยปรากฏอยู่ในกฎหมายอื�นๆอีก เช่น พระราชบัญญัติ
ขา้ราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551, พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547  เป็นตน้  เป็นกฎหมายที�บญัญติัจาํกดัสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคล
ลม้ละลาย  โดยบญัญติัห้ามบุคคลลม้ละลายเขา้รับราชการ  หรือหากภายหลงัที�รับราชการตกเป็น
บุคคลล้มละลายถือเป็นผูที้�ขาดคุณสมบติัในการรับราชการตอ้งถูกให้ออกจากราชการ  ส่งผล
กระทบตามมามากมายต่อขา้ราชการที�ถูกให้ออกจากงาน  ซึ� งการรับขา้ราชการในบางตาํแหน่ง
ไม่ไดมี้ความเกี�ยวพนักบัการบริหารงบประมาณ  หรือตอ้งใชค้วามน่าเชื�อถือจากสถานะทางการเงิน
เหมือนเช่นการดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง  จึงมีขอ้สังเกตวา่การให้ขา้ราชการออกจากงานเพราะตก
เป็นบุคคลลม้ละลายนั%นเป็นธรรมต่อขา้ราชการหรือไม่  และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอยา่งไร 
 นอกจากนี% เจา้หนี% และสังคมส่วนรวมก็จะไดรั้บผลกระทบดว้ยเพราะการที�เจา้หนี% ราย
หนึ� งฟ้องลูกหนี% ลม้ละลาย และศาลไดมี้คาํสั�งพิทกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขาด ทาํให้ลูกหนี% บุคคลธรรมดาซึ� ง
มิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชยห์มดอาํนาจในการจดัการทรัพยสิ์นและถูกจาํกดัสิทธิดา้นต่างๆ 
ตามมา เช่น  สิทธิในการทาํนิติกรรมบางประเภท  สิทธิในการประกอบอาชีพ  เป็นตน้  อีกทั%งเสีย
โอกาสในการประกอบอาชีพและความเจริญกา้วหนา้ในหน้าที�การงานทาํให้รายไดส่้วนหนึ� งที�จะ
นาํมาชาํระหนี%แก่เจา้หนี%ลดลงหรือหมดความสามารถในการชาํระหนี%แก่เจา้หนี% เลย  เมื�อมีการบงัคบั
เอากบัทรัพยสิ์นของลูกหนี% บุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชยข์ายทอดตลาดนาํ
เงินมาชาํระหนี%ใหแ้ก่เจา้หนี%   เจา้หนี%รายเล็กอาจเสียเปรียบเจา้หนี%รายใหญ่ เช่น สถาบนัการเงิน  หรือ
เจา้หนี% ที�มีหลกัประกนั เพราะเจา้หนี% รายใหญ่จะไดรั้บชาํระหนี% โดยเฉลี�ยตามสัดส่วนหนี% ที�สูงกวา่จึง
อาจทาํใหเ้จา้หนี%รายเล็กไดรั้บชาํระหนี% เป็นจาํนวนนอ้ยมากหรืออาจไม่ไดรั้บชาํระหนี%    ส่วนกรณีที�
ไม่สามารถรวบรวมทรัพย์สินได้เจา้หนี% ทุกรายก็จะไม่ได้รับชาํระหนี% เลย  อาจส่งผลกระทบต่อ
สถานะทางการเงินของเจ้าหนี% เพราะเจ้าหนี% ต้องประสบภาวะขาดทุน จนกระทั�งอาจเข้าสู่
กระบวนการลม้ละลายตามลูกหนี%ไปได ้
 สาํหรับสังคมส่วนรวม  ปัจจยัในการพฒันาประเทศมีอยูห่ลายประการ  ซึ� งงบประมาณ 
และทรัพยาการบุคคลถือเป็นปัจจยัที�มีส่วนสําคญัในการพฒันาประเทศเป็นอยา่งมาก  การตกเป็น
บุคคลลม้ละลายของลูกหนี% บุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชย ์ จึงส่งผลต่อการ
พฒันาประเทศดงัต่อไปนี%  
