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บทคัดย่อ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย
ล้มละลาย: ศึกษากรณีลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะช าระหนี้ได้  โดยศึกษาถึงหลักการเกี่ยวกับ
กฎหมายล้มละลายของประเทศไทย ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝร่ังเศส และ
แนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายข้ามชาติของคณะกรรมาธิการว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่าง
ประเทศแห่งสหประชาชาติ (UNCITRAL) และวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกรณีลูกหนี้ 
ไม่อยู่ในสถานะที่จะช าระหนี้ได้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อหาแนวทางในการ
ปรับปรุงและแก้ไขปัญหากรณีลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะช าระหนี้ได้ เนื่องจากกฎหมายล้มละลาย
ในปัจจุบันที่ใช้บังคับอยู่นั้นไม่เอ้ืออ านวยต่อการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งยังมี
อุปสรรคส าคัญในการลดมูลค่าทรัพย์สินของลูกหนี้และเป็นกระบวนการที่บังคับให้ลูกหนี้ต้อง
ด าเนินการตามกฎหมายล้มละลายเพียงอย่างเดียว ขณะที่แนวคิดกฎหมายล้มละลายยุคใหม่มุ่งหมาย
พัฒนาไปสู่เส้นทางของการแบ่งแยกความสามารถในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้กับการใช้
ศักยภาพที่ลูกหนี้มีความรู้อยู่นั้นไปด าเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการใด  ๆ ของผู้อ่ืน ดังนั้น 
กฎหมายล้มละลายในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกาและประเทศภาคพื้น
ยุโรปหลายประเทศจึงมุ่งสู่กระบวนการที่เพื่อจัดการช าระสะสางหนี้สินของของลูกหนี้ตามสภาพ
และฐานะที่มีอยู่  เพื่อที่ศาลจะได้มีค าสั่งแบ่งปันทรัพย์สินของลูกหนี้ภายใต้กระบวนการของ
กฎหมายล้มละลายจนเสร็จสิ้น 

จากการศึกษาพบว่าปัจจุบันพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายของลูกหนี้ คือ  “ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว” ซึ่ง
หลักเกณฑ์ดังกล่าวได้บัญญัติไว้ในมาตรา 7 และมาตรา 8 จากหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับมาอย่าง
ยาวนานดังกล่าวจึงท าให้ก่อให้เกิดปัญหาในการสืบพยานหลักฐานและการต่อสู้คดีในคดีที่  
ไม่จ าเป็นและปัญหาในด้านอ่ืน ๆ ตามกระบวนการของกฎหมายล้มละลายเพราะเป็นจุดเร่ิมต้นของ
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คดี เช่น มูลเหตุและหลักเกณฑ์ในการฟ้องคดีล้มละลาย ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ทรัพย์สิน 
อันแบ่งได้ในคดีล้มละลาย เมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางของการร่างกฎหมายล้มละลายข้ามชาติของ
คณะกรรมาธิการว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (UNCITRAL)  
กลุ่มประเทศที่ใช้กฎหมายจารีตประเพณี และกลุ่มประเทศที่ใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษร พบความ
สอดคล้องในระดับหนึ่งก็คือ มีการน า “การไม่สามารถช าระหนี้ของลูกหนี้เมื่อหนี้ถึงก าหนดช าระ” 
มาใช้เป็นเกณฑ์ประการหนึ่งประการเดียวหรือร่วมกับเกณฑ์อื่นในเงื่อนไขของการเร่ิมคดีล้มละลาย 

ดังนั้น จึงน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายล้มละลาย เกี่ยวกับ
คุณสมบัติของลูกหนี้ที่อาจถูกฟ้องล้มละลายได้ โดยปรับเปลี่ยนคุณสมบัติจากค าว่า “มีหนี้สินพ้น
ล้นตัว” เป็น “ไม่อยู่ในสถานะที่จะช าระหนี้ได้” เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นเร่ืองคุณสมบัติ 
ของลูกหนี้ลดลงอันเป็นการช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีไปได้มากและเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวความคิดหลักของกฎหมายล้มละลายสมัยใหม่ แนวทางของการร่างกฎหมาย
ล้มละลายข้ามชาติของคณะกรรมาธิการว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ  
(UNCITRAL) ควบคู่กับหลักกฎหมายในประเทศที่ได้รับการยอมรับว่ามีกฎหมายล้มละลาย  
ที่ทันสมัยและสามารถบังคับใช้ได้อย่างดีประสิทธิภาพ เช่น ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา 
สาธารณรัฐฝร่ังเศส โดยก าหนดหลักเกณฑ์ ข้อสันนิษฐานเพื่อให้มีความเหมาะสมกับกฎหมาย
ล้มละลายของประเทศไทย 
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ABSTRACT 

 
This thesis aims to study guidelines for improvement and amendment of bankruptcy 

law: A case study of the debtor who is unable to pay his debt. The study is extended to the 
principle of bankruptcy law of Thailand, United States, United Kingdom and French Republic, 
including guidelines for legal drafting relating to cross-border insolvency of United Nations 
Commission on International Trade Law (UNCITRAL) and analyzes legal problems regarding 
the case of the debtor who is unable to pay his debt, which may occur in both Thailand and other 
countries in order to find guidelines for improvement and problem resolving regarding the debtor 
who is unable to pay his debt. According to the current bankruptcy law, it is found that such 
current law is insufficient to recover Thailand’s economic, consequently decreases value of 
debtor’s assets, and in addition, the debtor shall be enforcement throughout the bankruptcy 
proceeding only. On the contrary, the concept of new bankruptcy law focuses on the separation 
between the ability of administration of the debtor's assets and the debtor’s potential and 
knowledge which may be useful for other persons’ activities. Thus, in accordance with the 
bankruptcy law of developed countries such as United States, United Kingdom and European 
countries, the settlement of the debtor’s debt shall be according to the debtor’s condition and 
status in order to divide debtor’s assets under the bankruptcy proceeding. 

The study finds that the regulation of bankruptcy proceeding is stipulated in 
Bankruptcy Act B.E. 2483 that “the debtor is insolvent”, provided that such regulation is 
stipulated in Section 7 and Section 8 of Bankruptcy Act B.E. 2483, such regulation is applied for 
a long time and it causes the problems regarding examining witnesses and defending in the court 
which is not necessary, including other problems according to the bankruptcy proceeding because 
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this is the commencement of the law suits such as the regulation of bankruptcy case, permanent 
receiving order, the allocable assets in the bankruptcy case. By comparing with the guidelines for 
legal drafting relating to cross-border insolvency of United Nations Commission on International 
Trade Law (UNCITRAL), countries which use the customary law and countries which use the 
construction law, this study found the regulation of bankruptcy case of such countries is the 
debtor is unable to pay debt in the due date, provided that such regulation may be alone or 
combine with other conditions of the bankruptcy case. 

Therefore, the author would like to propose the guidelines for improvement and 
amendment of bankruptcy law regarding the debtor’s quantification which may be adjudged 
bankrupt. In other words, the regulation which is specified that “the debtor is insolvent” should be 
replaced by “the debtor is unable to pay his debt” in order to resolve the problem regarding the 
debtor’s quantification for saving the time and cost for bankruptcy proceeding. In addition, it will 
be consistent with the concept of the new bankruptcy law, the guidelines for legal drafting 
relating to cross-border insolvency of United Nations Commission on International Trade Law 
(UNCITRAL) and the bankruptcy law of countries which are acceptable that such bankruptcy law 
is modern and efficiently enforceable such as United States, United Kingdom and French 
Republic by outlining regulation and presumptions in order to be suitable for the bankruptcy law 
of Thailand. 
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ผู้จัดท าขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ให้ความรัก สนับสนุนและเป็นก าลังใจ 
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หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีประโยชน์ทางการศึกษา ผู้จัดท าขอมอบคุณความดีทั้งหมด
ให้กับบิดา มารดา และครูอาจารย์ทุกท่าน ตลอดจนผู้แต่งหนังสือต าราทุ กท่านที่ได้ใช้อ้างอิง 
ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดท าขอน้อมรับไว้แต่ผู้เดียว 
 

 

ศิวนัยน์  วณิชชากุลจิต 
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บทที ่ 1 
บทน ำ 

 
1.1   ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

กฎหมายล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 เป็นกฎหมายที่
บัญญัติถึงหลักเกณฑ์วิธีการที่เจ้าหนี้จะฟ้องลูกหนี้ให้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย รวมถึงวิธีการต่าง ๆ 
ในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ภายหลังจากที่ศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์  และหลังจากพิพากษาให้
ลูกหนี้ล้มละลายเพื่อน ามาแบ่งเฉลี่ยให้แก่เจ้าหนี้ตามสัดส่วนแห่งหนี้ โดยให้ได้รับช าระหนี้ 
อย่างรวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด และป้องกันมิให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันระหว่างเจ้าหนี้   
อีกทั้งให้เจ้าหนี้ได้รับส่วนแบ่งเฉลี่ยจากทรัพย์สินของลูกหนี้อย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนจ านวน
หนี้ที่ตนมีอยู่ และยังเป็นการป้องกันมิให้ลูกหนี้ต้องถูกบีบคั้นเร่งรัดหนี้สินด้วยความไม่เป็นธรรม1 

กฎหมายล้มละลายในปัจจุบันที่ใช้บังคับอยู่นั้น เห็นได้ว่าไม่เอ้ืออ านวยต่อการฟื้นฟู
สภาพเศรษฐกิจของประเทศที่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบเศรษฐกิจยุคใหม่  มีอุปสรรค
ส าคัญในการลดมูลค่าทรัพย์สินของลูกหนี้ด้วยกระบวนการทางกฎหมายล้มละลายเองและ 
เป็นกระบวนการที่บังคับให้ลูกหนี้ต้องด าเนินการตามกฎหมายล้มละลายเพียงอย่างเดียว 2 กฎหมาย
ล้มละลายของประเทศไทยได้ใช้บังคับตั้งแต่ปี 2483 เป็นเวลายาวนานถึง 70 ปีแล้ว นับแต่มีผล
บังคับใช้ ประเทศไทยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 6 คร้ัง ได้แก่3 

1.  พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511 แก้ไขเปลี่ยนแปลงจ านวนหนี้ 
ที่เจ้าหนี้อาจฟ้องให้ลูกหนี้ล้มละลายและราคาทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นไม่อยู่ในกองทรัพย์สิน
ของลูกหนี้และแก้ไขปรับเร่ืองการเพิกถอนการโอนให้มีความเหมาะสมขึ้น 

2.  พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526 แก้ไขเปลี่ยนแปลงจ านวนหนี้ที่ 
เจ้าอาจฟ้องให้ล้มละลายได้ 
                                                           

1  จาก บทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ (รายงาน
ผลการวิจัย) (น. 1), 2554, โดย กรมบังคับคดี และสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  

2  จาก มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ไม่ให้เป็นบุคคลล้มละลาย  (รายงานวิชาการ) (น. 1), โดย สุรพันธ์  
ตันธนาสุวัฒน์, 2550, กรุงเทพฯ: วิทยาลัยยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม. 

3  จาก “การแก้ไขกฎหมายล้มละลาย โดยปรับปรุงทั้งฉบับ (ตอนที่ 1),” โดย พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ก, 
2553 (มกราคม – มีนาคม), วารสารกระบวนการยุติธรรม, 1(3), 29-30. 
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3.  พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 แก้ไขโดยเพิ่มเติมหมวด 3/1  
การฟื้นฟูกิจการเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้บางประเภทสามารถฟื้นฟูกิจการได้โดยไม่ต้องล้มละลาย 

4.  พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 แก้ไขเปลี่ยนแปลงจ านวนหนี้ 
ที่เจ้าหนี้อาจฟ้องให้ล้มละลายได้ จ านวนเงินที่ต้องวางประกันค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใน
ขั้นตอนต่าง ๆ และราคาของทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ามาแบ่งให้แก่เจ้าหนี้  และแก้ไขใน
ส่วนของการฟื้นฟูกิจการและกระบวนการล้มละลายในส่วนที่เกี่ยวกับการลงมติยอมรับแผนฟื้นฟู
กิจการ การใช้ดุลพินิจของศาลในการเห็นชอบด้วยแผน อ านาจของผู้บริหารแผนเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพย์สินของลูกหนี ้การเพิกถอนนิติกรรม ล าดับบุริมสิทธิ และยกเลิกบทบัญญัติที่มีบทบัญญัติแล้ว
ในพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 

5.  พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานะของ 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เนื่องจากมีการแยกส านักงานศาลยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรมออกจากกัน 

6.  พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2547 แก้ไขเพื่อรองรับบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การพ้นจากล้มละลายซึ่งมีการบัญญัติในพระราชบัญญัติล้มละลาย  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 โดย
ปรับเปลี่ยนไปบัญญัติรวมไว้เป็นเร่ืองของการปลดล้มละลายพร้อมทั้งมีการปรับปรุงบทบัญญัติใน
เร่ืองล้มละลายให้มีความชัดเจนแน่นอน และปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในคดี
ล้มละลาย 

แม้พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 จะมีการแก้ไขมาหลายคร้ังในวาระต่าง ๆ 
กัน และเป็นความพยายามที่จะแก้ไขกฎหมายล้มละลายให้เกิดความทันสมัยขึ้นตลอดเวลาก็ตาม แต่
การที่กฎหมายล้มละลายของประเทศไทยมีการบังคับเป็นเวลาที่มายาวนาน โดยไม่มีการแก้ไข
โครงสร้างของกฎหมายให้มีความทันสมัยตามบทบัญญัติและแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมาย
ล้มละลายที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้กฎหมายล้มละลายของประเทศไทยประสบปัญหาคือ  

(ก)  มีความลักลั่นในการบังคับใช้ในหลายเร่ือง เช่น การยื่นค าขอรับช าระหนี้ในคดี
ล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการที่แตกต่างกัน เป็นต้น  

(ข)  ขาดบทบัญญัติรองรับกระบวนการล้มละลายบางประการที่จ าเป็นจะต้องมี  เช่น 
การเปิดโอกาสให้ลูกหนี้สามารถร้องขอช าระกิจการและทรัพย์สิน การเปิดโอกาสให้มีการประนอม
หนี้ก่อนการฟ้องล้มละลาย เป็นต้น และ  

(ค)  ท าให้กระบวนพิจารณาคดีล้มละลายเป็นเร่ืองซับซ้อนคาดหมายยากและใช้เวลาใน
การด าเนินคดียาวนานเกินไป 

และยังมีปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่งคือปัญหาของทัศนคติของบุคคลทั่วไปที่เห็นว่า
บุคคลล้มละลายนั้นเป็นบุคคลที่ไม่พึงปรารถนา ทัศนคติเช่นว่านี้ปรากฏตัวขึ้นทั้งในทางปฏิบัติ
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ทั่วไปและทั้งในด้านนโยบายของรัฐ เราจะพบว่าในกฎหมายหลายฉบับที่มีการก าหนดคุณสมบัติ
ของบุคคลที่จะด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง จะต้องมีบทห้ามมิให้บุคคลล้มละลายด าเนินการหรือ
เข้ า รับต าแหน่งอย่ างหนึ่ งอย่ างใดเสมอ  ทัศนคติ เช่นว่ านี้ เรา เ รียกว่ าการสร้างตราบาป 
(stigmatization)4 ให้แก่บุคคลล้มละลาย ซึ่งส่งผลร้ายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจาก
บุคคลที่ประกอบธุรกิจหรือด าเนินธุรกรรมทางเศรษฐกิจอย่างใด ๆ ย่อมประสบกับความเสี่ยงใน
รูปแบบต่าง ๆ ถ้าหากระบบกฎหมายของประเทศไทยชี้ให้ประชาชนทั่วไปเห็นว่าถ้าการด าเนิน
ธุรกรรมอย่างใด ๆ แล้ว ประสบความล้มเหลวจนเป็นหนี้สินไม่สามารถจะช าระหนี้ได้ นอกจากการ
จัดการช าระหนี้สินตามระบบกฎหมายล้มละลายแล้วระบบกฎหมายล้มละลายยังลงโทษบุคคล
เหล่านั้นให้ขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งอีก ย่อมมีผลท าให้บุคคลเกิดความลังเลที่จะประกอบ
ธุรกิจหรือด าเนินธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งอาจช่วยสร้างสรรค์ความมั่งคั่งให้แก่ประเทศได้ 
ระบบกฎหมายเช่นน้ีย่อมท าลายความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ หรือความท้าทายของเอกชนในการลงทุน
ด าเนินธุรกิจอย่างหนึ่งอย่างใดได้ 

การที่คดีล้มละลายในประเทศไทยมีความซับซ้อน เข้าใจยาก และใช้เวลายาวนาน  
ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่จะลงทุนในประเทศไทยด้วย  เนื่องจากกฎหมาย
ล้มละลายเป็นกฎหมายที่ก าหนดวิธีการที่จะจัดสรรช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เมื่อลูกหนี้นี้ไม่สามารถ
ช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายได้เต็มจ านวน การจัดการช าระสะสางหนี้เช่นว่านี้ย่อมกระทบต่อ
สิทธิของเจ้าหนี้ในทางใดทางหนึ่งได้  การที่กฎหมายล้มละลายของประเทศไทยมีความยุ่งยาก
ซับซ้อน ใช้เวลาในการด าเนินคดีเนิ่นนาน และไม่สามารถคาดหมายได้ (Predictability) ย่อมท าให้ 
ผู้ลงทุนที่จะเข้ามาติดต่อด าเนินธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดในประเทศไทย จ าเป็นต้องน าบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายล้มละลายเข้าไปคิดค านวณความเสี่ยงและความเหมาะสมในการที่จะน าเม็ดเงินมา
ลงทุนในประเทศไทยด้วยเมื่อกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยยังมีข้อบกพร่องและเกิดข้อสงสัย
ในประสิทธิภาพดังกล่าวแล้ว ย่อมจะกระทบต่อการลงทุนทั้งในและต่างประเทศอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ในปัจจุบันการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายของลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย 
พุทธศักราช 2483 ใช้หลักเกณฑ์ค าว่า “ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว” โดยมีข้อสันนิษฐานตามมาตรา 8 
ซึ่งบัญญัติไว ้ดังต่อไปนี้  มาตรา 8 ถ้ามีเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ให้สันนิษฐานไว้
ก่อนว่า ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว  
  

                                                           
4  การแก้ไขกฎหมายล้มละลาย โดยปรับปรุงทัง้ฉบบั (ตอนที่ 1) (น. 31). เล่มเดิม. 
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(1)  ถ้าลูกหนี้โอนทรัพย์สินหรือสิทธิจัดการทรัพย์สินของตนให้แก่บุคคลอ่ืน  เพื่อ
ประโยชน์แห่งเจ้าหนี้ทั้งหลายของตน ไม่ว่าได้กระท าการน้ันในหรือนอกราชอาณาจักร 

(2)  ถ้าลูกหนี้โอนหรือส่งมอบทรัพย์สินของตนไปโดยการแสดงเจตนาลวงหรือโดย
การฉ้อกล ไม่ว่าได้กระท าการน้ันในหรือนอกราชอาณาจักร 

(3)  ถ้าลูกหนี้โอนทรัพย์สินของตนหรือก่อให้เกิดทรัพยสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้น
เหนือทรัพย์สินนั้น ซึ่งถ้าลูกหนี้ล้มละลายแล้วจะต้องถือว่าเป็นการให้เปรียบ ไม่ว่าได้กระท าการนั้น
ในหรือนอกราชอาณาจักร 

(4)  ถ้าลูกหนี้กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  เพื่อประวิงการช าระหนี้ หรือ  
มิให้เจ้าหน้ีได้รับช าระหนี้ 

 ก. ออกไปเสียนอกราชอาณาจักร  หรือได้ออกไปก่อนแล้วและคงอยู่นอก
ราชอาณาจักร 

 ข.  ไปเสียจากเคหสถานที่เคยอยู่  หรือซ่อนตัวอยู่ในเคหสถาน หรือหลบไปหรือ 
วิธีอื่น หรือปิดสถานที่ประกอบธุรกิจ 

 ค.  ยักย้ายทรัพย์ไปให้พ้นอ านาจศาล  
 ง.  ยอมตนให้ต้องค าพิพากษาซึ่งบังคับให้ช าระเงินซึ่งตนไม่ควรต้องช าระ 

(5)  ถ้าลูกหนี้ถูกยึดทรัพย์ตามหมายบังคับคดี หรือไม่มีทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะ
พึงยึดมาช าระหนี้ได้  

(6)  ถ้าลูกหนี้แถลงต่อศาลในคดีใด ๆ ว่าไม่สามารถจะช าระหนี้ได้ 
(7)  ถ้าลูกหนี้แจ้งให้เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดของตนทราบว่าไม่สามารถช าระหนี้ได้ 
(8)  ถ้าลูกหนี้เสนอค าขอประนอมหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ต้ังแต่สองคนขึ้นไป 
(9)  ถ้าลูกหนี้ได้รับหนังสือทวงถามจากเจ้าหนี้ให้ช าระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าสองคร้ังซึ่ง

มีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ 
โดยก าหนดให้มีข้อสันนิษฐานถึง 9 ข้อ ก่อให้เกิดปัญหาในทางกฎหมายในการตีความ

ตามข้อสันนิษฐานต่าง ๆ ตามแต่ละข้อว่ามีความหมายอย่างไรดังจะเห็นได้จากจ านวนค าพิพากษา
ฎีกาเป็นจ านวนมาก โดยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลายที่ต้องการความเร็วรวด
ในการด าเนินคดี ประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นอุปสรรคในการด าเนินกระบวนพิจารณาของศาลทั้ง
หลักเกณฑ์ดังกล่าวยังเป็นโทษแก่ลูกหนี้ เพราะค าว่า “มีหนี้สินล้นพ้นตัว” หมายความว่า มีหนี้สิน
มากกว่าทรัพย์สิน5และยังเป็นหลักเกณฑ์ที่ลดมูลค่าในกองทรัพย์สินของลูกหนี้ท าให้เจ้าหนี้ได้ 
ส่วนแบ่งเฉลี่ยทรัพย์สินน้อยลงด้วย 
                                                           

5  จาก กฎหมายล้มละลาย (น. 13), โดย เอื้อน ขนุแก้ว, 2556, กรุงเทพฯ: กรุงสยาม พับลิชช่ิง. 
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ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงสถานะของลูกหนี้ที่จะเข้าสู่
กระบวนการช าระกิจการและทรัพย์สิน ซึ่งตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ก าหนด
คุณสมบัติของลูกหนี้ว่าจะต้องเป็นผู้ “มีหนี้สินล้นพ้นตัว” ก่อให้เกิดปัญหาในการสืบพยานหลักฐาน
และการต่อสู้คดีในคดีที่ไม่จ าเป็น จึงเสนอคุณสมบัติของลูกหนี้ที่อาจเข้าสู่กระบวนการช าระกิจการ
และทรัพย์สินได้ โดยปรับเปลี่ยนคุณสมบัติจากค าว่า “มีหนี้สินพ้นล้นตัว” เป็น “ไม่อยู่ในสถานะที่
จะช าระหนี้ได้”6 โดยก าหนดให้การไม่อยู่ในสถานะที่ช าระหนี้ได้นั้นมีข้อสันนิษฐานที่น้อยลง เป็น
กรณีที่สามารถพิสูจน์ได้ง่ายตามกฎหมาย และเมื่อพิสูจน์ได้แล้ว ศาลก็สามารถมีค าสั่งให้ลูกหนี้เข้า
สู่กระบวนการช าระกิจการและทรัพย์สินตามกฎหมายล้มละลายได้  ซึ่งจะมีผลช่วยให้เจ้าหนี้
สามารถเลือกที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีผลให้ลูกหนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการช าระ
กิจการและทรัพย์สินตามกฎหมายล้มละลายได้แทนที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามบทข้อสันนิษฐาน
หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อยืนยันความมีหนี้สินล้นพ้นตัวเพียงประการเดียว ในการพิสูจน์ความ  
“ไม่อยู่ในสถานะที่จะช าระหนี้ได้” นั้น จะมีหลักเกณฑ์ทั้งทางด้านการพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามบท
พิสูจน์ทางบัญชี (Balance sheet test) และหลักเกณฑ์ที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามบทพิสูจน์ตาม
กระแสเงินสด (Cash flow test) ซึ่งจะท าให้การต่อสู้ในประเด็นเร่ืองคุณสมบัติของลูกหนี้ลดลง 
อันเป็นการช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีไปได้ 

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดหลัก จากแนวทางในการร่างกฎหมายล้มละลาย
ข้ามชาติ  (Legislative Guide on Insolvency law) ของคณะกรรมาธิการว่าด้วยกฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ  หรือ UNCITRAL (United Nation Commission on International 
Trade Law) ควบคู่กับหลักกฎหมายในประเทศที่ได้รับการยอมรับว่ามีกฎหมายล้มละลายที่ทันสมัย 
เช่น ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝร่ังเศส เป็นต้น 
 
1.2   วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษาแนวความคิด ทฤษฏี วิวัฒนาการ และหลักการเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลายกรณี
ลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะสามารถช าระหนี้ได้ 

2.  เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายกรณีลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะ
สามารถช าระหนี้ได้ 

3.  เพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในคดีล้มละลายกรณีลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะสามารถ
ช าระหนี้ได ้
                                                           

6  จาก “การแก้ไขกฎหมายล้มละลาย โดยปรับปรุงทั้งฉบบั (ตอนที่ 2).” โดย พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร, 2553 
(เมษายน – มิถุนายน), วารสารกระบวนการยุติธรรม, 2(3), 9. 
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4.  เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายล้มละลายกรณีลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่
จะสามารถช าระหนี้ได้ 
 
1.3   สมมติฐำนของกำรศึกษำ  

เนื่องจากกฎหมายล้มละลายฉบับปัจจุบันได้มีการใช้บังคับเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน  
แม้จะได้มีการแก้ไขในบางส่วนแล้วแต่ก็ยังไม่สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป ท าให้ล้าหลัง เป็นโทษแก่ลูกหนี้และไม่สามารถท าให้เจ้าหนี้ได้รับส่วนแบ่งเฉลี่ย
จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ได้มากเท่าที่ควร โดยมีหลักเกณฑ์ที่เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย
ล้มละลายที่ก่อให้เกิดปัญหาในกระบวนพิจารณาโดยไม่จ าเป็น ดังนั้น จึงต้องแก้ไขกฎหมาย
ล้มละลายในส่วนของหลักเกณฑ์การเข้าสู่กระบวนการช าระกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้  
จากค าว่า “มีหนี้สินล้นพ้นตัว” เป็น “ไม่สามารถช าระหนี้ได้”  
 
1.4   ขอบเขตของกำรศึกษำ 

ศึกษาถึงวิวัฒนาการของกฎหมายล้มละลาย  แนวคิดของกฎหมายล้มละลาย 
วัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลาย ลักษณะของกฎหมายล้มละลายกรณีลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่
จะสามารถช าระหนี้ได้ของประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝร่ังเศส และแนวทางการร่าง
กฎหมายล้มละลายข้ามชาติ แล้วน ามาวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในคดีล้มละลายกรณีลูกหนี้
ไม่อยู่ในสถานะที่จะสามารถช าระหนี้ได้ของประเทศไทย  
 
1.5   วิธีด ำเนินกำรศึกษำวิจัย 

ใช้วิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) จากตัวบทกฎหมายล้มละลายของประเทศ
ไทยและของต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝร่ังเศส วิทยานิพนธ์ 
หนังสือ ค าอธิบาย บทความ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ตัวอย่างค าพิพากษาศาลเกี่ยวกับเร่ืองกรณีลูกหนี้ไม่อยู่
ในสถานะที่จะสามารถช าระหนี้ได้และเครือข่ายข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ 
 
  

DPU



7 

1.6   ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบถึงแนวความคิด วิวัฒนาการ และหลักการเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลายของ

ประเทศไทย ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
2. ท าให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายในคดีล้มละลายกรณีลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะ

สามารถช าระหนี้ได้ของประเทศไทย ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝร่ังเศส และ
ผลกระทบจากกระบวนการดังกล่าว 

3. ท าให้ทราบปัญหาทางกฎหมายกรณีลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะสามารถช าระหนี้ได้ 
4. ท าให้ทราบข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายล้มละลาย

กรณีลูกหนีไ้ม่อยู่ในสถานะที่จะสามารถช าระหนี้ได้ 
 
1.7  นิยำมศัพท์เฉพำะในกำรวิจัย 

“กระบวนการล้มละลาย” หมายความว่า กระบวนการช าระกิจการและทรัพย์สิน 
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ หรือกระบวนการจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ใด ๆ ที่บัญญัติไว้
ตามพระราชบัญญัติน้ี7 
 “ลูกหนี้ในกระบวนการช าระกิจการและทรัพย์สิน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลที่ประกอบกิจการรายเดียวหรือหลายราย 
 “ลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะช าระหนี้ได้”8 หมายความว่า ในเวลาที่หนี้ถึงก าหนดช าระ 
ลูกหนี้ไม่สามารถช าระจากเงินสด หรือสินทรัพย์สภาพคล่องอ่ืนของตนที่อาจแปรเปลี่ยนเป็นเงิน
เพื่อน ามาช าระหนี้แก่เจ้าหน้ี หรือลูกหนี้ไม่สามารถระดมทุนหรือกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนภายนอกเพื่อ
น ามาช าระหนี้แก่เจ้าหน้ี 
  

                                                           
7  ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. .... มาตรา 1. 
8  จาก ระบบกฎหมายล้มละลายในประเทศไทย  (รายงานผลการวิจัย) (น. 27), โดย ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2547, กรุงเทพฯ: สถาบันกรมพัฒนาเศรษฐกิจ. 
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บทที ่2 
แนวความคิด วิวัฒนาการ ทฤษฎ ีหลักการเกี่ยวกับกรณีลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่

จะช าระหนี้ได้ 
 

แนวคิดของกฎหมายล้มละลายเกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคโรมันและมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิด
ของหลักการล้มละลายไปตามสภาวะของสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัย ในเบื้องต้นแนวคิดของ
กฎหมายล้มละลายมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายได้รับช าระหนี้คืนจากทรัพย์ของ
ลูกหนี้อย่างเท่าเทียมกัน และมีการปลดเปลื้องหนี้ให้แก่ลูกหนี้เพื่อให้โอกาสลูกหนี้ได้เร่ิมต้นใหม่
ทางการเงิน (Fresh Start) ประกอบกับหลักคุณธรรมความเมตตาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังแนวคิดนี้เพื่อให้
โอกาสลูกหนี้ได้แก้ไขสถานะทางการเงิน และไม่ให้ถูกก าจัดออกจากสังคมด้วยผลร้ายจากการตก
เป็นบุคคลล้มละลายที่จะถูกกีดกันให้ออกจากการเป็นสมาชิกของสังคมตลอดไป 1 หากพิจารณาถึง
แนวคิดของกฎหมายล้มละลายส าหรับบุคคลธรรมดาจะเห็นว่าบุคคลที่ประกอบธุรกิจทางการค้าใน
ลักษณะของพ่อค้าและบุคคลที่ประกอบอาชีพโดยอาศัยความช านาญของตนเองมีโอกาสประสบ
ปัญหาทางการเงินได้ตลอดเวลา ซึ่งแนวคิดของกฎหมายล้มละลายในระยะเร่ิมต้นต้องการให้บุคคล
ดังกล่าวได้จัดการกับปัญหาทางการเงินโดยผ่านกระบวนการล้มละลายที่จะสามารถสะสางหนี้
ทั้งหมดอย่างรวดเร็ว และช าระหนี้ในจ านวนที่ยังมีเหลืออยู่ให้กับเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
พร้อมกับตกเป็นบุคคลล้มละลายตามระยะเวลาที่ก าหนดซึ่งมาตรการลงโทษลูกหนี้ที่มีหนี้สินล้น
พ้นตัวแล้วจึงสามารถเข้ามาเร่ิมต้นประกอบธุรกิจหรืออาชีพในสังคมได้อีกครั้ง 

ส าหรับแนวคิดของกฎหมายล้มละลายในต่างประเทศ ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มี
ความรู้ความสามารถโดยอาศัยความช านาญในการประกอบอาชีพและที่ประกอบกิจการนั้นได้มีการ
เพิ่มมาตรการไม่ให้ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาต้องล้มละลาย ถือเป็นมาตรการในการจัดการหนี้
ของลูกหนี้ก่อนตกเป็นบุคคลล้มละลาย เพื่อให้เกิดความชอบธรรมทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ตามหลัก
ของความรับผิดช าระหนี้ได้ก่อหนี้ขึ้นมาแล้วต้องช าระหนี้คืนเจ้าหนี้ให้ครบถ้วน เพื่อให้เจ้าหนี้
ทั้งหลายยอมรับที่จะเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนการช าระหนี้คืนของลูกหนี้ ตามมาตรการ

                                                                 
1  จาก มาตรการฟื้นฟูลูกหนี้ที่มีกิจการขนาดเล็กภายใต้กฎหมายล้มละลาย  (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต) (น. 8), โดย ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย, 2542, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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ดังกล่าวไม่ให้ลูกหนี้ต้องล้มละลายอย่างแท้จริง เพราะบุคคลธรรมดามีความแตกต่างจากนิติบุคคลที่
ตกเป็นบุคคลล้มละลาย ซึ่งในต่างประเทศลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาต้องกลับสู่สังคมต่อไปยัง
ต้องประกอบกิจการและอาชีพของตน การก่อหนี้ที่ไม่ต้องช าระหนี้ เต็มจ านวนจากการเข้าสู่
มาตรการของกฎหมายล้มละลายจนท าให้ลูกหนี้ขาดความเชื่อถือทางการเงิน ซึ่งถือเป็นปัญหาทาง
สังคมที่ไม่ใช่เหตุผลทางธุรกิจเท่านั้นแต่ยังส่งผลถึงความสัมพันธ์ทางสังคมด้วย จากแนวคิดที่จะ
ช่วยเหลือลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาไม่ให้ต้องล้มละลายนั้น ส าหรับตัวลูกหนี้ต้องมีความตั้งใจที่
จะช าระหนี้ตามความสามารถที่มีอยู่อย่างแท้จริง และแสดงให้เจ้าหนี้ได้ทราบถึงสภาพทางการเงิน
อย่างถูกต้องเป็นส าคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้อย่างเท่าเทียมกัน คือเจ้าหนี้ไม่อาจ
บังคับช าระหนี้ เอากับทรัพย์สินของลูกหนี้ ได้ทันทีแต่จะได้รับการช าระหนี้ที่มากขึ้นกว่า
กระบวนการล้มละลายหรือเต็มจ านวนหนี้กับลูกหนี้ไม่ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายและยังคงรักษา
ทรัพย์บางส่วนที่จ าเป็นได้ต่อไปทั้งยังด ารงอยู่ในสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบกิจการหรืออาชีพ
ที่มีอยู่เพื่อน าเงินจากรายได้ในอนาคตที่แน่นอนมาช าระหนี้คืนเจ้าหนี้ตามมาตรการทางกฎหมาย
ล้มละลาย 

กฎหมายล้มละลายถือเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่มีหนี้สินล้น
พ้นตัวให้ต้องรับการลงโทษถูกขับออกจากสังคมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  เพื่อให้ลูกหนี้ดังกล่าวรับรู้
ถึงความผิดพลาดทางการเงินที่เกิดขึ้น เพื่อต่อไปเมื่อเข้าสู่สังคมแล้วจะไม่ท าให้เกิดปัญหาทาง
การเงินอีกซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศตามมาด้วย  การเสนอแนวคิดที่จะ
ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายมีอยู่หลายมาตรการตามกฎหมายล้มละลายทั้งก่อน
และหลังกระบวนการล้มละลาย เพียงแต่แนวคิดที่จะให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้รับประโยชน์สูงสุดใน
การเข้าสู่กระบวนการล้มละลายแต่เพียงอย่างเดียวไม่อาจท าได้อย่างแท้จริงจึงต้องหาแนวทางที่
เหมาะสมที่จะช่วยลูกหนี้ไม่ให้ตกเป็นบุคคลล้มละลายตามสภาพและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยการเพิ่มศักยภาพของลูกหนี้ให้มีมากขึ้นและให้ผลประโยชน์ที่ลูกหนี้จะได้รับให้มากขึ้นเพื่อให้
ลูกหนี้ดังกล่าวสมัครใจที่จะเข้ามาด าเนินการตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ก่อนตกเป็นบุคคล
ล้มละลาย ดังนั้นการที่จะหาวิธีการที่เหมาะสมในการช่วยเหลือลูกหนี้จ าเป็นจะต้องเข้าใจแนวคิด
ของกฎหมายล้มละลายที่มีมาตั้งแต่แรกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเจ้าหนี้และลูกหนี้ที่มีมาในอดีต 
เกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์ของกฎหมายล้มละลายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคโรมัน และหลักเกณฑ์ตาม
หลักกฎหมายล้มละลายประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝร่ังเศส จนกระทั่งแนวคิดของ
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กฎหมายล้มละลายที่มีอยู่ในปัจจุบัน2 เพื่อมาประกอบกับการน ามาใช้กับกฎหมายล้มละลายของ
ประเทศไทยอย่างถูกต้องมากที่สุด ดังต่อไปนี้ 
 
2.1    แนวความคิด วิวัฒนาการ กรณีลูกหน้ีไม่อยู่ในสถานะท่ีจะช าระหนี้ได้ 

2.1.1 แนวความคิด วิวัฒนาการ กรณีลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะช าระหนี้ได้ในยุคโรมัน 
กฎหมายล้มละลายได้เร่ิมเกิดขึ้นในยุคโรมัน ซึ่งในกฎหมายของประเทศอิตาลีเรียกว่า 

“bancarupta”3เกิดขึ้นจากยุคกลางโดยการค้าขายระหว่างรัฐต่าง ๆ ในยุโรป เนื่องจากในการติดต่อ
การค้าได้เกิดระบบการรับฝากเงินขึ้นโดยมีการจัดตั้งหน่วยงานรับฝากเงินและเป็นการรับฝากเงิน
ด้วยวิธีการลงบัญชีโดยไม่ต้องใช้เงินสดในการค้าขาย จนเกิดเหตุการณ์ที่บรรดาพ่อค้าที่รับฝากเงิน
น าเงินที่มีอยู่เป็นจ านวนมากหลบหนีไป ท าให้ผู้ฝากเงินในฐานะเจ้าหนี้ได้รับความเสียหายเป็น
จ านวนมาก4  ดังนั้นแนวคิดของกฎหมายล้มละลายเร่ิมแรกในยุคโรมันจึงมีการน าเอารูปแบบของ
การล้มละลายของชนชาติยิวที่มีการปลดปล่อยลูกหนี้ให้หลุดพ้นจากหนี้สินในปีที่มีความส าคัญทาง
ศาสนามาบัญญัติเป็นประมวลกฎหมายล้มละลายที่เรียกว่า (The Cassio Bonarum) แห่งสมัยจูเลียส 
ซีซาร ์โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งเน้นให้อ านาจเจ้าหนี้เรียกร้องบังคับช าระหนี้จากลูกหนี้ที่เป็นพ่อค้า 
(Merchants) เท่านั้น ซึ่งเป็นผลมาจากความคดโกงของลูกหนี้ดังกล่าว5 พร้อมกับมีการก าหนดโทษ
ในลักษณะกึ่งกฎหมายอาญา รวมทั้งการก าหนดให้เจ้าหนี้จะต้องได้รับการช าระหนี้คืนเพื่อแบ่งกัน
ระหว่างเจ้าหนี้ในลักษณะของหลักการรวมเจ้าหนี้ในคดี  (Collective Debts) เนื่องด้วยมีบรรดา
เจ้าหนี้จ านวนมากได้รับความเสียหายและเจ้าหนี้ดังกล่าวก็เป็นผู้มีอิทธิพลสูงสุดในยุคโรมันนั้น  
จึงต้องอาศัยความร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่อให้เจ้าหนี้ทั้งหลายจะได้รับช าระหนี้คืนในสัดส่วนที่  
เท่าเทียมกัน 

ประกอบกับการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้มีโอกาสเป็นไปได้ยาก กฎหมายจึงมุ่ง
ลงโทษลูกหนี้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวทั้งบุคคลที่เป็นลูกหนี้เอง และยังรวมถึงผู้มีส่วนร่วมในการ
กระท าความผิดที่อยู่ในประเทศด้วย เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ร่วมมือกระท าผิดอีกทางหนึ่งด้วย 
ดังนั้นแนวคิดกฎหมายล้มละลายในยุคแรกมุ่งให้มีการรวบรวมสินทรัพย์ของลูกหนี้ให้ได้มากที่สุด

                                                                 
2  มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ไม่ให้เป็นบุคคลล้มละลาย )รายงานวิชาการ(  )น.  6-16). เล่มเดิม. 
3  From The Logic and Limits of Bankruptcy Law (p. 7), by Jack, T.H., 1986, U.S.A. Harvard 

University. 
4  จาก ปัญหาความล่าช้าในการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย  (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต) (น. 12), โดย อัจฉรา ประจันนวล, 2540, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
5  จาก กฎหมายล้มละลายฉบับสมบูรณ์ (น. 5), โดย วิชา มหาคุณ ก, 2541, กรุงเทพฯ: นิติบรรณาการ. 
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และน ามาช าระหนี้คืนเจ้าหนี้ทั้งหมด และหากลูกหนี้คนใดถูกบังคับยึดสินทรัพย์ทั้งหมดเพื่อช าระ
หนี้ ลูกหนี้ก็จะไม่มีทรัพย์สินใดเหลือเลย แม้แต่ทรัพย์สินซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพก็
จะถูกยึดช าระหนี้หมดสิ้น ลูกหนี้เหล่านี้จึงเปรียบเสมือนบุคคลที่ตายไปจากระบบเศรษฐกิจการค้า
เพราะไม่อาจประกอบอาชีพหรือท างานใด ๆ ได้เลย จึงถือเสมือนว่า “ตายในทางแพ่ง” แล้ว 

2.1.2 แนวความคิด วิวัฒนาการ กรณีลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะช าระหนี้ได้ในกลุ่มประเทศ
ที่ระบบกฎหมายจารีตประเพณี(Common Law System) 

2.1.2.1  ประเทศอังกฤษ 
ประเทศอังกฤษมีการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการกระท าอันเป็นบุคคลล้มละลายในช่วง

ปีคริสต์ศักราช 1542  “Act Against Such Persons As Do Make Bankrupt” โดยก าหนดบังคับใช้
เฉพาะลูกหนี้ที่เป็นพ่อค้า6 และเป็นการฟ้องคดีโดยไม่สมัครใจเพียงอย่างเดียว โดยกฎหมายฉบับนี้
ได้บัญญัติลักษณะของการกระท าที่ถือว่าเป็นลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวต้องตกเป็นบุคคลล้มละลาย 
ซึ่งถ้าลูกหนี้ที่เป็นพ่อค้าใดมีพฤติกรรมตามที่กฎหมายก าหนดบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายมีสิทธิที่จะฟ้อง
คดีต่อ Lord Chanellor เพื่อตั้งคณะกรรมการให้มีอ านาจรวบรวมทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้และ
ขายเพื่อน าเงินมาช าระหนี้คืนเจ้าหนี้ตามจ านวนภาระหนี้ของแต่ละคน และหากเจ้าหนี้รายใดไม่ได้
รับช าระหนี้เต็มตามจ านวนแล้วก็ยังมีสิทธิเรียกร้องให้ช าระหนี้ในส่วนที่เหลือได้ตามกฎหมายอ่ืนที่
ก่อสิทธิให้เจ้าหนี้สามารถท าได้ด้วย และฉบับต่อมาได้ออกใช้อีกคร้ังในปีคริสต์ศักราช 1570  
สมัยพระนางเจ้าอลิซาเบธที่  1 ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะปลดเปลื้องหนี้สิน
ให้แก่ลูกหนี้แต่เป็นการปกป้องเจ้าหน้ีทั้งหลาย ซึ่งลูกหนี้ที่เป็นพ่อค้ารายใดมีการปฏิบัติอันเข้าข่ายที่
กฎหมายก าหนดไว้เจ้าหนี้ทั้งหลายมีสิทธิที่จะฟ้องคดีเพื่อรวบรวมทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้
ดังกล่าวมาขายเพื่อช าระหนี้คืนบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายต่อไป ซึ่งจะเป็นการบังคับยึดทรัพย์สิน
ทั้งหมดของลูกหนี้จนไม่มีสินทรัพย์เหลืออยู่เลย จนท าให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายและออก
จากระบบเศรษฐกิจการค้าอย่างถาวร 

กฎหมายล้มละลายในประเทศอังกฤษได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดอีกคร้ังในปี 
คริสต์ศักราช 1705 ในสมัยของพระนาง Anne เพราะโดยสภาพประเทศอังกฤษมีลักษณะเป็นเกาะ
บรรดาพ่อค้า นักการเงินการธนาคารต่าง ๆ ที่ติดต่อค้าขายส่วนใหญ่เป็นคนชาติอังกฤษด้วยกันเอง
จึงลดปัญหาในเร่ืองการถ่ายเทภาระหนี้สินลงได้บ้าง และการลงโทษบรรดานักการค้าต่าง ๆ ด้วย
การประหารชีวิตไปหมด ท าให้เป็นการเสียทรัพยากรบุคคล รัฐจึงเห็นความส าคัญของบุคคลเหล่านี้
ว่ายังมีประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจการค้าอยู่ กฎหมายล้มละลายประเทศอังกฤษจึงได้มีบัญญัติให้มี

                                                                 
6  From The Principles of Bankruptcy Law (p. 1), by Thompsoh, J. H., 1972, London: HFL. 
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การปลดหน้ีล้มละลาย  (Discharge) โดยบทบัญญัติว่าด้วยการปลดหนี้น้ันได้ก าหนดนโยบายให้เป็น
มาตรการเพื่อตอบแทนการให้ความร่วมมือของลูกหนี้ที่ยอมเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่ยอมสละ
ทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อช าระหนี้เจ้าหนี้และปฏิบัติตามที่กฎหมายล้มละลายก าหนด นอกจากนี้ยัง
สร้างแรงจูงใจให้กับลูกหนี้เพิ่มขึ้นไปอีกด้วยการตอบแทนคืนให้ลูกหนี้ในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่า
ทรัพย์สิน7 ที่ลูกหนี้รวบรวมมาในคดีเพื่อประโยชน์ต่อเจ้าหนี้  ในทางตรงกันข้ามหากพ่อค้าที่เป็น
ลูกหนี้รายใดไม่ให้ความร่วมมือในการรวบรวมทรัพย์สินเพื่อช าระหนี้ในคดีอาจจะได้รับบทลงโทษ
อย่างรุนแรงถึงขั้นตัดสินประหารชีวิต พิจารณาได้ว่ากฎหมายล้มละลายฉบับนี้ก าหนดหลักเกณฑ์ที่
รุนแรงบังคับใช้เฉพาะลูกหนี้ที่เป็นพ่อค้ามากกว่าลูกหนี้ทั่วไปอยู่เช่นเดิม8 

สังเกตได้ว่ากฎหมายล้มละลายในยุคเร่ิมนี้ได้เร่ิมผ่อนคลายความรุนแรงบ้างพอสมควร
เพราะได้บัญญัติว่าด้วยการปลดหนี้ล้มละลายให้แก่ลูกหนี้  ซึ่งจะให้ลูกหนี้ได้มีโอกาสหลุดพ้นจาก
ภาระหนี้ทั้งหลายที่ขึ้นก่อนถูกฟ้องล้มละลาย เมื่อเป็นกรณีที่ลูกหนี้ได้ให้ความร่วมมือในการ
รวบรวมทรัพย์สินของตนเพื่อช าระหนี้คืนเจ้าหน้ี9ท าให้ลูกหนี้ได้มีโอกาสเร่ิมต้นใหม่ในทางการเงิน
เพียงแต่แนวคิดนี้ยังมุ่งหวังเพื่อให้การรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น 
เพราะเมื่อลูกหนี้ไม่ให้ความร่วมมือก็จะได้รับโทษอยู่ในขั้นรุนแรง แต่กฎหมายล้มละลายในยุคนี้ 
ยังมิได้ค านึงถึงหลักมนุษยธรรมใด ๆ หรือแม้กระทั่งการฟ้องคดีล้มละลายก็ก าหนดสิทธิการฟ้อง
คดียังเป็นเจ้าของหน้ีอยู่แต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น (Involuntary) 

ซึ่งต่อมาในปีคริสต์ศักราช 1861 กฎหมายล้มละลายได้ก าหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมของ
การปลดหนี้ในกระบวนการล้มละลายขึ้น เพื่อเป็นมาตรการในการจูงใจให้ลูกหนี้ยอมที่จะเปิดเผย
ข้อมูลของทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดมากขึ้นเพื่อช าระหนี้แก่เจ้าหนี้และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายล้มละลายก าหนด ซึ่งการก าหนดให้ลูกหนี้ที่จะเข้ามาสู่กระบวนการล้มละลายในตอน
เร่ิมต้นน้ันจะต้องเป็นลูกหนี้ที่ประกอบธุรกิจในประเทศอังกฤษเท่านั้น โดยไม่จ ากัดว่าต้องใช้บังคับ
กับลูกหนี้ที่มีอาชีพเป็นพ่อค้า (Merchant) แต่เพียงอย่างเดียว 

ทั้งนี้เนื่องมาจากประชาชนส่วนมากเห็นว่ากฎหมายล้มละลายที่บัญญัติมาใช้บังคับกับ
ลูกหนี้ผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวถูกเจ้าหนี้ปฏิบัติการบังคับคดีอย่างรุนแรงเกินไป ประกอบกับหลักเกณฑ์
กฎหมายล้มละลายแต่เดิมอนุญาตให้เจ้าหนี้สามารถบังคับช าระหนี้และรับประโยชน์จากวิธีการใน

                                                                 
7  From “The Scope of the Fresh Start in Bankruptcy: Collateral Conversions and the Dischargeabilty  

Debate,” by Tabb, C.J., 1990 (November), The George Washington Law Reviwe, 59, 62. 
8  จาก การฟื้นฟูองค์กรธุรกิจที่ประสบปัญหาทางการเงิน  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 13), 

โดย ถนอมนวล เชื้อบุญชัย, 2532, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
9  From Law of Bankruptcy (p. 88), by Mac Lachlan, J.A., 1956, U.S.A.: West Publishing Co. 

DPU



13 

กฎหมายล้มละลายเฉพาะลูกหนี้ที่เป็นพ่อค้าเท่านั้น10 อีกทั้งประเทศอังกฤษไม่ได้ยอมรับแนวคิด
ที่ว่ากฎหมายพาณิชย์เป็นกฎหมายอีกประเภทหนึ่งต่างจากหลักกฎหมายแพ่งทั่วไป ดังนั้นลูกหนี้ที่มี
หนี้สินล้นพ้นตัวไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าหรือบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ประกอบกิจการก็ตาม  อาจถูกให้
ล้มละลายได้เช่นกัน11 จนกระทั่งในช่วงปีคริสต์ศักราช 1985-1986 ได้มีการรวมเอาการล้มละลาย
ของบุคคลธรรมดา และการช าระบัญชีของนิติบุคคลไว้ในกฎหมายฉบับเดียวกัน คือกฎหมาย
ล้มละลายที่มีชื่อเรียกว่า “Insolvency Act,1986” โดยที่ยังคงให้มีหลักการเพื่อปกป้องเจ้าหนี้อยู่เป็น
ส าคัญมากกว่าปลดเปลื้องหนี้ให้แก่ลูกหนี้12 และยังก าหนดให้บุคคลธรรมดาโดยทั่วไปถูกเข้ามาใน
กระบวนการล้มละลายได้ 

อย่างไรก็ตามในตอนเร่ิมแรกที่จะมีการบัญญัติกฎหมายล้มละลาย  “Insolvency 
Act,1986” ได้มีแนวทางการด าเนินการเพื่อขอท าความตกลงหนี้ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งจะมี
ก าหนดไว้ในกฎหมาย Deeds of Arrangement Act 1914 กับ Bankruptcy Act 1914 เพื่อเป็นการ
พิจารณาค าขอประนอมหนี้หรือพิจารณาแผนตามค าขอท าความตกลงหนี้ในการลดจ านวนหนี้หรือ
ขอขยายระยะเวลาช าระหนี้ออกไปแต่จะต้องได้รับความเห็นชอบโดยศาล และหากด าเนินการ
ดังกล่าวไม่ส าเร็จ ศาลจะมีค าพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายต่อไป ทั้งนี้จะต้องค านึงถึงความสมัครใจ
ของลูกหนี้ในการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายโดยใช้วิธีที่เหมาะสมและจะต้องก าหนดคุณสมบัติ
ของผู้ที่จะท าหน้าที่เป็นทรัสตี (Trustee) ให้เคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในเร่ืองความสุจริต
ในการปฏิบัติหน้าที่ของทรัสตีเหมือนอย่างเช่นที่ผ่านมา จากหลักเกณฑ์ที่มีขึ้นมานั้น จึงเป็นที่มา
ของการบัญญัติกฎหมายล้มละลายของประเทศอังกฤษที่น ามาบังคับใช้ในปัจจุบันเพื่อเป็นแนวทาง
ที่จะสามารถลดภาระหนี้สินของลูกหนี้ในกระบวนการล้มละลาย ซึ่งจะมีผลเป็นการให้โอกาสแก่
ลูกหนี้ได้เร่ิมต้นทางการเงินและคืนสู่สถานภาพเดิมของตนได้ต่อไป 

2.1.2.2  สหรัฐอเมริกา 
หลักการของกฎหมายล้มละลายในประเทศสหรัฐอเมริกามีขึ้นโดยอาศัยหลักการ

เช่นเดียวกับกฎหมายประเทศอังกฤษ13 มีขึ้นในปีคริสต์ศักราช 1800 โดยรัฐธรรมนูญของประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้ยอมให้รัฐบาลกลางวางระเบียบและควบคุมคดีล้มละลายได้โดยการบัญญัติ

                                                                 
10  From Bankruptcy Law (p. 1), by Remond, peter William Dawson, 1867, London: Macdonald & 

Evaw. 
11  จาก หลักการเสมือนเป็นเจ้าของ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 13), โดย กฤษดา ทุ่งโชคชัย, 

2539, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
12  กฎหมายล้มละลายฉบับสมบูรณ์ (น. 5). เล่มเดิม. 
13  Law of Bankruptcy (p. 63). Op.cit. 
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กฎหมายล้มละลายขึ้นมาใช้บังคับโดยเร่ิมแรกก าหนดให้ใช้บังคับเฉพาะลูกหนี้ที่เป็นพ่อค้า 14 หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการค้าพาณิชย์ เช่น นักธนาคาร นายหน้าค้าหลักทรัพย์และให้สิทธิเจ้าหนี้
เท่านั้นที่สามารถฟ้องล้มละลายต่อลูกหนี้และให้ศาลแขวง (Magistrate Court) ท าหน้าที่แทน Lord 
Chancellor ตามอย่างในประเทศอังกฤษ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ในการติดตาม รวบรวม
ทรัพย์สิน และลูกหนี้จะได้รับการปลดภาระหนี้สินทั้งหลายได้เมื่อมีมติเห็นชอบจากบรรดาเจ้าหนี้
ด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเจ้าหน้ี 

กฎหมายล้มละลายเป็นกฎหมายที่มีขึ้นเพื่อการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้และบัญญัติ
ใช้กับลูกหนี้ที่ท าการค้าเท่านั้น ในช่วงศตวรรษที่  18 ได้มีกฎหมายในรัฐต่าง ๆ ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาขึ้นมาเพื่อคุ้มครองลูกหนี้ทุกประเภทจากเจ้าหนี้ทั้งหลายไม่เฉพาะแต่เพียงลูกหนี้
ในทางธุรกิจเท่านั้นที่เรียกว่า “Insolvency Acts”โดยมีบทบัญญัติที่ปลดปล่อยลูกหนี้จากโทษจ าคุก
และยังได้รับโอกาสในการปลดภาระหนี้ทั้งหลาย แต่ในขณะนั้นมีข้อจ ากัดที่กฎหมายของรัฐไม่อาจ
บังคับได้กับเจ้าหนี้ที่อยู่นอกเขตอ านาจศาลของรัฐนั้น ๆ แม้ลูกหนี้จะได้รับการปลดหนี้ในรัฐตน 
ก็จะไม่มีผลบังคับถึงเจ้าหนี้อ่ืนของลูกหนี้ที่อยู่นอกเขตอ านาจรัฐนั้นได้ จนกระทั้งในปีคริสต์ศักราช 
1841 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้บัญญัติกฎหมายล้มละลายที่มีผลบังคับใช้ทั้งประเทศอีกคร้ัง  โดยมี
แนวคิดจะรวบรวมเจ้าหนี้ทั้งหลายของลูกหนี้ให้เป็นกลุ่มเดียวกัน  (Sole Owner) ประกอบกับ
กฎหมายล้มละลายฉบับนี้ร่างขึ้นโดยอาศัยหลักการของต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ที่เป็นการ
รวบรวมมาตรการคุ้มครองเจ้าหนี้ให้ได้รับการช าระหนี้จากทรัพย์สินของลูกหนี้ให้ได้มากที่สุด 15 
และก าหนดให้ลูกหนี้สามารถเข้าสู่มาตรการดังกล่าวด้วยความสมัครใจ (Voluntary) 

แนวคิดของกฎหมายล้มละลายได้เร่ิมเปลี่ยนไปโดยเร่ิมให้โอกาสลูกหนี้ได้เร่ิมต้นใหม่
ทางการเงินด้วยการปลดภาระหนี้ให้แก่ลูกหนี้แม้ว่าในช่วงแรกจะเป็นไปเพื่อจูงใจให้ลูกหนี้ยอมรับ
ทรัพย์สินที่ซุกซ่อนอยู่เพื่อช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้  จนกระทั่งการให้โอกาสลูกหนี้ได้เร่ิมต้นใหม่
ทางการเงินมิใช่เพื่อมุ่งหวังจูงใจให้ลูกหนี้ให้ความร่วมมือเท่านั้นแต่เร่ิมค านึงถึงหลักความมี
มนุษยธรรมและให้ความคุ้มครองลูกหนี้มากขึ้นด้วย  อย่างไรก็ตามปัญหาในการใช้กฎหมาย
ล้มละลายที่ใช้บังคับอยู่นั้นเปิดช่องให้ลูกหนี้ล้มละลายได้อย่างง่ายเกินไปประกอบกับลูกหนี้  
ไม่สามารถหลุดพ้นจากหนี้สินที่มีอยู่ได้  แม้จะมีการเพิ่มเติมลักษณะพิเศษใหม่ขึ้นเป็นอันมากใน
กฎหมายล้มละลายแต่ยังเป็นกฎหมายที่ขาดระบบและความล้าสมัยของกฎหมายที่เกิดจากสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก 
                                                                 

14  มาตรการฟื้นฟูลูกหนี้ที่มีกิจการขนาดเล็กภายใต้กฎหมายล้มละลาย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) 
(น. 13). เล่มเดิม. 

15  แหล่งเดิม.  
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กฎหมายล้มละลายเร่ิมที่ตระหนกถึงผลร้ายที่ลูกหนี้ได้รับเมื่อต้องเข้าสู่กระบวนการ
ล้มละลาย ดังมีค ากล่าวว่ากฎหมายล้มละลายเสมือนเชื้อโรคร้ายของระบบธุรกิจ16 ลูกหนี้ล้มละลาย
ต้องประสบปัญหาหลายประการอันเป็นอุปสรรคในการเร่ิมต้นใหม่ทางการเงิน ทั้งอยู่ในระหว่าง
หรือหลังจากการล้มละลายดังนี้ 

1.  ลูกหนี้ล้มละลายต้องถูกจ ากัดสิทธิในการท านิติกรรมต่าง ๆ เพราะลูกหนี้อยู่ใน
สภาวะมีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่สามารถช าระหนี้คืนเจ้าหนี้ได้อยู่แล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีมาตรการที่
จะห้ามลูกหนี้สร้างภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นอีกหรือต้องอยู่ในความเห็นชอบของศาล แม้แต่สิทธิในการ
เข้าบริหารกิจการของลูกหนี้เอง โดยจะมีพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้าท าหน้าที่ดูแลกิจการต่อไปกว่าจะ
ปลดจากล้มละลาย ซึ่งอาจขาดความเข้าใจในกิจการท าให้สถานะกิจการของลูกหนี้ตกต่ าลงไปอีก 

2.  ลูกหนี้ล้มละลายต้องถูกยึดทรัพย์สินที่มีอยู่ขายทอดตลาดเพื่อช าระหนี้จนกว่าจะ
ครบถ้วนเพราะกฎหมายล้มละลายมุ่งจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อช าระหนี้คืนเจ้าหนี้อย่าง
ยุติธรรมแต่ทรัพย์สินที่ขายไปมักได้ราคาที่ไม่สมควร เพื่อประโยชน์ในการแบ่งช าระหนี้ให้แก่
บรรดาเจ้าหน้ี ท าให้ได้เงินไม่เพียงพอจะช าระคืนโดยเฉพาะทรัพย์สินของบริษัทที่ต้องถูกขายไปใน
ลักษณะเป็นส่วน ๆ (Piecemeal)17 ซึ่งไม่สามารถท างานผลิตได้ เช่น เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์การผลิต
ต่าง ๆ ที่ซื้อมาด้วยราคาแพงแต่กลับถูกตีราคาในลักษณะเศษเหล็ก ท าให้ได้ราคาต่ าเพราะมองเพียง
มูลค่าของวัตถุที่เป็นเหล็ก ไม่มองที่มูลค่าของประโยชน์ในการผลิตด้วย เงินที่ได้จากการขาย
ทรัพย์สินจึงไม่เพียงพอช าระหนี้ 

3.  ลูกหนี้ล้มละลายจะขาดความเชื่อถือจากคนในสังคม โดยเฉพาะลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดา เพราะลูกหนี้ไม่สามารถจัดการช าระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ได้  บุคคลอาจถูกเลิกจ้างเพราะ 
ความไม่ไว้วางใจให้ท างานต่อไป หรือในทางธุรกิจที่ลูกหนี้ล้มละลายจะไม่ได้รับความเชื่อถือและ
ไว้วางใจในการติดต่อธุรกิจการค้ากับคู่ค้าอีกต่อไป ท าให้เสียชื่อเสียงและภาพพจน์ของบุคคลและ
กิจการที่สร้างมาด้วยระยะเวลาอันยาวนาน ท าให้การประกอบอาชีพและธุรกิจในอนาคตต้อง
ประสบความยากล าบากในการแข่งขัน แม้จะได้รับการปลดภาระหนี้หรือยกเลิกการล้มละลายแล้ว 
ก็ตาม และไม่นานลูกหนี้ดังกล่าวก็ต้องเข้าสู่กระบวนล้มละลายอีก ย่อมส่งผลกระทบต่อสถานะ 
ทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการน้ัน และมีผลต่อสังคมตามมาด้วย 

                                                                 
16  From The Action-Step plan to Avoiding Business Bankruptcy (p. 114), by Toncre', E, 1984, NJ: 

Prentice hall lnc. 
17  From The Logic and Limits Bankruptcy Law (p. 221), by Jackson, T.H., 1986, U.S.A.: Haward 

University. 
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จนกระทั่งในปีคริสต์ศักราช 1973 รัฐสภาสหรัฐอเมริกาได้มีการต้ังคณะกรรมการขึ้นมา
ศึกษากระบวนการล้มละลายที่ได้มีการเสนอกฎหมายล้มละลายฉบับใหม่ให้สมบูรณ์ 18 โดย 
มีหลักการที่จะเพิ่มอ านาจของผู้พิทักษ์ทรัพย์ (Trustee) ในการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ให้มาก
ขึ้น และจากการศึกษากระบวนการล้มละลายนั้นท าให้รัฐสภาได้ผ่านรัฐบัญญัติล้มละลายขึ้นในปี
คริสต์ศักราช 1978 (Bankruptcy Acts 1978)  อันเป็นกฎหมายล้มละลายที่สมบูรณ์ที่สุดของ
สหรัฐอเมริกาโดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ 2 ประการ19 คือ การก าหนดให้เจ้าหนี้ทั้งหลายได้รับการ
ปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมในการจัดสรรแบ่งปันทรัพย์สินของลูกหนี้ให้กับลูกหนี้ที่สุจริต 
(Honest Debtor) กับการก าหนดกระบวนการปลดภาระหนี้ให้แก่ลูกหนี้เพื่อให้ได้มีโอกาสเร่ิมต้น
ใหม่ ด้วยเหตุผลของความมีมนุษยธรรมที่พิจารณาได้ว่าในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ตาม
กระบวนการล้มละลาย เจ้าหนี้จะได้รับการช าระหนี้คืนในอัตราส่วนที่น้อยกว่าที่เป็นหนี้กันจริงและ
ลูกหนี้ตกอยู่ในสภาวะมีหนี้สินล้นพ้นตัวอยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีความหวังที่จะมีโอกาสเร่ิมต้นใหม่
หรือหลุดพ้นจากการล้มละลายได้ 

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจนกระทั้งปีคริสต์ศักราช 1898 ระบบการค้าขายมีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นการประกอบกิจการของบรรดาพ่อค้าทั้งหลายนั้นเดิมเป็นการประกอบกิจการ
เฉพาะบุคคล (Individual) ได้เปลี่ยนไปสู่การรวมกลุ่มกันต้ังเป็นองค์กรทางการค้าเป็นนิติบุคคลเพื่อ
จ ากัดความรับผิดภายใต้กฎหมายหุ้นส่วนของบริษัทนั้น  ๆ เพราะเมื่อลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่
ประกอบกิจการและประสบปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัว เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิบังคับช าระหนี้จากลูกหนี้ได้
ทั้งทรัพย์สินทั้งหลายของกิจการและทรัพย์สินส่วนบุคคลของลูกหนี้อีกด้วยจนกว่าจะช าระหนี้
ครบถ้วน แต่ถ้ากิจการใดที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลซึ่งมีสถานะบุคคลแยกต่างหากจากบรรดาผู้ถือหุ้น
รวมถึงทรัพย์สินด้วย เมื่อกิจการที่เป็นนิติบุคคลมีหนี้สินล้นพ้นตัวบรรดาผู้ถือหุ้นหรือผู้ร่วมลงทุน
ในกิจการนั้นจะรับผิดเพียงเท่าที่ได้ลงทุนไป เจ้าหนี้จะไม่อาจเรียกบังคับช าระหนี้จากทรัพย์สิน
ส่วนตัวของผู้ถือหุ้นได้ มีผลให้หน่วยธุรกิจเปลี่ยนจากบุคคลธรรมดาไปเป็นนิติบุคคลเพิ่มมากขึ้น 
ดังนั้นหลักการของกฎหมายที่ปฏิรูปการล้มละลายแม้ลูกหนี้จะมีหนี้สินล้นพ้นตัวก็ตามซึ่งลูกหนี้จะ
ได้รับความคุ้มครองให้ยุติหนี้สินเหล่านั้นได้โดยยื่นค าร้องขอต่อศาล ตามคุณสมบัติของลูกหนี้แต่
ละกรณีตามกระบวนการของกฎหมายล้มละลายตามที่ก าหนดไว้ ซึ่งประมวลกฎหมายล้มละลายนี้ 
มีชื่อเรียกว่า “Bankruptcy Code” ที่ก าหนดหลักเกณฑ์ที่จะช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีลักษณะและ

                                                                 
18  กฎหมายล้มละลายฉบับสมบูรณ์ (น. 6). เล่มเดิม. 
19  แหล่งเดิม.  
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คุณสมบัติแตกต่างกันให้ได้มีการจัดการหนี้ของลูกหนี้แต่ละประเภทออกจากกันอย่างชัดเจนและ
เป็นธรรมกับลูกหนี้มากขึ้น20 

2.1.3  แนวความคิด วิวัฒนาการ กรณีลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะช าระหนี้ได้ในกลุ่มประเทศ
ที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law System) 

2.1.3.1  สาธารณรัฐฝร่ังเศส21 
สาธารณรัฐฝร่ังเศสใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษร และมีอิทธิพลต่อกฎหมายทั่วไปใน

โลก ประเทศหลายประเทศโดยเฉพาะที่เคยเป็นอาณานิคมฝร่ังเศสในทวีปแอฟริกา เอเชีย รวมทั้ง
ประเทศอ่ืน ๆ อาทิ ในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้ ตลอดจนในตะวันออกกลาง ประเทศเหล่านี้
ได้ใช้ระบบกฎหมายสาธารณรัฐฝร่ังเศสเป็นแม่แบบในการสร้างระบบกฎหมายของตนเองขึ้นมา ใช้
ต าราทางกฎหมายของสาธารณรัฐฝร่ังเศส และส่งนักศึกษาไปศึกษาในสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
ยิ่งกว่านั้นหลายประเทศยังจ้างศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยสาธารณรัฐฝร่ังเศสมาสอนในประเทศ
ตนหรือมาเป็นที่ปรึกษากฎหมาย จัดท ากฎหมายที่ส าคัญของประเทศดังเห็นได้จากกรณีของ
ประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เปน็ต้นมา22 

สาธารณรัฐฝร่ังเศส เป็นประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมายเหมือนกับประเทศไทย 
แต่สาธารณรัฐฝร่ังเศส มีประมวลกฎหมายแพ่ง และประมวลกฎหมายพาณิชย์ แยกออกจากกัน
รวมทั้งศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีพาณิชย์ก็เป็นคนละศาลกัน ศาลพาณิชย์สาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส พิพากษาคดีที่ฟ้องร้องเฉพาะเร่ืองการค้า หรือทางปฏิบัติในทางการค้าไม่ว่าระหว่างพ่อค้า
ด้วยกันหรือระหว่างพ่อค้ากับบุคคลใดซึ่งเกี่ยวข้องในทางการค้าและในคดีล้มละลายด้วย  กฎหมาย
สาธารณรัฐฝร่ังเศสมีที่มาจากกฎหมายบัญญัติ (droit écrit) หรือบรรดากฎหมายลายลักษณ์อักษร
ทั้งหลายนั่นเอง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่มีอยู่ทั่วไปในระบบกฎหมายที่สังกัดสกุลกฎหมายโรมาโน -
เยอรมนิก23 กฎหมายพาณิชย์ (Droit Commercial) การแยกกฎหมายพาณิชย์ออกจากกฎหมายแพ่ง

                                                                 
20  การฟื้นฟูองค์กรธุรกิจที่ประสบปัญหาทางการเงิน  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 11).  

เล่มเดิม. 
21  จาก ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. .... : ศึกษาเฉพาะกรณีการร้องขอให้ช าระกิจการและ

ทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 44-49), โดย ปิยะพัชร คล้อย
เคลื่อน, 2554, ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต. 

22  จาก เอกสารการสอนชุดวิชาระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ  (น. 135), โดย มหาวิทยาลัย  
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2549, นนทบุรี: ผู้แต่ง. 

23  มาตรการฟื้นฟูลูกหนี้ที่มีกิจการขนาดเล็กภายใต้กฎหมายล้มละลาย  (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต) (น. 119). เล่มเดิม. 
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เร่ิมปรากฏขึ้นในระบบกฎหมายเก่าของสาธารณรัฐฝร่ังเศสก่อนการปฏิวัติ และมาปรากฏชัดในยุค
พระเจ้านโปเลียนที่ได้ท าประมวลกฎหมายแพ่งแยกจากประมวลกฎหมายพาณิชย์ ปัจจุบันกฎหมาย
พาณิชย์กับกฎหมายเศรษฐกิจภาคเอกชนดูจะเป็นค าแทนที่ใช้แทนกันได้  และครอบคลุมกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจภาคเอกชนซึ่งอยู่ในขอบเขตของกฎหมายธุรกิจ (Business Law) อันประกอบด้วยการ
จัดองค์กรทางธุรกิจ เช็ค ตั๋วแลกเงิน สิทธิทางอุตสาหกรรม และพาณิชย์กรรม การธนาคาร 
การตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายล้มละลาย24 

กฎหมายของสาธารณรัฐฝร่ังเศสเดิมมีชื่อเรียกว่า กฎหมายล้มละลาย (Droit de la 
faillite) ในท านองเดียวกับกฎหมายล้มละลายของไทยในอดีต  กล่าวคือ เป็นกฎหมายที่มี
วัตถุประสงค์หลักในการน าทรัพย์สินของลูกหนี้  (ที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้) ออกขายเพื่อน าเงินมา
ช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้ใช้บังคับทั้งกับผู้ประกอบการในทางพาณิชย์  
(Les commercants) และผู้ที่มิได้ประกอบการในทางพาณิชย์ (Les non commercants) โดยในระยะ
เร่ิมแรก กระบวนการนี้จะมีลักษณะเป็นการบังคับให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามสัญญาหรือการบังคับช าระ
หนี้เอากับทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นส าคัญ (Des procedures d’exécution force) 

แนวโน้มของกฎหมายล้มละลายของสาธารณรัฐฝร่ังเศสได้เปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลา
ต่อมาเป็นระยะ ๆ ในลักษณะที่จะท าให้กระบวนการมีความเป็นอิสระ และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น 
โดยยอมให้ลูกหนี้ที่สุจริตยังคงด าเนินกิจการของตนต่อไปได้  (ภายใต้เงื่อนไขที่ศาลก าหนด) และ
ให้มีการช าระหนี้แก่เจ้าหน้ีของตนในรูปของการประนีประนอม (Un concordat)25 

ก่อนคริสต์ศักราช สาธารณรัฐฝร่ังเศสได้น ากฎหมายโรมัน (Droit Roman) มาใช้
วัตถุประสงค์เพื่อปกป้องเจ้าหนี้มีบทลงโทษลูกหนี้รุนแรงเช่นเฆ่ียนตี-ฆ่า 

กฤษฎีกาเกี่ยวกับการค้าคริสต์ศักราช 1673 (Ordonance sur le commerce, 1673) โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชื่อ  “Colbert” รัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่  14 (Roi Louis XIV) มี  
12 มาตรา วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันเจ้าหน้ี 

                                                                 
24  แหล่งเดิม.  
25  Concordat หมายถึง วิธีการทางเทคนิคในอดีต  (ก าหนดโดยรัฐบัญญัติลงวันที่  13 กรกฎาคม  

ค.ศ. 1967 ว่าด้วยกระบวนการเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางการเงิน) ซ่ึงใช้บังคับกับบริษัทที่ยื่นค าคอต่อศาลขอให้
ด าเนินกระบวนพิจารณาคดีเพื่อฟื้นฟูกิจการพร้อมยื่นเอกสารทางบัญชี (Depot de bilan) โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
หาข้อตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ทั้งหลายเกี่ยวกับหนี้ที่เกิดขึ้น โดยเจ้าหนี้เหล่านี้ยอมลดจ านวนหนี้ และ/หรือ
ยอมก าหนดระยะเวลาการช าระหนี้ให้ (ท านองเดียวกับการประนอมหนี้ของไทย) ในปัจจุบัน วิธีการนี้ได้ถูก
ยกเลิกไปแล้วโดยรัฐบัญญัติฯ ปี ค.ศ. 1985. 
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ประมวลกฎหมายพาณิชย์คริสต์ศักราช 1807 (Code de Commerce,1807) รัชสมัย 
นโปเลียน Bonapart ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ผู้ล้มละลาย ยังคงปกป้องสิทธิเจ้าหนี้ 

รัฐบัญญัติล้มละลายคริสต์ศักราช 1838 (Loi du 28 Mai, 1838) มีวัตถุประสงค์ปกป้อง
สิทธิเจ้าหนี้และลูกหนี้ มีมาตรการทางกฎหมายในการผ่อนปรนลูกหนี้มากขึ้น 

รัฐบัญญัติล้มละลาย คริสต์ศักราช 1889 (Loi du 7 Mars, 1889) แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1903 
วัตถุประสงค์ปกป้องคุ้มครองสิทธิทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้  มีการล้มละลายด้วยการสั่งให้ช าระบัญชี
โดยค าสั่งศาล (Liquidation Judciaire) โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีล้มละลายอีก 

ประกาศนายกรัฐมนตรี  2 ฉบับ (Décrét du 8 Aóut, 1935 และ Du 20 Mai,1955) 
วัตถุประสงค์เพื่อลงโทษผู้บริหารบริษัทที่ฉ้อโกงและเพื่อปกป้องผู้ถือหุ้นของบริษัทเนื่องจากช่วง
ก่อนสงครามโลกคร้ังที่สอง 

รัฐบัญญัติล้มละลายคริสต์ศักราช 1940 (Loi du 16 November, 1940) วัตถุประสงค์ 
มุ่งลงโทษผู้บริหารบริษัทมหาชนจ ากัด (Société Anonym) 

รัฐบัญญัติล้มละลายคริสต์ศักราช 1953 (Loi du 9 Aóut, 1953) วัตถุประสงค์ขยายการ
ลงโทษไปยังผู้บริหารบริษัทจ ากัด (Société á Responsabilité Limitée : SARL) 

ประกาศนายกรัฐมนตรี 2 ฉบับ (Décrét 20 Mai, 1955) และต่อมามีการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ให้อ านาจศาลเข้ามาสู่กระบวนการป้องกันการล้มละลาย และมีการจัดตั้งทนายความ 
(Avocat) ที่จดทะเบียนเป็นตัวแทนสมาคม (Syndie) เพื่อท าหน้าที่บริหารกิจการของลูกหนี้ในคดี
ล้มละลาย 

กฤษฎีกาคริสต์ศักราช 1958 (Ordonance du 23 September, 1958) สมัยประธานาธิบดี 
Charles De Gaull วัตถุประสงค์ ปกป้องสิทธิของคู่สมรสที่ท าการค้าแล้วต่อมาล้มละลาย โดยแยก
ทรัพย์สินสามีภรรยาและครอบครัว ยังคงใช้มาตรการการลงโทษบุคคลล้มละลายที่ฉ้อโกง 

รัฐบัญญัติล้มละลายคริสต์ศักราช 1967 (Loi du 13 Juillet, 1967) ให้อ านาจศาลเข้ามา
เป็นคนกลางในกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ฟื้นฟูกิจการ (Réglement Judicidire: RJ) และ
การช าระบัญชี (Liquidation Judiciare) “LJ” 

รัฐบัญญัติล้มละลายคริสต์ศักราช 1985 (Loi du 25 Janvier, 1985) วัตถุประสงค์เพื่อ
จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันล่วงหน้า (Comité de prevention) เพื่อป้องกันการล้มละลาย เปลี่ยน
แนวทางการบังคับช าระหนี้เอากับทรัพย์สินของลูกหนี้มาเป็นการก าหนดวิธีการที่เอ้ือต่อการแก้ไข
ปัญหาทางการเงินของนิติบุคคลที่ประสบภาวะยุ่งยากทางการเงิน  และตราบทบัญญัติขึ้นใหม่ 
เรียกว่า “กฎหมายว่าด้วยบริษัทที่ประสบปัญหาการเงิน” (Droit des enterprises en difficulté) ซึ่ง
แบ่งออกเป็นกฎหมายส าคัญ 3 ฉบับได้แก่ รัฐบัญญัติที่ 84-148 ลงวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1984 ว่าด้วย
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การป้องกันปัญหาการเงินของบริษัทและการประนอมหนี้  รัฐบัญญัติที่ 85-98 ลงวันที่ 25 มกราคม 
ค.ศ. 1985 ว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการและการบังคับช าระหนี้  และรัฐบัญญัติที่  85-99 ลงวันที่  25 
มกราคม ค.ศ. 1985 ว่าด้วยเจ้าพนักงานศาล ผู้รับมอบอ านาจศาลเพื่อด าเนินการบังคับช าระหนี้  และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนบริษัท ในกระบวนการล้มละลายของกฎหมายฝร่ังเศส การใช้มาตรการ
แก้ไขปัญหาบริษัทที่ประสบภาวะยุ่งยากทางการเงินมีวัตถุประสงค์ส าคัญ  3 ประการ ได้แก่  
การฟื้นฟูกิจการของบริษัท (la sauvegarde de l’entreprise) อย่างไรก็ตาม ความเห็นของนักวิชาการ
ทั้งหลาย ตลอดจนตามแนวค าพิพากษาของศาลมีวัตถุประสงค์หลักที่ถือว่าส าคัญที่สุด ได้แก่  
การฟื้นฟูกิจการของบริษัท ซึ่งถือเป็นการช่วยให้บริษัทรอดพ้นจากภยันตราย ช่วยรักษาไว้ซึ่งการ
จ้างงานของพนักงานลูกจ้าง และการช าระหนี้แก่เจ้าหนี้  ถือเป็นวัตถุประสงค์ส าคัญรองลงมา
ตามล าดับ 

รัฐบัญญัติล้มละลายคริสต์ศักราช 1994 (Loi du 10 Juin, 1994) รัฐบัญญัติที่  94-475  
ลงวันที่ 10 มิถุนายน คริสต์ศักราช 1994 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐบัญญัติปี 
1985 วัตถุประสงค์ เพื่อจัดตั้งตัวแทนสมาคม (Syndic) ขึ้นใหม่ เรียกว่า “Mandataire” เพื่อเข้ารับ
หน้าที่บริหารกิจการของลูกหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการตามที่ศาลเห็นชอบด้วย (Plan de Redressement 
Judiciare) มีการเรียกกระบวนการนี้ว่า “RJ” อนึ่ง หากยุ่งยากจนไม่สามารถฟื้นฟูกิจการได้ส าเร็จ
ศาลก็จะสั่งให้ช าระบัญชีทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าสั่งศาลต่อไป  (Liquidation Judiciare) 
กระบวนการน้ีเรียกว่า “LJ”26 

รัฐบัญญัติล้มละลายคริสต์ศักราช 2005 รัฐบัญญัติที่ 2005-845 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เร่งให้มีการด าเนินมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันปัญหาการเงินให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้ผลอย่าง
แท้จริง และโดยเฉพาะการเพิ่มอ านาจให้ประธานศาลพาณิชย์ในการด าเนินมาตรการป้องกันปัญหา
ทางการเงินของบริษัท และในการออกค าสั่งให้ด าเนินกระบวนพิจารณาคดีเพื่อบังคับช าระหนี้โดย
ทันทีโดยไม่ก าหนด “ระยะเวลาแห่งการสังเกตการณ์” ตลอดจนการท าให้การด าเนินกระบวนการ
เยียวยาทางศาลและกระบวนการช าระบัญชีมีความซับซ้อนน้อยลงและมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ปัจจุบันการแก้ปัญหาบริษัทที่ประสบความยุ่งยาก (Companies in difficulties) ที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพก็คือ ระบบการประนอมหนี้ในเชิงป้องกันของประเทศฝร่ังเศส ตามรัฐ
บัญญัติลงวันที่ 25 มกราคม คริสต์ศักราช 1985 แก้ไขเพิ่มเติมวันที่ 10 มิถุนายน คริสต์ศักราช 1994 
โดยบริษัทที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้อาจร้องขอต่อศาลพาณิชย์  เพื่อเข้าสู่กระบวนการแก้ไขเยียวยา 
                                                                 

26  จาก ประวัติกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของประเทศฝรั่งเศสเปรียบเทียบกับประเทศไทย. 
เอกสารประกอบการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรามค าแหง (เอกสารประกอบการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย
รามค าแหง) (น. 10), โดย ภูม ิโชคเหมาะ, กรุงเทพฯ. 
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ภายใต้การก ากับดูแลของศาล โดยอาจน ามาซึ่งการจัดท าแผนเพื่อด าเนินกิจการของบริษัทต่อไป 
หรือมีการช าระบัญชี หรือในที่สุดอาจเป็นบุคคลล้มละลาย อันเป็นทางเลือกสุดท้าย ซึ่งคล้ายคลึงกับ
วิธีการ Company Voluntary Arrangement ของประเทศอังกฤษ จะเห็นได้ว่าสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
เป็นประเทศแรกที่คิดกระบวนการแก้ไขปัญหายุ่งยากทางการเงิน หรือการดูแลบริษัทเชิงป้องกัน 
โดยมีศาลพาณิชย์ พ่อค้าท าหน้าที่เป็นผู้พิพากษา แต่จะไม่มีกฎหมายล้มละลายของบุคคลธรรมดา  
มีเฉพาะบุคคลที่ประกอบกิจการการค้าโดยเฉพาะเท่านั้น ประเทศฝร่ังเศสจึงสามารถพัฒนากฎหมาย
และแก้ไขปัญหากฎหมายล้มละลายของบริษัทได้ดีกว่า 

2.1.4  แนวความคิด วิวัฒนาการกรณีลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะช าระหนี้ได้ในประเทศไทย27 
กฎหมายล้มละลายของประเทศไทยนั้นถูกพบว่ามีมาตั้งแต่คร้ังสมัยสมเด็จพระเจ้า

ปราสาททองพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา และในศุภะมัศดุ 1278 ปีชวด นักษัตรศก ได้ตั้ง
ลักษณะกู้หนี้ ซึ่งมีข้อบังคับคล้ายกับกฎหมายล้มละลายอยู่บ้างแล้ว  แต่คงรวมอยู่ในกฎหมาย
ลักษณะกู้หนี้ มิได้แยกออกมาเป็นกฎหมายลักษณะพิเศษ วัตถุประสงค์ก็เพื่อเร่งรัดหนี้สินจากลูกหนี้
ยิ่งกว่าเพื่อประโยชน์ในทางการค้า ต่อมาเมื่อการค้าขยายตัวและเจริญมากขึ้น จึงได้มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมแต่กาลสมัย  การแก้ไขวิธีพิจารณาเกี่ยวกับเร่ืองหนี้สินล้นพ้นตัว  
ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ของสังคมมีลักษณะดังนี้ 

1)  กฎหมายลักษณะกู้หนี้  พุทธศักราช 2188 กฎหมายฉบับนี้ได้บัญญัติถึงบุคคล
ล้มละลายไว้ว่า “เป็นหนี้หลายต่อหลายแห่งสินล้นพ้นตัวอันจะใช้มิได้” ให้เจ้าหนี้เร่งรัดเอาหนี้สิน 
โดยบัญญัติไว้ในบทที่ 50, 51 และ 52 โดยมีหลักการดังนี้ 
 1.1)  ผู้ใดเป็นหนี้หลายแห่ง ไม่สามารถใช้หนี้ได้ พิจารณาได้ความจริงยอมให้ผัด
ใช้หนี้ได ้3 คร้ัง รวม 15 วัน 
 1.2)  ครบก าหนดช าระแล้วไม่ใช้ ให้เอาจ าใส่ขื่อ แช่น้ า 3 วัน ตากแดดอีก 3 วัน 
เพื่อเร่งเงิน 
 1.3)  ถ้ายังไม่ใช้อีกก็ให้จัดการยึดทรัพย์ ซึ่งรวมทั้งบุตรและทาสด้วย เพื่อเอามาใช้
หนี้ต่อไป 
 1.4)  ถ้ายังไม่ได้ ให้เอาตัวลูกหนี้ออกขาย ได้เงินเท่าใดให้แบ่งปันแก่เจ้าหนี้ตาม
จ านวนหนี้มากและน้อย โดยผู้ฟ้องคนแรกได้ 2 ส่วน นอกนั้นได้คนละส่วน เว้นแต่ผู้ที่มิได้เอา
สัญญามาแสดงก็ไม่ให้ได้รับส่วนแบ่ง 

                                                                 
27  ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. .... : ศึกษาเฉพาะกรณีการร้องขอให้ช าระกิจการและทรัพย์สินของ

ลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 107-114). เล่มเดิม. 
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 1.5)  ถ้าลูกหนี้ยากจนกลายเป็นทาสภายหลัง ให้เอาขายได้ เกินค่าตัวเท่าใดให้
แบ่งปันแก่เจ้าหนี้มากและน้อย ถ้าลูกหนี้เป็นไพร่หลวง เมื่อขายได้เท่าใด ให้เป็นของหลวงกึ่งหนึ่ง
ก่อนอีกกึ่งหนึ่งจึงแบ่งปันแก่เจ้าหนี้ 