 1.  การขาดรายไดจ้ากการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
 อาจกล่าวไดว้่างบประมาณในการบริหารประเทศส่วนใหญ่ได้มาจากการจดัเก็บภาษี
ต่างๆ จากบุคคลธรรมดาซึ� งมีรายไดต้ามที�กฎหมายกาํหนดจะตอ้งยื�นแบบเสียภาษี  ดงันั%น   ลูกหนี%
บุคคลธรรมดาซึ� งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชย ์ หากตกเป็นบุคคลล้มละลายส่งผลถึงการ
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ประกอบอาชีพโดยเฉพาะขา้ราชการอาจต้องออกจากงาน  เช่นนี% รัฐก็จะสูญเสียรายได้จากการ
จดัเก็บภาษีเงินไดข้องบุคคลดงักล่าว 
 นอกจากนี% อาจจะสูญเสียรายได้บางส่วนจากภาษีมูลค่าเพิ�มจากสินคา้เพื�อการอุปโภค
และหรือบริโภค  เนื�องจากการตกเป็นบุคคลลม้ละลายแสดงถึงสถานะทางการเงินของบุคคล  เมื�อ
บุคคลมีเงินน้อย หรือเกิดการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ย่อมเป็นผลให้พฤติกรรมการอุปโภค
บริโภคสินคา้ยอ่มลดลงตามไปดว้ย  และอาจส่งผลกระทบไปถึงนโยบายการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจ
ของรัฐอีกดว้ย 
 2.  การขาดทรัพยากรบุคคลในการพฒันาประเทศ 
 เนื�องจากการประกอบอาชีพบางอย่างจะถูกจํากัดคุณสมบัติว่า “ห้ามเป็นบุคคล
ล้มละลาย”  โดยเฉพาะลูกจ้างของรัฐซึ� งผูที้�ตกเป็นบุคคลล้มละลายนั%นอาจเป็นเพียงผูที้�บริหาร
การเงินของตนเองผิดพลาดซึ� งอาจเกิดขึ%นจากหลายปัจจยัโดยไม่ไดเ้กิดจากความตั%งใจ  หรือเจตนา
ทุจริตที�คิดจะโกงเจา้หนี%แต่อยา่งใด  และหากบุคคลลม้ละลายนั%นเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถปละ
ต้องถูกให้ออกจากราชการเนื�องจากการล้มละลายรัฐย่อมเสียทรัพยากรบุคคลซึ� งมีความรู้
ความสามารถ  ที�ถือวา่เป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันาประเทศต่อไป 

5.1.3  วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการบงัคบัชาํระหนี% ในคดีแพ่ง  กบัคดี
ลม้ละลายของลูกหนี% บุคคลธรรมดาซึ�งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชย ์
 เมื�อพิจารณาลกัษณะของโครงสร้างพื%นฐานในการบงัคบัชาํระหนี% โดยการฟ้องคดีแพ่ง 
กบัการฟ้องคดีลม้ละลาย  ทั%งสองระบบมีลกัษณะที�แตกต่างกนัอย่างสิ%นเชิง   ความแตกต่างของ
ระบบการบงัคบัชาํระหนี%โดยการฟ้องคดีทางแพ่งเป็นการบงัคบัตามสิทธิของเจา้หนี% รายหนึ�งรายใด
โดยเฉพาะเจาะจง  ในขณะที�การฟ้องคดีลม้ละลายไม่ใช่การบงัคบัตามสิทธิของเจา้หนี% รายหนึ�งราย
ใดโดยเฉพาะเจาะจงแต่เป็นการเขา้จดัการกองทรัพยสิ์นของลูกหนี% ในภาพรวม  เพื�อประโยชน์ใน
การจดัสรรชาํระหนี%ใหแ้ก่บรรดาเจา้หนี%ทั%งหลายของลูกหนี%    
 หากพิจารณาเปรียบเทียบโอกาสในการได้รับชําระหนี% คืนของเจ้าหนี% ระหว่างการ
ดาํเนินคดีแพ่งกับการดาํเนินคดีล้มละลายแล้ว  กรณีที�เป็นเจา้หนี% สามญัไม่มีหลักประกนั  การ