กฎหมายฉบับนี้มีลักษณะกึ่งกฎหมายอาญา กล่าวคือมีวิธีการเร่งรัดหนี้สินด้วย การเอา
ตัวลูกหนี้จ าใส่ขื่อ แช่น้ า ตากแดด ซึ่งเป็นวิธีการลงโทษทางอาญา ท าให้ลูกหนี้ได้รับความเดือดร้อน
เป็นอันมาก ในชั้นที่สุดเจ้าหน้ียังอาจเอาตัวลูกหนี้ไปขายได้ นับได้ว่าเป็นวิธีการอันไม่เหมาะสมแก่
ชาติที่มีอารยะธรรม เมื่อถึง ร.ศ. 110 (พุทธศักราช 2434) จึงได้มีการยกเลิกกฎหมายลักษณะกู้ฉบับนี้ 
และบัญญัติกฎหมายใหม่ที่ทันสมัยขึ้นแทน คือ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะกู้หนี้ยืมสิน ร.
ศ.110 ในพระราชปรารภที่ให้ยกเลิกกฎหมายเดิมมีข้อความตอนหนึ่งว่า “…บรรดาการค้าขายย่อมมี
เวลาวัฒนะและหายนะตามกาลสมัย เหมือนการงานอ่ืน ๆ บางคน บางพวกที่เคราะห์ร้ายท าการค้า
ไปก็ขาดทุนโดยไม่ได้คิดฉ้อฉลผู้ใด เจ้าหนี้ที่ให้กู้ให้ยืมไปเห็นใจจริงว่าลูกหนี้เคราะห์ร้ายแล้วก็
กรุณาลดหย่อนผ่อนเอาส่วนทรัพย์คืนแต่น้อยพอควรแก่กฎหมายและธรรมเนียมยุติธรรมที่เป็นอยู่
ทั่วไปในประเทศอ่ืน ๆ เป็นอันมากแล้วก็ดี แต่เจ้าหนี้บางคนมีใจโลภเหลือเกินเห็นช่องที่กฎหมาย
เก่ามีอยู่ตามธรรมเนียมในโบราณกาลก็คิดขัดขวางไม่ยอมลดหย่อนผ่อนผันแก่ลูกหนี้ จะขืนเอาตาม
ความในกฎหมายเก่านั้นท าให้เกิดคดี มีถ้อยความค้างโรงศาลอยู่เป็นอันมาก ทั้งเป็นที่เดือดร้อนแก่
ลูกหนี้ผู้มีความยากไร้ยิ่งนัก” 

2)  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะกู้หนี้ยืมสิน ร.ศ.110 ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า ทรงบัญญัติให้สิทธิลูกหนี้บุคคลธรรมดาสามารถร้องขอให้ตนเองล้มละลายได้เพื่อ
ประโยชน์จากการหลุดพ้นโดยน าแม่แบบมาจากกฎหมายล้มละลายของประเทศอังกฤษ28 กฎหมาย
ฉบับนี้ได้บัญญัติถึงการช าระหนี้ขึ้นใหม่ และเร่ิมใช้ค าว่า “ล้มละลาย” นับตั้งแต่น้ันเป็นต้นมา โดยมี
ใจความส าคัญดังนี ้
 2.1)  ลูกหนี้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือบริษัทก็ดี มีสิทธิร้อง
ขอให้ศาลตั้งเจ้าพนักงานไปตรวจจัดการรวบรวมทรัพย์สินและบัญชี  เพื่อที่จะได้ล้มละลายช าระ
หนี้สินกันเสียให้เสร็จสิ้น 
 2.2)  ระหว่างพิจารณา ศาลเห็นสมควรจะเรียกประกันแก่ลูกหนี้ก็ได้ แต่ห้ามมิให้
กักขัง จ าจอง เว้นแต่จะมีเหตุผลว่าลูกหนี้คิดจะหลบหนีหรือยักย้ายทรัพย์ 

                                                                 
28  จาก การล้มละลายโดยสมัครใจของบุคคลธรรมดา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 58), โดย 

พงศ์เทพ หาญนาคะเจริญ, 2548, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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 2.3)  เมื่อเจ้าพนักงานผู้จัดการล้มละลายเสนอบัญชีต่อศาล ให้ศาลแพ่งเฉลี่ยเจ้าหนี้
ตามมากและน้อย และเมื่อใดแบ่งส่วนเฉลี่ยทรัพย์แก่เจ้าหนี้  แล้วให้ศาลพิพากษาว่าลูกหนี้นั้น
ล้มละลายใช้หนี้เสร็จสิ้นไปชั้นหนึ่ง คดีนั้นเป็นอันล้มเลิกกันไป 
 2.4)  เจ้าหนี้มีสิทธิฟ้องร้องได้อีกในเมื่อต่อมาปรากฏว่ามีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดใน
สามประการ คือ 
 ก)  ลูกหนี้ท าการทุจริตปิดบังทรัพย์ไว้ 
 ข)  ลูกหนี้ท าการฉ้อโกงอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งเจ้าหนี้ยังไม่ทราบในเวลา
พิจารณา 
 ค)  ลูกหนี้มีทรัพย์ขึ้นอีกภายหลังการล้มละลาย 

จะเห็นได้ว่ากฎหมายฉบับนี้มีนโยบายส าคัญที่จะช่วยลูกหนี้ฝ่ายเดียวโดยลูกหนี้เท่านั้น
ที่จะขอให้ล้มละลายได้ ส่วนเจ้าหนี้หามีสิทธิไม่ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกหนี้คดโกงบิดพลิ้ว ได้
ตามใจชอบ ยักย้ายโอนทรัพย์แล้วล้มละลายก็ได้ แม้ไม่ล้มละลายแต่เลือกใช้หนี้ให้เจ้าหนี้คนใดก็ได้
ท าให้เจ้าหนี้เสียเปรียบโดยไม่เป็นธรรม โดยต่อมาเพียงประมาณ 7 ปี พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าก็ได้ทรงยกเลิกสิทธิของลูกหนี้  ในการร้องขอให้ตนล้มละลายเสีย  โดยการตรา
พระราชบัญญัติล้มละลาย ร.ศ.127 ขึ้นแทน29 

3)  พระราชบัญญัติล้มละลาย  ร.ศ.127 ซึ่ งออกใช้ชั่วคราวเพียง  8 มาตรา และ
พระราชบัญญัติล้มละลาย ร.ศ.130 ซึ่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 

กฎหมายล้มละลายทั้ง  2 ฉบับนี้บัญญัติขึ้นตามแบบอย่างอารยประเทศ ส าหรับ
พระราชบัญญัติล้มละลาย ร.ศ.127 มีหลักเกณฑ์ส าคัญ คือ 

3.1)  เจ้าหนี้แต่ฝ่ายเดียวมีสิทธิฟ้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย 
3.2)  จ านวนหนี้ต้องมีตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป30  
3.3)  ยอมให้ลูกหนี้แสดงหลักฐานประกอบค าต่อสู้ของตนภายใน 10 วัน ว่าสามารถ

ช าระหนี้ทั้งหมดได้ ถ้าไม่สามารถใช้หนี้ได้เต็มจ านวน ก็ให้ศาลมีค าสั่งให้ลูกหนี้ล้มละลาย 
3.4)  เมื่อลูกหนี้ถูกพิพากษาให้ล้มละลาย ให้ศาลบังคับให้ลูกหนี้ส่งบัญชีสินทรัพย์และ

หนี้สินกับเอกสารส าคัญแก่เจ้าพนักงาน ทั้งให้ท าค าชี้แจงเกี่ยวกับทรัพย์ของตน ด้วยกับอาจถูก 
ไต่สวนเร่ืองทรัพย์สินและการค้าขาย ตามแต่ศาลจะเห็นสมควร 

                                                                 
29  แหล่งเดิม.  
30  พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483 ได้น าความเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนหนี้ขั้นต่ าตามพระราชบัญญัติ

ล้มละลาย ร.ศ. 127มาใช้ซ่ึงก าหนดไว้ใน มาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483. 
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3.5)  ศาลมีอ านาจสั่งว่าการโอนทรัพย์หรือการใช้หนี้ของลูกหนี้อันเป็นการท าให้
เจ้าหนี้เสียเปรียบเป็นอันใช้ไม่ได้ 

3.6)  ศาลต้องบังคับคดีตามค าสั่งให้ล้มละลายทันที  แม้จะมีอุทธรณ์อยู่ก็ตาม เว้นแต่
ห้ามไม่ให้เฉลี่ยทรัพย์จนกว่าคดีจะถึงที่สุด 

ซึ่งพระราชบัญญัติล้มละลาย ร.ศ.130 ได้วางหลักเกณฑ์เพิ่มเติม คือ 
1)  ให้โอกาสลูกหนี้ที่สุจริตขอปลดจากการล้มละลายได้ 
2)  มีบทบัญญัติเร่ืองการประนอมหนี้เพื่อเลิกคดีล้มละลาย 
3)  ก าหนดอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานรักษาทรัพย์ 
4)  วางระเบียบวิธีจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ ตลอดจนการขอพิสูจน์หนี้ของเจ้าหนี้ 
5)  มีบทลงโทษลูกหนี้ที่ทุจริต 
พระราชบัญญัติล้มละลาย ร.ศ.130 ใช้บังคับอยู่เกือบ 30 ปี จนถึงรัชกาลที่ 8 จึงได้ถูก

แก้ไขโดยรัฐสภาอีกคร้ังหนึ่ง เรียกว่า พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 และกฎหมายล้มละลายฉบับนี้ได้
ถูกแก้ไขเพิ่มเติมอีกทั้งสิ้น 7 คร้ัง ดังมีสาระส าคัญ ดังนี ้

4)  พระราชบัญญัติล้มละลาย พทุธศักราช 2483 มีหลักการส าคัญ คือ 
 4.1)  เปลี่ยนหลักเกณฑ์ในการฟ้องใหม่ จากหลักที่ว่าลูกหนี้ต้องงดการใช้เงินเป็น
ต้องมีหนี้สินล้นพ้นตัว 
 4.2)  มีการพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ซึ่งยังไม่ถือว่าเป็นคนล้มละลาย 
 4.3)  ลูกหนี้ขอให้ยกเลิกการล้มละลายได้ เมื่อครบ 10 ปี นับแต่วันที่เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์แบ่งเฉลี่ยคร้ังที่สุด หรือปิดบัญชีไม่มีทรัพย์จะแบ่ง 
 4.4)  วางระเบียบให้การด าเนินคดีล้มละลายเป็นไปโดยรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 4.5)  เพิ่มบทลงโทษทางอาญามากขึ้น และให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็น
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

นับแต่พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มีผลบังคับใช้ ประเทศไทยได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 6 คร้ัง คือ 

1)  พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511 กฎหมายฉบับนี้
ได้แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 บางมาตรา เพื่อความเหมาะสมแก่
ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมหลักเกณฑ์ที่แก้ไขมีดังนี้ คือ 
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 1.1)  เพิ่มจ านวนหนี้ขั้นต่ าที่เจ้าหนี้มีสิทธิฟ้องลูกหนี้ล้มละลายได้จาก 1,000 บาท 
เป็น 30,000 บาท31  
 1.2)  เพิ่มจ านวนเงินวางประกันค่าใช้จ่ายที่เจ้าหนี้จะต้องน ามาวางศาล 
 1.3)  แก้ไขเร่ืองข้อยกเว้นเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้  ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินของ
บุคคลล้มละลาย อันจะน ามาแบ่งเฉลี่ยแก่เจ้าหนี้ได้ ให้มีความหมายกว้างและมีวงเงินสูงขึ้น 
 1.4)  เพิ่มอ านาจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการเพิกถอนการโอนทรัพย์สินหรือ
การกระท าใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งลูกหนี้ได้กระท าหรือยอมให้กระท าในระหว่าง 3 ปีก่อนมีการ
ขอให้ล้มละลาย 
 1.5)  แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมให้มีความหมายกว้าง และสูงขึ้น 

2)  พระราชบัญญัตลิ้มละลาย พุทธศักราช 2483 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526 กฎหมายฉบับนี้
ได้แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การฟ้องคดีล้มละลาย โดยเพิ่มจ านวนหนี้ขั้นต่ าที่เจ้าหนี้มีสิทธิฟ้อง
ลูกหนี้ให้ล้มละลาย และแยกเป็นการฟ้องลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเป็นลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคล 
กล่าวคือ ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเป็นหนี้จ านวนไม่น้อยกว่า 50,000 บาท หรือลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติ
บุคคลเป็นหนี้จ านวนไม่น้อยกว่า 500,000 บาท32 

3)  พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 กฎหมายฉบับนี้
ได้วางหลักการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้  ในหมวด 3/1 การฟื้นฟูกิจการเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ 
บางประเภทสามารถฟื้นฟูกิจการได้โดยไม่ต้องล้มละลาย  อันเป็นการพัฒนาระบบกฎหมาย
ล้มละลายคร้ังใหญ่ที่สุด สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นการเพิ่มเติมหลักการใหม่ที่
ไม่เคยมีมาก่อนในกฎหมายล้มละลายของไทย33  

                                                                 
31  “เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากค่าของเงินในปัจจุบันแตกต่างไปจาก

เมื่อสมัยก่อนเป็นอันมาก จึงควรแก้ไขก าหนดจ านวนหนี้ที่จะฟ้องคดีล้มละลายให้สูงขึ้น กับแก้ไขจ านวนเงินวาง
ศาลและค่าธรรมเนียมบางอย่างให้เหมาะสม...” (ราชกิจจานุเบกษา, 2511, น. 199). 

32  “เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ เนื่องจากกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้
ก าหนดเกี่ยวกับจ านวนเงินที่เจ้าหนี้มีสิทธิจะฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายได้จะต้องเป็นหนี้อยู่ไม่น้อยกว่าสามหมื่น
บาท และเนื่องจากในปัจจุบันค่าของเงินบาทตกต่ าลงมาก สมควรก าหนดจ านวนเงินที่เจ้าหนี้จะฟ้องลูกหนี้ให้
ล้มละลายได้เสียใหม่ โดยจะฟ้องได้ต่อเมื่อลูกหนี้ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือ
หลายคนเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นบาท...” (ราชกิจจานุเบกษา, 2526, น. 3).  

33  “เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ เนื่องจากบทบัญญัติบางมาตราของ
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันโดยเฉพาะเมื่อ
ลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินชั่วคราวอันควรได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก
ผู้ประสงค์จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ลูกหนี้  เพื่อให้ลูกหนี้มีโอกาสได้ฟื้นฟูกิจการ แต่เนื่องจากมาตรา 
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4)  พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 กฎหมายฉบับนี้
ได้แก้ไขเพิ่มเติมหลักการที่ส าคัญบางประการทั้งในส่วนของกฎหมายล้มละลายและกฎหมายฟื้นฟู
กิจการโดยเฉพาะการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ได้รับการปลดจากการล้มละลาย  โดย
ผลของกฎหมายหรือที่เรียกว่าเป็นการปลดล้มละลายโดยอัตโนมัติ  (Automatic Discharge) และ
จ านวนหนี้ที่เจ้าหน้ีอาจฟ้องให้ล้มละลายได้ (บุคคลธรรมดาเป็นหนี้ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาทและ
นิติบุคคลเป็นหนี้ไม่น้อยกว่า  2,000,000 บาท)  จ านวนเงินที่ต้องวางประกันค่าใช้จ่ายและ
ค่าธรรมเนียมในขั้นตอนต่าง ๆ และราคาของทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ามาแบ่งให้แก่เจ้าหนี้ 
และแก้ไขในส่วนของการฟื้นฟูกิจและกระบวนการล้มละลายในส่วนที่เกี่ยวกับการลงมติยอมรับ
แผนฟื้นฟู การใช้ดุลพินิจของศาลในส่วนที่เกี่ยวกับการลงมติยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการ  การใช้
ดุลพินิจของศาลในการเห็นชอบด้วยแผน อ านาจของผู้บริหารแผนเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของ
ลูกหนี้  การเพิกถอนนิติกรรม ล าดับบุริมสิทธิ  และยกเลิกบทบัญญัติที่มีบทบัญญัติแล้วใน
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 

อนึ่ง ยังได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดี
ล้มละลาย พ.ศ. 2542 อันท าให้มีการเปิดท าการศาลล้มละลายกลางขึ้นในกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 
18 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ด้วย 

5)  พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 (ฉบับที่  6) พ.ศ.  2543 แก้ไข
เปลี่ยนแปลงสถานะของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เนื่องจากมีการแยกส านักงานศาลยุติธรรมและ
กระทรวงยุติธรรมออกจากกัน 

6)  พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547 แก้ไขเพื่อรองรับ
บทบัญญัติเกี่ยวกับการพ้นจากล้มละลายซึ่งมีการบัญญัติในพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 
2483 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 โดยปรับเปลี่ยนไปบัญญัติรวมไว้เป็นเป็นเร่ืองของการปลดล้มละลาย

                                                                                                                                                                      

94(2) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 บัญญัติให้เจ้าหนี้ที่ยอมให้ลูกหนี้ก่อหนี้ขึ้นโดยรู้อยู่แล้วว่า
ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่มีสิทธิขอรับช าระหนี้ในคดีล้มละลาย อันเป็นเหตุให้ไม่มีสถาบันทางการเงิน หรือ
เอกชนรายใดยินยอมให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ลูกหนี้ที่ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินช่ัวคราว  
ลูกหนี้จึงต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายทั้ง ๆ ที่กิจการของลูกหนี้อยู่ในสภาพที่จะฟื้นฟูได้ หากได้รับความช่วยเหลือ
ทางการเงินสมควรที่จะมีบทบัญญัติคุ้มครองการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ลูกหนี้ที่ประสบปัญหาสภาพ
คล่องทางการเงินช่ัวคราวเพื่อให้ลูกหนี้มีโอกาสได้ฟื้นฟูกิจการได้ซ่ึงจะช่วยเจ้าหนี้ให้มีโอกาสรับช าระหนี้อย่าง
เป็นธรรมด้วย อันจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าของประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป จึงจ าเป็นต้อง 
ตราพระราชบัญญัตินี้, (ราชกิจจานุเบกษา, 2541, น. 37). 
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พร้อมทั้งมีการปรับปรุงบทบัญญัติในเร่ืองล้มละลายให้มีความชัดเจนแน่นอน  และปรับปรุง
บทบัญญัติเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในคดีล้มละลาย 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่ากฎหมายล้มละลายของประเทศไทยในอดีตกาลนั้น มีแนวคิดแต่เดิม
เป็นการลงโทษลูกหนี้อย่างรุนแรงเพื่อให้ลูกหนี้ช าระหนี้เช่นเดียวกับกฎหมายล้มละลายของ
ต่างประเทศในอดีตเช่นกัน แต่แนวคิดของกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยมีการพัฒนามาอย่าง
ช้า ๆ ไม่พัฒนาไปตามสภาพเศรษฐกิจของโลก เนื่องจากสังคมไทยยังเป็นสังคมที่ก าลังพัฒนา
ทางด้านการศึกษาที่สังคมในเมืองและสังคมชนบทยังมีความแตกต่างกันอยู่มาก  จึงมีการพัฒนา
แนวคิดในการปรับปรุงกฎหมายล้มละลายอย่างช้า ๆ แต่ก็นับว่ากฎหมายล้มละลายได้มีการพัฒนา
ไปบ้างโดยพยายามปรับปรุงให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจโดยให้ความส าคัญกับนิติบุคคล เช่น  
การฟื้นฟูกิจการ และบุคคลธรรมดา เช่น ปลดจากการล้มละลาย เป็นต้น แต่ก็ยังคงมองว่า บุคคล
ล้มละลายเป็นบุคคลที่กระท าความผิดและถูกแบ่งแยกออกจากสังคมด้วยค าว่า  “บุคคลล้มละลาย” 
อยู่นั่นเอง 
 
2.2  แนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลายของ UNCITRAL34 

แนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายข้ามชาติ (Legislative Guide on Insolvency Law)  
ได้ถูกจัดท าขึ้นโดยคณะกรรมาธิการว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ  
(United Nations Commission on International Trade Law) หรือ UNCITRAL โครงการนี้เกิดขึ้น
จากการน าเสนอต่อคณะกรรมาธิการเมื่อ พ.ศ. 2542 ซึ่งเสนอให้ UNCITRAL ด าเนินการในเร่ือง
กฎหมายล้มละลายโดยเฉพาะเร่ืองการล้มละลายของบริษัท (Corporate insolvency) เพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมให้มีการเอาข้อบัญญัติเร่ืองการล้มละลายของบริษัทไปบังคับใช้กา รประชุมเพื่อ
พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการได้ถูกจัดขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2542 จากข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุมดังกล่าว คณะกรรมาธิการได้มอบหมายให้คณะท างานคณะที่  5 (กฎหมายล้มละลาย) 
(Working Group V – Insolvency Law) ด าเนินการจัดเตรียมรายละเอียดวัตถุประสงค์หลักและ
สาระส าคัญของการล้มละลาย ระบบการด าเนินการระหว่างเจ้าหนี้ ลูกหนี้ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุง
โครงสร้างนอกศาล และแนวทางการร่างกฎหมาย ซึ่งสามารถน าไปปรับใช้ในการด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์และสาระส าคัญของการล้มละลายได้ง่าย  รวมถึงการหารือถึงวิธีการอ่ืนอันเป็น
ทางเลือกที่เป็นไปได้ และผลดีและผลเสียของวิธีการดังกล่าว ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ได้มีการ

                                                                 
34  ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. .... : ศึกษาเฉพาะกรณีการร้องขอให้ช าระกิจการและทรัพย์สินของ

ลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 51-54). เล่มเดิม. 
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จัดการประชุมระหว่างประเทศร่วมกับ INSOL International และสมาคมเนติบัณฑิตระหว่าง
ประเทศ (International Bar Association) ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2543 เพื่อหาข้อมูลจากนานา
ประเทศเกี่ยวกับการล้มละลายในเร่ืองวัตถุประสงค์หลักและขอบเขตของสาระส าคัญของข้อบัญญัติ
เกี่ยวกับกฎหมายล้มละลายที่จะบรรจุไว้ในแนวทาง (Guide) 

ร่างฉบับแรกของแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายข้ามชาติได้รับการพิจารณาจาก
คณะท างานคณะที่ 5 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2544 และมีความคืบหน้าของงานอย่างต่อเนื่องจาก
การประชุม 7 คร้ัง คร้ังละ 1 สัปดาห์ โดยการประชุมครั้งสุดท้ายได้จัดให้มีขึ้นในปลายเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2547 ซึ่งนอกจากจะมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกของคณะกรรมาธิการจ านวน 36 ประเทศ 
เข้าร่วมประชุม แล้วยังมีผู้แทนจากประเทศอ่ืน ๆ อีกหลายประเทศ รวมถึงผู้แทนจากองค์การ
ระหว่างประเทศหลายแห่งทั้งที่เป็นองค์การที่ก่อตั้งร่วมกันโดยรัฐบาลของประเทศต่าง  ๆ และ
องค์การอ่ืน ๆ ที่มิใช่องค์การของรัฐซึ่งต่างเข้าร่วมอย่างแข็งขันในการยกร่าง และในการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว ก็ยังมีการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับคณะท างานคณะที่ 6 (เร่ืองสิทธิในหลักประกัน) เพื่อให้
เกิดความมั่นใจว่ามีการประสานกันในการปฏิบัติต่อสิทธิในหลักประกันกรณีล้มละลายกับแนว
ทางการร่างกฎหมายข้ามชาติเกี่ยวกับธุรกรรมที่มีหลักประกันซึ่งอยู่ในระหว่างการพัฒนาของ 
UNCITRAL 

การเจรจาคร้ังสุดท้ายเกี่ยวกับการจัดท าร่างแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายข้ามชาติ
เกิดขึ้นในระหว่างการประชุมคร้ังที่  37 ของ UNCITRAL ในนครนิวยอร์ค ตั้งแต่วันที่  14-21 
มิถุนายน พ.ศ. 2547 โดยที่ประชุมได้ให้การรับรองด้วยมติที่เป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่  25 มิถุนายน  
พ.ศ. 2547 ต่อมาที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติลงมติที่ 59/40 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 
พ.ศ. 2547 โดยในมติดังกล่าว สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติได้แสดงความขอบคุณ 
UNCITRAL ส าหรับการจัดท าแนวทางการร่างกฎหมายจนส าเร็จลุล่วงและยังให้ใช้แนวทางการร่าง
กฎหมายดังกล่าว35  

แนวคิดเกี่ยวกับการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายนั้น  UNCITRAL มองว่าสังคมมี
วิวัฒนาการไปเร่ือย ๆ กฎหมายล้มละลายก็ไม่สามารถหยุดนิ่งอยู่ได้โดยกฎหมายล้มละลายมีความ
จ าเป็นที่จะต้องมีการประเมินใหม่เป็นระยะ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่ากฎหมายล้มละลายสามารถสนอง
ความต้องการของสังคมได้ การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่คาดเห็นได้นั้นหมายถึง
การพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบซึ่งสามารถเรียนรู้ได้จากแนวปฏิบัติที่ใช้กันในระหว่างประเทศ

                                                                 
35  จาก แนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของคณะกรรมาธิการว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

แห่งสหประชาชาติ (UNCITRAL) (น. i-ii), โดย กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, 2550, กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
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และการปฏิบัตินั้นสามารถน ามาเป็นระบบกฎหมายล้มละลายของประเทศหนึ่ง  ๆ โดยค านึงถึง
ความเป็นจริงของระบบและทรัพยากรทางบุคคลและวัตถุดิบที่มีอยู่36 

การก าหนดว่าเมื่อใดกระบวนการล้มละลายจะเร่ิมต้นและรูปแบบของกระบวนการ
ล้มละลายที่จะเร่ิมต้น คู่กรณีที่เร่ิมกระบวนการล้มละลาย และหากพิจารณาถึงประเด็นว่า คู่กรณีฝ่าย
ใดเป็นฝ่ายร้องขอให้เร่ิมกระบวนการล้มละลายแล้ว หลักการในการเร่ิมกระบวนการล้มละลายควร
แตกต่างออกไปหรือไม่ อย่างไร ซึ่งแนวคิดของ UNCITRAL ได้ก าหนดประเด็นเร่ิมต้นของการเข้า
กระบวนการล้มละลาย โดยมองว่าการร่างกฎหมายล้มละลายซึ่งเน้นหนักไปที่ลูกหนี้ 37 ที่ด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประการแรก คือ กฎหมายควรจะจ าแนกระหว่างลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
กับลูกหนี้ซึ่งเป็นวิสาหกิจที่มีความรับผิดอย่างจ ากัดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  หรือบริษัท หรือนิติ
บุคคลอ่ืน ๆ หรือไม่ โดยที่ลูกหนี้แต่ละประเภทนั้น นอกจากจะมีข้อพิจารณาทางด้านนโยบายที่
แตกต่างกันแล้ว ยังมีข้อพิจารณาเกี่ยวกับทัศนคติทางสังคมและทัศนคติอ่ืน ๆ ที่แตกต่างกันอีกด้วย 
ประการที่สอง คือ ประเภทลูกหนี้ที่ควรจะถูกกันออกจากการบังคับใช้ของกฎหมาย38 

นโยบายที่ใช้กับหนี้และการล้มละลายของปัจเจกชนหรือบุคคล มักสะท้อนทัศนคติทาง
วัฒนธรรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเท่าใดนัก  เช่น อาจรวมถึง
ทัศนคติที่มีต่อการก่อหนี้ของบุคคล การมีหนทางปลดหนี้ที่ไม่สามารถจัดการได้ผลทางสังคมของ
การล้มละลายต่อสถานะของบุคคล ความจ าเป็นที่จะต้องมีการให้ค าปรึกษาและความช่วยเหลือด้าน
การศึกษาเกี่ยวกับหนี้ของบุคคล และการให้โอกาสแก่ลูกหนี้เพื่อให้เร่ิมต้นใหม่โดยการปลดเปลื้อง 
ผลประโยชน์ของบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวพันกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ซึ่งรวมทั้งห้างหุ้นส่วนของ
บุคคลธรรมดา และผู้ค้าคนเดียวต่าง ๆ) นั้น แตกต่างจากผลประโยชน์ของลูกหนี้ที่เป็นผู้บริโภค
อย่างน้อยก็ในแง่ของลักษณะบางประการของการเป็นหนี้ของบุคคลเหล่านั้น แต่บ่อยคร้ังที่เป็นเร่ือง
ยากในการแยกหนี้ส่วนบุคคลออกจากหนี้ทางธุรกิจของเขาเพื่อการก าหนดว่าเขาควรจะได้รับการ
ปฏิบัติในคดีล้มละลายอย่างไร เกณฑ์ทดสอบที่แตกต่างกันอาจมีการพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการ
ก าหนดดังกล่าว 

ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการรวมเอาบุคคลธรรมดาไว้ในหลักเกณฑ์การล้มละลายพาณิชย์  
ก็สมควรที่จะกังวลและได้รับการพิจารณา โดยค านึงถึงลักษณะของการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
แต่ประเทศ กับการด ารงอยู่และประสิทธิผลของกฎหมายล้มละลายที่ใช้กับบุคคลธรรมดา  เช่น 

                                                                 
36  แหล่งเดิม.  
37  การอ้างอิงถึง “บุคคล” ให้ตีความว่ารวมถึงบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น.  
38  แนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของคณะกรรมาธิการว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่ง

สหประชาชาต ิ(UNCITRAL) (น. 50). เล่มเดิม. 
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ในหลายประเทศ กิจกรรมทางเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดจะท าโดยปัจเจกชน และการกันปัจเจกชน
เหล่านี้ออกจากกฎหมายล้มละลายจะเป็นการจ ากัดการบังคับใช้และประสิทธิผลของกฎหมายนั้น
เป็นอย่างมาก ส่วนในประเทศอ่ืน ๆ ก าหนดการล้มละลายของบุคคลธรรมดาที่ท ากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจไว้เป็นการเฉพาะในกฎหมายล้มละลายของบุคคลธรรมดา และบุคคลเหล่านั้นจะถูกกัน
ออกจากกฎเกณฑ์การล้มละลายทางการพาณิชย์ 

แนวทางการร่างกฎหมายเน้นหนักไปที่การท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งของนิติบุคคล 
และบุคคลธรรมดา โดยไม่ค านึงถึงโครงสร้างทางกฎหมายที่รองรับการท ากิจกรรมเหล่านั้น และ 
ไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะได้ท าไปเพื่อผลก าไรหรือไม่ โดยได้ระบุประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องมีบทบัญญัติที่
เพิ่มเติม หรือที่แตกต่างออกไป หากมีการรวมเอาลูกหนี้ที่ เป็นบุคคลธรรมดาไว้ในกฎหมาย
ล้มละลายด้วย39 

การเร่ิมด าเนินกระบวนการทางกฎหมายนั้น มาตรฐานที่จะต้องยึดถือส าหรับการเร่ิม
ด าเนินกระบวนการล้มละลาย เป็นศูนย์กลางของการร่างกฎหมายล้มละลาย ในฐานะพื้นฐานอันท า
ให้สามารถเร่ิมด าเนินกระบวนการล้มละลายได้  มาตรฐานนี้จะเป็นเคร่ืองมือในการก าหนดตัว
ลูกหนี้ที่จะน าเข้ามาสู่กลไกการคุ้มครองและกฎเกณฑ์บังคับของกฎหมายล้มละลายได้  และ 
เป็นเคร่ืองมือในการก าหนดว่า ผู้ใดสามารถจะร้องขอให้เร่ิมด าเนินกระบวนการทางกฎหมายได้  
ไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้ เจ้าหนี้ หรือฝ่ายอ่ืน ๆ  

ในฐานะหลักการทั่วไป มาตรฐานในการเร่ิมด าเนินกระบวนการทางกฎหมายควร
โปร่งใส และแน่นอน เอ้ืออ านวยให้เข้าสู่กระบวนการล้มละลายได้โดยสะดวก ประหยัด และ
รวดเร็ว เพื่อส่งเสริมธุรกิจที่ประสบปัญหาทางการเงินหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวให้เข้าสู่กระบวนการ
โดยสมัครใจ นอกจากนี้  การเข้าสู่กระบวนการควรมีความยืดหยุ่นในแง่ของประเภทของ
กระบวนการล้มละลายที่มีอยู่  และความสะดวกในการที่จะเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องมากที่สุดกับลูกหนี้เฉพาะราย และการที่จะสามารถเปลี่ยนจากกระบวนการหนึ่งไปเป็นอีก
กระบวนการหนึ่งได้ หากการเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายมีข้อจ ากัดอาจขวางกั้นทั้งลูกหนี้และ
เจ้าหนี้มิให้เร่ิมกระบวนการทางกฎหมายได้ ในขณะที่ความล่าช้าจะมีผลเสียต่อมูลค่าของทรัพย์สิน
และการประสบผลส าเร็จของกระบวนการทางกฎหมายจะต้องสมดุลกับมาตรการป้องกันที่
เหมาะสมและเพียงพอเพื่อป้องกันการน ากระบวนการทางกฎหมายไปใช้อย่างไม่เหมาะสม ตัวอย่าง
ของการใช้อย่างไม่เหมาะสม เช่น การร้องขอโดยลูกหนี้ที่มิได้ประสบปัญหาทางการเงิน เพื่อแสวง
ประโยชน์จากการคุ้มครองต่าง ๆ ที่กฎหมายล้มละลายก าหนดไว้ เช่น การพักการด าเนินคดีโดย

                                                                 
39  แหล่งเดิม.  
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อัตโนมัต ิหรือเพื่อหลีกเลี่ยงหรือถ่วงเวลาในการช าระเงินให้แก่เจ้าหน้ี และการร้องขอโดยเจ้าหนี้ซึ่ง
เป็นคู่แข่งของลูกหนี้  โดยที่การร้องขอดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์เป็นการแสวงประโยชน์จาก
กระบวนการล้มละลาย เพื่อขัดขวางธุรกิจของลูกหนี้ และเพื่อให้ตนได้เปรียบในการแข่งขัน40 
 
2.3  แนวความคิดเกี่ยวกับดุลพินิจของศาล41  

“ดุลพินิจ” ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง การวินิจฉัย
ที่เห็นควรมีลักษณะเป็นค านาม ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Discretion” มาจากรากศัพท์ภาษาลาตินว่า 
“Discretio” แต่ความหมายในทางกฎหมายนั้น หมายถึง เป็นอ านาจหรือสิทธิพิเศษ (Privilege) ของ
ศาลที่จะพิจารณาตามหลักความยุติธรรมว่าสิทธิพิเศษหรืออ านาจนี้พิจารณาไปตามภาวะแวดล้อม
แห่งพฤติการณ์ (Circumstance) และการใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจของตัวผู้พิพากษาเองโดยไม่
ขึ้นกับวิจารณญาณหรือการตัดสินใจของบุคคลชั้นใด  (Uncontrolled By The Judgement Of 
Conscience Of Others) 

นอกจากนี้ความของ “ดุลพินิจ” ในทางกฎหมายยังมีความหมายไปถึงการใช้ดุลพินิจใน
การพิจารณาความ พอจะสรุปความหมายของดุลยพินิจได้ 3 ประการ คือ 

1)  ค้นหาข้อเท็จจริง (find facts) 
2)  ปรับข้อเท็จจริงเข้าหาหลักกฎหมาย 
3)  พิจารณาพฤติการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายหลังจากที่ได้ทราบข้อเท็จจริงและ 

ข้อกฎหมาย 
“โทษของดุลพินิจ” แม้ดุลพินิจจะเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการสร้างความยุติธรรมแต่

ในทางกลับกัน สิ่งที่ท าให้กฎหมายไม่เป็นธรรมก็มาจากการใช้ดุลพินิจได้อีกเช่นกัน ทั้งนี้เพราะการ
ใช้ดุลพินิจที่ผิดพลาด ดุลพินิจจึงเปรียบเสมือนกับขวานที่อาจสร้างประโยชน์ให้กับผู้ใช้และ  
ผู้อ่ืนอย่างมหันต ์แต่ก็อาจเป็นอาวุธอันตรายที่ใช้ท าร้ายหรือฆ่าฟันผู้คนได้เช่นกับ (like an exe,it can 
be an weapon for mayhem or murder) 

K.C Davis ได้กล่าวว่า “ดุลพินิจ นั้น ประกอบด้วยมิติหลายมิติ” อันจะท าให้ผู้ใช้
ดุลพินิจนั้นเองต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าข้อเท็จจริงเช่นใดจึงควรใช้มิติไหนของดุลพินิจมา
บังคับ หากเลือกใช้ดุลพินิจได้ถูกต้อง ดุลพินิจนั้นก็ย่อมสร้างความเป็นธรรมอันควรสรรเสริญ แต่

                                                                 
40  แหล่งเดิม.  
41  จาก การใช้ดุลยพินิจตัดสินใจของผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง ต่อการรับค าร้องขอฟื้นฟูกิจการและ

การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ (รายงานผลการวิจัย) (น. 33-35), โดย พิชัย นิลทองค า ก, ม.ป.ป., 
กรุงเทพฯ. 
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ถ้าเลือกใช้ผิดดุลพินิจนั้นก็เป็นความอยุติธรรม ดังนั้นดุลพินิจนั้นมีประโยชน์เพื่อสนองความ
ยุติธรรมเฉพาะกรณี โดยจะต้องอาศัยการพิจารณาพฤติการณ์แวดล้อมเป็นเคร่ืองช่วยก าหนด หากจะ
วางกฎเกณฑ์ไว้จะสามารถสร้างกฎเกณฑ์คลุมถึงพฤติการณ์ได้หรือและแม้จะมีการสร้างกฎเกณฑ์
วางไว้ก็ยังต้องใช้ดุลพินิจอีกนั่นเอง เพราะให้ผลดีกว่า (even when rules can be written,diseretion is 
often better) การใช้ดุลพินิจที่มีพื้นฐานหรือหลักนิติธรรมเป็นเคร่ืองช่วยก าหนดในการใช้ ก็คือสิ่งที่
เรียกว่า “ดุลพินิจยุติธรรม” หรือ “Jucicial Discretion, Legal Discretion” สิ่งที่จะเรียกว่าเป็นดุลพินิจ
ยุติธรรมตามความหมายนี้ มุ่งก าหนดให้ศาลหรือองค์กรผู้ใช้ดุลพินิจ พิจารณาถึงหลักพื้นฐานหรือ 
หลักยุติธรรมเสียก่อน เพื่อจะได้ดุลพินิจที่เป็นคุณ เพราะหากใช้ปฏิบัติโดยไม่มีหลักประกันใดยึดไว้
เลยดุลพินิจน้ันอาจเป็นโทษได้ 
 
2.4  ลักษณะของกฎหมายล้มละลาย 42 

เนื่องจากคดีล้มละลายเป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษ แตกต่างจะคดีแพ่งสามัญทั่วไป ดังนั้น
ในส่วนน้ีจะขอกล่าวถึงลักษณะของคดีล้มละลาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  คดีล้มละลายเป็นคดีที่ฟ้องให้จัดการทรัพย์สินของบุคคลผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
หลักการการจัดการทรัพย์สินในคดีล้มละลายจะมุ่งเน้นในเร่ืองการแบ่งทรัพย์สินภายใต้

หลักความเสมอภาค (Pari Passu) เป็นส าคัญ ดังนั้น การจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดี
ล้มละลายจึงเน้นในเร่ืองการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อน ามาจัดสรรให้แก่บรรดาเจ้าหนี้   
การด าเนินกิจการของลูกหนี้จะกระท าเฉพาะเพื่อให้ส่วนที่ค้างอยู่นั้นเสร็จลิ้นไปเท่านั้น  โดย 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเป็นผู้ที่ท าหน้าที่หลักในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ไม่ว่าจะเป็นการ
รวบรวมและการจ าหน่ายทรัพย์สิน การจัดสรรช าระหนี้ รวมถึงการด าเนินการหรือแต่งตั้งผู้ด าเนิน
กิจการของลูกหนี้ในส่วนที่ค้างอยู่43 

2.  คดีล้มละลายเป็นคดีที่มีลักษณะจ ากัดสิทธิในการจัดการทรัพย์สินและเสรีภาพของ
ลูกหนี้ 

ในการด าเนินคดีล้มละลาย การจ ากัดสิทธิในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้หรือ
ผู้บริหารของลูกหนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอ านาจแต่
เพียงผู้เดียวในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้และกระท าการที่จ าเป็น เพื่อให้กิจการของลูกหนี้ที่

                                                                 
42  จาก บทบาทของศาลในคดีล้มละลาย : ศึกษาเฉพาะกรณีการพิจารณาและการมีค าส่ังพิทักษ์ทรัพย์

เด็ดขาด (น. 13-25), โดย สุภาวดี วัฒนานนท์, 2551, (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์. 