ดาํเนินคดีแพ่งเป็นไปเพื�อบังคับสิทธิของเจ้าหนี% คนหนึ� งโดยเฉพาะเจาะจง กับการดําเนินคดี
ลม้ละลายซึ� งเป็นการจดัการทรัพยสิ์นของลูกหนี% เพื�อประโยชน์ของเจา้หนี% ทั%งหลายแล้ว  โอกาส
ไดรั้บชาํระหนี% ของเจา้หนี% น่าจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่ากบัที�ได้รับในคดีแพ่ง  และหากพิจารณา
กรณีเจา้หนี% มีหลกัประกนัก็พบวา่สิทธิของเจา้หนี%ดงักล่าวต่างไดรั้บการคุม้ครองในลกัษณะเดียวกนั  
คือ มีสิทธิบงัคบัชาํระหนี% เอาจากทรัพยที์�เป็นหลกัประกนั   จากเหตุผลในการฟ้องร้องของเจา้หนี%
เพื�อติดตามหนี% สินคืนจะพบว่ากระบวนการบังคับชําระหนี% โดยการฟ้องเป็นคดีแพ่งไม่ได้มี
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ประสิทธิภาพในการติดตามหนี% คืนจากลูกหนี% ต ํ�ากว่าการดาํเนินกระบวนการทางคดีลม้ละลายแต่
อยา่งใด  เหตุปัจจยัที�เจา้หนี% เลือกดาํเนินคดีลม้ละลายจึงน่าจะมาจากสาเหตุอื�นๆมากกวา่  โดยเฉพาะ
อย่างยิ�งการใช้กลไกของกฎหมายลม้ละลายเป็นเครื�องมือเพื�อบีบบงัคบัเร่งรัดการชาํระหนี% โดยมี
สถานภาพลม้ละลายของลูกหนี% เป็นเดิมพนั 
 จากการศึกษาปัญหาและผลกระทบที�เกิดขึ%นจากการลม้ละลายของลูกหนี% บุคคลธรรมดา
ซึ�งมิใช่ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชย ์ ผูว้จิยัเห็นวา่แนวคิดของกฎหมายลม้ละลายในปัจจุบนัควรมี
การคาํนึงถึงตวัลูกหนี%มากขึ%น  ซึ� งกฎหมายลม้ละลายไดถู้กจดัประเภทใหเ้ป็นส่วนหนึ�งของกฎหมาย
มหาชนทางเศรษฐกิจ  ดงันั%น  บุคคลธรรมดาซึ�งมิไดป้ระกอบธุรกิจการคา้แต่ก่อหนี% เพื�อการดาํรงชีพ  
หรือหนี% จากการอุปโภคบริโภคซึ� งเป็นหนี% ที�ไม่เกี�ยวกบัการประกอบธุรกิจการคา้ใดๆ ไม่ควรถูก
จดัการโดยกฎหมายลม้ละลาย  การเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายของบุคคลธรรมดาควรจาํกดัเฉพาะผู ้
ที�ประกอบกิจการคา้เท่านั%น  อีกทั%งการฟ้องบุคคลธรรมดาที�มิไดป้ระกอธุรกิจการคา้ให้ลม้ละลายก็
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ  แก่บรรดาลูกหนี%    เจา้หนี%   และยงัก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ  ฉะนั%น  จึงควรมีการแก้ไขกฎหมายล้มละลายส่วนที�เกี�ยวกับการเข้าสู่
กระบวนการลม้ละลายของบุคคลธรรมดา  ดงันั%น ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี%  
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาปัญหาทางกฎหมายและผลกระทบที�เกิดขึ%นกบัการลม้ละลายของบุคคล
ธรรมดา  ผูว้ิจยัเห็นว่าควรมีการแก้ไขกฎหมายล้มละลายส่วนที�เกี�ยวกับการเข้าสู่กระบวนการ
ลม้ละลายของบุคคลธรรมดา  ดงัต่อไปนี%  
 1.  ควรกาํหนดหลกัเกณฑ์การเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายของลูกหนี% ซึ� งเป็นบุคคล