43  พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 22(1) และมาตรา 120. 
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ค้างอยู่เสร็จสิ้นไป44 และในส่วนที่เกี่ยวกับเสรีภาพ ลูกหนี้ที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลายแล้ว  
จะจัดการทรัพย์สิน จะย้ายที่อยู่ จะออกไปต่างประเทศ ต้องขออนุญาตหรือต้องแจ้งให้เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ทราบ45 เหตุน้ีเสรีภาพของลูกหนี้จึงถูกกระทบกระเทือนด้วย 

3.  คดีล้มละลายเป็นคดีที่ระงับสิทธิในการฟ้องร้องและบังคับตามสิทธิของเจ้าหนี้  
แต่ละราย 

การระงับสิทธิในการฟ้องร้องหรือบังคับตามสิทธิ รวมถึงการระงับการด าเนินการใด ๆ 
ในทางกฎหมาย (Judicial Remedies) ของเจ้าหนี้แต่ละราย โดยก าหนดให้เจ้าหนี้ดังกล่าว สามารถ
ขอรับช าระหนี้ได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายล้มละลาย46 อย่างไรก็ตามข้อระงับสิทธิ
ดังกล่าวนี้จะมีผลเฉพาะแต่เจ้าหนี้สามัญหรือเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันเท่านั้น แต่ไม่มีผลกระทบต่อ
สิทธิของเจ้าหนี้มีประกันในการบังคับช าระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันการช าระหนี้แต่อย่างใด 
เจ้าหนี้มีประกันสามารถเลือกที่จะบังคับช าระหนี้ได้โดยไม่ต้องเข้ามาสู่ระบบการแบ่งทรัพย์สินใน
กฎหมายล้มละลาย ส าหรับการก าหนดให้เจ้าหนี้มีประกันยื่นชี้แจงต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อ
พิจารณาถึงความเหมาะสมของหลักประกันกับจ านวนหนี ้ซึ่งเป็นเพียงการตรวจสอบหลักประกันที่
เจ้าหนี้ยึดถือไว้กับมูลหนี้ของเจ้าหนี้ดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่เท่านั้น47 โดยหากเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์เห็นว่าหลักประกันนั้นมีมูลค่าเกินกว่าจ านวนหนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็จะด าเนินการ  
ไถ่ถอนหลักประกันโดยช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้มีประกันตามจ านวนหนี้ 

ส าหรับเจ้าของทรัพย์สินนั้นโดยหลักแล้วย่อมมีสิทธิติดตามเอาทรัพย์สินที่ เป็น
กรรมสิทธิ์ของตนคืนได้  เว้นแต่กรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ในความครอบครองของลูกหนี้ 
ที่ล้มละลายในลักษณะที่ท าให้บุคคลอ่ืนเข้าใจว่าเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้เท่านั้ นที่กฎหมาย
ล้มละลายให้ถือว่าเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้อันอาจน ามาแบ่งได้ในคดีล้มละลาย  อย่างไรก็ตาม
เจ้าของทรัพย์สินดังกล่าวสามารถยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้48 

4.  คดีล้มละลายเป็นคดีที่มีการก าหนดข้อสันนิษฐานความมีหนี้สินล้นพ้นตัว 
เป็นธรรมดาที่ลูกหนี้ทุกคนจะปกปิดและพยายามรักษาทรัพย์สินของตนไว้  ยิ่งถ้าเป็น

พ่อค้าหรือบุคคลที่มีอ านาจแล้วยิ่งส าคัญ การที่ลูกหนี้ปกปิดทรัพย์สินจะเน่ืองมาจากการที่ลูกหนี้นั้น
คิดฉ้อโกง หรือเป็นเพราะการประกอบกิจการที่เกินตัวไม่เป็นระบบแบบแผนท าให้ไม่สามารถ

                                                                 
44  พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 22 (1). 
45  พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 67(3). 
46  พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 91. 
47  พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 95 และมาตรา 96. 
48  พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 109(3). 
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ติดตามและแจกแจงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินได้ก็ตาม ย่อมเป็นความยากล าบากแก่เจ้าหนี้ทั้งหลายใน
อันจะพิสูจน์ทราบเหตุเช่นนี้  ส าหรับคดีล้มละลายจึงจ าเป็นต้องวางก าหนดข้อสันนิษฐานว่า  
ถ้าลูกหนี้มีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นมา ก็อาจสันนิษฐานได้ว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
เพื่อให้เจ้าหนี้สามารถฟ้องคดีล้มละลายได้ทันที 49 และเพื่อให้การพิสูจน์ของเจ้าหนี้กระท าได้
โดยง่ายยิ่งขึ้นแล้ว ทั้งยังท าให้กระบวนพิจารณาคดีล้มละลายเป็นไปโดยรวดเร็วและเกิดผลดีต่อการ
ติดตามรวบรวมทรัพย์สินหนี้สินของลูกหนี้เพื่อน ามาจัดการในระบบเฉลี่ยแบ่งปันแก่เจ้าหนี้
ทั้งหลาย50 

5.  คดีล้มละลายเป็นคดีที่มีวิธีพิจารณาเฉพาะที่ช่วยให้การด าเนินกระบวนพิจารณาคดี
ล้มละลายรวดเร็วและเสียค่าธรรมเนียมน้อย    

ในการด าเนินคดีกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย ถ้าให้ด าเนินไปตามวิธีพิจารณาความ
แพ่งธรรมดาจะเป็นการติดขัดยุ่งยากท าให้ต้องเสียเวลาต้องใช้เงินและค่าใช้จ่ายมาก เพราะได้กล่าว
ไปแล้วว่ากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งบัญญัติขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการบังคับช าระหนี้ใน
กรณีที่ลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ซึ่งเป็นเร่ืองระหว่างเจ้าหนี้หนึ่งรายกับลูกหนี้ เท่านั้น วิธีพิจารณา 
จึงสลับซับซ้อน51 ทั้งสองฝ่ายต้องปกป้องผลประโยชน์กันเอง ไม่มีบทบัญญัติในการเร่งรัดกระบวน
พิจารณาที่ชัดเจน ในขณะที่คดีล้มละลายต้องค านึงถึงความเป็นเจ้าหนี้ทั้งหลายที่จะต้องได้รับเงินที่
ลูกหนี้ค้างช าระแต่ตนโดยรวดเร็ว เพราะในทางธุรกิจนั้นเจ้าหนี้ทั้งหลายก็มักจะเป็นหนี้ผู้อ่ืนอีก
ทอดหนึ่งจึงต้องการน าเงินไปช าระหนี้ของเจ้าหนี้เอง และลักษณะอย่างหนึ่งขอคดีล้มละลาย คือ 
จะมีผู้เกี่ยวข้องมากโดยเฉพาะเจ้าหนี้ทั้งหลายของลูกหนี้  จ าต้องมีวิธีการเฉพาะในการจัดการกับ
บุคคลต่าง ๆ ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องจึงจะท าให้คดีเป็นไปโดยเร็วได้  เพราะการที่คดีล่าช้า 
เนื่องจากการกระท าของบุคคลเพียงคนเดียวจะมีผลกระทบท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในคดีทุกคนให้ได้รับความเสียหาย และเจ้าหนี้ทั้งหลายย่อมต้องการที่จะได้รับช าระหนี้คืนเป็น
จ านวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนั้น วิธีพิจารณาคดีล้มละลายต้องวางหลักเกณฑ์มิให้ต้องมี
การเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในคดีมาก เพื่อที่จะได้ไม่กระทบกับกองทรัพย์สินของลูกหนี้ 
เช่น เก็บค่าขึ้นศาลเพียง 500 บาท เก็บเงินประกันค่าใช้จ่าย 5,000 บาท เป็นต้น ด้วยเหตุนี้คดี

                                                                 
49  พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 8. และศึกษาเปรียบเทียบได้กับ Bankruptcy Act 

1914 section 1 ของประเทศอังกฤษ. 
50  จาก การฟ้องคดีล้มละลายและวิธีปฏิบัติในศาลล้มละลายกลาง (น. 12), โดย พิชัย นิลทองค า ข, 2544, 

กรุงเทพฯ: อฑตยามิเล็นเนียน. 
51  จาก ค าอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 1 (น. 6), โดย ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2521, 

กรุงเทพฯ:  ชวนพิมพ์. 
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ล้มละลายจึงต้องมีวิธีพิจารณาเฉพาะเพื่อรองรับมาตรการของกฎหมายที่มีขึ้นเพื่อแก้ปัญหาของ  
การที่ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวได้ 

6.  คดีล้มละลายเป็นคดีที่ให้สิทธิของเจ้าหนี้มีประกัน ย่อมได้รับความคุ้มครองและ
การปฏิบัติที่ดีกว่าเจ้าหนี้ไม่มีประกัน52 

หลักการในเร่ืองนี้เป็นหลักส าคัญอีกประการหนึ่งในในคดีล้มละลาย โดยในช่วงเวลาที่
ลูกหนี้สามารถช าระหนี้ได้ ความแตกต่างระหว่างเจ้าหนี้มีประกันหรือเจ้าหนี้ทรัพย์สิทธิกับเจ้าหนี้
ไม่มีประกันที่มีต่อลูกหนี้ยังไม่เห็นเด่นชัดนัก สิทธิเรียกร้องที่ไม่มีประกันจะเป็นเพียงบุคคลสิทธิซึ่ง
เป็นเพียงสิทธิเรียกร้องให้ช าระหนี้ตามมูลหนี้โดยอาศัยกระบวนการทางศาลและสิทธิดังกล่าว  
สามารถบังคับได้แต่เฉพาะกับทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ไม่ตกอยู่ภายใต้ภาระผูกพันของเจ้าหนี้มี
ประกัน นอกจากนี้สิทธิดังกล่าวจะอยู่ภายใต้หลักในเร่ืองบุริมสิทธิด้วยส าหรับกรณีที่ลูกหนี้ตกอยู่
ในสภาวะที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวนั้น เจ้าหนี้ไม่มีประกันจะไม่สามารถ
ด าเนินการฟ้องร้องเพื่อบังคับตามสิทธิของตนได้เป็นส่วนตัว  สิทธิของเจ้าหนี้ดังกล่าวจะแปลง
สภาพเป็นสิทธิในการพิสูจน์หนี้ ยื่นขอช าระหนี้ หรือมีส่วนร่วมกับเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกัน อ่ืน ๆ 
ในขณะที่เจ้าหนี้มีประกันหรือเจ้าหนี้ที่มีทรัพยสิทธิ  เช่น เจ้าหนี้จ านอง เจ้าหนี้ที่มีทรัพย์สินเป็น
หลักประกันการช าระหนี้อยู่ในครอบครอง สามารถที่จะแยกทรัพย์สินดังกล่าวนั้นออกจากบรรดา
เจ้าหนี้สามัญทั่วไปได้ 

7.  คดีล้มละลายเป็นคดีที่ป้องกันลูกหนี้ที่ไม่สุจริตและการกระท าใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม
อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหน้ีทั้งหลาย53 

ในคดีล้มละลาย ทรัพย์สินที่ลูกหนี้มีอยู่ถูกท าให้ลดน้อยลงหรือท าให้หมดไปด้วยการ
โอน การให้สิทธิพิเศษ การให้ประโยชน์หรือการกระท าใด ๆ ที่ลูกหนี้ได้กระท าขึ้นโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในช่วงเวลาที่ลูกหนี้อยู่ในสภาวะที่ประสบปัญหาทางการเงินหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวซึ่ง  
ไม่ยุติธรรมต่อบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลาย การกระท าดังกล่าวนอกจากจะท าให้เจ้าหนี้เดิมได้รับความ
เสียหาย เนื่องจากทรัพย์สินที่จะน ามาจัดสรรช าระหนี้ให้บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายต้องลดน้อยลงอันมี
ผลต่อการได้รับช าระหนี้ของเจ้าหนี้เหล่านั้นแล้ว ยังมีผลให้บุคคลนอกเข้าใจผิดในสถานะการเงิน 
หรือสิทธิในทรัพย์สินของลูกหนี้ด้วย  ดังนั้น จึงจ า เป็นต้องมีการป้องกันการโอน การให้
หลักประกันหรือการกระท าใด ๆ ที่ท าขึ้นในขณะที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือในช่วงเวลาที่กฎหมาย

                                                                 
52  From Principles of corporate Insolvency Law (p. 20), by Goode, R.M. 
53  Ibid. 
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ก าหนด โดยก าหนดให้การกระท าดังกล่าวตกเป็นโมฆะ และก าหนดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
มีอ านาจร้อง ขอให้ศาลมีค าสั่งเพิกถอนการกระท าดังกล่าวได้54 
 
2.5  วัตถุประสงค์หลักของกฎหมายล้มละลาย 

เมื่อลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้และความรับผิดอ่ืน ๆ ของตนเมื่อครบก าหนดช าระ
ระบบกฎหมายส่วนใหญ่บัญญัติกลไกทางกฎหมายในการจัดการให้มีการช าระหนี้คงค้างที่มีการ
เรียกร้องให้ช าระจากทรัพย์สินของลูกหนี้ ซึ่งถึงแม้วิธีการทางกฎหมายของแต่ละประเทศจะมีความ
แตกต่างกันออกไป แต่มีความเห็นพ้องต้องกันอย่างกว้างขวางว่าข้อบัญญัติเกี่ยวกับการล้มละลายที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลควรมีจุดมุ่งหมายในการบรรลุวัตถุประสงค์หลักที่ระบุไว้ใน
ลักษณะที่มีสมดุล โดยไม่ว่ากฎหมายจะก าหนดในรูปแบบใดเพื่อให้บรรลุวัตลุประสงค์ดังกล่าว 
กฎหมายล้มละลายจะต้องเป็นส่วนส่งเสริมและสอดคล้องกับคุณค่าทางกฎหมายและทางสังคมที่
กฎหมายล้มละลายนั้นได้บัญญัติขึ้นมาและจะคงอยู่ในท้ายที่สุด  ถึงแม้ว่ากฎหมายล้มละลาย
โดยทั่วไปจะมีบทบัญญัติแตกต่างไป แต่บทบัญญัติดังกล่าวไม่ควรให้ผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกับหลักการ
ที่กฎหมายอ่ืนนอกเหนือจากกฎหมายล้มละลายใชเ้ป็นเกณฑ์ ในขณะที่กฎหมายล้มละลายประสงค์
ที่จะบรรลุผลที่แตกต่างไปจากหรือเบี่ยงเบนไปจากหลักการพื้นฐานของกฎหมายอ่ืน แต่สิ่งที่พึง
ประสงค์อย่างยิ่งก็คือ ผลที่ได้ดังกล่าวเป็นผลิตผลของการพิจารณาอย่างรอบคอบและนโยบายที่
ตระหนักในแนวทางดังกล่าว ดังนั้น หน่วยงานระหว่างประเทศอย่าง UNCITRAL ได้ให้ความเห็น
ต่อร่างข้อแนะน าในการออกกฎหมายล้มละลาย (UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency 
Law) ไว้ในการประชุมสมัยที่  3755 ซึ่งก าหนดวัตถุประสงค์หลักของการด าเนินคดีล้มละลาย  
ไว้ดังนี้56 

1.  การสร้างความแน่นอนให้เกิดขึ้นในตลาดเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพและการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

กฎหมายล้มละลายและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับกฎหมายล้มละลายเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญในการช่วยให้ประเทศต่าง ๆ สามารถบรรลุประโยชน์และหลีกเลี่ยงกับดักของการ
รวมกันเป็นหนึ่งเดียวระหว่างระบบการเงินของประเทศกับระบบการเงินระหว่างประเทศ โดย

                                                                 
54  พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 113 มาตรา 114 และ มาตรา 115. 
55  ประชุมที่นิวยอร์ก ระหว่างวันที่ 14-25 มิถุนายน 2547 ปรากฏตามเอกสาร A/CN.9/WG.V/WP.70 

Part (pp. 10-14). 
56  จาก แนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของคณะกรรมาธิการว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

แห่งสหประชาชาติ (UNCITRAL) (น. 12-18). เล่มเดิม. 
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กฎหมายและหน่วยงานเหล่านี้ควรส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างของธุรกิจที่สามารถด ารงอยู่ได้
และการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการปิดกิจการและการโอนทรัพย์สินของธุรกิจที่
ประสบความล้มเหลว และอ านวยความสะดวกในการจัดหาเงินทุนส าหรับการเร่ิมต้นใหม่ของธุรกิจ
และการฟื้นฟูกิจการ รวมทั้งช่วยให้การประเมินความเสี่ยงของการให้สินเชื่อสามารถกระท าได้   
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยวัตถุประสงค์หลักของกฎหมายล้มละลาย ดังต่อไปนี้
ควรได้รับการด าเนินการเพื่อเสริมสร้างความแน่นอนในตลาดและส่งเสริมเสถียรภาพ และการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

2.  การเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินให้สูงที่สุด 
ผู้เข้าร่วมในกระบวนการล้มละลายควรมีแรงจูงใจอย่างมากในการด าเนินการให้

ทรัพย์สินมีมูลค่าสูงสุด เน่ืองจากจะช่วยให้มีการแบ่งทรัพย์สินช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้โดยรวมได้มาก 
ยิ่งขึ้นและลดภาระของการมีหน้ีสินล้นพ้นตัว การบรรลุเป้าหมายนี้มักน าไปสู่การบรรลุความสมดุล
ของการกระจายความเสี่ยงระหว่างคู่กรณีที่ ร่วมอยู่ในกระบวนการล้มละลาย  ตัวอย่างเช่น 
บทบัญญัติเกี่ยวกับการยกเลิกเพิกถอนธุรกรรมที่ผ่านมา สามารถท าให้เกิดความมั่นใจได้ว่า เจ้าหนี้
จะได้รับการปฏิบัติด้วยความเท่าเทียมกันและเป็นการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินของลูกหนี้  โดยการ
เอามูลค่าของทรัพย์สินกลับคืนมาเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ทุกราย ในขณะเดียวกัน การเพิกถอน
ดังกล่าว สามารถท าลายความสามารถในการคาดการณ์ได้ถึงความสัมพันธ์ทางสัญญา  ซึ่งมี
ความส าคัญต่อการตัดสินใจในการลงทุน ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างจุดมุ่งหมายที่ต่างกันของ
กระบวนการล้มละลาย ในท านองเดียวกัน ก็มีความจ าเป็นในการสร้างความสมดุลระหว่างการช าระ
บัญชีที่รวดเร็วกับการใช้ความพยายามในระยะยาวในการฟื้นฟูกิจการซึ่งอาจก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่
เจ้าหนี้ และความสมดุลระหว่างความต้องการเงินลงทุนใหม่เพื่อรักษาหรือเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สิน
กับผลกระทบและต้นทุนของการลงทุนใหม่ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียในปัจจุบัน รวมทั้งความสมดุล
ระหว่างบทบาทที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้ดุลยพินิจของผู้แทนในคดี
ล้มละลายกับขอบเขตที่เจ้าหนี้สามารถสอดส่องการใช้ดุลยพินิจนั้น เพื่อคุ้มครองกระบวนการทาง
กฎหมาย และเพื่อให้เกิดมูลค่าสูงสุด 

3.  การสร้างความสมดุลระหว่างการช าระบัญชี และการฟื้นฟูกิจการ 
วัตถุประสงค์หลักข้อแรกในการเพิ่มมูลค่าให้สูงสุดนั้น มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ

การบรรลุความสมดุลในกฎหมายล้มละลายระหว่างการช าระบัญชีและการฟื้นฟูกิจการโดย
กฎหมายล้มละลายจ าต้องสร้างสมดุลระหว่างประโยชน์ระหว่างการรับช าระหนี้ภายในระยะเวลา  
อันสั้นผ่านทางการช าระบัญชี (ซึ่งมักจะเป็นวิธีการที่เจ้าหนี้มีประกันเลือก) กับการรักษาไว้ซึ่งมูลค่า
ธุรกิจของลูกหนี้ โดยวิธีการฟื้นฟูกิจการ (ซึ่งมักจะเป็นวิธีการที่เจ้าหนี้ไม่มีประกันและลูกหนี้เลือก) 
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การบรรลุซึ่งสมดุลดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อข้อพิจารณาทางด้านนโยบายสังคมอ่ืน ๆ อาทิเช่น 
การสนับสนุนการพัฒนาของชนชั้นผู้ประกอบการและปกป้องการจ้างแรงงาน  ทั้งนี้กฎหมาย
ล้มละลายควรรวมถึงความเป็นไปได้ของการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ให้เป็นทางเลือกแทนการช าระ
บัญช ีซึ่งเจ้าหนี้จะได้รับการช าระหนี้ไม่น้อยกว่าในกรณีของการช าระบัญชีโดยที่เจ้าหนี้ไม่สมัครใจ 
และคุณค่าของลูกหนี้ต่อสังคมและต่อเจ้าหนี้อาจเพิ่มพูนให้สูงค่าได้อย่างมากโดยการยินยอมให้
ลูกหนี้ด าเนินกิจการต่อไป โดยการด าเนินการดังกล่าวตั้งอยู่บนทฤษฏีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ว่าการ
ด ารงรักษาไว้ซึ่งองค์ประกอบที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อธุรกิจอาจท าให้ได้มูลค่าที่สูงกว่าการ
แยกจ าหน่ายธุรกิจดังกล่าวออกเป็นส่วน ๆ โดยกฎหมายล้มละลายควรบัญญัติ  ให้มีการแปลง
รูปแบบของกระบวนการหนึ่งไปสู่อีกกระบวนการหนึ่งตามสภาวการณ์ที่เหมาะสมด้วย เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่ากระบวนการในกฎหมายล้มละลายจะไม่ถูกใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง  ไม่ว่าจะโดย
เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ และมีวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ปัญหาทางด้านการเงินของลูกหนี้ 

4.  การด าเนินการให้เกิดความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (equitable treatment) 
ต่อเจ้าหนี้ซึ่งอยู่ในสถานะคล้ายกัน  

วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต้ังอยู่บนความคิดที่ว่าในกระบวนการทาง
กฎหมายโดยรวม เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิตามกฎหมายเช่นเดียวกันควรได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 
โดยได้รับส่วนแบ่งการช าระคืนหน้ีตามล าดับหนี้และส่วนได้เสียในหนี้ของตน วัตถุประสงค์หลักนี้ 
ยอมรับว่าเจ้าหนี้ทุกรายไม่จ าเป็นต้องได้รับการปฏิบัติเหมือนกัน แต่ได้รับการปฏิบัติในลักษณะที่
สะท้อนถึงการต่อรองที่แตกต่างกันออกไป ที่มีระหว่างเจ้าหนี้ดังกล่าวกับลูกหนี้  ประเด็นข้างต้น
อาจไม่เป็นประเด็นที่ส าคัญในกรณีที่ไม่มีสัญญาเกี่ยวกับหนี้โดยเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้อาทิเช่น ใน
กรณีของผู้เรียกร้องค่าเสียหาย (ตัวอย่างเช่น การเรียกร้องในเร่ืองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อ
สิ่งแวดล้อม) และหน่วยงานราชการด้านภาษี แม้ว่าการปฏิบัติด้วยความเท่าเทียมกันอาจจะถูกแก้ไข
ดัดแปลงโดยนโยบายทางด้านสังคมเกี่ยวกับล าดับการช าระหนี้ก่อน และการหลีกทางให้แก่ผู้มีสิทธิ
เรียกร้องหรือผู้ส่วนได้เสียที่มีสิทธิในล าดับก่อน ตัวอย่างเช่นที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย กระนั้น
ก็ตามหลักการเกี่ยวกับการปฏิบัติด้วยความเท่าเทียมกันก็ยังคงความส าคัญอยู่ โดยการด าเนินการให้
เกิดความมั่นใจว่าการจัดล าดับการช าระหนี้ให้ก่อนของเจ้าหนี้ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมีผลต่อสมาชิก
ทั้งหมดของกลุ่มในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้  นโยบายว่าด้วยการปฏิบัติด้วยความเท่าเทียมกัน
ครอบคลุมในหลายด้านของกฎหมายล้มละลาย รวมถึงการใช้วิธีการพักการด าเนินคดีหรือการระงับ
ชั่วคราว การก าหนดเร่ืองการระงับการกระท าและธุรกรรมและการฟื้นฟูมูลค่าของทรัพย์สินในคดี
ล้มละลาย การจัดกลุ่มของหนี้ วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการฟื้นฟูกิจการและกลไกในการแบ่ง
ทรัพย์สินช าระหนี้ ทั้งนี้ กฎหมายล้มละลายควรแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกลฉ้อฉลและความล าเอียงที่
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อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีความยุ่งยากทางด้านการเงินโดยบทบัญญัติของกฎหมาย ตัวอย่างเช่น บัญญัติ
ให้สามารถบอกล้างการกระท าและธุรกรรมที่ท าให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิที่เท่าเทียมกันของ
เจ้าหนี้ได ้

5 .  การให้มีการแก้ปัญหาการล้มละลายด้วยวิธีการที่ทันต่อเหตุการณ์  มีประสิทธิภาพ
และเป็นกลางปัญหาการล้มละลายควรได้รับการจัดการและแก้ไขในลักษณะที่เป็นระเบียบรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงการสะดุดหยุดลงอย่างเกินควรของธุรกิจและกิจกรรมของลูกหนี้  
และเพื่อลดค่าใช้จ่ายของการด าเนินกระบวนการทางกฎหมายให้มีจ านวนน้อยที่สุดเท่ าที่จะเป็นไป
ได้ ทั้งนี้  การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและในเวลาอันเหมาะสมจะช่วยสนับสนุน
วัตถุประสงค์ในการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินให้สูงที่สุด ในขณะที่ความเป็นกลางจะช่วยสนับสนุน
เป้าหมายของการปฏิบัติด้วยความเท่าเทียมกันโดยกระบวนการทั้งหมดจ าต้องได้รับการพิจารณา
ด้วยความรอบคอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่ท าให้ขาดความคล่องตัวในการด าเนินการ 
ในขณะเดียวกัน ควรให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งกับการช าระบัญชีของธุรกิจที่ไม่อาจด ารงอยู่ต่อไป
ได้และที่ไม่มีประสิทธิภาพ และความอยู่รอดของธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการ
ด าเนินต่อไปได้ นอกจากนี้ การแก้ปัญหาทางด้านการเงินของลูกหนี้ด้วยความรวดเร็วและเป็น
ระเบียบสามารถส่งเสริมให้เกิดขึ้นได้ด้วยกฎหมายล้มละลายที่สามารถเข้าถึงกระบวนการล้มละลาย
ได้ง่าย โดยการอ้างอิงหลักเกณฑ์ที่มีความชัดเจนและที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป (objective criteria) 
โดยจัดให้มีวิธีการที่สะดวกในการระบุ เก็บ รักษา และเอาคืนซึ่งทรัพย์สินและสิทธิที่ควรน ามาใช้
ในการช าระหนี้ของลูกหนี้ซึ่งอ านวยความสะดวกต่อการเข้าร่วมของลูกหนี้และเจ้าหนี้โดยให้มี
ความล่าช้าและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  จัดให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม
ส าหรับการดูแลและบริหารกระบวนการ (รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญและสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง) และ 
มีผลให้มีวิธีการแก้ไขภาระและความรับผิดทางด้านการเงินของลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.  การดูแลรักษาทรัพย์สินในคดีล้มละลายเพื่อการจัดสรรแก่เจ้าหนี้ด้วยความ 
เท่าเทียมกัน 

กฎหมายล้มละลายควรรักษาทรัพย์สินและขัดขวางการแยกทรัพย์สินของลูกหนี้
ออกเป็นส่วน ๆ ก่อนเวลาที่เหมาะสมโดยเจ้าหนี้รายหนึ่งรายใดที่ท าการบังคับช าระหนี้ของตน 
เนื่องจากการกระท าดังกล่าวมักจะเป็นการลดมูลค่าโดยรวมของกองทรัพย์สินของลูกหนี้ที่มีอยู่
ส าหรับการช าระหนี้ต่าง ๆ ที่ลูกหนี้มีและอาจขัดขวางการฟื้นฟูกิจการหรือการขายธุรกิจบน
หลักการที่ให้ธุรกิจยังคงด าเนินอยู่ต่อไป การพักการด าเนินคดีที่เจ้าหนี้ยื่นฟ้องท าให้ลูกหนี้มีเวลาใน
การด าเนินการต่าง ๆ และท าให้สามารถตรวจสอบสถานการณ์ด้านการเงินของลูกหนี้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มมูลค่าสูงสุดของทรัพย์สินของลูกหนี้และการปฏิบัติต่อ
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เจ้าหนี้ด้วยความเท่าเทียมกันทั้งนี้อาจจ าต้องมีกลไกบางประการในการสร้างความมั่นใจว่า  การพัก
การด าเนินคดีไม่กระทบถึงสิทธิของเจ้าหน้ีมีประกัน  

7.  การสร้างความมั่นใจว่ากฎหมายล้มละลายมีความโปร่งใสและสามารถคาดการณ์ได้ 
และเป็นกฎหมายที่ให้แรงจูงใจในการเก็บรวบรวมและกระจายข้อมูล  

กฎหมายล้มละลายควรมีความโปร่งใสและคาดการณ์ได้ ซึ่งจะท าให้ผู้ที่อาจจะให้กู้และ
เจ้าหนี้สามารถเข้าใจการด าเนินการของกระบวนการล้มละลายและสามารถประเมินความเสี่ยง
เกี่ยวกับฐานะของตนในฐานะเจ้าหนี้หากเกิดการล้มละลาย อันจะเป็นการส่งเสริมเสถียรภาพ 
ในด้านความสัมพันธ์ในเชิงพาณิชย์และส่งเสริมการให้กู้เงินและการลงทุนโดยมีอัตราค่าเสี่ยงภัยที่
ต่ าลง ทั้งนี้ ความโปร่งใสและการสามารถคาดการณ์ได้จะท าให้เจ้าหนี้สามารถได้รับความกระจ่าง
เกี่ยวกับล าดับของการช าระหนี้ หลีกเลี่ยงข้อพิพาทโดยการให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ซึ่ง
สามารถใช้เป็นข้อมูลในการประเมินสิทธิและความเสี่ยงภัยที่เกี่ ยวข้อง และช่วยก าหนดขอบเขต
ของการใช้ดุลยพินิจใด ๆ การใช้กฎหมายล้มละลายในลักษณะที่ไม่อาจคาดการณ์ ได้อาจเป็นการ
ท าลายไม่เฉพาะต่อความเชื่อมั่นของผู้ที่ร่วมในกระบวนการล้มละลาย แต่ยังจะท าลายความเต็มใจ
ของบุคคลดังกล่าวในการให้สินเชื่อและการตัดสินใจลงทุนก่อนการเกิดการล้มละลาย ทั้งนี้ 
กฎหมายล้มละลายควรระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับบทบัญญัติต่าง ๆ ของกฎหมายอ่ืนที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการด าเนินกระบวนการล้มละลายให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (ตัวอย่างเช่น กฎหมายเกี่ยวกับ
แรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชย์และสัญญา กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร กฎหมายที่กระทบต่อ
อัตราแลกเปลี่ยน การหักบัญชีและการหักกลบลบหนี้ การแปลงหนี้เป็นทุน และแม้แต่กฎหมายว่า
ด้วยครอบครัวและการสมรส) นอกจากนี้ กฎหมายล้มละลายควรสร้างความมั่นใจว่า มีข้อมูลที่
เพียงพอเกี่ยวกับสถานะของลูกหนี้ ควรมีมาตรการที่ให้แรงจูงใจในการกระตุ้นให้ลูกหนี้เปิดเผย
ฐานะของตนและในกรณีที่ เหมาะสม มีบทก าหนดโทษส าหรับการไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว  
การมีข้อมูลเช่นว่านี้จะท าให้ผู้ที่มีความรับผิดชอบในการบริหารและดูแลกระบวนการล้มละลาย 
(ศาลหรือหน่วยงานด้านการปกครอง ผู้แทนในคดีล้มละลาย) และเจ้าหนี้สามารถประเมิน
สถานการณ์ด้านการเงินของลูกหนี้ และพิจารณาก าหนดวิธีการแก้ไขที่มีความเหมาะสมที่สุด  

8.  การยอมรับสิทธิของเจ้าหนี้ที่มีอยู่และการก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการ
จัดล าดับของสิทธิเรียกร้องในล าดับก่อน  

การยอมรับและการบังคับใช้ในกระบวนการล้มละลายซึ่งสิทธิต่าง  ๆ ที่แตกต่างกันที่
เจ้าหนี้มีต่อลูกหนี้และทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อนเร่ิมกระบวนการล้มละลาย จะสร้างความแน่นอนให้
เกิดขึ้นในตลาด และสนับสนุนการให้สินเชื่อ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสิทธิและล าดับการช าระหนี้ก่อน 
ส าหรับเจ้าหนี้มีประกัน การมีหลักเกณฑ์ที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการจัดล าดับการช าระหนี้ก่อนของ
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เจ้าหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันและเจ้าหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังการเร่ิมกระบวนการล้มละลายมีความส าคัญใน
การท าให้ผู้ให้กู้สามารถคาดการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์และท าให้เกิดความมั่นใจ  ว่าจะมีการใช้
หลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกัน และท าให้เกิดความมั่นใจในกระบวนการล้มละลาย รวมทั้งท าให้
ผู้เข้าร่วมในกระบวนการทุกรายสามารถใช้มาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับความเสี่ยงของตน 
โดยการจัดล าดับการช าระหนี้ก่อนควรอาศัยการต่อรองในทางการค้าเป็นเกณฑ์เท่าที่จะเป็นไปได้  
และไม่สะท้อนถึงประเด็นทางด้านสังคมและการเมืองที่อาจบิดเบือนผลของการล้มละลาย ดังนั้น 
ล าดับของการช าระหนี้ก่อนที่ไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของอ านาจต่อรองในทางการค้าควรให้มีน้อยที่สุด 
 
2.6  ความแตกต่างระหว่างคดีล้มละลายและคดีแพ่งทั่วไป 

ในการศึกษากฎหมาย แนวทางการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นวิธีการหนึ่งซึ่งท าให้
สามารถเข้าใจกระบวนการของกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น จากลักษณะของคดีล้มละลายและ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินคดีล้มละลาย จะเห็นได้ว่า คดีล้มละลายและคดีแพ่งทั่วไป มีความ
แตกต่างกันดังน้ี  

1.  จุดประสงค์ในการฟ้องคดี  
คดีแพ่งสามัญ เจ้าหนี้ฟ้องคดีเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้นั้นเองเท่านั้น ส่วนคดีล้มละลาย

เจ้าหนี้ฟ้องเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย กล่าวคือ คดีแพ่งสามัญคนที่จะเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือ
ได้รับส่วนแบ่งในทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา  จะต้องเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา
เหมือนกัน57 ส่วนในคดีล้มละลายนั้นไม่ว่าเจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดหรือหลายคนจะรวมกันฟ้องก็ตาม 
เมื่อศาลมีค าพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของลูกหนี้แล้ว เจ้าหนี้อ่ืนที่มิได้ฟ้องก็มีสิทธิจะมาขอส่วนแบ่งหรือ
ส่วนเฉลี่ยจากทรัพย์สินของลูกหนี้ผู้ล้มละลายนั้นได้จากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โดยที่ตนไม่ได้
ฟ้อง โดยการยื่นค าขอรับช าระหนี้58 

2.  การบังคับคดี 
คดีแพ่งบังคับเฉพาะทรัพย์สินของลูกหนี้ ส่วนคดีล้มละลายนั้น นอกจากจะกระทบถึง

ทรัพย์สินของลูกหนี้แล้ว ยังกระทบถึงความสามารถในการจัดการทรัพย์สินและเสรีภาพของลูกหนี้
ด้วย ข้อน้ีหมายความว่าคดีแพ่งเมื่อเจ้าหน้ีชนะคดีแล้วบังคับลูกหนี้ได้เฉพาะการยึดทรัพย์ของลูกหนี้
เท่านั้น59 ส่วนคดีล้มละลายนั้น เมื่อศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถในการ

                                                                 
57  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271. 
58  พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 27 มาตรา 91 มาตรา 94 และมาตรา 96. 
59  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 278. 
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จัดทรัพย์สิน การครอบครองทรัพย์สินของลูกหนี้ตกเป็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์60 และ 
ในส่วนที่เกี่ยวกับเสรีภาพลูกหนี้ที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลายแล้วจะย้ายที่อยู่  จะออกไป
ต่างประเทศ ต้องขออนุญาตหรือต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ 61 เหตุนี้เสรีภาพของ
ลูกหนี้จึงถูกกระทบกระเทือนด้วย  

3.  การชั่งน้ าหนักพยานหลักฐาน   
การพิจารณาในคดีล้มละลายให้ศาลพิจารณาเอาความจริงตามมาตรา  9 มาตรา 10  

ถ้าศาลพิจารณาได้ความจริง ให้ศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด แต่ถ้าไม่ได้ความจริง
หรือลูกหนี้น าสืบได้ว่าอาจช าระหนี้ได้ทั้งหมดหรือมีเหตุที่ไม่ควรให้ลูกหนี้ล้มละลาย  ให้ศาล 
ยกฟ้อง62 โดยปกติเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์มีหน้าที่น าสืบก่อน ถ้าฟังไม่ได้ศาลยกฟ้องได้เลย แต่ถ้าฟังได้
จึงค่อยพิจารณาหลักฐานของทางฝ่ายลูกหนี้ว่าสามารถช าระหนี้ได้หรือไม่ หากไม่สามารถช าระหนี้
ได้ จึงจะพิจารณาต่อมาว่ามีเหตุที่ลูกหนี้ไม่สมควรล้มละลายหรือไม่  นอกจากนี้ ในคดีล้มละลาย
คู่ความจะท าสัญญาประนีประนอมยอมความกันว่าหากผิดนัดให้ศาลพิพากษาให้ล้มละลายไม่ได้ 63

ส่วนการพิจารณาในคดีแพ่งสามัญนั้นเป็นการด าเนินการตามหลักความตกลงหรือเจรจา  ที่คู่ความ
ตกลงกันว่าประเด็นใดและข้อเท็จจริงอะไรบ้างคู่ความจะน ามาสืบแสดงให้ศาลเห็นและข้อเท็จจริง
อะไรที่ไม่มีความจ าเป็นในการน าสืบพิสูจน์ต่อศาล หากคู่ความรับข้อเท็จจริงกันในเร่ืองใด คู่ความก็
ไม่ต้องสืบพยานในเร่ืองดังกล่าว64 ให้ศาลมีอ านาจเต็มที่ในอันที่จะวินิจฉัยว่าพยานหลักฐานที่
คู่ความน าสืบนั้นจะเกี่ยวกับประเด็นและเป็นอันเพียงพอให้เชื่อฟังเป็นยุติได้หรือไม่  แล้วพิพากษา
ไปตามนั้น65 และหากคู่ความทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ ก็อาจท าสัญญาประนีประนอมยอม
ความในศาลได้66 

4.  การด าเนินกระบวนพิจารณา  
การพิจารณาคดีล้มละลายต้องด าเนินกระบวนพิจารณาเป็นการเร่งด่วน บังคับให้ศาล

ต้องเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีเข้มงวดกว่าคดีแพ่งทั่วไป โดยศาลล้มละลายนั่งพิจารณาคดี
ติดต่อกันไปโดยไม่เลื่อนคดีจนกว่าจะเสร็จการพิจารณา เว้นแต่เหตุจ าเป็นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้

                                                                 
60  พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 22. 
61  พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 67(3). 
62  พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 14. 
63  ค าพิพากษาฏีกาที่ 179/2524. 
64  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 183. 
65  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 104. 
66  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 138. 
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เท่านั้น เมื่อการพิจารณาคดีกฎหมายก็บังคับให้ศาลล้มละลายรีบท าค าพิพากษาหรือค าสั่งโดยเร็ว67

ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเสียหายแก่เจ้าหนี้ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากทรัพย์สินของลูกหนี้ไม่เพียง
พอที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้และรีบยุติปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการล้มละลายให้ได้ก่อนจะส่งผล
กระทบเป็นวงกว้างต่อเศรษฐกิจ ส่วนวิธีการฟ้องคดีแพ่งสามัญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งไม่สามารถท าได้ ในคดีแพ่งสามัญนั้นการพิจารณามีขั้นตอนมากไม่เข้มงวดในความ
รวดเร็ว ทั้งนี้อาจเป็นเพราะส าหรับในคดีแพ่งสามัญนั้นความรวดเร็วในการพิจารณาคดีไม่ใช่หัวใจ
ของคดีแต่อยู่ที่การที่เจ้าหนี้บังคับให้ลูกหนี้ช าระหนี้ได้ 
 
2.7  ทฤษฏีและหลักการท่ีเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย 

หลักการที่ส าคัญสูงสุดของกฎหมายล้มละลายก็คือหลักที่ประสงค์ให้เจ้าหนี้ได้รับช าระ
หนี้เสมอภาคทั่วหน้ากัน ซึ่งหมายถึง หลักความเท่าเทียมกัน และได้รับส่วนบ่งในอัตราที่เสมอหน้า
กันในกองทรัพย์สินของลูกหนี้ (the assets of insolvents) และได้รับส่วนแบ่งในอัตราที่เสมอหน้า
กันในกองทรัพย์สินของลูกหนี้  (the assets of insolvents) ระหว่างเจ้าหนี้ด้วยกัน  จึงมีทฤษฏีและ
หลักการที่เกี่ยวกับกฎหมายล้มละลายเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี ้

2.7.1  ทฤษฏีที่ว่าด้วยการต่อรองของเจ้าหน้ี  
ทฤษฏีที่ว่าด้วยการต่อรองของเจ้าหนี้  (The creditors’ bargain theory) ทฤษฎีนี้เห็นว่า 

กฎหมายล้มละลายควรมีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้  และบุคคลอ่ืนที่อาจได้รับผลกระทบ
จากการล้มละลายของลูกหนี้ทั้ง  ๆ ที่มิได้เกี่ยวข้องกับกฎหมายล้มละลาย และไม่ควรปกป้อง
ประโยชน์ของผู้ที่มิใช่เจ้าหนี้ 

2.7.2  ทฤษฏีที่ว่าด้วยชุมชน  
 ทฤษฏีที่ว่าด้วยชุมชน (Communitarian Theory) นี้ตรงข้ามกับทฤษฏีแรกโดยถือ

ประโยชน์ของมหาชนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง ผู้ที่ติดต่อค้าขายกับลูกหนี้ รัฐบาล ผู้บริโภค 
เพื่อนบ้าน ชุมชนท้องถิ่น ผู้ที่ร่วมอยู่ในสังคมกับลูกหนี้ เพราะการล้มละลายก่อให้เกิดปัญหาทาง
เศรษฐกิจในวงกว้าง มิใช่เฉพาะปัญหาของเจ้าหนี้เท่านั้น  

2.7.3  ทฤษฏีที่ว่าด้วยการเข้าถึงค่านิยมอันหลากหลาย  
 ทฤษฏีที่ว่าด้วยการเข้าถึงค่านิยมอันหลากหลาย (Multiple Values Approach) นี้เห็นว่า 

นอกจากประโยชน์ของเจ้าหนี้แล้ว  ควรพิจารณาถึงสิ่งอ่ืนที่มีความส าเร็จ  เช่น การเผยแพร่
กระบวนการล้มละลาย การคุ้มครองการลงทุนของสาธารณะการยึดมั่นในจริยธรรมธุรกิจ  

                                                                 
67  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พุทธศักราช 2542 มาตรา 15.  
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การคุ้มครองประโยชน์ของบุคคลผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจต่อไปของลูกหนี้โดยศาลเป็นผู้สร้าง
ความเป็นธรรมและความยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ68  

2.7.4  หลักการแบ่งทรัพย์สินภายใต้หลักความเสมอภาค 
หลักการแบ่งทรัพย์สินภายใต้หลักความเสมอภาค (pari passu) การพิจารณาตามหลัก

แห่งความยุติธรรมและเพื่อประโยชน์ร่วมกันของบรรดาเจ้าหนี้  โดยไม่ควรที่จะมีการแก่งแย่งกัน
บังคับเอากับกองทรัพย์สินของลูกหนี้จึงมีหลักการแบ่งทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้ตามหลักสัดส่วน ซึ่ง
หมายถึง หลักความเท่าเทียมกัน และได้รับส่วนแบ่งในอัตราที่เสมอกันในกองทรัพย์สินของลูกหนี้
ระหว่างเจ้าหนี้ด้วยกัน แต่ก็มีข้อยกเว้นส าหรับกรณีเจ้าหนี้มีประกัน และการหักกลบลบหนี้  
โดยกฎหมายล้มละลายมีกระบวนการในการรวบรวมบรรดาทรัพย์สินของลูกหนี้และทรัพย์สินที่
น ามาแบ่งช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ในคดีล้มละลาย และกระบวนการรวบรวมบรรดาหนี้ทั้งหลายที่
ลูกหนี้มีอยู่ต่อบรรดาเจ้าหนี้ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงก าหนดช าระแล้วหรือไม่ก็ตาม เพื่อที่จะน าทรัพย์สิน
ทั้งหมดที่รวบรวมได้มาแบ่งเฉลี่ยให้กับบรรดาเจ้าหน้ีตามสัดส่วนแห่งหนี้ ตามหลักความยุติธรรมนี้ 
ต้องมีมาตรการควบคุมและรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้และเพิ่มพูนกองทรัพย์สินของลูกหนี้ให้มี
จ านวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะเหตุว่าถ้ากองทรัพย์สินของลูกหนี้มีจ านวนมากขึ้นเท่าใด 
ก็เป็นผลให้ส่วนแบ่งของเจ้าหนี้ที่จะได้รับตามหลักสัดส่วนมีจ านวนมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน  

การรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้และแบ่งทรัพย์สินให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ตามหลัก
สัดส่วนความเสมอภาคนี้ เมื่อลูกหนี้มีหนี้กับเจ้าหนี้และทรัพย์สินของลูกหนี้มีไม่เพียงพอที่จะช าระ
หนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ทุกราย ทรัพย์สินของลูกหนี้ก็จะเป็นประกันหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหมด และ
หลักการบังคับคดีในทางแพ่ง เมื่อเจ้าหนี้คนใดฟ้องร้องบังคับกับลูกหนี้และด าเนินการบังคับคดี
ก่อน ก็ย่อมจะได้รับการช าระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ไปก่อน โดยไม่ต้องค านึงว่ามูลหนี้
เกิดขึ้นก่อนหรือภายหลังเจ้าหนี้อ่ืน เพียงแต่หนี้ต้องถึงก าหนดช าระแล้วเท่านั้น กรณีเช่นนี้ท าให้
เจ้าหนี้ต้องบังคับช าระหนี้เอากับลูกหนี้โดยแก่งแย่งกัน โดยใครที่มาก่อนย่อมได้รับช าระหนี้ไป
ก่อน 

2.7.5  หลักการเร่ิมต้นใหม่  
หลักการเร่ิมต้นใหม่ (Fresh start) เกิดขึ้นมาจากการให้อภัยและการให้โอกาสลูกหนี้

เร่ิมต้นใหม่ เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางของศตวรรษที่  18 โดยวางบทบัญญัติอย่างชัดเจนในประเทศ
สหรัฐอเมริกา หลักการนี้ได้เปลี่ยนไปจาก “ระบบลงโทษ” มาเป็น “ระบบการให้อภัย” โดย 
ให้โอกาสลูกหนี้เร่ิมต้นใหม่ทางการเงินด้วยการปลดภาระหนี้ให้ลูกหนี้ แม้ว่าในช่วงแรกจะเป็นไป

                                                                 
68  จาก กฎหมายล้มละลายฉบับสมบูรณ์ (น. 14), โดย วิชา มหาคุณ ข, 2549, กรุงเทพฯ: นิติบรรณาการ. 
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เพื่อจูงใจให้ลูกหนี้ยอมมอบทรัพย์สินที่ซุกซ่อนอยู่ เพื่อใช้ในการช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ก็ตาม 
จนกระทั่งการให้โอกาสลูกหนี้ได้เร่ิมต้นใหม่ทางการเงิน มิใช่เพื่อมุ่งหวังจูงใจให้ลูกหนี้ให้ความ
ร่วมมือเท่านั้น แต่เร่ิมค านึงถึงหลักความมีมนุษยธรรมและให้ความคุ้มครองแก่ลูกหนี้มากขึ้น 

โดยปรากฏขึ้นคร้ังแรกในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลมลรัฐอเมริกาในคดี 
Williams V. U.S. Fidelity Co. ค าพิพากษาฎีกานี้ได้วางหลักการว่า 

“จุดประสงค์ของกฎหมายล้มละลายมุ่งที่จะรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้  และแปร
สภาพให้เป็นเงินสดเพื่อแจกจ่ายแก่บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลาย และปลดปล่อยลูกหนี้ที่สุจริตจากหนี้สิน 
ให้เขาได้เร่ิมต้นใหม่ โดยหลุดพ้นจากหนี้และความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจ
ผิดพลาด” 

ค าพิพากษาฎีกานี้  ได้วางแนวบรรทัดฐานในการพิจารณาคดีต่อ  ๆ มาซึ่งได้มี 
ค าพิพากษาคดี Local Loan Co.V. Hunt ได้พิพากษาตามหลักการดังกล่าวข้างต้น และยังได้วาง
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมที่ส าคัญคือ หลักการ Fresh Start จะใช้แก่กรณี “ลูกหนี้ที่สุจริต แต่โชคร้าย” 
(honest but unfortunate debtor) เท่านั้น ซึ่งค าพิพากษาฎีกานี้ได้ก าหนดว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิมีชีวิต
อยู่และอยู่รอดในสังคม ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานส่วนบุคคล หากว่าไม่เกินกว่าที่สมควร การรักษาสิทธิ
เช่นน้ีไม่เพียงแต่เป็นความจ าเป็นส่วนบุคคล แต่ยังเป็นสาระส าคัญของสังคมโดยส่วนรวมด้วย การ
ด ารงชีวิตอยู่โดยท ามาหากินมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยระหว่างการไม่ท ามาหากินเลยกับการท า
มาหากินเพื่อเกิดประโยชน์แก่เจ้าหนี้ จึงมีความจ าเป็นในการให้โอกาสเร่ิมต้นใหม่ในชีวิต ซึ่งเป็น
จุดประสงค์ของกฎหมายล้มละลายด้วยที่จะช่วยให้ลูกหนี้อยู่รอด และท ามาหากินต่อไป ดังจะส่งผล
ให้เกิดรายได้ที่จะน ามาช าระหนี้ที่ก่อขึ้นก่อนหน้าที่จะล้มละลายได้” 

2.7.6  หลักการคุ้มครองลูกหนี้  
หลักการคุ้มครองลูกหนี้ เป็นกระบวนการคุ้มครองลูกหนี้ หรือ Automatic Stay มีความ

ประสงค์ของกฎหมายต้องการให้ลูกหนี้ได้รับโอกาสในการหยุดสภาวะการถูกบังคับคดี เพื่อ
ป้องกันมิให้ทรัพย์สินของลูกหนี้ต้องถูกบังคับต่อไป กฎหมายล้มละลายส่วนใหญ่จึงก าหนดนับแต่
วันที่ศาลมีค าสั่งรับค าร้องขอไว้เพื่อพิจารณาให้ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการ Automatic Stay ทันที เหตุ
ที่กฎหมายล้มละลายสร้างมาตรการในการพักบังคับช าระหนี้ขึ้นมาเพราะหลักการพักบังคับช าระ
หนี ้มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการในคดีล้มละลาย โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 

ประการแรก คือเป็นการคุ้มครองเจ้าหนี้โดยป้องกันการแย่งกันบังคับช าระหนี้ของ
เจ้าหนี้แต่ละราย ซึ่งจะท าให้เจ้าหนี้อ่ืนเสียหาย กฎหมายจึงบังคับให้เจ้าหนี้ทั้ง หลายต้องเข้าสู่
กระบวนการทางกฎหมาย เน่ืองจากเมื่อมีการน าทรัพย์สินของลูกหนี้เข้ามาจัดการให้มีระบบมากขึ้น 
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โดยอาจท าการส่งมอบทรัพย์สินของลูกหนี้ให้แก่ทรัสตีเพื่อท าหน้าที่ดูแลรักษาให้  หรือให้ลูกหนี้
นั้นเองท าการครอบครองบริหารทรัพย์สินต่อไปก็ได้  

ประการที่สอง คือเป็นมาตรการที่คุ้มครองลูกหนี้  โดยเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ได้มีเวลา
หยุดพักจากการฟ้องร้องบังคับช าระหนี้จากเจ้าหนี้ทั้งหลาย (Breathing Spell) เพื่อให้ลูกหนี้ได้มี
โอกาสเร่ิมต้นใหม่อีกครั้ง และท าให้มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะมาช าระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ได้อย่าง
เสมอภาคเท่าเทียมกัน เจ้าหนี้แต่ละคนไม่สามารถกดดันหรือบีบบังคับลูกหนี้ให้ช าระหนี้แก่ตนได้
เนื่องจากถูกกระบวนการพักบังคับช าระหนี้ก าหนดห้ามไว้  ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ไว้ให้มากที่สุด  

ดังนั้น เมื่อศาลมีค าสั่งตามที่ร้องขอแล้ว (order for relief) ผลที่ตามมาก็คือ ห้ามมิให้มี
การด าเนินการใด ๆ ต่อลูกหนี้และทรัพย์สินของลูกหนี้ทันทีนับแต่วันนั้น ซึ่งเกิดขึ้นโดยผลของ
กฎหมาย โดยเป็นการห้ามบุคคลใด ๆ (all entities) เข้าไปรบกวนลูกหนี้ ทรัพย์สินของลูกหนี้ และ
ทรัพย์สินในกองทรัพย์สินของลูกหนี้ ไม่ว่าด้วยการกระท าในรูปแบบใด ๆ เช่น ฟ้องลูกหนี้เป็นคดี
แพ่งอ่ืน บังคับช าระหนี้ตามค าพิพากษา เข้าควบคุมหรือครอบครองทรัพย์สินในกองทรัพย์สิน
รวมทั้งการก่อให้เกิด ใช้สิทธิยึดหน่วงหรือบังคับช าระหนี้จากหลักประกันที่เป็นทรัพย์สินในกอง
ทรัพย์สิน นอกจากหนี้ ห้ามมิให้หักกลบลบหนี้กับหนี้อ่ืนที่เจ้าหนี้มีต่อลูกหนี้อยู่ก่อนวันเร่ิมต้นคดี 
และห้ามด าเนินคดีลูกหนี้ต่อศาลภาษีอากรเนื่องจากเป็นบทบัญญัติที่ครอบคลุมการห้ามไว้ทุกกรณี
จึงต้องบัญญัติข้อยกเว้นไว้ด้วย เช่น สามารถฟ้องคดีอาญาได้ หรือกรณีหน่วยงานของรัฐเป็นโจทก์
ฟ้องด าเนินคดีต่อไป หรือบังคับให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษากระท าการหรืองดเว้นกระท าการที่ไม่ใช่
การพิพากษาให้ช าระเงิน69 
 
2.8  ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับกรณีลูกหน้ีไม่อยู่ในฐานะท่ีจะช าระหนี้ได้ 

ค าว่า “หนี้” เป็นค าที่มีความหมายหลากหลายแตกต่างกัน ความหมายที่เข้าใจกันทั่วไป
กับความหมายที่ใช้กันในทางเทคนิคหรือในแวดวงของนักกฎหมายอาจจะไม่เหมือนกัน ในความ
เข้าใจของบุคคลทั่ว ๆ ไปเมื่อกล่าวถึง “การเป็นหนี้” ที่มีนัยส าคัญทางกฎหมาย ก็จะเป็นการสื่อถึง
สภาวะของการติดค้างช าระเงิน ไม่ว่าจะเป็นการค้างช าระค่าสินค้า ค่าบริการ ค่าจ้าง หรือค าว่า 
“หนี”้ ที่ใช้สื่อความหมายที่เข้าใจกันอย่างกว้างขวางทั่วไปอาจจะหมายถึงการกู้ยืมเงินและยังไม่ได้
ช าระให้เสร็จสิ้นไปในขณะที่บรรดานักกฎหมายทั้งหลายจะเข้าใจความหมายของค าว่า  “การเป็น

                                                                 
69  ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. .... : ศึกษาเฉพาะกรณีการร้องขอให้ช าระกิจการและทรัพย์สินของ

ลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 25-27). เล่มเดิม. 
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หนี้” กว้างมาก โดยมิได้จ ากัดอยู่เพียงแค่การติดค้างช าระเงิน แต่จะรวมไปถึงสิ่งที่คู่กรณีฝ่ายหนึ่ง
จะต้องกระท าหรือไม่กระท าตามที่ตกลงกันหรือตามที่กฎหมายก าหนด ให้แก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง
ด้วย อาทิเช่น หากพิจารณาถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กล่าวถึงในวรรคก่อน การเป็นหนี้ในสายตา
ของบรรดานักกฎหมายจะรวมถึงภาระผูกพันของผู้ให้เช่าที่ดินจะต้องให้ผู้เช่าใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ในระยะเวลาที่ก าหนด ภาระผูกพันของผู้ขนส่งสินค้าที่จะต้องน าสินค้าไปสู่จุดหมายปลายทาง
ตามที่ได้รับการว่าจ้าง หรือภาระผูกพันของลูกจ้างจะต้องท างานตามค าสั่งและตามระยะเวลาที่
นายจ้างก าหนด เป็นต้น  

ความจ าเป็นและความส าคัญของระบบกฎหมายว่าด้วยหนี้ที่มีต่อบรรดากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทั้งหลายหลัก ๆ มีอยู่สองประการคือ การสร้างกลไกที่เป็นฐานทางกฎหมายรองรับความ
ผูกพันระหว่างคู่กรณีในกิจกรรมที่กระท าระหว่างกัน และการสร้างก าลังบังคับให้แก่ความผูกพัน
ระหว่างคู่กรณีในกิจกรรมที่กระท าขึ้น หากจะยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในกรณีของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจก็คือการจัดหาเงินโดยการกู้ยืมเงินระหว่างกิจการหนึ่งกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง  ระบบ
กฎหมายว่าด้วยหนี้จะเข้ามามีบทบาทในเร่ืองของการจัดให้มีกลไกเกี่ยวกับการก่อให้เกิดสัญญา 
การก าหนดสิทธิ-หน้าที่ระหว่างคู่สัญญาในการกู้ยืมเงิน การจัดกลไกบังคับให้เป็นไปตามความ
ผูกพันที่สร้างขึ้น เช่น การเยียวยาแก่ฝ่ายที่ให้กู้ยืมเงินหากผู้กู้ยืมไม่ช าระเงินที่กู้ยืมไปตามเวลาที่
ก าหนด หรือช าระคืนแต่ไม่ครบถ้วน  

นอกเหนือไปจากการจัดให้มีกลไกรองรับความผูกพันของคู่กรณีในกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสร้างก าลังบังคับให้แก่ความผูกพันเหล่านั้นแล้ว ระบบกฎหมายว่าด้วยหนี้ยังจัดให้มี
มาตรการเสริมเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่คู่กรณีในโอกาสที่จะได้รับช าระหนี้มากไปกว่าปกติ  โดย
การจัดให้มีมาตรการการให้หลักประกันแก่หนี้ทั้งโดยผลของกฎหมายและสัญญา มาตรการที่ส าคัญ
และใช้กันอย่างแพร่หลายจนมาถึงปัจจุบันได้แก่การค้ าประกันอันเป็นการประกันหนี้ด้วยบุคคล 
และการจ านอง-จ าน าอันเป็นการประกันหน้ีด้วยทรัพย์นั่นเอง70 

2.8.1 ทฤษฎีหลักการแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อเกิดแห่งหนี้และการด าเนินการของ
เจ้าหนี้71  

ในการกล่าวถึงแนวทางปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการก่อหน้ีและการด าเนินการอ่ืน ๆ ที่กล่าว
ในส่วนนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะแสดงให้เห็นว่า นอกเหนือไปจากการมีกฎหมายสารบัญญัติหรือ
กฎหมายแพ่งจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายที่สร้างกลไกให้เจ้าหนี้ได้รับความคุ้มครอง
                                                                 

70  จาก ระบบกฎหมายล้มละลายในประเทศไทย  (รายงานผลการวิจัย) (น. 1-2), โดย ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2547, กรุงเทพฯ: เสนอต่อสถาบันกรมพัฒนาเศรษฐกิจ.  

71  แหล่งเดิม.  
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เกี่ยวกับการได้รับช าระหนี้คืนในหลายประการแล้ว เจ้าหนี้ยังมีเคร่ืองไม้เคร่ืองมืออ่ืน ๆ ที่ส าคัญใน
การช่วยให้เจ้าหนี้ใช้ในการก่อหนี้และด าเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการช าระหนี้คืนด้วย
เช่นกัน 

ในการตัดสินใจว่าจะก่อหนี้กับลูกหนี้คนหนึ่ง ๆ หรือไม่ ภายใต้เงื่อนไขอย่างไรบ้างนั้น 
บรรดาสถาบันการเงินซึ่งเป็นเจ้าหน้ีที่มีลูกหนี้จากการให้สินเชื่อ หรือให้เงินกู้ยืม เป็นจ านวนมากใน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย มีแนวคิดและแนวปฏิบัติที่เรียกกันทั่วไปว่า การวิเคราะห์สินเชื่อ 
โดยอาจอธิบายเป็นล าดับได้ดังต่อไปนี้  

(1)  การรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง72 
หลักเกณฑ์ที่ส าคัญในการรวบรวมข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์สินเชื่อนั้นต้องมี

ความเพียงพอ ทันสมัย ถูกต้องครบถ้วน และมีต้นทุนในการรวบรวมข้อมูลที่สมเหตุสมผลตาม
สินเชื่อแต่ละกรณี โดยแหล่งที่มาของข้อมูลอาจเป็นได้ทั้งแหล่งข้อมูลที่มาจากตัวผู้ขอสินเชื่อเอง73 
ข้อมูลจากคู่ค้าหรือแวดวงอุตสาหกรรม พาณิชย์กรรม หรือกิจการที่ผู้ขอสินเชื่อด าเนินกิจการ
เกี่ยวข้องอยู่ ข้อมูลจากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ผู้ขอสินเชื่อมีหรือเคยติดต่อธุรกิจด้วย ข้อมูล
จากส านักข้อมูลเครดิต (Credit Bureau) ข้อมูลทะเบียนธุรกิจหรือข้อมูลอ่ืนที่เป็นเอกสารมหาชน74 
รวมทั้งข้อมูลจากองค์กรจัดอันดับเครดิตตราสาร (credit rating agency)  

(2)  การวิเคราะห์ข้อมูลหรือการวิเคราะห์สินเชื่อ75 
วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูลของสินเชื่อแต่ละรายที่ได้รวบรวมมาจากแหล่ง

ต่าง ๆ ก็เพื่อที่จะทราบว่าผู้ขอสินเชื่อนั้น ๆ มีความสามารถในการช าระหนี้เป็นอย่างไร เพื่อน าไปสู่
การตัดสินใจว่าจะให้สินเชื่อหรือไม่ และหากจะให้สินเชื่อ จะให้ในลักษณะใด เพียงไร บนเงื่อนไข
ใดบ้าง เช่น ในเร่ืองของต้นทุน ระยะเวลาการช าระหนี้คืน หลักประกันต่าง ๆ จ าต้องมีหรือไม่แนว
ทางการวิเคราะห์มีหลายแนวทางด้วยกัน ที่จะน ามากล่าวในที่นี้เป็นแนวคิดที่ยอมรับกันทั่วไป คือ 
ส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์ตามหลัก 3P’s การวิเคราะห์ตามหลัก 6C’s ที่เป็นวิธีการที่ใช้กันมานาน 

                                                                 
72  จาก การบริหารสินเช่ือ (น. 47 – 59), โดย ภิเษก ชัยนิรันดร์, 2544, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
73  อันได้แก่ค าขอสินเช่ือ เอกสารต่าง ๆ ที่ผู้ขอสินเช่ือจัดท า และการสัมภาษณ์. 
74  อาทิเช่น ข้อมูลนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินของกรม

ที่ดิน ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น. 
75  การบริหารสินเช่ือ (น. 61 – 121). เล่มเดิม. และ  การประยุกต์ใช้แบบจ าลองโพรบิท (Probit Model) 

ในการประเมินปัจจยับ่งช้ีคณุภาพลูกหนี้สินเชื่อ (รายงานผลการวิจัย) (น. 19-25), โดย อภิรดี ประมวลศักดา, 2546, 
กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  

DPU



49 

และการประเมินความเสี่ยงสินเชื่อในวิธีการที่เรียกว่า credit scoring และ credit risk taking76 ที่นิยม
ใช้กันมากในปัจจุบัน 

การวิเคราะห์ตามหลัก 3P’s ประการแรกคือการวิเคราะห์ถึงวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม
(purpose)ว่าผู้ขอสินเชื่อหรือผู้กู้น าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนด าเนินการ  หรือน าไปลงทุนใน
สินทรัพย์ถาวร หรือน าไปช าระหนี้เดิม หรือน าไปเก็งก าไร ประการที่สองคือการวิเคราะห์ถึงการ
ช าระหนี้คืน (payment)ซึ่งมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในประการแรก กล่าวคือหากกู้ไปใช้เป็น
ทุนด าเนินการ การช าระคืนก็ควรจะเป็นระยะเวลาที่สั้น ในขณะที่หากเป็นการกู้ยืมไปลงทุนใน
สินทรัพย์ถาวร การช าระคืนก็จะมีระยะเวลายาวนานขึ้น การวิเคราะห์ส่วนนี้จะมีผลต่อการก าหนด
ค่าตอบแทนหรือดอกเบี้ยที่ผู้ขอสินเชื่อจะต้องช าระ  และประการสุดท้ายคือการวิเคราะห์ถึง
มาตรการคุ้มครองหรือลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับช าระหนี้คืน(protection) 

การวิเคราะห์ตามหลัก 6C’s เป็นหลักเกณฑ์ 6 ประการที่มุ่งวัดความสามารถในการ
ช าระหนี้คืนอันได้แก่ 

(1)  characteristics คือการพิจารณาคุณสมบัติทางด้านจิตใจและพฤติกรรมของผู้ขอ
สินเชื่อว่ามีความตั้งใจในการช าระหนี้เพียงใด อันอาจดูได้จากการด าเนินธุรกิจที่มีมาแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน สถานะทางสังคม ประวัติการช าระหนี้เดิม 

(2)  capacity เป็นการพิจารณาถึงศักยภาพหรือประสิทธิภาพในการหารายได้เพื่อน ามา
ช าระหนี ้

(3)  capital เป็นการพิจารณาถึงความเข้มแข็งในทางการเงิน อาจวัดได้จากเงินลงทุน
สินทรัพย์ หนี้สินและภาระผูกพันต่าง ๆ  

(4)  collateral เป็นการพิจารณาถึงบรรดาหลักประกันต่าง ๆ ที่ผู้ขอสินเชื่อเสนอเข้ามา
รวมไปถึงสินทรัพย์อ่ืน ๆ ที่มิได้เสนอเข้ามาด้วยว่ามีความเป็นไปได้เพียงไรในการที่สถาบันการเงิน
หรือผู้ให้กู้จะติดตามน ามาช าระหนี้หากเกิดการไม่ช าระหนี้ในอนาคตจนหลักประกันที่มีอยู่  
ไม่เพียงพอ 

(5)  condition เป็นการพิจารณาภาพรวมของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของผู้ขอสินเชื่อ
ไม่ว่าจะเป็นภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง สภาพการแข่งขันในธุรกิจของผู้ขอสินเชื่อ สภาพตลาดเงิน
ตลาดทุน เป็นต้น 

                                                                 
76  มีวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณอีกหลายวิธีการที่ใช้กันอยู่บ้างอันได้แก่  การวิเคราะห์งบการเงิน  

การวิเคราะห์โดยใช้ขนาดร่วม (Common Size) การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด 
เป็นต้น. 
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(6)  country เป็นการพิจารณาในกรณีเกี่ยวข้องกับกิจการการค้าระหว่างประเทศที่
จะต้องพิจารณาสภาพของประเทศคู่ค้าที่ผู้ขอสินเชื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องด้วยอีกทางหนึ่ง  
ในบริบทท านองเดียวกับเงื่อนไขข้างต้น 

การประเมินความเสี่ยงสินเชื่อโดยวิธี credit scoring เป็นการประเมินความเป็นไปได้ใน
การไม่ช าระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อหรือลูกหนี้ ที่มีกระบวนการการวัดความเสี่ยงโดยการให้คะแนนที่มี
การตั้งปัจจัยต่าง ๆ เป็นเกณฑ์ในการให้คะแนน และมีการให้น้ าหนักหรือถ่วงน้ าหนักในปัจจัย
เหล่านั้นไม่เท่ากัน และจะแตกต่างไปตามประเภทของสินเชื่อและมาตรฐานของผู้ให้สินเชื่อหรือ
สถาบันการเงินแต่ละแห่งอีกด้วย 

วิธีการนี้ใช้กันมากส าหรับการประเมินสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรายย่อย สินเชื่อที่อยู่
อาศัยที่มีผู้ขอสินเชื่อเป็นจ านวนมาก อันจะช่วยให้มาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปบน
มาตรฐานเดียวกันและมีความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาให้สินเชื่อ 

ตัวอย่างของปัจจัยที่น ามาเป็นเกณฑ์การให้คะแนนได้แก่  อาชีพการงาน ความเป็น
เจ้าของบ้านหรือทรัพย์สิน ช่วงของเงินเดือน ระยะเวลาการท างาน ประวัติการช าระหนี้เดิม เงินฝาก
ในธนาคารเป็นต้น 

การประเมินความเสี่ยงสินเชื่อแบบ credit risk taking เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน
ความเสี่ยงสินเชื่อในทางธุรกิจตั้งแต่รายย่อยไปจนถึงรายใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
ลักษณะหรือวิธีการพิจารณาจะคล้ายคลึงกับ credit scoring กล่าวคือมีการน าปัจจัยส าคัญต่าง ๆ มา
ให้คะแนนและถ่วงน้ าหนัก แต่คะแนนที่ได้จะมิใช่ตัวชี้วัดเพียงประการเดียวเหมือนกับในกรณีของ 
credit scoring (ที่ เน้นมาตรฐานการพิจารณาและความรวดเร็วเพื่อรองรับค าขอสินเชื่อรายย่อย
จ านวนมาก) แต่ในวิธีการนี้จะน าคะแนนที่ค านวณได้ไปพิจารณาประกอบกับข้อมูลอ่ืน  ๆ ด้วย 
เพราะในการพิจารณาให้สินสินเชื่อแก่ธุรกิจจะต้องพิจารณาให้ละเอียดซับซ้อนมากกว่าการให้
สินเชื่อส่วนบุคคลรายย่อย นั่นก็คือ จะมีการพิจารณาคะแนนประกอบกับข้อมูลในลักษณะหรือวิธี  
3P’s และ 6’Cs ร่วมกันในการพิจารณาให้สินเชื่อทางธุรกิจนั่นเอง 

(3)  การติดตามดูแลสินเชื่อ77  
เมื่อได้มีการพิจารณาก่อหนี้หรือให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ไม่ว่ารายใด ๆ ไปแล้ว เจ้าหนี้หรือ

ผู้ให้กู้หรือสถาบันการเงิน จะมีกระบวนการส าคัญที่จะต้องด าเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วย เพื่อ
คุ้มครองรักษาไว้ซึ่งโอกาสในการได้รับช าระหนี้คืนเมื่อถึงก าหนดเวลาตามที่ได้ก าหนดกันไว้ใน
ตอนแรกกระบวนการที่ส าคัญเหล่านี้ได้แก่ 

                                                                 
77  การบริหารสินเช่ือ (น. 134-138). เล่มเดิม. 

DPU



51 

(1)  การติดตามปรับข้อมูลของสินเชื่อ สาระส าคัญที่จะต้องปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอเป็น
ระยะคือ ปริมาณสินเชื่อว่ามีความเพียงพอหรือไม่ ความเคลื่อนไหวทางการเงิน 

(2)  ผลการด าเนินกิจการของลูกหนี้ 
(3)  ชื่อเสียง จรรยาบรรณ และข่าวคราวทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้  อุตสาหกรรม

หรือสภาพโดยรวมของตลาดแห่งกิจการที่ลูกหนี้ด าเนินการอยู่ 
(4)  การติดต่อกับเจ้าหนี้รายอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้สถาบันการเงิน หรือเจ้าหนี้ 

ทางการค้า 
(5)  การติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอสินเชื่อ 
(6)  การดูแลหลักประกันไม่ให้เสื่อมค่า 
(7)  การตรวจดูสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้มีความสมบูรณ์ถูกต้องและสามารถ

บังคับได้ตามกฎหมาย เช่น หากเป็นสินเชื่อระยะสั้น จะต้องคอยดูแลการต่ออายุสัญญา เป็นต้น 
(8)  การเข้าไปช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา หรือด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็น เมื่อเกิดสัญญาณ

ว่าหนี้จะมีปัญหา หรือเมื่อเร่ิมเกิดปัญหาตั้งแต่ต้น เพื่อมิให้ปัญหาลุกลามไปจนกลายเป็นหนี้เสียใน
ภายหลัง 

2.8.2 ทฤษฎี หลักการเหตุและสภาวะของการไม่สามารถช าระหนี้78 
โดยปกติเมื่อมีหน้ีเกิดขึ้นและลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้นั้น เจ้าหนี้มีสิทธิร้องขอต่อ

ศาลให้บังคับให้ลูกหนี้ช าระได้ แต่ลูกหนี้ก็อาจมีข้อแก้ตัวบางประการที่จะปฏิเสธค าร้องขอนั้นได้ 
เช่น การกล่าวอ้างถึงพฤติการณ์อันใดอันหน่ึงซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบและพฤติการณ์นั้นมีผลท า
ให้การช าระหนี้ไม่สามารถกระท าได้  จึงไม่ถือว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัด แต่ยังคงมีหนี้ที่จะต้อง
ช าระ79 และการช าระหนี้เป็นอันพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งได้เกิดขึ้นภายหลังที่ได้
ก่อหนี้และซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบ อันมีผลให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากการช าระหนี้80 นอกจากนี้ยัง
จะเห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจ้าหน้ีเองหรือฝ่ายรัฐซึ่งจะมีแนวนโยบายก ากับดูแลสถาบันการเงินที่เป็น
เจ้าหนี ้จะมีมาตรการควบคุมหรือลดความเสี่ยงจากการไม่ช าระหนี้ของลูกหนี้ทั้งในรูปหลักการทาง
วิชาการและหลักปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพียงใดก็ตาม สภาวการณ์การไม่ช าระหนี้ของลูกหนี้ก็ยังจะ
เกิดให้เห็นอยู่เสมอ ๆ จึงเป็นเร่ืองที่จะต้องมาพิจารณาว่า ในเมื่อการพิจารณาที่จะให้เกิดหนี้ (การให้
สินเชื่อ) ซึ่งน่าจะได้ด าเนินการพิจารณาตามกรอบหรือแนวทางที่ควรจะเป็น  และน่าจะได้มีการ
จัดท าเอกสารสัญญาอันเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายส าหรับรับรองสิทธิของเจ้าหนี้เพื่อใช้ใน
                                                                 

78  ระบบกฎหมายล้มละลายในประเทศไทย (รายงานผลการวิจัย) (น. 15-19). เล่มเดิม. 
79  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 205. 
80  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 219. 
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การบังคับตามสิทธินั้น ๆ ไว้โดยรอบคอบแล้ว เหตุใดจึงยังคงเกิดสภาวการณ์ไม่ช าระหนี้ของลูกหนี้
ขึ้นได้เหตุหรือภาวการณ์อันท าให้ลูกหนี้ไม่ช าระหนี้อาจแยกพิจารณาได้ดังนี้ 

(1)  เหตุอันเกิดจากฝ่ายลูกหนี้ 
(2) เหตุอันเกิดจากปัจจัยภายนอก 
(3)  เหตุอันเกิดจากฝ่ายเจ้าหนี้ 
(1)  เหตุอันเกิดจากฝ่ายลูกหนี้ 
การไม่ช าระหนี้ที่มีผลมาจากฝ่ายลูกหนี้นั้น คณะผู้วิจัยมุ่งหมายที่จะพิจารณาถึงสาเหตุ

ของการไม่สามารถช าระหนี้เฉพาะเหตุที่เกิดจากการกระท าทางฝ่ายลูกหนี้เป็นส าคัญ ซึ่งอาจแยกได้
ดังนี ้

การบริหารกิจการผิดพลาดโดยแท้  ซึ่งเป็นความผิดพลาดที่ลูกหนี้มิได้จงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อแต่อย่างใด การกระท าของลูกหนี้เช่นนี้มิได้เกิดจากเหตุปัจจัยภายนอกใด ๆ ทั้งสิ้น
หากจะกล่าวว่าเป็นความบกพร่องผิดพลาดซึ่งลูกหนี้มิอาจคาดคะเนได้ล่วงหน้าและลูกหนี้เองก็มิได้
ประสงค์จะให้เกิดผลเช่นนั้นด้วย อาทิเช่น ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ด าเนินไปอย่างปกติ 
ลูกหนี้กลับบริหารงานบกพร่องจนกิจการขาดทุนอย่างมากและไม่อาจช าระหนี้คืนได้ในที่สุด81 

 การบริหารกิจการด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นการกระท าที่ลูกหนี้
มิได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอเยี่ยงผู้ประกอบการในสถานะเช่นเดียวกันกับลูกหนี้ควรจะได้
ใช้ อาทิเช่น การน าเงินกู้หรือสินเชื่อระยะสั้นไปใช้ในการลงทุนทรัพย์สินถาวร หรือน าไปเก็งก าไร
ในทรัพย์สินอ่ืน หรือน าไปช าระหนี้เดิม หรือน าไปใช้ส่วนตัว หรือให้กู้ยืมแก่บุคคลอ่ืนเป็นต้น  
กู้เงินไปใช้ผิดลักษณะหรือผิดวัตถุประสงค์จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถช าระหนี้คืนได้  เช่น การที่
ลูกหนี้มีเจตนาโดยจงใจที่จะไม่ช าระหนี้แม้จะมีความสามารถที่จะช าระหนี้ได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน กรณีเช่นว่านี้มักจะเกิดมากในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ า เช่นระหว่างช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งมี
การปรับโครงสร้างหนี้เป็นจ านวนมาก เมื่อมีลูกหนี้บางรายเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้จน
ได้รับการผ่อนปรนจากเจ้าหนี้  ท าให้ลูกหนี้บางรายซึ่งมิได้มีปัญหาจนต้องปรับโครงสร้างหนี้แต่
เห็นว่าการที่ตนมีสถานะปกติและช าระหนี้ต่อไปตามปกติกลับไม่ได้รับการผ่อนปรนใด ๆ จาก
เจ้าหนี้ จึงเจตนากระท าให้ตนเป็นหนี้ที่มีปัญหาของเจ้าหนี้เพื่อหวังที่จะได้รับการผ่อนปรนจาก
เจ้าหนี้เฉกเชน่ลูกหนี้รายอ่ืนที่มีปัญหาบ้าง82 

                                                                 
81  แม้อาจจะเรียกได้ว่า ลูกหนี้กลุ่มนี้มีลักษณะเป็นการไม่ช าระหนี้โดยสุจริต  แต่พึงเข้าใจด้วยว่า  

เหตุเช่นว่านี้มิใช่ข้อแก้ตัวของลูกหนี้ที่รับฟังได้ตามกฎหมาย. 
82  ลูกหนี้เหล่านี้ถูกเรียกขานว่า strategic NPLs และน่าจะเรียกว่าลูกหนี้มีเจตนาไม่สุจริตในการไม่ช าระ

หนี้ได้. 
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(2)  เหตุอันเกิดจากปัจจัยภายนอก 
เหตุที่ท าให้ลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้เพราะปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของลูกหนี้ (ซึ่งท าให้บุคคลอ่ืน ๆ ในสถานะเดียวกับลูกหนี้ก็ได้รับผลท านองเดียวกับที่
ลูกหนี้ได้รับ) อาทิเช่น ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมตกต่ าที่มีผลกระทบในวงกว้างช่วงหลัง  พ.ศ. 2540 
หรือเกิดสภาวะการถดถอยในกลุ่มธุรกิจการค้าบริการอุตสาหกรรมซึ่งลูกหนี้สังกัดอยู่  หรือที่ลูกหนี้
ด าเนินธุรกิจในลักษณะพึ่งพาหรือเกี่ยวพันอยู่อย่างมีนัยส าคัญ จนเกิดผลกระทบต่อการด าเนินการ
ของลูกหนี้ หรือในกรณีของเจ้าหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยหรือสินเชื่อเพื่อการบริโภคซึ่งอาศัยรายได้
ของลูกหนี้เป็นหลักในการรับช าระหนี้คืน หากเกิดเหตุการณ์ลูกหนี้ถูกเลิกจ้างโดยมิใช่ความผิดของ
ลูกหนี้ ก็จะกระทบเจ้าหนี้ดังกล่าวต่อไปอีก เป็นต้น 

(3)  เหตุอันเกิดจากฝ่ายเจ้าหนี้ 
นอกจากเหตุที่ก่อให้เกิดสภาพการไม่สามารถช าระหนี้อันเกิดจากตัวลูกหนี้เองหรือ

ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือความควบคุมแล้ว คณะผู้วิจัยยังเชื่อว่ามีเหตุหรือสภาวะการไม่ช าระหนี้ที่มี
ผลมาจากฝ่ายเจ้าหนี้อยู่บ้างตามสมควร ดังต่อไปนี้ 

การพิจารณาให้สินเชื่อ กระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
ขาดมาตรฐานหรือประสิทธิภาพที่เพียงพอในการประเมินความเสี่ยงของสินเชื่อ อันหมายถึงปัญหา
ที่เจ้าหนี้ได้ก่อให้เกิดขึ้นต้ังแต่ในชั้นก่อหนี้นั่นเอง 

การบริหารสินเชื่อที่ขาดการติดตามดูแล กล่าวคือ ไม่ว่าทางฝ่ายเจ้าหนี้จะมีมาตรฐาน
การให้สินเชื่อ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการไม่ช าระหนี้ กระบวนการพิจารณาคัดสรรลูกหนี้ 
ตลอดจนการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่มีความสมบูรณ์รอบด้านเพียงไรก็ตาม หากหลังจากได้มี
การให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ไปแล้วแต่ไม่มีการติดตามดูแลสินเชื่อหรือลูกหนี้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
อาจท าให้เกิดสภาวะการไม่ช าระหนี้เกิดขึ้นได้เช่นกัน เพราะการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องนั้น อย่าง
น้อยที่สุดจะท าให้ฝ่ายเจ้าหนี้ได้รับทราบข้อมูลทั้งหลายเกี่ยวกับตัวลูกหนี้อย่างทันกาลและเป็น
ปัจจุบันนอกเหนือไปจากการรอรับทราบผลการด าเนินการของกิจการลูกหนี้หรือลักษณะของการ
น าสินเชื่อไปใช้ในตอนปลายปี  ซึ่งหากลูกหนี้ประสบปัญหาทางการเงิน ก็จะท าให้การแก้ไข
ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการหาหนทางผ่อนปรนการช าระหนี้ การให้ลูกหนี้จัดหาหลักประกันเพิ่มเติม 
หรือแม้กระทั่งการสนับสนุนให้สินเชื่อเพิ่มเติม ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันการณ์ อันจะช่วย
ไม่ให้สินเชื่อนั้นมีปัญหาร้ายแรงจนกลายเป็นหนี้เสียในภายหลัง ซึ่งท้ายที่สุดก็จะเป็นผลเสียแก่
เจ้าหนี้เอง 

สภาวะการแข่งขันในแวดวงธุรกิจของเจ้าหนี้ นอกจากเหตุสองประการดังกล่าวข้างต้น
อันเป็นเหตุที่เกิดในชั้นก่อหนี้และการติดตามดูแลหลังจากก่อหนี้ในภาวะปกติ  ยังมีกรณีที่มีเหตุมา

DPU



54 

จากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของฝ่ายเจ้าหนี้ที่มีแข่งขันอย่างสูง (สภาพการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในช่วง
การเปิดเสรีกิจการวิเทศธนกิจ จนเป็นผลให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ าจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยอย่าง
รวดเร็วเป็นจ านวนมาก ท าให้บรรดาสถาบันการเงินมีการแข่งขันกันอย่างมากในการให้สินเชื่อ)ซึ่ง
จะมีผลกระทบทางอ้อมต่อการพิจารณาและการบริหารสินเชื่อเป็นอย่างมาก ทั้งในเร่ืองของการ
เร่งรัดให้ด าเนินการปล่อยสินเชื่อให้เพิ่มขึ้นทั้งจ านวนลูกค้าและปริมาณของสินเชื่อ การเลือกวิธีการ
พิจารณาและบริหารสินเชื่อในลักษณะเอ้ือประโยชน์แก่ลูกหนี้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลดดอกเบี้ย 
การให้วงเงินที่สูงขึ้น  การผ่อนปรนเร่ืองเกณฑ์ความเสี่ยง  การบิดเบือนการประเมินราคา
หลักประกันเพื่อเพิ่มวงเงินสินเชื่อรายหนึ่ง ๆ ฯลฯ ซึ่งเจ้าหนี้จะน ามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแย่ง
ชิงลูกค้าเป็นส าคัญนอกจากนี้  ในบางคร้ังนโยบายเกี่ยวกับการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน ซึ่ง
อาจจะมาจากฝ่ายการเมืองโดยตรง หรือผ่านมาทางฝ่ายข้าราชการประจ า หรือเป็นนโยบายจาก
หน่วยงานก ากับดูแลสถาบันการเงิน ก็มีผลโดยตรงต่อการปฏิบัติงานให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน
ในลักษณะท านองเดียวกับผลจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่
นโยบายนั้น ๆ มีลักษณะทางการเมืองสูง83 ดังเช่นการขอความร่วมมือจากสถาบันการเงินให้จัดสรร
สินเชื่อแก่ภาคเศรษฐกิจ หรือกลุ่มลูกค้าลักษณะหนึ่งลักษณะใดเป็นพิเศษ เพื่อหวังผลทางการเมือง
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง ก็จะมีผลท าให้การพิจารณาให้สินเชื่อและการบริหาร
สินเชื่อจะเป็นไปโดยผ่อนปรนมากกว่าปกติ เป็นต้น 

2.8.3  ทฤษฎี หลักการกระบวนการที่เป็นทางการเพื่อการแก้ไขการไม่สามารถช าระหนี้84 
ในท้ายที่สุดเมื่อเกิดสภาพการณ์ของการไม่ช าระหนี้เกิดขึ้น เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิที่จะน าคดี

ขึ้นฟ้องร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจพิจารณาคดีแพ่งเพื่อเรียกร้องให้ลูกหนี้ช าระหนี้ได้85 ซึ่งในการ
ด าเนินคดีของเจ้าหนี้ในชั้นศาลอันเป็นการบังคับตามสิทธิทางสารบัญญัติที่ตนมีอยู่นั้น  ศาลจะได้
พิจารณาบรรดาหลักฐานต่าง ๆ ตามที่เจ้าหนี้กล่าวอ้าง ตลอดจนค าให้การและหลักฐานต่าง ๆ จาก
ฝ่ายลูกหนี้ประกอบกัน เมื่อได้ความจริงว่าลูกหนี้เป็นหนี้อยู่จริงและยังมิได้ปฏิบัติการช าระหนี้อยู่
เพียงไร86 ศาลก็จะมีค าพิพากษาให้ลูกหนี้ปฏิบัติการช าระหนี้นั้น โดยจะมีการออกค าบังคับให้

                                                                 
83  มิได้เป็นไปเพื่อกระจายความเติบโตในทุกภาคเศรษฐกิจ หรือเพื่อความมั่นคงทางการเงินการคลังของ

ประเทศ. 
84  ระบบกฎหมายล้มละลายในประเทศไทย (รายงานผลการวิจัย) (น. 19-23). เล่มเดิม. 
85  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55. 
86  ปัจจุบันได้มีการแก้ไขกระบวนพิจารณาคดีในส่วนนี้ให้มีความคล่องตัว รวดเร็วมีประสิทธิภาพเพิ่ม

มากขึ้น โดยการก าหนดให้มีวิธีพิจารณาคดีขึ้นเป็นพิเศษส าหรับคดีที่มีประเด็นไม่มากและไม่ยุ่งยากซับซ้อน อาทิ
เช่นเป็นคดีที่มีความชัดเจนแน่นอนในเรื่องมูลหนี้  (ทั้งจ านวนเงินที่แน่นอนและมีเอกสารหลักฐานที่สมบูรณ์
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ลูกหนี้ปฏิบัติการช าระหนี้ตามค าพิพากษาซึ่งมีรากฐานจากวัตถุแห่งหนี้ที่มีอยู่ในระหว่างเจ้าหนี้กับ
ลูกหนี้นั่นเอง หากลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามค าบังคับที่ศาลได้ออกเป็นค าสั่งแล้ว ขั้นตอนต่อไปเจ้าหนี้ 
ก็จะขอให้ศาลออกหมายบังคับเพื่อด าเนินการน าทรัพย์ของลูกหนี้ออกขายทอดตลาดเพื่อน าเงินที่
ได้มาช าระหนี้ของตนต่อไป 

ในกระบวนการบังคับตามสิทธิของเจ้าหน้ีด้วยการฟ้องร้องเป็นคดีขึ้นสู่ศาล นั้น ผู้เขียน
เห็นว่ากระบวนการส่วนซึ่งมีนัยส าคัญต่อการได้รับช าระหนี้คืนจากการปล่อยสินเชื่อออกไปย่อม
ได้แก่กระบวนการบังคับช าระหนี้จากทรัพย์สิน เพราะหากลูกหนี้อยู่ในสถานะที่จะช าระหนี้ได้แล้ว 
เมื่อศาลได้ออกค าบังคับให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามค าพิพากษา ลูกหนี้ย่อมด าเนินการปฏิบัติการช าระหนี้
ได้ แต่หากลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ กระบวนการบังคับช าระหนี้จากทรัพย์สินของลูกหนี้ย่อม
เป็นหนทางสุดท้ายของโอกาสที่จะได้รับช าระหนี้คืนของฝ่ายเจ้าหนี้87 

แม้ว่าในชั้นก่อหนี้หรือในขั้นตอนของการพิจารณาให้สินเชื่อ การให้ค่าน้ าหนักของ
กองทรัพย์สินของลูกหนี้หรือหลักประกันใด ๆ ที่ลูกหนี้เสนอจะถูกเน้นอยู่เสมอว่ามีความส าคัญ
น้อยกว่าการพิจารณาความสามารถในการช าระหนี้คืนก็ตาม แต่ในทางกฎหมายแล้วกองทรัพย์สิน
ของลูกหนี้จะมีสถานะเป็นหลักประกันการช าระหนี้อย่างทั่วไปและสิ้นเชิงแก่เจ้าหนี้  ซึ่งค าว่า 
“ทั่วไป” นั้นมีความหมายว่าทรัพย์สินทั้งหมดทุกอย่างที่เป็นของลูกหนี้88 ย่อมอาจถูกน ามาขายเพื่อ
น าเงินไปช าระหนี้ที่ค้างช าระแก่เจ้าหนี้ และค าว่า “สิ้นเชิง” ย่อมมีความหมายว่าตราบใดที่ยังได้รับ
ช าระหนี้ไม่ครบถ้วนเจ้าหนี้ยังคงมีสิทธิที่จะเรียกให้น าทรัพย์สินของลูกหนี้ไปขายเพื่อน าเงินมา
ช าระหนี้ได้ ดังนี้ หากท้ายที่สุดลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้แล้ว กองทรัพย์สินของลูกหนี้จึงเป็น
ทางออกสุดท้ายของเจ้าหนี้ที่จะได้รับช าระหนี้คืน การประเมินสถานะและการติดตามดูแลสถานะ
ทางทรัพย์สินของลูกหนี้อย่างต่อเน่ืองและทันการณ์จึงมีความส าคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อมีสัญญาบ่งเหตุอันตรายหรือความเสี่ยงกับการไม่ช าระหนี้เกิดขึ้น ซึ่งหากมีการด าเนินการใด ๆ 

                                                                                                                                                                      

บังคับได้อย่างชัดเจน)เพื่อให้กระบวนพิจารณาช้ันศาลเสร็จสิ้นไปรวดเร็ว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาตรา 196. 