ธรรมดาตาม  มาตรา  9  แห่งพระราชบญัญติัลม้ละลาย  พุทธศกัราช 2483 โดยการจาํกดัขอบเขต
ลูกหนี% บุคคลธรรมดาซึ�งจะถูกฟ้องคดีลม้ละลายไดจ้ะตอ้งเป็นผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชย ์
 2.  ควรกาํหนดมูลหนี% ที�จะนาํมาฟ้องลูกหนี% บุคคลธรรมดานั%นตอ้งเป็นหนี% ซึ� งเกี�ยวขอ้ง
กบัการประกอบธุรกิจการคา้พาณิชยเ์ท่านั%น  มิให้นาํมูลหนี% ที�เกิดขึ%นจากการอุปโภคบริโภค  หรือ
หนี%ทางแพง่มาฟ้องใหลู้กหนี% บุคคลธรรมดาลม้ละลาย 
 3.  เมื�อจาํกดัขอบเขตลูกหนี% บุคคลธรรมดาซึ� งจะถูกฟ้องคดีลม้ละลายได ้ จะตอ้งเป็นผู ้
ประกอบธุรกิจการคา้พาณิชยเ์ท่านั%น  และควรกาํหนดจาํนวนหนี% ที�จะนาํมาฟ้องให้ลูกหนี% บุคคล
ธรรมดาลม้ละลายให้สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั  ซึ� งผูว้ิจยัมีความเห็นว่า
จาํนวนมูลหนี% ที�จะนาํมาฟ้องลูกหนี% บุคคลธรรมดาผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชย ์ ควรมีจาํนวนไม่
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น้อยกว่าสามล้านบาทเพื�อมิให้บุคคลธรรมดาที�ประกอบธุรกิจการค้าพาณิชยต์อ้งล้มละลายง่าย
เกินไป   
 4.  หนี% ที�จะนาํมาฟ้องคดีลม้ละลายไดน้ั%น  จะตอ้งเป็นหนี% ที�กาํหนดจาํนวนไดแ้น่นอน    
และเป็นหนี% นั%นถึงกาํหนดชาํระแลว้  เช่นเดียวกบัประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเทศองักฤษ และ
ประเทศฝรั�งเศส 
 5.  เพิ�มเติมคาํนิยาม ดงัต่อไปนี%  
 “ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชย”์  หมายความวา่  ผูซึ้� งดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ฐานะผูข้าย  ผูใ้ห้เช่า  ผูใ้ห้เช่าซื%อ  ผูใ้ห้กู้  ผูรั้บประกนัภยั  หรือผูเ้ขา้ทาํสัญญาอื�นๆ เพื�อจดัให้ซึ� ง
ทรัพยสิ์น  บริการ  หรือประโยชน์อื�นใดนั%น เป็นทางคา้ปกติของตน 
 “หนี% เกี�ยวกบัธุรกิจการคา้พาณิชย”์  หมายความวา่  หนี% ที�ผูป้ระกอบธุรกิจการคา้พาณิชย์
ไดก่้อขึ%นเพื�อการใดๆในการประกอบธุรกิจการคา้พาณิชยป์กติของตน 
 6.  ควรกาํหนดหลกัเกณฑ์การประนอมหนี% ก่อนลม้ละลายก่อนที�ศาลจะมีคาํสั�งพิทกัษ์
ทรัพย์ของลูกหนี%   เช่นเดียวกับ ประเทศอังกฤษ และประเทศสาธารณรัฐฝรั�งเศส  เพื�อให้
กระบวนการดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาการล้มละลายของลูกหนี% ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุผลสาํเร็จไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 ขอ้เสนอแนะดงักล่าวมาขา้งตน้  ผูว้ิจยัเห็นวา่เป็นประโยชน์ต่อทั%งลูกหนี% เพราะเป็นการ
ช่วยใหบุ้คคลธรรมดาที�จาํเป็นตอ้งก่อหนี% เกี�ยวกบัปัจจยัในการดาํรงชีวติมิใหต้กเป็นบุคคลลม้ละลาย  
และสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมในยคุปัจจุบนั 
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