87  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 214. 
88  เว้นแต่ทรัพย์สินบางอย่างของลูกหนี้ที่จะถูกจ ากัดโดยกฎหมายไม่ให้อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดี เพื่อ

ประโยชน์ในการด ารงชีพพื้นฐานและการประกอบอาชีพการงานของลูกหนี้  ซ่ึงจะถูกจ ากัดโดยกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง(มาตรา 286) และบทบัญญัติแห่งกฎหมายพิเศษบางฉบับอาทิเช่น กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม เป็นต้น. 
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ของลูกหนี้กับกองทรัพย์สินนั้น ๆ ฝ่ายเจ้าหนี้จะได้ใช้กลไกทางกฎหมายที่สร้างขึ้นเพื่อคุ้มครองกอง
ทรัพย์สินดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที89 

อนึ่ง ส าหรับผู้ค้ าประกันซึ่งเป็นการประกันหนี้ด้วยบุคคลนั้น ในทางกฎหมายถือได้ว่า
เป็นลูกหนี้คนหนึ่งของเจ้าหนี้เช่นกัน แม้จะเป็นเพียงลูกหนี้ในหนี้อุปกรณ์และหนี้ล าดับรองก็ตาม 
ดังนี้ในการพิจารณาว่าจะรับบุคคลใดเข้าเป็นผู้ค้ าประกันหรือไม่  เพียงไร การพิจารณาถึงกอง
ทรัพย์สินของผู้ค้ าประกันก็ต้องถือว่ามีความส าคัญไม่น้อยเช่นกัน  มิใช่พิจารณาให้น้ าหนักแก่
ต าแหน่งหน้าที่การงานหรือฐานะทางสังคมหรือความมีชื่อเสียงในสังคมของผู้ค้ าประกันจนเกินเลย 
หรือมิใช่เพียงให้มีการประกันหนี้ด้วยบุคคลเสริมเข้ามาให้ครบถ้วนส าหรับการสอบทานสินเชื่อเท่า
นั้นเอง  

อย่างไรก็ดี สิทธิของเจ้าหนี้ที่มีต่อกองทรัพย์สินของลูกหนี้ดังกล่าวมานี้  เป็นสิทธิที่จัด
ขึ้นมีขึ้นไว้ให้แก่เจ้าหนี้ทุกคนที่เป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้รายหนึ่ง ๆ มิได้ให้ไว้แก่เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใด
โดยเฉพาะเจาะจง หากหนี้รายใดเข้าเงื่อนไขที่จะบังคับได้ตามสิทธิของเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง90 
เจ้าหนี้รายนั้น ๆ ก็จะมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะขอให้ศาลน าทรัพย์สินใด ๆ ของลูกหนี้ออกขายเพื่อ
น ามาช าระหนี้แก่ตนเองได้โดยมิพักต้องค านึงถึงเจ้าหนี้รายอ่ืนว่า  เมื่อตนได้รับช าระหนี้ไปแล้ว  
กองทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เหลืออยู่จะเพียงพอจัดสรรช าระหนี้ให้แก่หนี้รายอ่ืนหรือไม่  เพียงไร  
อันเป็นไปตามหลัก first come first serve หาก ณ เวลาที่มีการยึดทรัพย์เพื่อน าออกขายทอดตลาดนั้น 
ลูกหนี้มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะช าระหนี้เพียงรายเดียว หรือไม่เพียงพอแม้จะช าระหนี้แก่รายที่ขอยึด
ทรัพย์ก็ตาม เจ้าหนี้รายอ่ืนซึ่งสิทธิของตนยังไม่อาจบังคับได้ตามกฎหมาย จะมากล่าวอ้างใด ๆ ให้
เป็นที่เสื่อมเสียแก่เจ้าหนี้ผู้น ายึดไม่ได้91 ดังนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่า การที่เจ้าหนี้ด าเนินการฟ้องคดีและ
บังคับช าระหนี้เอากับทรัพย์สินของลูกหนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เป็นการฟ้อง
เพื่อขอให้บังคับสิทธิของตนเองโดยเฉพาะเจาะจง มิได้เป็นไปเพื่อมีวัตถุประสงค์ที่จะดูแลบริหาร
จัดสรรกองทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อการช าระหนี้แก่ภาระหนี้สินที่ลูกหนี้มีอยู่ทั้งหมดแต่อย่างใด 

                                                                 
89  กลไกดังกล่าวได้แก่การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้และการเพิกถอนการฉ้อฉล ตามที่ก าหนดไว้ใน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 233-240. 
90  โดยทั่วไปย่อมได้แก่ การไม่ช าระหนี้ตามกรอบของเวลาหรือการผิดนัด การไม่ช าระหนี้ให้ครบถ้วน

หรือถูกต้องตามวัตถุแห่งหนี้ และการไม่ช าระหนี้เพราะเหตุการณ์ช าระหนี้พ้นวิสัยที่ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบ. 
91  เว้นเสียแต่เป็นกรณีเจ้าหนี้บุริมสิทธิหรือสิทธิอื่นที่ถึงก าหนดช าระแล้วตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง มาตรา 287 หรือเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาที่จะขอเข้ามาเฉลี่ยทรัพย์สินที่ยึดตามหลักเกณฑ์ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 290. 
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จากผลแห่งการเป็นเจ้าหนี้ที่มีสิทธิอย่างเสมอภาคต่อกองทรัพย์สินของลูกหนี้   
ในสถานการณ์ที่ลูกหนี้ก่อหนี้ไว้ต่อเจ้าหนี้หลายรายและลูกหนี้มีทรัพย์สินในจ านวนที่ไม่เพียงพอ
ต่อการจัดสรรช าระหนี้ให้ได้แก่หนี้ทุกรายแล้ว จึงมีความเป็นไปได้หรือความเสี่ยงที่เจ้าหนี้รายใด
รายหนึ่งอาจจะไม่ได้รับช าระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้  เพราะหากเป็นไปตามหลักใครมา
ก่อนได้ก่อน สิทธิของเจ้าหนี้รายใดบังคับได้ก่อน ก็จะมีสิทธิที่จะได้รับช าระหนี้จากทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ดีกว่าเจ้าหนี้รายที่จะบังคับได้ภายหลังอันเป็นผลธรรมดา การสร้างกลไกของระบบการ
ประกันหนี้ไม่ว่าด้วยบุคคลหรือทรัพย์จึงเกิดขึ้นมาเพื่อลดความเสี่ยงที่กล่าวมาข้างต้นนี้ 

ในสภาพการณ์ของการเป็นเจ้าหนี้ที่มีการประกันด้วยบุคคลนั้น ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
บ้างว่าเป็นการน าเอากองทรัพย์สินอีกกองหนึ่งเข้ามาเป็นทางเลือกให้กับเจ้าหนี้ที่จะได้รับช าระหนี้
ของตน ดังนั้นหากเปรียบเทียบกับสภาพการเป็นเจ้าหนี้ที่ไม่มีการค้ าประกัน อธิบายได้ว่า สิทธิของ
ตนที่มีต่อลูกหนี้และกองทรัพย์สินของลูกหนี้ไม่ได้เปลี่ยนไปแม้แต่น้อย ตนยังคงมีสิทธิตามมาตรา 
214 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกับเจ้าหนี้รายอ่ืนของลูกหนี้คน
เดียวกัน เพียงแต่การมีค้ าประกันเพิ่มเข้ามาย่อมท าให้ตนไม่ต้องรอคอยไปเฉลี่ยทรัพย์สินของลูกหนี้
กับเจ้าหนี้รายอ่ืน ๆ เพราะตนยังคงมีโอกาสได้รับช าระหนี้ในมูลหนี้เดียวกันของตนจากกอง
ทรัพย์สินอีกกองหนึ่งซึ่งเป็นของผู้ค้ าประกันด้วย โดยการเรียกร้องหรือฟ้องผู้ค้ าประกันเป็นคดีแพ่ง
ทั่ว ๆ ไปให้ช าระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ 

อย่างไรก็ดี หากเจ้าหนี้ที่มีการค้ าประกันไม่ตรวจสอบสถานะทางทรัพย์สินของผู้ค้ า
ประกันให้รอบคอบและรัดกุมให้ดี ตลอดจนไม่ติดตามดูแลสถานะทางทรัพย์สินของผู้ค้ าประกัน
อย่างต่อเนื่องแล้ว อาจจะพบในภายหลังว่าผู้ค้ าประกันมีหนี้ต่อเจ้าหนี้รายอ่ืนทั้งในฐานะลูกหนี้
ชั้นต้นหรือลูกหนี้ล าดับรองในอีกหลาย ๆ มูลหนี้ จนตนอาจไม่ได้รับช าระหนี้เลยก็เป็นไปได้
เช่นกัน 

แต่ส าหรับในกรณีของการเป็นเจ้าหนี้ที่มีการประกันด้วยทรัพย์นั้น จะมีความแตกต่าง
ออกไปจากการค้ าประกันด้วยบุคคลอย่างค่อนข้างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการที่ลูกหนี้น าทรัพย์สินของ
ตนเองเป็นหลักประกัน หรือมีบุคคลภายนอกเป็นผู้น าทรัพย์สินเข้ามาเป็นหลักประกัน ส าหรับกรณี
ที่ลูกหนี้น าทรัพย์สินของตนเองมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้นั้น จะมีลักษณะเสมือนเป็นการ
แยกทรัพย์สินนั้น ๆ ออกมาเฉพาะเจาจงจากทรัพย์สินอ่ืนในกองทรัพย์สินของลูกหนี้ ท าให้เจ้าหนี้
ผู้รับซึ่งทรัพย์สินนั้นเป็นหลักประกัน จะบังคับช าระหนี้จากทรัพย์สินนั้นได้ก่อนเจ้าหนี้รายอ่ืน 
เจ้าหนี้รายอ่ืน ๆ จะมีสิทธิก็เพียงส่วนที่เหลือภายหลังจากที่ได้จัดสรรให้แก่เจ้าหนี้ผู้รับหลักประกัน
แล้วเท่านั้น และหากบังคับช าระหนี้จากทรัพย์ที่เป็นประกันได้ไม่พอช าระหนี้ทั้งหมด เจ้าหนี้ยังคงมี
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สิทธิไปบังคับเอากับทรัพย์สินอ่ืนได้จนกว่ าจะได้ รับช าระหนี้ของตนครบถ้วน 92 ดังนั้น  
เมื่อเปรียบเทียบกับสิทธิของเจ้าหนี้รายอ่ืน ๆ ที่มีต่อลูกหนี้คนเดียวกัน เจ้าหนี้ผู้รับหลักประกันจะมี
สิทธิตอ่ทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ค่อนข้างชัดเจน 

ส่วนกรณีสิทธิของเจ้าหนี้ผู้ รับหลักประกันที่เป็นทรัพย์ของบุคคลอ่ืนที่มิใช่ลูกหนี้  
นอกจากเจ้าหนี้จะมีสิทธิในกองทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เท่าเทียมกับเจ้าหนี้รายอ่ืน ยังจะมีสิทธิเหนือ
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่จะได้รับช าระหนี้จากทรัพย์นั้น ๆ ก่อนเจ้าหนี้ทั้งหลายของบุคคลผู้น า
ทรัพย์มาเป็นประกันในท านองเดียวกัน เพียงแต่ว่าหากได้รับช าระหนี้จากทรัพย์นั้น ๆ ไม่เพียงพอ
ช าระหนี้แล้วเจ้าหนี้จะไปบังคับเอากับทรัพย์สินอ่ืน ๆ ของบุคคลผู้น าทรัพย์มาเป็นหลักประกันอีก
ไม่ได ้เพราะบุคคลภายนอกเพียงแต่น าทรัพย์สินของตนเองมาเป็นประกันการช าระหนี้  มิได้ผูกพัน
ก่อบุคคลสิทธิให้แก่เจ้าหนี้ที่จะมาใช้สิทธิตามมาตรา 214 ได้อีกต่อไป 

ส าหรับกลไกในการบังคับช าระหนี้จากทรัพย์ที่ เป็นประกันนั้น  เจ้าหนี้ผู้ทรงสิทธิ
กระท าได้ทั้งในรูปของการบังคับช าระหนี้จากทรัพย์โดยตรง93 และการขอกันส่วนในสิทธิของตน
เหนือทรัพย์ที่เป็นประกันในกรณีที่มีเจ้าหนี้ (ในลูกหนี้รายเดียวกัน) ตามค าพิพากษาอ่ืนน ายึดทรัพย์
ที่เป็นประกันเพื่อออกขายทอดตลาดแล้ว94 

นอกเหนือไปจากสิทธิที่จะได้รับช าระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันก่อนเจ้าหนี้
อ่ืนแล้วเจ้าหนี้ผู้มีหลักประกันด้วยทรัพย์ยังได้รับการคุ้มครองสิทธิเช่นว่านี้ของตนในกรณีที่ลูกหนี้
ถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายอีกด้วย95 

 

                                                                 
92  ในกรณีของการจ าน า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 767 และในกรณีของจ านอง จะต้อง

ปรากฏว่าเป็นการท าสัญญาจ านองที่มีข้อตกลงพิเศษยกเว้นผลบังคับใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
733 ด้วย. 

93  กรณีของการจ านองผู้รับจ านองต้องฟ้องเป็นคดีต่อศาลเพื่อบังคับจ านองภายหลังที่ได้มีการบอกกล่าว
บังคับจ านองตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดแล้ว ส่วนกรณีของการจ าน านั้น ภายหลังที่ได้มีการบอกกล่าวบังคับ
จ าน า ผู้รับจ าน าสามารถน าทรัพย์จ าน าออกขายทอดตลาดได้ด้วยตนเอง มิต้องน าคดีขึ้นสู่ศาลแต่อย่างใด ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 729 และมาตรา 764. 

94  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 289. 
95  พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542. มาตรา 95-96. 
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บทที ่3 
แนวทางตามกฎหมายกรณีลูกหนี้ไม่อยูใ่นสถานะที่จะช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย

ต่างประเทศและตามกฎหมายประเทศไทย 
 

บทนี้เป็นการน าเสนอแนวทางตามกฎหมายในคดีล้มละลายของระหว่างประเทศ คือ 
แนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของคณะกรรมาธิการว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่ง
สหประชาชาติ (UNCITRAL) แนวทางตามกฎหมายในล้มละลายของต่างประเทศ กลุ่มประเทศที่ใช้
กฎหมายจารีตประเพณี คือ ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศที่ใช้กฎหมายลาย
ลักษณ์อักษร คือ สาธารณรัฐฝร่ังเศส แนวทางตามกฎหมายในคดีล้มละลายของประเทศไทย คือ 
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. .... เพื่อ
วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง ข้อดีข้อเสียของกฎหมายในคดีล้มละลายของแต่ละประเทศ เพื่อ
ค้นหาบทกฎหมายที่เหมาะสมส าหรับคดีล้มละลายในประเทศไทย 

 
3.1  แนวทางกรณีลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะท่ีจะช าระหนี้ได้ตามแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลาย
ของคณะกรรมาธิการว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (UNCITRAL) 

แนวทางการร่างกฎหมายล้มละลาย (Lagislative Guide on Insolvency law) ได้ถูกจัดท า
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการรับเอาข้อบัญญัติเร่ืองการล้มละลายของบริษัทไปใช้บังคับ 
คณะกรรมาธิการจึงได้มอบหมายให้คณะท างานที่  V (กฎหมายล้มละลาย) (Working Group V - 
Insolvency law) ด าเนินการจัดเตรียมรายละเอียด วัตถุประสงค์หลักและสาระส าคัญของกฎหมาย
ล้มละลาย ระบบการด าเนินการระหว่างเจ้าหนี้-ลูกหนี้ ซึ่งสามารถน าไปปรับใช้ในการด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์และสาระส าคัญของกฎหมายล้มละลายได้ง่าย รวมถึงการหารือถึงวิธีการอ่ืนอัน
เป็นทางเลือกที่เป็นไปได้ และผลดีผลเสียของวิธีการดังกล่าว1 

                                                             

 1  บันทึกการประชุมอย่าง เป็นทางการของสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติครั้ ง  55,  
ภาคผนวกที่ 17 (A/55/17) ข้อที่ 400-409. 
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ส าหรับกรอบในการศึกษานั้น จะศึกษาถึงแนวทางหลักเกณฑ์ของกรณีลูกหนี้ไม่อยู่ใน
สถานะที่จะช าระหนี้ได้ ตาม UNCITRAL ซึ่งมีสาระส าคัญที่จะกล่าวดังต่อไปนี้2 

ลักษณะส าคัญของเกณฑ์ในการเร่ิมคดีคือ 
1. เป็นเกณฑ์ที่มีความแน่นอนชัดเจนและมีความโปร่งใส 
2. เป็น เกณฑ์ที่ส ามารถน าไปใช้พิ จารณาพิสู จน์ ได้อย่ า งรวด เ ร็วทันการณ์  

มีประสิทธิภาพและมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงจนเกินควร 
3. มีกลไกที่จะป้องกันไม่ให้คู่กรณีที่เกี่ยวข้องบิดเบือนโดยอาศัยเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้

เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางที่ไม่สมควร 
ทั้งนี้  โดยแยกระหว่างเกณฑ์การเร่ิมคดีโดยเจ้าหนี้กับลูกหนี้ไว้ต่างกัน กล่าวคือ  

กรณีลูกหนี้เป็นฝ่ายเร่ิมคดี ลูกหนี้จะต้องแสดงข้อเท็จจริงให้เห็นอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ 
1. ตนไม่สามารถช าระหนี้ หรือจะไม่สามารถช าระหนี้ของตนได้อย่างเป็นการทั่วไป 

(generally) เมื่อหนี้ถึงก าหนดช าระ หรือ 
2. มีความรับผิด (liabilities) เกินกว่ามูลค่าของสินทรัพย์ที่มีอยู่ 
การก าหนด “การไม่สามารถช าระหนี้” ของลูกหนี้ขึ้นเป็นเกณฑ์นั้นอาจจะต้องมีการ

ก าหนดข้อสันนิษฐานไว้ด้วยว่า หากเป็นกรณีที่ลูกหนี้ไม่ช าระหนี้รายหนึ่งหรือเกินกว่านั้น โดยที่
หนี้ดังกล่าวนั้นสามารถก าหนดจ านวนได้แน่นอนไม่ตกอยู่ในระหว่างการพิพาทโต้แย้งหรืออาจถูก
หักกลบลบหนี้โดยสิทธิที่มีมูลค่าที่เท่ากันหรือมากกว่า ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการที่ลูกหนี้ไม่
สามารถช าระหนี้ได้  นอกไปจากนี้ ควรที่จะได้มีการก าหนดให้ชัดเจนลงไปด้วยว่า ในกรณีที่ลูกหนี้
เป็นผู้เร่ิมคดีนั้นจะให้มีผลเป็นการเร่ิมคดีโดยทันที หรือจะให้ศาลเข้ามาพิจารณาทบทวนก่อนว่า
ข้อเท็จจริงที่ลูกหนี้กล่าวอ้างเข้าเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดไว้หรือไม่ หากพบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด จึงจะมีผลเป็นการเร่ิมคดี แต่หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด หรือมีการบิดเบือนใช้สิทธิ
เร่ิมคดีโดยไม่สมควรให้ศาลมีอ านาจปฏิเสธไม่รับค าขอเร่ิมคดีนั้น 

กรณีเจ้าหนี้เป็นฝ่ายเร่ิมคดี เจ้าหนี้จะต้องแสดงได้ว่ามีข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใด
ต่อไปนี้เกิดขึ้น 

1. ลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้อย่างเป็นการทั่วไป (generally) เมื่อหนี้ถึงก าหนด
ช าระ หรือ 

                                                             
2  จาก ระบบกฎหมายล้มละลายในประเทศไทย (รายงานผลการวิจัย) (น. 202-206), โดย ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2547, กรุงเทพฯ: สถาบันกรมพัฒนาเศรษฐกิจ. 
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2. ลูกหนี้มีความรับผิด (liabilities) เกินกว่ามูลค่าของสินทรัพย์ที่มีอยู่ นอกจากนี้ การที่
เจ้าหนี้เป็นฝ่ายเร่ิมคดีแสดงให้เห็นว่ามีลักษณะเป็นการเร่ิมคดีโดยที่ลูกหนี้ไม่สมัครใจ (involuntary 
proceeding) ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดขั้นตอนที่ส าคัญดังต่อไปนี้เป็นการเพิ่มเติมอีกด้วย  

3. ให้มีการแจ้งให้ลูกหนี้ทราบถึงการขอเร่ิมคดีโดยเจ้าหนี้ในทันที  โดยกฎหมาย
จะต้องก าหนดกระบวนการดังกล่าวนี้ให้ชัดเจนทั้งวิธีการส่งค าบอกกล่าวและเนื้อหาของค าบอก
กล่าวนั้นด้วย 

4. ลูกหนี้จะต้องได้รับโอกาสในการแก้ต่างข้อกล่าวอ้างของเจ้าหน้ี 
5. ศาลจะเข้ามาพิจารณาว่าข้อกล่าวอ้างของเจ้าหนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมาย

ก าหนดหรือไม่ หากพบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด จึงจะมีผลเป็นการเร่ิมคดีแต่หากไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด หรือมีการบิดเบือนใช้สิทธิเร่ิมคดีที่ไม่สมควร ให้ศาลมีอ านาจปฏิเสธไม่รับ 
ค าขอเร่ิมคดีนั้น  

ในการพิจารณาก าหนดเกณฑ์เร่ิมคดีตามแนวทางการจัดท ากฎหมายของ UNCITRAL 
ดังกล่าวนี้ จะเห็นได้ว่ามิได้เป็นการก าหนดเลือกลงไปชัดเจนว่าจะใช้แนวทางของ cash flow test 
หรือ balance sheet test อันใดอันหนึ่งลงไปชัดเจน โดยได้มีการอธิบายหรือให้ข้อสังเกตไว้เป็นที่
น่าสนใจพอสมควร จึงจะขอน ามาเสนอดังต่อไปนี้คือ 

เกณฑ์ที่จะก าหนดขึ้นจะต้องสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ลูกหนี้ที่ประสบปัญหาทาง
การเงินเข้าสู่กระบวนการอย่างสมัครใจ  

เกณฑ์เช่นว่านี้จะต้องมีความยืดหยุ่นที่จะใช้ได้ทั้งกับกระบวนการบังคับช าระหนี้จาก
ทรัพย์สินและกระบวนการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้  หรือเอ้ืออ านวยแก่การสลับจากกระบวนการหนึ่ง
ไปสู่อีกกระบวนการหนึ่งได้  

เกณฑ์ที่วางเงื่อนไขการเข้าสู่กระบวนการสูงหรือยากเกินไป จะมีผลท าให้การแก้ไข
ปัญหาของลูกหนี้ล่าช้าไปจนเกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ได้ 

Cash flow test เป็นกลไกที่ถูกสร้างขึ้นให้การเร่ิมคดีเป็นไปอย่างรวดเร็วเพียงพอที่จะ
แก้ไขปัญหาทางการเงินของลูกหนี้  ลดความเสี่ยงในการที่ลูกหนี้อาจจะโอนจ าหน่ายทรัพย์สิน
ออกไป และป้องกันการแก่งแย่งเข้าบังคับช าระหนี้จากทรัพย์สินโดยเจ้าหนี้ทั้งหลาย ซึ่งมีแต่จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายในภาพรวมแก่เจ้าหนี้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด แต่การใช้ cash flow test เป็นเกณฑ์
เร่ิมคดีจะต้องระมัดระวังกับการไม่สามารถช าระหนี้ของลูกหนี้ที่มีลักษณะเป็นการชั่วคราวด้วย  
เพราะในปัจจุบันที่มีสภาพการแข่งขันกันอย่างมากในภาคธุรกิจอาจมีกรณีที่ธุรกิจจะต้องด าเนินการ
ที่มีผลท าให้ผลก าไรลดลงหรือขาดทุนบ้างเพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็น
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บางคร้ังบางคราว จึงควรที่จะต้องมีแนวทางให้การใช้เกณฑ์นี้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการที่
จะต้องน าลูกหนี้เข้าสู่กลไกของกฎหมายล้มละลายเร็วเกินไปด้วย  

Balance Sheet Test เป็นกลไกที่อิงอยู่กับข้อมูลภายใต้การดูแลของลูกหนี้  การที่เจ้าหนี้
หรือบุคคลอ่ืนจะเข้าถึงข้อมูลเช่นว่านี้เพื่อทราบถึงสภาพการณ์ทางการเงินที่แท้จริงของลูกหนี้จึง
เป็นไปได้ค่อนข้างยากยาก และอาจจะต้องใช้เวลานานจนสภาวการณ์ของลูกหนี้ลดต่ าลงจนเป็น
ผลเสียแก่ทุกฝ่ายในที่สุด  

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินของลูกหนี้ไม่ใช่เร่ืองที่จะกระท าได้ง่าย เนื่องจากมีประเด็น
ปัญหาทางบัญชีเกี่ยวกับการตีมูลค่าสินทรัพย์ของลูกหนี้ว่าจะต้องเป็นราคาที่สะท้อนมูลค่าตลาดที่
ถูกต้องแท้จริงและเป็นธรรม(โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ประเภทที่ไม่มีราคาตลาด 
หรือตลาดยังไม่พัฒนาเพียงพอที่จะก าหนดราคาให้อ้างอิง)  นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินของลูกหนี้ที่จะน ามาใช้พิจารณาว่าลูกหนี้มีหนี้สินที่ต้องรับผิดชอบเกินกว่า
สินทรัพย์หรือไม่ นอกไปจากนี้ การประเมินมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินความรับผิดของลูกหนี้เป็น
งานที่ยากควรจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบสมุดบัญชี การบันทึกรายการข้อมูลทางการเงิน 
ซึ่งหากลูกหนี้ด าเนินการในเร่ืองเหล่านี้อย่างไม่ถูกต้องเหมาะสมบูรณ์ตามมาตรฐานที่ก าหนดแล้ว  
การด าเนินการเหล่านี้ก็จะกินเวลาและเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก จนอาจเกิดผลกระทบล่าช้าใน
การแก้ไขปัญหาของลูกหนี้ได้ในท้ายที่สุด การใช้ balance sheet test เป็นเกณฑ์อย่างเดียวในการเร่ิม
คดีจึงไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง เว้นเสียแต่จะน าไปใช้ร่วมกับเกณฑ์อ่ืนในฐานะที่เป็นเกณฑ์เสริมเพื่อ
ก าหนดความไม่สามารถช าระหนี้ของลูกหนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของหนี้หรือความรับผิด
ของลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระ  

ในบางระบบกฎหมายมีการก าหนดให้ใช้สองเกณฑ์ร่วมกัน  โดยก าหนดว่าลูกหนี้
จะต้องหยุดช าระหนี้และลูกหนี้จะต้องมีหนี้สินมากเกินไป (overindebtedness) ซึ่งพิจารณาจาก
ข้อเท็จจริงที่ว่าลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้เมื่อถึงก าหนดช าระได้เพราะเหตุที่มีหนี้สินเกินกว่า
สินทรัพย์นั่นเอง วิธีการเช่นนี้จะมีประโยชน์ในกรณีที่เจ้าหน้ีขาดข้อมูลในการพิสูจน์ถึงการที่ลูกหนี้
ไม่สามารถช าระหนี้เป็นการทั่วไปและท าให้การมองสถานการณ์ทางการเงินของลูกหนี้ในภาพรวม
ทั้งขณะปัจจุบันและในอนาคตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  ดังนั้น หากจะมีการก าหนดเกณฑ์การเร่ิมคดีโดยใช้
เกณฑ์เพียงอย่างเดียว ซึ่งจะมีข้อได้เปรียบตรงความง่ายในการปรับใช้ ก็ควรที่จะเลือกใช้ cash flow 
test มากที่จะเลือกใช้  balance sheet test แต่ก็สามารถที่จะใช้สองเกณฑ์ประกอบกันได้  โดย
ก าหนดให้เลือกว่าหากเข้าเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ก็สามารถที่จะให้มีการเร่ิมคดีได้  
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3.2   แนวทางตามกฎหมายกรณีลูกหน้ีไม่อยู่ในสถานะท่ีจะช าระหนี้ได้ในต่างประเทศ 
 3.2.1  กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) 

ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common law) เป็นกฎหมายซึ่งพัฒนาขึ้นโดยผู้พิพากษา
ผ่านทางการตัดสินคดีความของศาล และศาลช านัญพิเศษอ่ืน ๆ มากกว่าผ่านทางพระราชบัญญัติ
ของฝ่ายนิติบัญญัติ หรือการด าเนินการของฝ่ายบริหาร “ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์” เป็นระบบ
กฎหมายซึ่งให้น้ าหนักในการปฏิบัติตามค าพิพากษาที่มีมาก่อนเป็นอย่างมาก บนแนวคิดซึ่งเชื่อว่า
จะเป็นการอยุติธรรมหากตัดสินด าเนินคดีต่อข้อเท็จจริงที่คล้ายคลึงกันในโอกาสที่ต่างกัน ท าให้การ
ตัดสินคดีตาม “คอมมอนลอว์” ผูกมัดการตัดสินคดีในอนาคตตามไปด้วย ในกรณีนี้มีกลุ่มผู้ไม่เห็น
ด้วยกับกฎหมายดังกล่าว ศาลคอมมอนลอว์ที่เหมาะสมที่สุดจะตรวจสอบการตัดสินคดีที่ผ่านมาของ
ศาลที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หากข้อพิพาทที่คล้ายคลึงกันได้รับการแก้ไขแล้วในอดีต ศาลจะถูก
ผูกมัดให้ตัดสินคดีตามการให้เหตุผลซึ่งใช้ในการตัดสินคดีคร้ังก่อน ๆ อย่างไรก็ตาม หากศาลพบว่า
ข้อพิพาทในปัจจุบันมีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับการตัดสินคดีในอดีตทั้งหมด ผู้พิพากษาจะมี
อ านาจและหน้าที่ที่จะสร้างกฎหมายโดยการริเร่ิมเป็นแบบอย่าง ภายหลังจากนั้น การตัดสินคดีคร้ัง
นี้จะเป็นตัวอย่างแก่การตัดสินคดีคร้ังต่อไป ซึ่งศาลในอนาคตจะต้องยึดมั่น จะเห็นได้ว่าเป็นระบบที่
ใช้กันในเครือจักรภพอังกฤษและในสหรัฐอเมริกา โดยจะใช้ค าพิพากษาที่ศาลเคยวางหลักไว้แล้ว
เป็นหลักในการพิจารณา ระบบนี้มีกฎหมายที่บัญญัติโดยรัฐสภาเช่นเดียวกับประเทศที่ใช้ระบบ
ประมวลกฎหมาย แต่ระบบกฎหมายทั่วไปนี้ จะให้อ านาจผู้พิพากษาในการตีความกฎหมายอย่าง
มาก จึงลดทอนความส าคัญของกฎหมายของรัฐสภาลง และจะตีความในลักษณะจ ากัดเท่าที่ลาย
ลักษณ์อักษรไว้บัญญัติเท่านั้น ตัวอย่างประเทศที่ใช้ระบบนี้ในปัจจุบันนั้น ได้แก่ เครือจักรภพ
อังกฤษ, สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด,์ อินเดีย เป็นต้น 

3.2.1.1  อังกฤษ3 
เดิมการพิจารณาคดีล้มละลายตามกฎหมายในสมัยพระเจ้าเฮนรีที่  8 บัญญัติให้ช าระ

บัญชีล้มละลายและน าทรัพย์สินมาแบ่งกันในระหว่างเจ้าหนี้  และก าหนดให้เฉพาะพ่อค้าเท่านั้นที่
จะถูกฟ้องร้องให้บุคคลล้มละลายได้ ต่อมาก็ขยายวิธีนี้ให้ใช้กับบุคคลทุกชั้นทุกประเภท ในสมัยนั้น
ระยะแรกของการพิจารณาคดีล้มละลาย  Court of Chancery ยังไม่มีอ านาจพิจารณาเหนือคดี
ล้มละลาย Lord Chancellor มีแต่เพียงอ านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจ
ควบคุมเหนือบุคคลและทรัพย์สินของผู้ล้มละลาย โดยในการพิจารณาคณะกรรมาธิการจะต้องร้อง

                                                             
3  จาก บทบาทของศาลในคดีล้มละลาย: ศึกษาเฉพาะกรณีการพิจารณาและการมีค าส่ังพิทักษ์ทรัพย์

เด็ดขาด  ( วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต)  (น.  26-36) ,  โดย สุภาวดี  วัฒนานนท์ ,  2551,  กรุง เทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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ขอให้ศาล Common Law Court เป็นผู้วินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมายที่ยุ่งยาก ต่อมาในศตวรรษที่ 18 
ค าร้องดังกล่าวได้ยื่นตรงต่อ Lord Chancellor จึงท าให้ Lord Chancellor มีอ านาจในการพิจารณา
เหนือคดีล้มละลาย แต่ระบบการด าเนินคดีและการช าระบัญชีทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายก็อยู่ใน
ฐานะที่ไม่น่าพอใจ การด าเนินกระบวนพิจารณาล่าช้าทั้ง ๆ ที่ความรวดเร็วในการด าเนินกระบวน
พิจารณาเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดของคดีล้มละลาย 4 คณะกรรมาธิการ และ Lord Chancellor ได้รับ
ผลประโยชน์มากมาย ส่วนลูกหนี้ตกเป็นผู้ได้รับความเสียหายอย่างมาก ในขณะที่เจ้าหนี้ก็มิได้รับ
ประโยชน์มากนัก ดังนั้น ในปี ค  .ศ .  1831 จึงมีการจัดตั้งศาลล้มละลายขึ้นในกรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ ขึ้นเป็นพิเศษเพื่อพิจารณาคดีล้มละลายโดยเฉพาะ คือ London Court of Bankruptcy ลด
ภาระของ Lord Chancellor ในการพิจารณาคดีล้มละลาย ต่อมาได้มีการออก The Judicature Act 
1873 ให้รวมศาลล้มละลายกลางในลอนดอนมาอยู่ในศาล High Court ในศาลนี้ได้แบ่งผู้พิพากษา
ออกเป็น 5 แผนก คดีล้มละลายอยู่ในแผนก Chancery5 จะเห็นได้ว่า การจัดองค์กรศาลเพื่อพิจารณา
คดีล้มละลายโดยเฉพาะของอังกฤษ มีจุดประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายได้รับการพิจารณาพิพากษา
โดยผู้พิพากษาที่มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญโดยเฉพาะ เพื่อจะได้บริหารคดีอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตามกฎหมายล้มละลายของอังกฤษศาลจะเป็นผู้ที่มีบทบาทมากในคดี กระบวน
พิจารณาคดีล้มละลายจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของศาลอย่างใกล้ชิด ศาลมีอ านาจเต็มที่ในการ
วินิจฉัยทุก ๆ ปัญหาที่เกิดขึ้นในคดี ไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริง การวินิจฉัยค าสั่ง
ที่ Official Receiver หรือ Trustee ขอให้ออกค าสั่ง ค าสั่งที่ออกไปบังคับแก่ใครหากไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งศาลบุคคลนั้นจะถือว่าละเมิดอ านาจศาลซึ่งจะต้องได้รับการลงโทษ 

ในรายงานของ Cork Report ที่เสนอต่อคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายล้มละลายของ
ประเทศอังกฤษระบุในส่วนของการปรับปรุงโครงสร้างของศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีล้มละลาย
ของประเทศอังกฤษและเวลส์ว่า เหตุผลของการปรับปรุงโครงสร้างของศาลที่พิจารณาคดีล้มละลาย
ก็เพื่อน าไปสู่ประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจคุ้มค่าของการท างานของศาล และพนักงานของศาลตาม
รายงานฉบับนี้มีความเห็นว่าลักษณะของคดีล้มละลายท าให้ศาลที่เข้ามาด าเนินกระบวนพิจารณาคดี
ล้มละลายจะต้องมีดุลพินิจที่กว้าง เพราะบางคร้ังการพิจารณาจะต้องเกี่ยวข้องกับเร่ืองราวทางธุรกิจ
การค้า และการวิเคราะห์ทางบัญชีธุรกิจ ดังนั้น ค าวินิจฉัย หรือค าพิพากษาของศาลส่วนใหญ่จึงมี

                                                             
4  From The Law of Insolvency (p. 20), by lan F. Fletcher, 1990, London: Sweet & Maxwell. 
5  จาก ระบบกฎหมายอังกฤษ (น. 142), โดย สุนัย มโนมัยอุดม, 2527, กรุงเทพฯ: ประยุรวงศ์ และ 

Halsbury's Laws of England (4th ed) Vol.37 Practice and Procedure, p.258 ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีศาลเพื่อ
พิจารณาคดีล้มละลายโดยเฉพาะดูรายละเอียดใน Cowans Bankruptcy Law and Practice: Practice and procedure 
under the new bankruptcy (p. 1), by Dainei R. Cowans and Foe Lee, 1982, St. Paul, Minn : West Pub. Co. 

DPU



65 
 

เน้ือหาส าคัญเดียวกับการค้า การพาณิชย์อาจกล่าวได้ว่า ศาลที่พิจารณาคดีล้มละลายมีลักษณะส าคัญ 
3 ประการคือ6 

1. ศาลมีอ านาจในลักษณะบังคับต่อผู้ล้มละลาย พยาน และเจ้าหน้าที่ ในการไต่สวน 
2. ศาลมีอ านาจในการแก้ไขยกเลิกค าสั่งของตนเอง โดยไม่ค านึงถึงว่าจะมีการอุทธรณ์

ค าสั่งดังกล่าวหรือไม่ และส่วนใหญ่ศาลอุทธรณ์จะไม่ค่อยเข้ามาตรวจสอบแทรกแซง 
3. ลักษณะส าคัญของอ านาจศาลในการพิจารณาคดีจะมีลักษณะกึ่งอาญา 
ปัจจุบันในประเทศอังกฤษที่มีอ านาจพิจารณาคดีล้มละลายมี 2 ประเภท ได้แก่   
County Court ค าร้องขอเกี่ยวกับคดีล้มละลายให้ยื่นต่อศาล County Court ในเขตที่

ลูกหนี้มีภูมิล าเนาหรือประกอบธุรกิจในระหว่าง 6 เดือน ก่อนมีการยื่นค าร้อง 
High Court ค าร้องขอเกี่ยวกับคดีล้มละลายให้เสนอต่อศาล High Court ได้ในกรณีที่

ลูกหนี้มีภูมิส าเนาหรือประกอบธุรกิจในเขต London (London insolvency district) ในเวลา 6 เดือน
ก่อนที่มีการยื่นค าร้องลูกหนี้ไม่มีภูมิส าเนาในประเทศอังกฤษและเวลส์  เจ้าหนี้ผู้ยื่นค าร้อง 
ไม่สามารถยืนยันภูมิส าเนาของลูกหนี้ หรือที่ประกอบธุรกิจของลูกหนี้ หรือเมื่อค าร้องเสนอโดย
รัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐ แม้ประเทศอังกฤษจะไม่มีศาลล้มละลาย โดยเฉพาะแต่ในศาล High 
Court คดีล้มละลายจะได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาแผนก Chancery ซึ่งมีความเชี่ยวชาญกับคดี
ที่เป็นเร่ืองทางการค้าและทางธุรกิจ เพราะคดีที่อยู่ในเขตอ านาจของศาล High Court มักเป็นคดี
ประเภทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพราะเป็นเขตเมืองหลวง นอกจากนี้ แม้ประเทศอังกฤษจะยอมให้ฟ้อง
หรือร้องขอเกี่ยวกับคดีล้มละลายในศาล County Court ได้ก็ตาม แต่ตาม Insolvency Rules 1986 
r.7011(4) ให้อ านาจศาล High Court มีค าสั่งให้โอนกระบวนพิจารณา จากศาล County Court มายัง
ศาล High Court ได้ และผู้พิพากษาศาล High Court ก็ยังมีอ านาจสั่งให้โอนกระบวนพิจารณาใน
เร่ืองที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการรวมทรัพย์สินของผู้ล้มละลายมา เพื่อพิจารณาไปด้วยกันกับ
เร่ืองเดิมได้ตาม Insolvency Rules1986 r. 7.15 แสดงให้เห็นว่า กฎหมายของประเทศอังกฤษ
ต้องการให้คดีล้มละลายได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาที่มีความ เชี่ยวชาญโดยเฉพาะนั่นเอง 

กฎหมายล้มละลายของประเทศอังกฤษฉบับแรกออกใช้ตั้งแต่  ค  .ศ . 1542 ชื่อว่า Act 
Against Such Persons As Do Make Bankrupt7 และต่อมาประเทศอังกฤษใช้ Bankruptcy Act 1890 

                                                             

 6  From Report of the Review Committee on Insolvency Law and Practice (p. 224), by Kenneth Cork, 
1981, London: Her Majesty's stationary Office. 

7  From Cases. Problems, and Material on Bankruptcy (p. 21), by Douglas G. Baird & Thomas H. 
Jackson, USA.: Little, Brown & Company (Canada). 
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(พ.ศ. 2433) บังคับใช้8 ต่อมาจึงได้ถูก Bankruptcy Act 1914 ยกเลิก ในขณะนั้น ประเทศไทยได้ตรา
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ขึ้นใช้แทนพระราชบัญญัติล้มละลาย รัตนโกสินทรศก 
130 และใช้มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช  2483 มีลักษณะและ
กระบวนการคล้ายคลึงกับ Bankruptcy Act 19149 และต่อมา Bankruptcy Act 1914 จึงได้ถูกยกเลิก
โดย Insolvency Act 1986 และได้บังคับใช้มาจนถึงปัจจุบัน 

ตาม The Insolvency Act 1986 มาตรา 363 - 371 ก าหนดอ านาจศาลในการควบคุม
กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย โดยศาลจะมีอ านาจในการก าหนด การตัดสินใจ การวินิจฉัยทุก
ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหากฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในคดีล้มละลาย การให้อ านาจมากเช่นนี้
ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพในการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย 

กฎหมายล้มละลายของประเทศอังกฤษหากมีเพียง Insolvency Act 1986 ฉบับเดียวซึ่ง
แม้จะบัญญัติโครงสร้างให้ชัดเจนเพียงใดก็ไม่อาจท าให้กระบวนพิจารณาคดีล้มละลายด าเนินไป
อย่างรวดเร็วเพียงพอได้ ทั้งนี้ เพราะยังขาดรายละเอียดในการปฏิบัติ  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องมีกฎหมายที่เข้ามาก าหนดในรายละเอียดที่ชัดเจน สะดวก ง่าย เพื่อที่ให้ผู้ปฏิบัติ  และ
ผู้เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการไปในทางเดียวกันได้ อันจะส่งผลให้ทุกคดีในคดีล้มละลายมีวิธีการ
ปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกัน ไม่เกิดการเลือกปฏิบัติ และที่ส าคัญเมื่อมีรายละเอียดในการด าเนินการ
ที่ชัดเจน ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ก็จะท าให้การด าเนินกระบวนพิจารณาเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 
ดังนั้น ตามกฎหมายอังกฤษ จึงต้องมีการตรา Insolvency Rule 1986 ออกมาเพื่อก าหนดวิธีปฏิบัติที่
เป็นรายละเอียด ได้แก่ การก าหนดแบบ (form) ของเอกสารในคดีประเภทต่าง ๆ การยื่นเอกสารใน
คดีเพื่อขอให้ศาลมีค าสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้ขอจะต้อง เตรียมเอกสารอะไรบ้าง ผู้ขอต้องมี
คุณสมบัติในรายละเอียดอย่างไร รายการรายละเอียดในค าร้องจะต้องระบุถึงอะไรบ้าง วิธีการ
พิจารณาค าร้อง ค าขอต่าง ๆ ในทางปฏิบัติจะต้องท าอย่างไร ค่าใช้จ่ายเท่าไร เป็นต้น ซึ่งจะท าให้ 
ผู้ปฏิบัติเข้าใจง่าย และที่ส าคัญกฎเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเหล่านี้จะสอดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด
ไว้ใน Insolvency Act 1986 จึงจะมีผลให้การด าเนินกระบวนพิจารณาเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
ถูกต้องเหมาะสม 

การเร่ิมต้นคดี ตามกฎหมายล้มละลายของประเทศอังกฤษฉบับเดิมเรียกว่า Bankruptcy 
Act 1914 จะมีขั้นตอนการพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ซึ่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483  
มีลักษณะ และกระบวนการคล้ายคลึงกับ Bankruptcy Act 1914 อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้ได้ถูก

                                                             
8  From The Principles of Bankruptcy Law (p. 1), by J.H. Thomson, 1972, London: HFL 

(PULISHERS). 
9  จาก กฎหมายฟ้ืนฟูกิจการ (น. 8), โดย วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ, 2543, กรุงเทพฯ: หรรษา. 
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ยกเลิกโดย Insolvency Act 1986 ซึ่งกฎหมายใหม่ฉบับนี้ได้ตัดขั้นตอนในเร่ืองการออกค าสั่ง 
พิทักษ์ทรัพย์ โดยก าหนดให้ไม่เพียงแต่เจ้าหนี้เท่านั้นที่สามารถยื่นค าร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย 10  
แต่ลูกหนี้สามารถยื่นค าร้องขอให้ตนเองล้มละลายได้ และศาลจะเป็นผู้พิจารณาในการสั่งล้มละลาย
ของลูกหนี ้

การยื่นค าร้องของเจ้าหนี้ที่ขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย  เจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายคน
สามารถยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ลูกหนี้ล้มละลายได้ภายใต้เงื่อนไขว่าเป็นเจ้าหนี้ที่ออกหนังสือเรียก
ให้ลูกหนี้นั้นช าระหนี้แล้ว เรียกว่า  Statutory demand หรือในกรณีที่ เจ้าหนี้ เป็นเจ้าหนี้  ตาม 
ค าพิพากษาแต่ไม่สามารถบังคับช าระหนี้ได้11 ในกรณีที่เป็นค าร้องของเจ้าหนี้ ค าร้องจะต้องท าตาม
แบบฟอร์มที่เหมาะสม และต้องระบุชื่อ สถานที่พักและอาชีพของลูกหนี้ รวมทั้งชื่ออ่ืนใดที่ลูกหนี้
ใช้ในการประกอบกิจการประเภทของกิจการ และที่อยู่ของสถานประกอบการ นอกจากนี้ค าร้อง
ต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนหนี้  ซึ่งมีจ านวนหนี้ เท่ากับหรือมากกว่า  750 ปอนด์ขึ้นไป12 
ผลตอบแทนส าหรับหนี้เงินดังกล่าว (หรือถ้าไม่มี หนี้นั้นได้อย่างไร) และหนี้ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อใด 
หรือครบก าหนดเมื่อใด โดยระบุข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ทุก ๆ จ านวนที่เจ้าหนี้ยื่นค าร้อง จะต้องมี
ข้อความระบุข้อเท็จจริงสองประการว่า หนี้นั้นเป็นหนี้ที่ต้องช าระให้แก่ผู้ยื่นค าร้องและเป็นหนี้ที่ 
ไม่มีหลักประกันและหนี้นั้นเป็นหนี้ที่ระบุจ านวนแน่นอนซึ่งจะต้องช าระคืนทันที  และดูเหมือนว่า
ลูกหนี้จะไม่สามารถช าระหนี้ได้ หรือมิฉะนั้นให้ระบุว่าหนี้นั้นเป็นหนี้ที่ระบุจ านวนแน่นอน ซึ่ง
จะต้องช าระคืนในอนาคตตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้แน่นอนและดูเหมือนว่า ลูกหนี้จะไม่มีหนทางที่
จะสามารถช าระหนี้นั้นได้ตามเหตุผลอันสมควร ในกรณีที่หนี้ของเจ้าหนี้ผู้ยื่นค าร้องเป็นหนี้ซึ่ง
จะต้องมีการส่งหนังสือทวงหนี้ตามกฎหมายไปยังลูกหนี้ก่อนตาม Insolvency Act 1986 Section 
298 ค าร้องจะต้องระบุวันที่และวิธีการส่งหนังสือทวงหนี้  และต้องระบุด้วยว่า เท่าที่เจ้าหนี้ทราบ
และเชื่อว่าเป็นความจริงหนังสือทวงหนี้ฉบับนั้นยังไม่ได้ รับการปฏิบัติตามหรือยกเลิกไปแต่อย่าง
ใด และไม่มีค าขอยกเลิกหนี้ดังกล่าวค้างพิจารณาอยู่  อย่างไรก็ดี ข้อก าหนด ดังกล่าวข้างต้นก็มี
ข้อยกเว้นในกรณีที่มีการยื่นค าร้องแบบเร่งรัดตาม Insolvency Act 1986 Section 270 เนื่องจากมีการ
กล่าวหาว่าเกิดความเสี่ยงใด ๆ ขึ้นกับทรัพย์สินของลูกหนี้ 

ขั้นตอนหลัก ๆ ที่เจ้าหนี้ผู้ยื่นค าร้องต้องด าเนินการได้แก่ การยื่นค าร้องซึ่งต้องพิสูจน์
ด้วยค าให้การรับรองว่าข้อความทั้งหมดที่ระบุไว้ในค าร้องเป็นความจริง ณ ที่ว่าการของศาล ซึ่งมี
อ านาจรับค าร้อง โดยส่งส าเนาอย่างน้อยสองชุดพร้อมกับค าขอที่น าไปยื่นต่อศาลฉบับหนึ่ง ส าหรับ

                                                             
10  Insolvency Act 1986 Section 268. 
11  Ibid. 
12  Insolvency Act 1986 Section 267 (4) & Insolvency Rules 1986 Part 6 Chapter 2. 

DPU



68 
 

ส่งให้แก่ลูกหนี้ และอีกฉบับหนึ่งจะน าไปแนบท้ายค าให้การรับรองการส่งค าร้องในภายหลังส าเนา
แต่ละชุดจะต้องประทับตราของศาลก่อนที่จะออกให้แก่ผู้ยื่นค าร้อง เจ้าหนี้ผู้ยื่นค าร้องจะยื่นค าร้อง
ไม่ได้ หากมิได้น าใบเสร็จรับเงินของทางราชการ (ปัจจุบันก าหนดไว้ที่ 270 ปอนด์) ซึ่งต้องช าระ
เมื่อเจ้าหนี้ยื่นค าร้องมาแสดงพร้อมกับค าร้อง ในกรณีที่มีการส่งหนังสือทวงหนี้ตามกฎหมาย ผู้ยื่น
ค าร้องต้องยื่นค าให้การรับรองเป็นหลักฐานการส่งหนังสือทวงหนี้ต่อศาลด้วย  ศาลต้องส่งหนังสือ
แจ้งเร่ืองไปยังหัวหน้านายทะเบียนที่ดินทันทีพร้อมค าขอให้จดแจ้งค าร้องนั้นไว้ในทะเบียนที่ดิน
ระหว่างการพิจารณาคดี 

หลังจากศาลมอบส าเนาค าร้องซึ่งประทับตราศาลให้แก่ผู้ยื่นค าร้องแล้ว เจ้าหน้าที่ของ
ศาล หรือเจ้าหนี้ผู้ยื่นค าร้องหรือทนายความของเจ้าหนี้  หรือบุคคลที่ได้รับการจ้างวานเพื่อการนี้
จะต้องน าค าร้องไปส่งให้แก่ลูกหนี้ด้วยตนเอง การส่งค าร้องนี้จะต้องส่งโดยการมอบส าเนาค าร้องที่
ประทับตราศาลให้แก่ลูกหนี้  แต่ถ้าศาลได้รับค าชี้แจงเป็นที่พอใจว่า  การให้คนน าค าร้องไปส่ง
โดยเร็วทันทีนั้น ไม่สามารถจะกระท าได้ เน่ืองจากลูกหนี้ก าลังหลบเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งค าร้องหรือ
การด าเนินการอ่ืน ๆ ตามกฎหมาย ศาลอาจสั่งให้ส่งค าร้องโดยวิธีใดวิธีหนึ่งที่เหมาะสมแทนก็ได้
และเมื่อได้ด าเนินการตามค าสั่งศาลให้ส่งค าร้องโดยวิธีอ่ืนแทนแล้ว  ให้ถือว่าได้ส่งค าร้องให้แก่
ลูกหนี้แล้วโดยชอบ หลังจากนั้น ผู้ยื่นค าร้องต้องท าค าให้การรับรองอีกหนึ่งฉบับ โดยสาบานตน
และยื่นค าให้การรับรอง (Affidavit) นั้น ต่อศาลทันทีภายหลังการส่งค าร้อง เพื่อรับรองว่าได้ส่ง 
ค าร้องแล้วค าให้การรับรองนี้ต้องมีส าเนาค าร้องที่ประทับตราศาลหนึ่งชุดแนบไปด้วย  และถ้าศาล
สั่งให้ส่งค าร้องโดยวิธีอ่ืนแทน จะต้องมีส าเนาค าสั่งศาลซึ่งประทับตราศาลแนบไปด้วย13 

ในการปฏิบัติตามขั้นตอน การส่งค าร้องเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ส าคัญที่สุดในบรรดา
ขั้นตอนทั้งหมด และศาลจะตรวจสอบการด าเนินการตามขั้นตอนนี้ตลอดจนกรณีแวดล้อมต่าง  ๆ 
(attendant circumstances) อย่างเคร่งครัดที่สุด ดังนั้น ในกรณีที่เป็นการส่งซองจดหมายปิดผนึก
ให้แก่ลูกหนี้ที่พ านักอยู่ในต่างประเทศ แต่ไม่มีหลักฐานว่าลูกหนี้ได้รับแจ้งเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของ
จดหมายในเวลาที่ส่งมอบ ศาลอุทธรณ์ถือว่าการส่งครั้งนั้นใช้ไม่ได้ กรณีมีปัญหาเร่ือง การส่งค าร้อง
ให้ลูกหนี้ ศาลจะให้เวลาเจ้าหนี้ส่งค าร้องอีกเป็นคร้ังที่สอง เพื่อที่เจ้าหนี้จะได้แก้ไขข้อผิดพลาดที่
เกิดขึ้น อันเป็นวัตถุประสงค์ประการหนึ่งของ Insolvency Act 1986 และ Insolvency Rules 1986 
ที่ว่าทัศนคติที่เข้มงวดและเคร่งครัดจนเกินไปเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อก าหนดซึ่งมีพิธีรีตองเร่ือง
การล้มละลาย ซึ่งในสมัยก่อนถือเป็นสาระส าคัญของกฎหมาย ควรจะได้รับการผ่อนผันบ้างเพื่อให้
ความส าคัญแก่ข้อก าหนดเกี่ยวกับความยุติธรรมและเป็นธรรมมากขึ้นเพื่อความสมดุล  Insolvency 
Act 1986 r. 7.55 ก าหนดไว้ว่า กระบวนพิจารณาคดีเกี่ยวกับการมีหนี้สินพ้นล้นตัวจะไม่ตกเป็น
                                                             

13   The Law of Insolvency (p. 128 -129). Op.cit. 
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โมฆะ เพราะเหตุที่มีข้อบกพร่องใด ๆ เกี่ยวกับพิธีรีตองต่าง ๆ หรือผิดระเบียบ เว้นแต่ศาลซึ่งได้
รับค าคัดค้านเห็นว่า ข้อบกพร่องหรือการกระท าผิดระเบียบดังกล่าวท าให้เกิดความไม่ยุติธรรมเป็น
อย่างยิ่ง และความไม่ยุติธรรมนั้น ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยค าสั่งใด ๆ ของศาล เมื่อมีการด าเนินการ
ทุกขั้นตอนตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว และได้ยื่นส าเนาค าร้องที่ประทับตราศาลพร้อมค าให้การ
รับรองการส่งค าร้องต่อศาลแล้ว ศาลก็สามารถก าหนดวันนัดฟังค าร้องได้14 

ส่วนการยื่นค าร้องของลูกหนี้ที่ขอให้ตนเองล้มละลาย ลูกหนี้มีสิทธิยื่นค าร้องขอต่อศาล
ให้ตนเองเป็นบุคคลล้มละลายได้ และต้องระบุตัวลูกหนี้โดยอ้างชื่อสถานที่พักและอาชีพ (ถ้ามี) 
และระบุชื่ออ่ืนใดที่ลูกหนี้ใช้ในการประกอบกิจการ ประเภทธุรกิจ และที่อยู่ที่ใช้เป็นที่ประกอบการ
ด้วย ค าร้องต้องระบุข้อความว่าผู้ยื่นค าร้องไม่สามารถช าระหนี้ได้  และค าขอให้ศาลมีค าสั่งให้ตน
เป็นบุคคลล้มละลาย  นอกจากนี้ถ้าภายในห้าปีก่อนวันที่ยื่นค าร้องผู้ยื่นค าร้องได้ถูกศาลพิพากษา
เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว หรือได้ท าการประนอมหนี้กับบรรดาเจ้าหนี้เพื่อช าระสะสางหนี้  หรือ
จัดการเกี่ยวกับกิจการต่าง ๆ ของตน หรือท าความตกลงช าระหนี้โดยสมัครใจ รายละเอียดของเร่ือง
ดังกล่าว จะต้องใส่ไว้ในค าร้อง และถ้าในวันที่ยื่นค าร้องมีการประนอมหนี้โดยสมัครใจตาม 
Insolvency Act 1986 Section 258 (3) ซึ่งมีผลใช้บังคับกับลูกหนี้ ค าร้องต้องระบุข้อความนั้นด้วย 
พร้อมชื่อและที่อยู่ของผู้ดูแลการท าความตกลง ประนอมหนี้ดังกล่าวด้วย15 

ค าร้องของลูกหนี้ต้องมีค าแถลงเกี่ยวกับกิจการของลูกหนี้ตามแบบที่ก าหนดแนบไป
ด้วย โดยมีค าให้การรับรองเป็นหลักฐาน และเอกสารทั้งหมดนี้จะต้องน าไปยื่นต่อศาลพร้อมส าเนา
ค าร้องสามชุดและส าเนาค าแถลงสองชุด ในบรรดาส าเนาค าร้องสามชุดที่ส่งมอบ ณ ที่ท าการของ
ศาล ส าเนาหนึ่งชุดจะต้องคืนให้แก่ผู้ยื่นค าร้องโดยระบุสถานที่พิจารณาค าร้องไว้ด้วยอีกหนึ่งฉบับ
ซึ่งระบุข้อความคล้ายกัน ศาลจะเก็บไว้และส่งให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์(พร้อมส าเนาหนึ่งชุด
ของค าแถลงเกี่ยวกับกิจการ) ถ้าศาลแต่งตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวหรือ
มีค าสั่งล้มละลาย ส่วนส าเนาชุดที่เหลือศาลจะเก็บไว้  เพื่อส่งให้แก่ผู้จัดการมีหนี้สินล้นพ้นตัว 
(Insolvency practitioner) หากมีการแต่งตั้งขึ้นในภายหลังตาม Insolvency Act 1986 Section 273 (2) 
ลูกหนี้จะยื่นค าร้องไม่ได้หากมิได้น าใบเสร็จรับเงินของทางราชการ (ปัจจุบันก าหนดไว้ที่  135 
ปอนด์) ซึ่งต้องช าระในเวลาที่ยื่นค าร้องมาแสดงพร้อมค าร้อง เมื่อลูกหนี้ยื่นค าร้องเรียบร้อยแล้ว 
ศาลอาจพิจารณาค าร้องทันที หรือมิฉะนั้น จะต้องก าหนดสถานที่นัดพิจารณาค าร้อง นอกจากนี้ 
ศาลต้องส่งหนังสือแจ้งการยื่นค าร้องไปยังหัวหน้านายทะเบียนที่ดินเพื่อจดแจ้งค าร้อง ไว้ใน
ทะเบียนที่ดินในระหว่างพิจารณาคดีด้  
                                                             

14  Ibid. 
15  Insolvency Act 1986 Section 273 (3). 
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ในการพิจารณาค าร้องของเจ้าหนี้นั้น ศาลจะนัดพิจารณาค าร้องหลังจาก 14 วันนับจาก
วันที่ส่งค าร้องให้แก่ลูกหนี้ เว้นแต่ หากมีเหตุอันควรตาม Insolvency Rules 1986 r.6.18 อนุญาตให้
ศาลพิจารณาค าร้องได้เร็วกว่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ถ้าปรากฏว่าลูกหนี้ได้หลบหนีไปแล้ว หรือถ้าศาล
เห็นสมควรว่าเป็นกรณีที่เหมาะสมในการที่จะพิจารณาค าร้องแบบเร่งรัด หรือถ้าลูกหนี้ยินยอมให้
นัดพิจารณาค าร้องได้เร็วกว่านั้น ในกรณีที่ลูกหนี้ประสงค์จะคัดค้านค าร้อง ลูกหนี้จะต้องยื่น
หนังสือแจ้งความจ านงต่อศาล ระบุเหตุผลในการคัดค้านการขอค าสั่งล้มละลาย และส่งส าเนาหนึ่ง
ชุดของหนังสือแจ้งดังกล่าวไปยังเจ้าหนี้ผู้ยื่นค าร้องหรือ ทนายความของผู้ยื่นค าร้อง โดยจะต้อง
ด าเนินการดังกล่าวก่อนวันนัดพิจารณาค าร้องไม่น้อยกว่า 7 วัน เจ้าหนี้รายอ่ืน ๆ ที่ประสงค์จะมา
ศาลในวันนัดพิจารณาค าร้อง ต้องแจ้งความจ านงให้เจ้าหนี้ผู้ยื่นค าร้องทราบตามการแจ้งความจ านง
ดังกล่าว จะแจ้งเมื่อใดก็ได้ของวันท าการก่อนวันนัดพิจารณาค าร้อง 16 และบุคคลที่ละเลยไม่ส่ง
หนังสือแจ้งดังกล่าวจะมาศาลในวันนัดพิจารณา ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาลเท่านั้น เมื่อ
พิจารณาว่าไม่มีข้อก าหนดใด ๆ อย่างเป็นทางการ ให้ต้องประกาศโฆษณาการนัดพิจารณาค าร้องให้
บุคคลทั่วไปทราบล่วงหน้า เป็นที่เข้าใจว่า ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในเร่ืองดังกล่าวได้อย่างเต็มที่
เกี่ยวกับก าหนดเวลาต่าง ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ใน Insolvency Act 1986 และใน Insolvency Rules 
1986 ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการขยายระยะเวลาด าเนินการใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าก่อนหรือหลังวัน
ครบก าหนดระยะเวลานั้น ๆ ภายใต้บังคับของเงื่อนไขใด ๆ ก็ตามที่ศาลจะก าหนด เจ้าหนี้ผู้ยื่นค า
ร้องต้องจัดท าบัญชีรายชื่อเจ้าหนี้ที่ได้ส่งหนังสือแจ้งความจ านงว่าจะมาศาลเพื่อสนับสนุนค าร้อง
หรือเพื่อคัดค้านค าร้องให้แก่ศาล และต้องส่งบัญชีรายชื่อให้ศาลก่อนที่ศาลจะเร่ิมด าเนินการ
พิจารณาค าร้อง17 

เจ้าหนี้ผู้ยื่นค าร้องต้องมาฟังการพิจารณาค าร้อง ถ้าไม่มา Insolvency Rules 1986 r .6.26 
บัญญัติไว้ว่า เจ้าหนี้รายเดิมจะยื่นค าร้องใด ๆ ก็ตามภายหลังจากนั้นเกี่ยวกับลูกหนี้รายเดิมไม่ว่าจะ
ยื่นโดยล าพัง หรือร่วมกับบุคคลอ่ืนใดก็ตามที่เกี่ยวกับหนี้เดิมอีกไม่ได้ หากไม่ได้รับอนุญาตจากศาล
ที่เจ้าหนี้รายนั้นยื่นค าร้องฉบับเดิมไว้ อย่างไรก็ดี เมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากคู่กรณีทั้ง
สองฝ่าย ศาลอาจมีค าสั่งบางประเภทโดยที่ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้  ผู้ยื่นค าร้องต่าง ไม่มาศาลเลยก็ได้  
อันได้แก่ (1) ค าสั่งยกค าร้องหรือ (2) ค าสั่งอนุญาตให้ถอนค าร้อง ถ้ายังมิได้มีการส่งค าร้อง18 

อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อก าหนดใดในกฎหมายว่าลูกหนี้จะต้องมาศาลแม้จะเป็นเร่ืองที่
เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่ลูกหนี้ควรท า โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าลูกหนี้ประสงค์จะให้การคัดค้านการขอ

                                                             
16  Insolvency Rules 1986, r.6.23. 
17  Insolvency Rules 1986, r.6.24. 
18  The Law of Insolvency (p. 138-139). Op.cit. 
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ค าสั่งให้ตนเป็นบุคคลล้มละลายได้ผล แต่ถ้าลูกหนี้ไม่มาศาล การพิจารณาค าฟ้องก็จะด าเนินต่อไป 
และศาลอาจมีค าสั่งให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลายหากทุกอย่างเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย
ทุกประการข้อก าหนดดังกล่าวประกอบด้วยข้อก าหนดที่เป็นโทษและเป็นคุณรวมกัน ซึ่งระบุไว้ใน 
Insolvency Act 1986 Section 271(1) โดยบัญญัติไว้ว่าศาลจะไม่มีค าสั่งล้มละลายตามค าร้องของ
เจ้าหนี้ เว้นแต่ศาลมั่นใจว่าหนี้ดังกล่าวหรือหนึ่งในบรรดาหนี้ดังกล่าวที่ยื่นค าร้องไว้นั้นเป็นหนี้
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1)  หนี้ซึ่งหลังจากที่ต้องช าระคืน ณ วันที่ยื่นค าร้องหรือนับแต่วันที่ถึงก าหนดช าระ
เงินยังมิได้มีการช าระคืน อีกทั้งไม่มีหลักประกันหรือไม่มีการประนอมหนี้แต่อย่างใด 

(2)  หนี้ซึ่งตามเหตุผลอันสมควร ลูกหนี้ไม่มีหนทางที่จะช าระคืนได้เมื่อครบก าหนด 
บทบัญญัติน้ีจะต้องพิจารณาประกอบกับ Section 271 (4) ของ Insolvency Act 1986 ซึ่ง

ก าหนดให้เจ้าหน้ีที่ยื่นค าร้องเกี่ยวกับหนี้ซึ่งต้องช าระในอนาคต ต้องแสดงหลักฐานว่า สถานการณ์
ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมากนับตั้งแต่ที่เจ้าหนี้ยอมให้ลูกหนี้ก่อหนี้  ซึ่งในเวลานั้นยังพอมี
ความหวังตามเหตุผลอันสมควรว่าลูกหนี้จะช าระหนี้ได้เมื่อครบก าหนด ต่อมาความหวังดังกล่าว
มิได้เป็นเช่นเดิมอีก ดังนั้น Section 271 (4) จึงป้องกันมิให้เจ้าหนี้ยอมเสี่ยงโดยวางแผนไว้ล่วงหน้า 
เกี่ยวกับความสามารถในการช าระหนี้โดยต่อเนื่องของลูกหนี้  โดยคาดหวังไว้ว่าตนจะสามารถ
ด าเนินกระบวนพิจารณาล้มละลายได้ก่อนวันครบก าหนดช าระคืนถ้าการสันนิษฐานของตนเกี่ยวกับ
ความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้ไม่ถูกต้อง19 

ในการพิจารณาคดีตาม Insolvency Act 1986 กฎเกณฑ์ที่จะพิจารณายกค าร้องบัญญัติอยู่
ใน Insolvency Act 1986 Section 271 (3) ซึ่งตาม Section 271 (3) บัญญัติว่า ศาลอาจยกค าร้องหาก
ได้รับการยืนยันว่าลูกหนี้สามารถช าระหนี้ทั้งหมดหรือถ้าศาลพอใจว่า 

(1) ลูกหนี้ได้ยื่นข้อเสนอขอประกันหน้ีหรือประนอมหนี้ที่เจ้าหนี้ยื่นค าร้องไว้ และ 
(2) การยอมรับข้อเสนอดังกล่าว ก าหนดไว้ว่าจะต้องมีการยกค าร้อง และ 
(3) ข้อเสนอดังกล่าวได้รับการปฏิเสธโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
บทบัญญัตินี้ก าหนดแนวทางไว้ว่าในการพิจารณาว่าลูกหนี้สามารถช าระหนี้ของตน

ทั้งหมดได้หรือไม่ ศาลจะต้องพิจารณาหน้ีที่มีอยู่แล้วและหนี้ที่อาจมีขึ้นในอนาคตของลูกหนี้ในทาง
ตรงกันข้ามก็ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการตรวจสอบที่ต้องท าในการพิจารณาคดีว่าข้อเสนอ
ของลูกหนี้ที่จะประกันหนี้หรือประนอมหนี้นั้น ได้รับการปฏิเสธ “โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร” 
หรือไม่ 

                                                             
19  Ibid. 
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ส่วนการพิจารณาค าร้องของลูกหนี้นั้น 20 ส่วนใหญ่ค่อนข้างตรงไปตรงมา  เมื่อ
เปรียบเทียบกับการพิจารณาค าร้องของเจ้าหนี้เนื่องจากตามความหมายของถ้อยค าลูกหนี้ยินยอม
สมัครใจที่จะขอค าสั่งศาลให้ตัวเองเป็นบุคคลล้มละลาย ทั้งนี้ ศาลมีอ านาจใช้ดุลพินิจเต็มที่เท่า ๆ 
กันว่าจะมีค าสั่งล้มละลายตามค าร้องของลูกหนี้หรือไม่  และจะพิจารณาข้อก าหนดว่าด้วยความ
ยุติธรรมโดยรวมทั้งหมด รวมทั้งประเด็นที่ว่าค าร้องของลูกหนี้เป็นการใช้ขั้นตอนทางกฎหมาย
ในทางที่ผิดโดยนัยใดนัยหนึ่งหรือไม่  

ผลของค าพิพากษาให้ล้มละลาย21 การจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลายเป็น
มาตรการที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติทันทีที่มีการยื่นค าร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลายไม่ว่าจะเป็นการยื่นค า
ร้องขอโดยสมัครใจของลูกหนี้หรือไม่ก็ตาม เมื่อศาลพิจารณาค าร้องแล้วหากศาลมีค าสั่งให้ลูกหนี้
ล้มละลายก็จะมีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โดยศาล และแต่งตั้ง Insolvency Practitioner 
โดยที่ประชุมเจ้าหนี้คร้ังแรก เข้ามาด าเนินการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้โดยที่เจ้าหนี้ทั้งหมด
แม้แต่เจ้าหนี้ผู้ที่ยื่นน าค าฟ้องก็ไม่มีสิทธิเป็นผู้จัดการทรัพย์ของลูกหนี้ได้  ผลของค าสั่งล้มละลาย
บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลาย รวมถึงเจ้าหนี้ผู้ยื่นค าฟ้องจะต้องยื่นค าขอรับช าระหนี้  และต้องไปพิสูจน์ว่า
ตนเองเป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้จริง จะเห็นได้ว่าการล้มละลายของลูกหนี้ตามกฎหมายใหม่ขึ้นอยู่กับ
ศาลเป็นผู้พิจารณา มิใช่ขึ้นอยู่กับการประชุมเจ้าหน้ีคร้ังแรกดังเช่นกฎหมายฉบับเดิม 

การแจ้งค าสั่งให้ล้มละลายให้ศาลส่งส าเนาค าสั่งให้ล้มละลาย ซึ่งประทับตราอย่างน้อย 
2 ฉบับ ได้แก่ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โดยทันทีและให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งการมีค าสั่งให้
ล้มละลายไปยังหัวหน้านายทะเบียนที่ดินเพื่อลงทะเบียนเกี่ยวกับที่ดิน รวมทั้งประกาศหนังสือพิมพ์
และประกาศค าสั่งในราชกิจจานุเบกษา22 

ระหว่างที่ศาลมีค าสั่งให้ล้มละลายจนถึงเวลาที่ได้มีการแต่งตั้งผู้จัดการทรัพย์ในช่วงนี้
ของการล้มละลาย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  (Official Receiver) จะเป็นผู้จัดการทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ภายใต้อ านาจและหน้าที่ของการแต่งตั้งผู้จัดการพิเศษ (Special Manager) ของศาล23จนกว่า 
จะมีการแต่งตั้งผู้จัดการทรัพย์ (Trustees) โดยที่ประชุมเจ้าหนี้ หรือโดย Secretary of State of Trade 
หรือโดยศาลแล้วแต่กรณี24 

                                                             
20  บทบาทของศาลในคดีล้มละลาย: ศึกษาเฉพาะกรณีการพิจารณาและการมีค าส่ังพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 38). เล่มเดิม. 
21  แหล่งเดิม.  
22  Insolvency Rules 1986, r.6.34. 
23  Insolvency Act 1986 Section 287, 370. 
24  Insolvency Act 1986 Section 292 - 297. 
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จึงกล่าวได้ว่ากฎหมายล้มละลายของประเทศอังกฤษเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้และลูกหนี้
สามารถยื่นขอให้ตนเองล้มละลายได้ ในส่วนของลูกหนี้นั้นไม่ว่าจะเป็นกรณีเป็นบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลก็สามารถยื่นขอให้ตนเองล้มละลายได้25 ซึ่งโดยหลักแล้วลูกหนี้จะต้องพิสูจน์ต่อศาล
ว่าตนไม่สามารถช าระหนี้ได้  )Unable to pay his debts)  ทั้งนี้กฎหมายไม่ค านึงว่าจ านวนหนี้สินที่
มากกว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นจ านวนเท่าไร อันต่างจากกรณีที่เจ้าหนี้เป็นผู้ยื่นขอให้ล้มละลายที่
จ านวนหนี้สินของเจ้าหนี้ที่ยื่นค าขอจะต้องมีไม่ต่ ากว่า  £750 หรือมีเหตุอ่ืนใดที่สมควรให้ลูกหนี้
ล้มละลาย และส าหรับลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลก็อาจเข้าสู่กระบวนการล้มละลายโดยการขอศาลให้มี
ค าสั่งให้บริษัทเลิกกิจการหากปรากฏข้อเท็จจริงตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายบริษัท  

ในกรณีที่ เจ้าหนี้ เป็นผู้ยื่นขอให้ลูกหนี้ เข้าสู่กระบวนการล้มละลายนั้นกฎหมาย
ล้มละลายของอังกฤษใช้หลักเกณฑ์ว่าเมื่อมีเหตุการณ์ตามข้อสันนิษฐานที่กฎหมายก าหนดไว้แล้ว   
ก็ถือว่าลูกหนี้นั้นไม่สามารถช าระหนี้ได้ (Inability to pay his debts)26 เน่ืองจากกฎหมายมองว่า หาก
ให้เจ้าหนี้เป็นผู้ที่มีภาระในการพิสูจน์ว่าลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ก็จะเป็นการโยนภาระให้กับ
เจ้าหนี้มากเกินไป เนื่องจากเจ้าหนี้มักเข้าไม่ถึงข้อมูลที่จะน ามาพิสูจน์สถานะของลูกหนี้ได้  จึง
ก าหนดให้แสดงต่อศาลเพียงว่าลูกหนี้มีพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ 
เช่น ลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้เมื่อเจ้าหนี้เรียกร้องได้ เป็นต้น โดยที่เจ้าหนี้ไม่ต้องสืบพิสูจน์ในชั้น
ศาลอีกว่าลูกหนี้อยู่ในสภาวะมีหนี้สินล้นพ้นตัว อันต่างจากกฎหมายล้มละลายของไทยที่กฎหมาย
เพียงก าหนดข้อสันนิษฐานในการฟ้องคดีโดยที่เจ้าหน้ีต้องสืบพิสูจน์ในชั้นศาลอีกว่าลูกหนี้มีหนี้สิน
ล้นพ้นตัว อย่างไรก็ตาม แม้กฎหมายจะเป็นคุณกับเจ้าหนี้ในเร่ืองภาระการพิสูจน์ดังกล่าว แต่ก็เปิด
โอกาสให้ลูกหนี้สามารถสืบพิสูจน์โต้แย้งหรืออ้างเหตุที่ตนไม่ควรล้มละลายได้ 

การยื่นขอให้ลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาล้มละลายนั้น กฎหมายก าหนดว่าหนี้ที่ใช้เป็น
ฐานในการฟ้องคดีจะต้องเป็นหนี้ที่ลูกหนี้ไม่สามารถช าระได้  หรือไม่มีความหวังว่าจะสามารถ
ช าระได้27  ซึ่งเข้าบทนิยามค าว่า “ไม่สามารถช าระหนี้” (Inability to pay) ตามกฎหมายล้มละลาย
ฉบับปี ค.ศ. 1986 มาตรา 268 อันก่อให้เกิดฐานในการฟ้องคดีสองกรณีด้วยกัน กล่าวคือ 

1.  เจ้าหนี้ได้ส่งหนังสือเรียกให้ลูกหนี้ช าระหนี้แล้ว  แต่ลูกหนี้ไม่ช าระหนี้หรือให้
ประกันภายในสามสัปดาห์ หรือหากเป็นกรณีที่หนี้ยังไม่ถึงก าหนดช าระ แต่จะครบก าหนดช าระ
ภายในเวลาแน่นอนในอนาคต เจ้าหนี้ก็อาจส่งหนังสือไปเรียกให้ลูกหนี้แสดงให้เป็นที่พอใจว่าเมื่อ
ถึงก าหนดช าระหนี้แล้ว ลูกหนี้จะช าระได้อย่างไร หากภายในสามสัปดาห์ ลูกหนี้ไม่สามารถแสดง

                                                             
25  ระบบกฎหมายล้มละลายในประเทศไทย (รายงานผลการวิจัย) (น. 111-115). เล่มเดิม. 
26  Insolvency Act 1986 มาตรา 122(1)(f) และมาตรา 272(1).  
27  Insolvency Act 1986 มาตรา 267(2)(c). 
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ให้เห็นเป็นที่พอใจได้แล้วเจ้าหนี้ก็สามารถยื่นขอให้ลูกหนี้ล้มละลายได้  (Statutory Demand)28  
ในบางกรณี กฎหมายเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ยื่นขอให้ลูกหนี้ล้มละลายก่อนครบก าหนดสามสัปดาห์
ได้ หากปรากฏว่า ทรัพย์สินของลูกหนี้จะเสื่อมหรือลดน้อยถอยลงเมื่อครบสามสัปดาห์29  

2.  การบังคับคดีทางแพ่งในหนี้ของเจ้าหนี้ผู้ยื่นขอให้ลูกหนี้ล้มละลายไม่เป็นผล 
(Unsatisfied Execution)30 ข้อสันนิษฐานว่าลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ทั้งสองกรณีดังกล่าวมีขึ้น
เพื่อความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายของเจ้าหนี้  อย่างไรก็ตาม หากไม่เข้าทั้งสองกรณีดังกล่าวแล้ว 
เจ้าหนี้ก็อาจยื่นขอให้ลูกหนี้ล้มละลายโดยอ้างเหตุว่าลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้เมื่อถึงก าหนด 
(Inability to pay his debts when it falls due) หรือลูกหนี้มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สินได้ในส่วนของ
ลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลนั้น ลูกหนี้อาจถูกยื่นค าขอให้ล้มละลายโดยการเลิกกิจการได้ด้วยหลาย
สาเหตุด้วยกัน โดยกรณีที่ส าคัญที่ก าหนดในกฎหมายล้มละลายได้แก่กรณีที่ลูกหนี้ไม่สามารถช าระ
หนี้ได้ (Inability to pay its debts)31  โดยในกรณีนี้เจ้าหนี้อาจพิสูจน์ถึงข้อสันนิษฐานข้อใดข้อหนึ่ง
ในสองประการดังกล่าว แต่แม้จะไม่เข้าทั้งสองกรณีดังกล่าว เจ้าหนี้ก็อาจพิสูจน์ให้ศาลเห็นได้ว่า
ปรากฏข้อเท็จจริงอ่ืนที่แสดงให้เห็นว่าลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้  โดยพิสูจน์ถึงสภาวะ 
ทางการเงินของลูกหนี้ในทางความเป็นจริงว่าลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้เมื่อถึงก าหนดช าระ   
(Cash Flow Test)32  หรือจ านวนหนี้สินต่อสินทรัพย์ของบริษัทลูกหนี้ในทางบัญชีว่าลูกหนี้มี
สินทรัพย์น้อยกว่าความรับผิด (Balance Sheet Test)33  

 1)  Cash Flow Test ในกรณีนี้ กฎหมายถือว่าบริษัทลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้
เมื่อบริษัทไม่สามารถช าระหนี้ได้เมื่อถึงก าหนดในขณะนั้น รวมถึงบริษัทไม่สามารถช าระหนี้ที่จะ
ถึงก าหนดในเวลาอันใกล้ด้วย34  ทั้งนี้ โดยไม่พิจารณาว่าในทางบัญชี บริษัทจะมีสินทรัพย์มากหรือ
น้อยกว่าความรับผิด (Liability)35  ที่ว่าลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้เมื่อถึงก าหนดนี้ไม่จ าเป็นว่า
บริษัทลูกหนี้จะต้องมีเงินสดหรือทรัพย์สินที่สามารถน ามาช าระหนี้ได้ทันที เพียงแต่ต้องปรากฏว่า 
                                                             

28  Insolvency Act 1986 มาตรา 268(1)(a). 
29  Insolvency Act 1986 มาตรา 270. 
30  Insolvency Act 1986 มาตรา 268(1)(b). 
31  Insolvency Act 1986 มาตรา 123. 
32  Insolvency Act 1986 มาตรา 123(1)(e). 
33  Insolvency Act 1986 มาตรา 123(2). 
34  Expo International Ltd v. Chant [1979] 2 N.S.W.L.R. 820. 
35  หนี้ที่ถึงก าหนดเมื่อเรียก (Payable on demand) เช่น หนี้เงินฝากธนาคาร จะถึงก าหนดเมื่อถอน ไม่เข้า

ข้อพิจารณาข้อนี้ เนื่องจากหากพิจารณารวมหนี้ประเภทนี้ด้วยแล้ว ธนาคารทั้งหลายก็จะอยู่ในฐานะไม่สามารถ
ช าระหนี้ได้.  
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บริษัทสามารถหาวิธีช าระหนี้ได้ภายในเวลาที่เหมาะสม เช่น โดยการกู้ยืม หรือจ าหน่ายทรัพย์สิน 
เป็นต้น นอกจากนั้น จะต้องเป็นหนี้ที่ก าหนดจ านวนได้แน่นอนหรือสามารถก าหนดจ านวนได้
แน่นอน ไม่ใช่หนี้ที่ยังมีปัญหา เช่น ค่าเสียหายกรณีผิดสัญญาหรือละเมิด เป็นต้น จะเห็นได้ว่า
ข้อพิจารณานี้เป็นไปได้ง่ายในทางปฏิบัติเนื่องจากดูที่การกระท าของบริษัทลูกหนี้ชัดเจนว่า  
ไม่สามารถช าระหนี้ได้เมื่อถึงก าหนดช าระ ข้อพิจารณานี้จะใช้ในการขอเลิกบริษัท36  และการขอเข้า
สู่กระบวนการบริหารจัดการบริษัท37  เป็นต้น 

 2) Balance Sheet Test เป็นกรณีที่สินทรัพย์ของบริษัทลูกหนี้ในปัจจุบันไม่เพียง
พอที่จะช าระหนี้หรือความรับผิดของบริษัท โดยค านึงถึงหนี้และความรับผิดที่ยังไม่แน่ว่าจะเกิดขึ้น
ในอนาคตหรือไม่ (Contingent Liability) เช่น ความรับผิดของผู้ค้ าประกันและผู้รับประกันภัย เป็น
ต้น ความรับผิดที่เกิดขึ้นแล้วแต่จะถึงก าหนดช าระในอนาคต (Prospective Liability) ไม่ว่าจะได้
ก าหนดวันถึงก าหนดไว้แล้ว หรือจะถึงก าหนดเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ก าหนดไว้ขึ้นในอนาคต และ
หนี้ที่ยังไม่ได้ก าหนดจ านวนแน่นอน เช่น ค่าเสียหายกรณีละเมิดด้วย38  อันต่างจาก Cash Flow Test 
ที่ค านึงถึงแต่หนี้ที่ถึงก าหนดช าระแล้วหรือที่จะถึงก าหนดในระยะเวลาอันใกล้ข้อพิจารณานี้จะใช้
ในการขอเลิกบริษัท การขอเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการบริษัท การเพิกถอนนิติกรรมที่ท าไป
แล้วและการห้ามด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นต้น โดยพิจารณาจ านวนสินทรัพย์ต่อความรับผิด  
ณ วันที่ยื่นขอให้เลิกกิจการ หรือขอเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการบริษัท หรือวันที่ลูกหนี้ได้ท านิติ
กรรมที่จะขอเพิกถอน แล้วแต่กรณีข้อพิจารณานี้ไม่ชัดเจนเท่ากับข้อพิจารณาตาม Cash Flow Test 
และอาจเกิดปัญหาในการประเมินราคาสินทรัพย์บางรายการที่ไม่มีราคาตลาดได้  อย่างไรก็ตาม 
ลูกหนี้อาจพิสูจน์เพื่อไม่ให้ศาลสั่งให้ตนล้มละลายได้ว่า  แม้ในขณะที่ถูกยื่นค าขอนั้น ลูกหนี้จะ 
ไม่สามารถช าระหนี้ได้ก็ตาม แต่ลูกหนี้จะสามารถด าเนินการช าระหนี้ได้ในอนาคตอันใกล้ได้  แต่
ศาลก็ยังมีอ านาจที่จะสั่งให้ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการล้มละลายได้  หากปรากฏว่า ลูกหนี้ยอมรับว่า
เป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้ยื่นค าขอและไม่สามารถช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้นั้นได้   รวมถึงกรณีที่ลูกหนี้สามารถ
ช าระหนี้ได้39 แต่ปฏิเสธที่จะช าระเมื่อเจ้าหนี้เรียกร้องด้วย 

                                                             
36  Insolvency Act 1986 มาตรา 238. 
37  Insolvency Act 1986 มาตรา 239. 
38  Insolvency Rules 1986 ข้อ 13.12. 
39  From 4 Ch D 18, by Re Bradford Tramways Co, 1876 & Cornhill Insurance plc v. Improvement 

Services Ltd. 
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3.2.1.2  สหรัฐอเมริกา40 
กฎหมายล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ในรูปของกฎหมายของรัฐบาลกลาง 

(Federal Law) จัดเป็นระบบกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการกับปัญหาความล้มเหลวทาง
การเงิน กฎหมายล้มละลายมีการพัฒนามาโดยตลอดเพื่อท าให้กฎหมายล้มละลายมีความทันสมัย  
กระบวนการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ภายใต้ The Bankruptcy Reform Act of 1978 ที่รู้จักกัน
ในชื่อของ The Bankruptcy Code ใน Title 11 ของ The United States Code The United States 
Code มีเจตนาที่จะรวบรวมกฎหมายล้มละลายต่าง ๆ ให้เป็นขั้นตอน วัตถุประสงค์ที่ส าคัญสอง
ประการของ The United States Code คือ ให้บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม 
และเท่าเทียมกันในการจัดสรรแบ่งปันทรัพย์สินของลูกหนี้  และให้ลูกหนี้ที่สุจริตได้รับโอกาสใน
การเร่ิมต้นชีวิตใหม่จึงเรียกได้ว่าเป็นกฎหมายปฏิรูปการล้มละลาย (The Bankruptcy Reform Act)41 

ศาลทีมีอ านาจพิจารณาและพิพากษาคดีล้มละลายในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีอยู่ 2 
ประเภท ได้แก่ ศาลล้มละลายแห่งมลรัฐ และศาลล้มละลายกลาง ทั้งนี้แม้ว่าแต่ละมลรัฐจะสามารถ
ออกกฎหมายล้มละลายบังคับใช้ในมลรัฐของตนโดยไม่ขัดต่อกฎหมายล้มละลายกลางได้ก็ตาม ศาล
ล้มละลายกลางแห่งสหรัฐก็ยังคงมีอ านาจในการพิจารณาคดีล้มละลายของมลรัฐ ทั้งหลายทั้งปวง 
ไม่ว่าจะคาบเกี่ยวอยู่ในมลรัฐใด และแม้จะเป็นคดีล้มละลายซึ่งอยู่ภายใต้เขตอ านาจล้มละลายของ
มลรัฐซึ่งมีเขตอ านาจเหนือคดีนั้น ๆ อย่างไรก็ดีลูกหนี้มีสิทธิในการเลือกที่จะต้องขอให้ตน
ล้มละลายภายใต้เขตอ านาจศาลล้มละลายไม่ว่าจะเป็นศาลล้มละลายกลางหรือศาลล้มละลายมลรัฐที่
มีอ านาจเหนือ 

ผู้เขียนได้ศึกษากระบวนการการทรัพย์สินของลูกหนี้ภายใต้ บทบัญญัติ Chapter 7 
(liquidation) ซึ่งกระบวนการการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้  ดังกล่าวจะใช้กับลูกหนี้ที่เป็นบุคคล
ธรรมดา และนิติบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นในการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ แปลงทรัพย์สิน
ให้มีสภาพคล่องโดยการน าออกขายทอดตลาดแล้วแบ่งเฉลี่ยช าระหนี้แก่บรรดาเจ้าหนี้  (to manage 
the estate, liquidate the estates and distribute the proceeds among creditors) 

การเร่ิมต้นคดี การยื่นค าร้องขอต่อศาลให้มีการจัดการกับทรัพย์สินของลูกหนี้ โดย
วิธีการช าระบัญชีตาม Chapter 7 สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประการ ประการแรก คือ การที่ลูกหนี้

                                                             
40  บทบาทของศาลในคดีล้มละลาย: ศึกษาเฉพาะกรณีการพิจารณาและการมีค าส่ังพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 48-57). เล่มเดิม. 
41   กฎหมายล้มละลายฉบับสมบูรณ์ (น. 7). เล่มเดิม. 
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ร้องขอให้ตนเองตกเป็นบุคคลล้มละลาย(สมัครใจการล้มละลาย)  ประการที่สอง คือ การที่เจ้าหนี้
เป็นคนร้องขอให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย (ไม่สมัครใจล้มละลาย)42  

การยื่นค าร้องโดยไม่สมัครใจเป็นการยื่นค าร้องโดยฝ่ายเจ้าหนี้ซึ่งไม่ได้รับการช าระหนี้
ตามก าหนดโดยอาจบังคับลูกหนี้ให้เข้าสู่กระบวนการล้มละลายโดยการยื่นค าร้อง  (Involuntary 
Petition) เจ้าหนี้ไม่อาจจะยื่นค าร้องขอให้สามีและภรรยาร่วมกันเป็นบุคคลล้มละลายได้  โดย
สามารถที่จะยื่นค าร้องขอให้ล้มละลายได้เพียงคนเดียวเท่านั้น และการยื่นค าร้องโดยไม่สมัครใจ
ภายใต้ Chapter 7 ไม่สามารถยื่นเพื่อให้บุคคลดังต่อไปนี้เข้าสู่กระบวนการล้มละลายได้ 

1. ชาวนา 
2. ผู้เลี้ยงโค 
3. องค์กรที่จัดต้ังขึ้นโดยมิได้เพื่อหาก าไร 
4. เทศบาล การรถไฟ และหน่วยงานของรัฐ 
5. สถานบันการเงินและธนาคาร 
โดยปกติเจ้าหนี้ผู้ซึ่งยื่นค าร้องต้องมีจ านวน 3 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิเรียกร้องไม่มี

ประกันเหนือลูกหนี้ในจ านวนเงินรวมกันอย่างน้อยที่สุดไม่น้อยกว่า 12,300 เหรียญสหรัฐเข้าชื่อกัน
ยื่นค าร้อง แต่ในกรณีที่ลูกหนี้มีเจ้าหน้ีไม่มีประกันน้อยกว่า 12 คน เจ้าหนี้ไม่มีประกันเพียง 1 คน ซึ่ง
มีหนี้เหนือลูกหนี้ 12,300 เหรียญสหรัฐ ก็สามารถยื่นค าร้องได้43 

ส่วนการยื่นค าร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลายโดยที่ลูกหนี้สมัครใจ  ลูกหนี้ไม่ว่าจะเป็น
บุคคลธรรมดา สมาคม ห้างหุ้นส่วน จ ากัด บริษัท จ ากัด สามารถยื่นค าร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลมี
ค าสั่งให้ตนเองล้มละลายได้ทั้งนี้แม้ว่าลูกหนี้ไม่ได้อยู่ในสภาวะมีหนี้สินล้นพ้นตัวก็ตาม หากลูกหนี้
ประสงค์จะช าระสะสางหนี้สินของตน ก็สามารถยื่นค าร้องขอต่อศาลที่มีเขตอ านาจศาลได้  โดย
จะต้องเป็นการยื่นค าร้องด้วยความสุจริตใจ (Good Faith) ไม่เช่นนั้นแล้วศาลก็อาจจะยกค าร้อง เช่น
ว่านั้นได้ ตลอดจนศาลอาจจะสั่งให้หยุดการกระท าทั้งหลายได้ 44 เป็นต้น อย่างไรก็ตามบุคคล
ต่อไปนี้ กฎหมายห้ามมิให้ยื่นค าร้องเพื่อขอให้ลูกหนี้ล้มละลายภายใต้ Chapter 7 

1. ธนาคาร 
2. บริษัทรถไฟ )กรมรถไฟ(  
3. สถานบันการเงิน 

                                                             
 42  From American Jurisprudence (p. 563), 1991, St.Paul, Minn: Lawyers Cooperative. 
 43  From Introduction to Bankruptcy Law (p. 474), by Martin A. Frey, Phyllis Hurley Frey, Sidney 
K.Swinson, 2005, Thomson Learning. 
 44  American Jurisprudence (p. 564). Op.cit. 
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4. บริษัทประกันภัย 
5. หน่วยงานราชการ 
ภายใต้ค าร้องนั้นต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของลูกหนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับ

มูลเหตุแห่งหนี ้หลักประกัน เป็นต้น พร้อมทั้งจัดท าบัญชีเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของตน 
กระบวนการในชั้นพิจารณาคดี กรณีที่มีการยื่นค าร้องโดยไม่สมัครใจ กฎหมายเปิด

โอกาสให้ลูกหนี้มีสิทธิที่ยื่นค าให้การ ถ้าลูกหนี้ไม่ยื่นค าให้การภายในก าหนด ศาลก็จะสั่งให้ด าเนิน
กระบวนวิธีพิจารณาทางคดีล้มละลายได้45 โดยศาลจะด าเนินการไต่สวนค าร้องว่าสมควรมีค าสั่ง 
Order of Relief หรือไม่ ศาลจะมีค าสั่ง Order of Relief ได้ต่อเมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า 

1. ลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้เมื่อหน้ีนั้นถึงก าหนด46 
2. ภายในระยะเวลา 4 เดือนก่อนมีการยื่นค าร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย ลูกหนี้มีการ

แต่งตั้งผู้ปกครองทรัพย์ 47 (Custodian) หรือแต่งตั้งบุคคลใดเข้าปกครองทรัพย์สินของลูกหนี้ 
ภายหลังจากที่ศาลมีค าสั่ง Order of Relief ศาลจะแต่งตั้งผู้จัดการทรัพย์ชั่วคราว (Interim Trustee) 
ผู้จัดการทรัพย์ชั่วคราวจะท าหน้าที่จัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ไปจนกว่าที่ประชุมเจ้าหนี้จะมีการ
แต่งตั้งผู้จัดการทรพัย์ (Trustee) 

ในชั้นไต่สวนค าร้องจะเป็นเร่ืองเกี่ยวกับการสืบพยานต่าง  ๆ เพื่อสนับสนุนค าฟ้อง 
ค าให้การของคู่ความแต่ละฝ่าย เหมือนในคดีแพ่ง โดยภาระพิสูจน์จะเป็นไปตามหลักที่ว่า “ผู้ใด
กล่าวอ้างผู้นั้นต้องพิสูจน์” และคู่ความมีอิสระที่จะอ้างและสืบพยานได้อย่างเต็มที่  ในการไต่สวน 
ค าร้องของเจ้าหนี้ที่ขอให้ลูกหนี้ล้มละลายของศาล มีตัวอย่างปรากฏในคดีของ Palace Oriental 
Rugs, Inc48 ซึ่งเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการยื่นค าร้องโดยไม่สมัครใจ ซึ่งค าให้การของลูกหนี้ต่อค าฟ้อง

                                                             
 45   From Debtor Creditor law (pp. 154-155), by David G.Epstein, 1991, St.paul, Minn.: West 
Publishing. 

46   มาตรา 303(h)(1). 
47  ผู้ปกครองทรัพย์ คือเจ้าพนักงานบังคับคดี  หรือผู้จัดการทรัพย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาภายใต้

กฎหมายอื่นๆ ที่มิใช่กฎหมายล้มละลาย โดยให้เข้ามาเพื่อด าเนินการกับทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อประโยชน์ของ
เจ้าหนี้ การแต่งตั้งนี้อาจกระท าโดยตัวลูกหนี้เองก็ได้ หรืออาจกระท าโดยค าส่ังศาลในคดีอื่น ๆ ที่มิใช่คดีล้มละลาย
ก็ได้ กระบวนการเข้ามาครอบครองและจัดการกับทรัพย์สินของลูกหนี้ผู้รักษาทรัพย์นี้มักจะเกิดขึ้นกับลูกหนี้ที่มี
สภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว ดังนั้นการตั้งผู้รักษาทรัพย์จึงเป็นตัวบ่งช้ีอันหนึ่งว่าลูกหนี้มีสภาวะหนี้สินหนี้สินล้นพ้น
ตัว อย่างไรก็ตาม การเข้ามาครอบครองและจัดการกับทรัพย์สินของลูกหนี้นี้ไม่รวมถึงการเข้ามาครอบครอง
ทรัพย์สินเพียงบางส่วนของทรัพย์สินที่ส าคัญทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับช าระหนี้เอาจากทรัพย์
หลักประกัน. 

48  193 B.R. 126 (Bankr. D. Conn. 1996). 
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ที่กระท าโดยสมัครใจนั้นยืนยันว่าข้อเรียกร้องของเจ้าหนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ข้อพิพาทที่
เกิดขึ้นนั้นจะต้องกระท าโดยสุจริตโดยหนี้นั้นต้องเป็นหนี้ที่ต้องช าระเมื่อถึงก าหนดช าระ  และ 
ค าร้องที่กระท าโดยไม่สมัครใจนั้นได้มีการยื่นไว้โดยไม่สุจริต 

ในคดีนี้คู่กรณีได้ถูกเรียกให้มาที่ศาลเพื่อพิจารณาตัดสินว่า  (1) ข้อเรียกร้องของเจ้าหนี้ที่
ได้ยื่นค าร้องไว้เป็น “ข้อพิพาทที่ได้กระท าโดยสุจริต ,, หรือไม่ ภายใต้ความหมายของ 11 U.S.C.§ 
303 (b)(1) และหรือ (2) ลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ของตนเมื่อหนี้นั้นถึงก าหนดช าระตามปกติภายใต้
ความหมายของ 11 U.S.C.§ 303 (h)(1) 

ข้อเท็จจริงในคดีปรากกฎว่า  ลูกหนี้ได้ยื่นค าให้การพร้อมกับฟ้องแย้งยืนยันว่า  
ข้อเรียกร้องของเจ้าหน้ีที่ได้ยื่นค าร้องไว้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ข้อพิพาทนั้นจะต้องกระท าขึ้นโดยสุจริต 
โดยที่ลูกหนี้จะต้องช าระหนี้ของตนเมื่อถึงก าหนดช าระตามปกติ และอ้างว่าค าร้องที่ได้กระท าขึ้น 
โดยไม่สมัครใจนั้นได้เร่ิมขึ้นโดยการกระท าที่ไม่สุจริตของเจ้าหนี้ที่ได้ยื่นค าร้องไว้  โดยเจ้าหนี้ได้
ให้การแก้ฟ้องแย้งปฏิเสธต่อข้อกล่าวหาเป็นส่วนใหญ่ที่มีในฟ้องแย้งของลูกหนี้  ภายหลังจาก
ระยะเวลาในการสืบพยานที่มีการโต้แย้งกันตามที่ก าหนดไว้ซึ่งคดีนี้ได้มีการน าสืบต่อหน้าศาล 

ในเร่ืองประเด็นการการโต้เถียงนั้น การชี้ขาดตัดสินของค าร้องในคดีล้มละลายที่ได้
กระท าโดยไม่สมัครใจอยู่ภายใต้เงื่อนไขของ 11 U.S.C.§ 303 และกฎแห่งรัฐของกระบวนพิจารณา
คดีล้มละลาย โดยมีประเด็นในการพิจารณาดังนี้ 

1)  ภาระในการพิสูจน์ เจ้าหนี้ที่ได้ยื่นค าร้องไว้เป็นผู้มีภาระต้องพิสูจน์เกี่ยวกับ
ข้อก าหนดทั้งหมดให้ครบตามมาตรา 303 ของกฎหมายล้มละลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหนี้ที่ได้ยื่น
ค าร้องไว้นั้นมีภาระต้องกระท าตามเงื่อนไขที่บังคับก่อนที่เกี่ยวข้องกับ  “อ านาจใน การตัดสิน
พิจารณาคดี” ของมาตรา 303 (b)49  เช่นเดียวกับ เจ้าหนี้ที่ได้ยื่นค าร้องไว้เป็นผู้มีภาระต้องพิสูจน์
หลักฐานทั้งหมดที่ตนมีข้อได้เปรียบว่า ลูกหนี้ที่ถูกกล่าวหานั้นไม่ช าระหนี้ของตนเมื่อหนี้นั้นถึง
ก าหนดช าระ 

2)  วันที่ที่ใช้ในการอ้างอิงส าหรับการวิเคราะห์ข้อเรียกร้อง วันที่มีการยื่นค าร้องไว้เป็น
วันที่ที่ใช้ในการอ้างอิงอย่างเหมาะสมส าหรับการพิจารณาว่าลูกหนี้นั้นช าระหนี้ของตนเมื่อถึง
ก าหนดช าระแล้วหรือไม่50  เช่นเดียวกับภายใต้เงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์คุณสมบัติของเจ้าหนี้ตาม
มาตรา 303 (b)(1) ค าถามที่เกี่ยวข้องก็คือ ข้อเรียกร้องของเจ้าหนี้ที่มีการยื่นค าร้องไว้นั้นอยู่ภายใต้
เงื่อนไขที่ข้อพิพาทนั้นต้องกระท าขึ้นโดยสุจริตหรือไม่ในวันที่ได้มีการยื่นค าร้องอย่างไรก็ดี ในการ

                                                             
49  Charon 94 B.R. 403, 405-406 (Bankr.E.D.Va 1988). 
50  B.D. Int'l Discount Corp V Chase Manhattan Bank, 701 F2d 1071, 1076 n.9 (2d Cir1983). 
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พิจารณาสถานะของวันที่ในการยื่นค าร้องของข้อเรียกร้องนั้น  ศาลจะไม่ถูกขัดขวางจากการ
พิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนาของพยานหลักฐานในค าร้องที่ยื่นไว้ในภายหลัง 

3)  การวิเคราะห์เกี่ยวกับ “การไม่ช าระตามปกติ” เมื่อได้รับฟังการสืบพยาน และเมื่อได้
พิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวกับค าให้การและหลักฐานที่เป็นเอกสารในคดีนี้  และภายหลังจากที่ได้
พิจารณาทบทวนบันทึกของคดีทั้งหมดโดยละเอียด รวมถึงข้อโต้แย้งของทนายความของคู่กรณีแต่
ละฝ่าย ศาลตัดสินว่าเจ้าหน้ีได้ละเลยภาระในการน าสืบของตนว่าลูกหนี้นั้น “ไม่ช าระหนี้ตามปกติ” 
ของตน “เมื่อถึงก าหนดต้องช าระ” ในวันที่มีการยื่นค าร้องไว้ภายใต้เงื่อนไขของเจตนารมณ์ของ
มาตรา 303 (h)(1)51  

ในการท าค าตัดสิน ศาลได้ด าเนินการโดยมิได้พิจารณาจากแนวปฏิบัติโดยเฉพาะเป็น
ส าคัญจากแหล่งที่มาของกฎหมายที่บัญญัติ  หรืออ านาจหน้าที่ในการพิจารณาตัดสิน อย่างไรก็ดี 
แหล่งที่มานี้ได้รับการยืนยันจากวิธีการการวิเคราะห์ในคดีนี้ดังต่อไปนี้ โดยประการแรกศาลจะต้อง
ค านวณตัวเลข และจ านวนหนี้ ณ ปัจจุบันที่ค้างช าระอย่างคร่าว ๆ ของลูกหนี้ที่ถูกกล่าวหาในวันที่มี
การยื่นค าร้องไว้ ต่อจากนั้น ศาลจะต้องใช้ผลลัพธ์ของการค านวณนั้นให้เป็นประโยชน์ในการ
พิจารณาตัดสินโดยสัดส่วนของหนี้ที่ค้างช าระของหนี้ในปัจจุบันนั้น จะต้องได้รับ การยืนยันว่ามี
ลักษณะเป็น “การไม่ช าระหนี้ตามปกติ” ส าหรับหลักฐานที่มีการน าเสนอในคดีน้ี ไม่ถือว่ามีลักษณะ
ยุ่งยากที่จะท าการประมาณ 

แม้ว่า ศาลจะได้รวมหนี้ที่ “ค้างช าระ” ที่มีการกล่าวอ้างว่าได้ค้างช าระต่อเจ้าหนี้โดย
ลูกหนี้ เช่น ตัดสินว่าหนี้นั้นเกิดขึ้นโดยข้อพิพาทที่ได้กระท าขึ้นโดยไม่สุจริตตามจ านวนที่มีการ
ยืนยันโดยเจ้าหนี้ เจ้าหนี้ที่นั้นละเลยที่จะท าให้ศาลเชื่อว่าการไม่ช าระหนี้นั้นก่อให้เกิดหนี้ของ
ลูกหนี้เป็นส่วนใหญ ่หรือแม้แต่ส่วนน้อยซึ่งที่เป็นสาระส าคัญทั้งในตัวเลข หรือจ านวนเงิน 

เจ้าหนี้ที่ยื่นค าร้องได้แสดงหลักฐานประวัติการช าระเงินที่เกี่ยวข้องกับหนี้เพียงจ านวน
เดียวนอกเหนือจากที่ตนเองมี เช่น ค่าใช้จ่ายส าหรับบริการสาธารณะที่ถึงก าหนดช าระต่อ Southern 
New England Telephone Co. (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “SNET”) ศาลพบว่า แม้ว่าเจ้าหนี้นั้นได้น าเสนอ
ไว้ แต่หลักฐานเกี่ยวกับหนี้ของ SNET ได้รับการยืนยันโดยสถานะ “ปัจจุบัน” ของหนี้นั้นในวันที่มี
การยื่นค าร้องไว้ 

ส่วนหลักฐานของประวัติการช าระหนี้ที่มีอยู่นอกเหนือจากหนี้ที่มีการกล่าวอ้างว่าค้าง
ช าระต่อเจ้าหนี้ และ SNET ซึ่งเป็นหนี้ของบุคคลภายนอกนั้น มาจากพยานที่มีการเสนอไว้โดย
ลูกหนี้ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนของลูกหนี้ได้ให้การไว้เกี่ยวกับสถานะของหนี้ของบุคคลภายนอกใน
                                                             

51  From Introduction to Bankruptcy Law (p. 488), by Martin A. Frey, Phyllis Hurley Frey, Sidney 
K.Swinson, Thomson Learning.. 
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วันที่มีการยื่นค าร้องไว้ ค าให้การนั้นเป็นที่พอใจแก่ศาลว่า ข้อยกเว้นของเจ้าหนี้เท่าที่จะเป็นไปได้
นั้นคือ ลูกหนี้นั้นเป็นลูกหนี้ใน “ปัจจุบัน” ตามปกติของเจ้าหนี้ทั้งหมดในวันที่มีการยื่นค าร้องไว้  
ที่ส าคัญคือ ศาลได้ตัดสินว่า การเกิดขึ้นของคดีนี้ไม่ใช่เร่ืองเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายการเงินโดยทั่วไป
ของลูกหนี ้แต่เป็นเร่ือง ข้อพิพาท - โดยสุจริต แต่เพียงอย่างเดียวมากกว่าหรือไม่ - กับเจ้าหนี้ที่ได้ยื่น
ค าร้องไว้ กรณีดังกล่าวนั้นไม่ก่อให้เกิด “การไม่ช าระหนี้ตามปกติ” หนี้ของ (ลูกหนี้) ซึ่งหนี้นั้น 
ถึงก าหนดช าระ...” และไม่เป็นการเร่งรีบตามสมควรที่จ าเป็นต่อคดีล้มละลายที่กระท าขึ้นโดย  
ไม่สมัครใจ 

4)  การวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อพิพาทโดยสุจริต ค าวินิจฉัยของศาล และข้อสรุปที่ได้ให้ไว้
ข้างต้นเกี่ยวกับปัญหาทั้งหมดของ “การไม่ช าระหนี้ตามปกติ” ภายใต้เงื่อนไขมาตรา 303 (h)(1) นั้น 
ไม่เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาปัญหาในคุณสมบัติของเจ้าหนี้ เช่น ข้อเรียกร้องของเจ้าหนี้นั้นอยู่ 
“ภายใต้เงื่อนไขของข้อพิพาทที่ได้กระท าโดยสุจริต”ในวันที่มีการยื่นค าร้องไว้หรือไม่ 

5)  ฟ้องแย้งของลูกหนี้ ข้อเรียกร้องของลูกหนี้ส าหรับค่าใช้จ่าย ค่าทนายความ และ
หรือ ค่าเสียหาย ภายใต้มาตรา 303 (1) ท าให้มีการพิจารณาเกี่ยวกับการยก ค าร้องโดยไม่สมัครใจ52  
ถึงแม้ว่าในระหว่างระยะเวลาของการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีนี้  ศาลรับฟังเพียงค าให้การอย่าง
เดียวที่เกี่ยวข้องกับฟ้องแย้งของลูกหนี้ ส าหรับค่าใช้จ่าย ค่าทนายความ และค่าเสียหาย โดยที่คู่กรณี
ไม่น าสืบให้ศาลเชื่อว่าคู่กรณีได้ตรวจสอบข้อพิพาทนั้นอย่างเพียงพอที่จะท าให้เกิดความกระจ่างใน
การน าเสนอหลักฐานทั้งหมดอย่างสมบูรณ์และยุติธรรมถือเป็นสาระส าคัญต่อปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น  
นอกจากนี ้ยังไม่แน่ชัดว่าลูกหนี้อาจให้การ และด าเนินคดี “ฟ้องแย้ง” ก่อนที่จะมีการยกค าร้องของ
เจ้าหนี้ที่ยื่นค าร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย (ไม่สมัครใจในการล้มละลาย)53  ดังนั้น จึงเป็นดุลพินิจ
ของศาลว่า จะต้องสืบพยานเกี่ยวกับหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับความรับผิดของเจ้าหนี้ที่
ได้ยื่นค าร้องทุกข์ไว้ว่ามี(ถ้ามี) ต่อลูกหนี้ที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ และขอบเขตของค าพิพากษาตัดสิน
เกี่ยวกับเร่ืองการเงินที่เป็นผลตามมาส าหรับค่าใช้จ่าย ค่าทนายความ และหรือ ค่าเสียหาย 

อาจกล่าวได้ว่า กรณีที่มีการละเลยในภาระที่ต้องพิสูจน์ภายใต้มาตรา 303 (h) เจ้าหนี้ 
ที่ได้ยื่นค าร้องไว้ไม่มีสิทธิตามค าสั่ง Order of Relief ในค าร้องที่ยื่นไว้โดยไม่สมัครใจ และค าร้อง
ดังกล่าวนั้นถูกยกโดยค าสั่งต่างหาก การสืบพยาน และรับฟังพยานจะต้องกระท าตามเงื่อนไขของ
ฟ้องแย้งของลูกหนี้ที่ถูกกล่าวหาภายใต้มาตรา 303 (1) 

กล่าวโดยสรุป ส าหรับการไต่สวนค าร้องของเจ้าหนี้ที่ขอให้ลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ เงื่อนไข
แรกที่เจ้าหนี้จะใช้เป็นเหตุในการยื่นค าร้องขอให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายคือ  การที่ลูกหนี้ 
                                                             

52  Ross, 135 B.R. 230, 234 (Bankr.E.D.Pa 1991).  
53  Fed.R.Bank.P.Bank 1011 (d). 
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ไม่ช าระหนี้ โดยเป็นหนี้ซึ่งถึงก าหนดช าระและเป็นหนี้ที่ไม่มีข้อโต้แย้งแล้ว การไม่สามารถช าระ
หนี้โดยทั่วไปนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า equity insolvency เชื่อกันว่าการทดสอบสภาวะการมีหนี้สิน
ล้นพ้นตัวของลูกหนี้ด้วยวิธี equity insolvency นี้เป็นการทดสอบสภาวะความยุ่งยากทางการเงิน
ของลูกหนี้ได้ดี และยังเป็นการง่ายกับตัวเจ้าหนี้ในการพิสูจน์มากกว่าการทดสอบด้วยวิธีทดสอบ
ทางบัญชีงบดุล (Balance Sheet Test ; คือการที่หนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน) เนื่องจากการผิดนัด
โดยทั่วไปเป็นตัวบ่งบอกที่ดีถึงสภาพความตึงเครียดทางการเงิน เจ้าหนี้ที่จะได้รับผลกระทบจาก
สภาวะดังกล่าว จึงได้รับสิทธิให้ร้องขอให้ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการล้มละลายแม้ลูกหนี้ไม่สมัครใจ
ได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดสภาพที่เจ้าหนี้ทั้งหลายแข่งขันกันเข้ามาแย่งชิงบังคับช าระหนี้เอากับ
ทรัพย์สิน และการท าให้ทรัพย์สินมีมูลค่าน้อยลงกว่าที่ควร จะเป็นในการพิจารณาว่าลูกหนี้ไม่ช าระ
หนี้ซึ่งถึงก าหนดช าระแล้วเป็นการทั่วไป หรือไม่นั้น ศาลอาจต้องใช้ปัจจัยหลายอย่างในการชี้วัด 
เป็นต้นว่า เปอร์เซ็นต์ของหนี้ที่ผิดนัดโดยพิจารณาทั้งในแง่ของจ านวนและมูลค่า  ยิ่งการผิดนัดมีวง
กว้างมากเท่าไร และยิ่งสัดส่วนการผิดนัดมีมากเท่าไร ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะถือว่าสภาวะการ 
ไม่ช าระหนี้โดยทั่วไปมีมากเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม ศาลไม่ได้จ ากัดการพิจารณาเพียงจากสิ่งที่ปรากฏในรูปของตัวเลขหนี้
และจ านวนเท่านั้น แต่ยังพิจารณาไปถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องและมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่ากัน
ด้วยเช่นว่า ระยะเวลาของการผิดนัด จ านวนการเพิ่มขึ้นของการผิดนัดไม่ช าระหนี้ในช่วงระยะเวลา
ที่ผ่านมา ความรุนแรงของการขาดความรับผิดชอบของลูกหนี้  และปัจจัยอ่ืน ๆ ที่สามารถชี้ให้เห็น
ถึงสภาวะของลูกหนี้ว่าอยู่ในจุดที่อันตรายพอที่จะถือได้ว่าสมควรที่จะถูกฟ้องให้ตกเป็นบุคคล
ล้มละลาย 

หนี้ที่ลูกหนี้ผิดนัดซึ่งจะถือว่าเป็นการไม่ช าระหนี้เป็นการทั่วไปจะต้องเป็นหนี้ที่ไม่ได้
อยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต หมายถึงว่าหากการที่ลูกหนี้ไม่ช าระหนี้เมื่อถึงก าหนดนั้นเป็น
เพราะมีเหตุผลซึ่งเป็นข้อโต้แย้งตามกฎหมายได้ต่อเจ้าหนี้  การไม่ช าระหนี้ด้งกล่าวนี้ก็ยังถือไม่ได้ 
ว่าเป็นการไม่ช าระหนี้เมื่อถึงก าหนดช าระโดยทั่วไป ศาลมีแนวโน้มที่จะใช้ objective test ในการ
พิจารณาว่าการโต้แย้งที่มีนั้นเป็นการโต้แย้งที่แท้จริงหรือไม่  ซึ่งหมายถึงว่าคดีต้องมีมูลพอที่จะ
โต้แย้งกันได้ด้วยเหตุนี้การโต้แย้งที่เพียงแต่ท าโดยสุจริตแต่ไม่มีมูลเพียงพอที่จะยกขึ้นมากระท าได้  
จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ของการโต้แย้งโดยทุจริตในความหมายนี้ 

อย่างไรก็ตาม ศาลอาจยกค าร้องที่กระท าขึ้นโดยไม่สมัครใจ ภายหลังจากที่รับทราบ
และพิจารณาค าขอของผู้ยื่นค าร้องเมื่อได้รับความยินยอมของผู้ร้อง และลูกหนี้ทั้งหมด หรือเพราะ
ต้องการที่จะด าเนินคดี 11 U.S.C.A. § 303 (j) ในการยื่นค าขอเพื่อยกค าร้อง ลูกหนี้ หรือหน่วยงาน

DPU



83 
 

อ่ืนที่ก าหนดไว้โดยศาลจะต้องยื่นรายการเจ้าหนี้พร้อมกับที่อยู่ซึ่งสามารถท าให้เจ้าหนี้ทั้งหมดมี
โอกาสที่จะคัดค้านต่อการยกค าร้องนั้น54 

การยกค าร้องที่ได้กระท าขึ้นโดยไม่สมัครใจอาจเป็นบทเรียนที่มีราคาแพงส าหรับผู้ร้อง
ภายหลังจากรับทราบ และพิจารณาค าขอ และโดยเหตุผลใดก็ตาม ศาลอาจก าหนดให้เจ้าหนี้วาง
หลักประกันเพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่ลูกหนี้ต่อความเสียหายที่ศาลอาจให้อนุญาตในภายหลัง
หากค าร้องนั้นถูกยกภายใต้มาตรา 303 (i) U.S.C.A. § 303 (e) หากศาลยกค าร้องที่ได้กระท าขึ้นโดย
ไม่สมัครใจโดยเหตุผลใดก็ตามนอกเหนือจากโดยความยินยอมของผู้ยื่นค าร้อง และลูกหนี้ทั้งหมด 
และหากลูกหนี้ไม่สละสิทธิในการพิจารณาคดี ศาลอาจมีค าพิพากษาให้ผู้ยื่นค า ร้องช าระค่าใช้จ่าย 
และค่าทนายความตามสมควร 11 U.S.C.A. § 303 (i)(1) ศาลอาจมีค าพิพากษาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ยื่น
ค าร้อง หากพบว่าได้ยื่นค าร้องโดยไม่สุจริตส าหรับความเสียหายใด ๆ ที่เป็นจ านวนใกล้เคียงที่สุดที่
เกิดจากการยื่นค าร้อง หรือส าหรับค่าชดเชยความเสียหาย 11 U.S.C.A. § 303 (i)(2) ซึ่งถือเป็นการ
ยับยั้งเจ้าหนี้ที่อาจยื่นค าร้องที่กระท าขึ้นโดยไม่สมัครใจซึ่งเป็นการกระท าที่เป็นการรบกวนต่อ
ลูกหนี้55 

ส่วนการยื่นค าร้องโดยสมัครใจ56 กฎหมายมิได้ก าหนดเงื่อนไขจ านวนหนี้ขั้นต่ าที่
ลูกหนี้ยื่นค าร้องขอให้ตนล้มละลาย แต่ลูกหนี้ต้องยื่นเอกสารประกอบตามที่กฎหมายก าหนดมา
พร้อมกับค าฟ้อง เอกสารประกอบดังกล่าวได้แก่ รายละเอียดทรัพย์สินและหนี้สิน (รวมทั้งรายชื่อ
เจ้าหนี ้จ านวนและสภาพของหนี้) รายละเอียดรายได้และค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน รายงานแสดงสถานะ
ทางการเงินและรายละเอียดสัญญาที่ลูกหนี้เป็นคู่สัญญาและยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน57 เป็น
ต้น ภายหลังการยื่นค าร้องขอต่อศาลแล้ว ศาลจะมีค าสั่ง Order of Relief ค าสั่งดังกล่าวเป็นมาตรการ
ทางกฎหมายที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ การยื่นค าร้อง นั้นเองจะท าหน้าที่เป็นเสมือนค าสั่งอย่างหนึ่งซึ่ง
มีผลให้ลูกหนี้เข้าสู่สภาวะของการเป็นบุคคลล้มละลาย (Order of Relief)58 โดยอัตโนมัติ กล่าวคือ 
เมื่อได้มีการยื่นค าร้องขอให้ล้มละลายโดยความสมัครใจของลูกหนี้ต่อศาลแล้วถือได้ว่าคดี

                                                             
54  Fed.R.Bank.P.1017. 
55  From Introduction to Bankruptcy Law (p.490), by Martin A. Frey, Phyllis Hurley Frey, Sidney 

K.Swinson. 
56  บทบาทของศาลในคดีล้มละลาย: ศึกษาเฉพาะกรณีการพิจารณาและการมีค าส่ังพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 59-62). เล่มเดิม. 
57  กฎว่าด้วยกระบวนการพิจารณาในคดีล้มละลาย  (Federal Rules of Bankruptcy Procedure)  

ข้อ 1007 (b). 
58  มาตรา 301. 
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ล้มละลายได้เร่ิมขึ้นแล้ว ณ เวลาที่ได้ยื่นค าร้องขอนั่นเอง โดยไม่จ าเป็นที่ศาลจะต้องพิพากษา 
ให้ลูกหนี้ล้มละลายแต่อย่างใด หรืออาจกล่าวได้ว่า การยื่นค าร้องขอให้ล้มละลายมันท าหน้าที่
เสมือนหนึ่งเป็นค าสั่งของศาล59 ซึ่งเมื่อได้มีการยื่นค าร้องขอต่อศาลแล้ว ก็จะท าให้การกระท าต่าง ๆ 
ของลูกหนี้ กิจการหรือธุรกิจของลูกหนี้ ทรัพย์สินของลูกหนี้ ตลอดจนกระบวนวิธีพิจารณาที่ได้
ฟ้องลูกหนี้อยู่ต้องหยุดหมดคือ ลูกหนี้ไม่มีสิทธิที่จะกระท าการต่าง ๆ เหล่านั้นได้โดยอ านาจต่าง ๆ 
จะไปตกเป็นของ Trustee ของกองทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลายต่อไป 

ผลของค าพิพากษาให้ล้มละลายการยื่นค าร้องขอใด ๆ ภายใต้ Chapter 7 ไม่ว่าจะเป็น
การยื่นค าร้องโดยสมัครใจ (Voluntary Petition) หรือการยื่นค าร้องโดยไม่สมัครใจ (Involuntary 
Petition) ท าให้เกิดภาระการพักบังคับช าระหนี้  (automatic stay) เป็นมาตรการทางกฎหมายที่จะ
หยุดยั้งเจ้าหนี้หรือบุคคลอ่ืนใดที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ไม่ว่าจะเป็นการ
ใช้สิทธิทางกฎหมายเรียกร้องให้ลูกหนี้ช าระหนี้  หรือการกระท าการอันเป็นการเข้าครอบครอง
ทรัพย์ลินของลูกหนี้หรือการฟ้องร้องบังคับคดี ตราบใดที่ภาระการพักบังคับช าระหนี้มีผลบังคับใช้ 
เจ้าหนี้จะไม่สามารถด าเนินคดีทางศาลกับลูกหนี้ได้  เนื่องจากกฎหมายต้องการให้การด าเนินคดี
ล้มละลายมีเพียงส านวนเดียว เมื่อศาลมีค าสั่งให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลายจะมีผู้เช้ามาจัดการ
ทรัพย์สินของลูกหนี้ เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย ซึ่งได้แก่ ผู้จัดการทรัพย์ (Trustee) ที่ได้รับ
การแต่งตั้งเข้ามา ด าเนินการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้  โดยที่เจ้าหนี้ทั้งหมดของลูกหนี้แม้แต่
เจ้าหนี้ผู้ยื่นค าฟ้องก็ไม่มีสิทธิ เป็นผู้จัดการทรัพย์ของลูกหนี้ได้ เพื่อให้มีการยุติการด าเนิน
กระบวนการพิจารณา เพื่อบังคับช าระหนี้จากบรรดาเจ้าหนี้หลังจากที่ศาลมีค าสั่งให้ลูกหนี้
ล้มละลายลูกหนี้ในคดีล้มละลาย ลูกหนี้ไม่มีอ านาจจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเองทันที อ านาจ
ในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้โอนไปยังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  (Official Receiver) หรือ
ผู้จัดการทรัพย์ (Trustee) แล้วแต่กรณีลูกหนี้มีเพียงหน้าที่ที่ต้องช่วยเหลือผู้จัดการทรัพย์ในการ
รวบรวมทรัพย์สินจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินหนี้สิน  และกิจการของตนให้แก่ผู้จัดการ
ทรัพย์ มิฉะนั้นลูกหนี้จะมีความผิด ลูกหนี้ต้องช่วยเหลือผู้จัดการทรัพย์ในการรวบรวมและแบ่ง
ทรัพย์สินให้เสร็จสิ้นจนกว่าจะได้รับการปลดจากการล้มละลายจึงจะมีสิทธิที่จะมีทรัพย์ในและ
จัดการทรัพย์สินของตนเองได้ใหม่ 
  

                                                             
 59  Debtor Creditor law (p.154). Op.cit. 
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 3.2.2  กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลักษณ์อักษร (Civil Law System)  
ซีวิลลอว์ (civil law) เป็นระบบกฎหมายซึ่งได้รับอิทธิพลจากกฎหมายโรมัน ลักษณะ

พื้นฐานของซีวิลลอว์คือ เป็นกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นระบบประมวล และมิได้
ตัดสินตามแนวค าพิพากษาของศาล ระบบกฎหมายดังกล่าวจึงได้ยึดถือฝ่ายนิติบัญญัติเป็นบ่อเกิด
หลักของกฎหมาย และระบบศาลมักจะใช้วิธีพิจารณาโดยระบบไต่สวน และศาลจะไม่ผูกพันตามค า
พิพากษาในคดีก่อน ๆ  

ในเชิงความคิด ซีวิลลอว์เป็นกลุ่มของแนวคิดและระบบกฎหมายซึ่งได้รับมาจาก
ประมวลกฎหมายจัสติเนียน รวมไปถึงกฎหมายของชนเผ่าเยอรมัน สงฆ์ ระบบศักดินา และจารีต
ประเพณีภายในท้องถิ่นเอง รวมไปถึงความคิดเช่น กฎหมายธรรมชาติ แนวคิดในการจัดท าประมวล
กฎหมาย และกลุ่มปฏิฐานนิยม (กลุ่มที่ยึดถือกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นหลัก) 

ซีวิลลอว์ด าเนินจากนัยนามธรรม วางระเบียบหลักการทั่วไป และแบ่งแยกกฎระเบียบ
สารบัญญัติออกจากระเบียบพิจารณาความ ในระบบนี้จะให้ความส าคัญกับกฎหมายลายลักษณ์
อักษรเป็นอันดับแรก เมื่อมีข้อเท็จจริงปรากฏขึ้น จะพิจารณาก่อนว่ามีกฎหมายลายลักษณ์อักษร
บัญญัติไว้หรือไม่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าว ถ้ามีก็จะน ากฎหมายลายที่บัญญัติไว้นั้นน ามาปรับใช้
กับข้อเท็จจริง หากไม่มีกฎหมายให้พิจารณาจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นนั้น ๆ จารีตประเพณีก็คือ 
ประเพณีที่ประพฤติและปฏิบัติกันมานมนาน และไม่ขัดต่อศีลธรรม ถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ถือว่าผิด และ
ถ้าไม่มีจารีตประเพณีที่เกี่ยวข้อง กฎหมายจะอนุโลมให้ใช้บทบัญญัติที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งก่อน จนใน
ที่สุดหากยังไม่มีบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งอีก ก็จะให้น าหลักกฎหมายทั่วไปมาปรับใช้ ดังนั้น
ในระบบนี้จึงไม่ยึดหลักค าพิพากษาเดิม จะต้องดูตัวบทก่อนแล้วถึงจะตัดสินคดีได้ 

เป็นระบบที่ใช้กันในภาคพื้นทวีปยุโรป โดยมีหลักกฎหมายซึ่งสืบทอดมาจากหลัก
กฎหมายโรมัน ในการเรียนการสอนกฎหมายของบางประเทศ เช่น เยอรมัน จะต้องเรียนรู้ภาษา
ลาตินก่อนจึงจะสามารถเรียนกฎหมายได้ ประมวลกฎหมายส าคัญซึ่งเป็นที่ยอมรับกันและเป็น
ตัวอย่างให้กับนานาประเทศ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งฝร่ังเศส ระบบกฎหมายนี้ ผู้พิพากษา
สามารถตีความกฎหมายลายลักษณ์อักษรในลักษณะขยายความได้  โดยมีหลักว่า ผู้พิพากษาจะต้อง
ค้นหากฎหมายที่จะน ามาตัดสินคดีความจากกฎหมายลายลักษณ์อักษรก่อน หากไม่ได้จึงจะใช้หลัก
กฎหมายทั่วไป และกฎหมายจารีตประเพณี ตัวอย่างประเทศที่ใช้ระบบนี้ในปัจจุบันนั้น ได้แก่ 
ฝร่ังเศส เยอรมัน อิตาลี ญ่ีปุ่น ประเทศสแกนดิเนเวีย รวมทั้งประเทศไทย เป็นต้น 
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3.2.2.1  สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
กฎหมายของฝร่ังเศสเดิมมีชื่อเรียกว่า กฎหมายล้มละลาย (droit de la faillite) ในท านอง

เดียวกับกฎหมายล้มละลายของไทยในอดีต กล่าวคือ เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์หลักในการน า
ทรัพย์สินของลูกหนี้(ที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้) ออกขายเพื่อน าเงินมาช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย 
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้ใช้บังคับทั้งกับผู้ประกอบการในทางพาณิชย์  (les commercants) และ 
ผู้ที่มิได้ประกอบการในทางพาณิชย์ (les non commercants) โดยในระยะเร่ิมแรก กระบวนการนี้จะ
มีลักษณะเป็นการบังคับให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามสัญญาหรือการบังคับช าระหนี้เอากับทรัพย์สินของ
ลูกหนี้เป็นส าคัญ (des procedures d'execution forcee)60 

แนวโน้มของกฎหมายล้มละลายของฝร่ังเศสได้เปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาต่อมาเป็น
ระยะ ๆ ในลักษณะที่จะท าให้กระบวนการมีความเป็นอิสระ และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยยอมให้
ลูกหนี้ที่สุจริตยังคงด าเนินกิจการของตนต่อไปได้ (ภายใต้เงื่อนไขที่ศาลก าหนด) และให้มีการช าระ
หนี้แก่เจ้าหน้ีของตนในรูปของการประนีประนอม (un concordat)61  อีกทั้งการก าหนดกระบวนการ
ที่เรียกว่า la liquidation judiciaire ซึ่งเป็นกระบวนพิจารณาคดีเพื่อบังคับช าระหนี้โดยในขณะนั้น
การบังคับใช้มาตรการนี้จะกระท าโดยค านึงถึงความประพฤติของลูกหนี้เป็นส าคัญ 

กฎหมายล้มละลายของประเทศฝรั่งเศสได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมคร้ังส าคัญในปี ค  .ศ .  1985 
เปลี่ยนแนวทางการบังคับช าระหนี้เอากับทรัพย์สินของลูกหนี้มาเป็นการก าหนดวิธีการที่เอ้ือต่อการ
แก้ไขปัญหาทางการเงินของนิติบุคคลที่ประสบภาวะยุ่งยากทางการเงิน และตราบทบัญญัติขึ้นใหม่
เรียกว่า “กฎหมายว่าด้วยบริษัทที่ประสบปัญหาการเงิน” (droit des entreprises en difficulte) ซึ่งแบ่ง
ออกเป็นกฎหมายส าคัญ 3 ฉบับได้แก่ รัฐบัญญัติที่  84 -148 ลงวันที่ 1 มีนาคม 1984 ว่าด้วยการ
ป้องกันปัญหาการเงินของบริษัทและการประนอมหนี้  รัฐบัญญัติที่ 85- 98 ลงวันที่ 25 มกราคม 
1985 ว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการและการบังคับช าระหนี้62 และรัฐบัญญัติที่ 85-99 ลงวันที่ 25 มกราคม 
1985 ว่าด้วยเจ้าพนักงานศาล ผู้รับมอบอ านาจศาลเพื่อด าเนินการบังคับช าระหนี้  และผู้เชี่ยวชาญ
                                                             

60  จาก “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายฝรั่งเศสว่าด้วย บริษัทที่ประสบปัญหาทางการเงิน,” โดย 
สมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธิ์, 2542 (3 กันยายน), วารสารนิติศาสตร์, น. 492. 

61  concordat หมายถึง วิธีการทางเทคนิคในอดีต (ก าหนดโดยรัฐบัญญัติลงวันที่  13 กรกฎาคม 1967  
ว่าด้วยกระบวนการเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางการเงิน)  ซ่ึงใช้กับบริษัทที่ยื่นค าขอต่อศาลขอให้ด าเนิน
กระบวนการพิจารณาคดีเพื่อฟื้นฟูกิจการพร้อมยื่นหลักฐานทางบัญชี  (depot de bilan) โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
หาข้อตกลงระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ทั้งหลายเกี่ยวกับหนี้ที่เกิดขึ้น โดยเจ้าหนี้เหล่านี้ยอมลดจ านวนหนี้ และ/หรือ
ยอมก าหนดระยะเวลาการช าระหนี้ให้(ท านองเดียวกับการประนอมหนี้ของไทย) ในปัจจุบันวิธีการได้ถูกยกเลิก
ไปแล้วโดยรัฐบัญญัติฯ ปี 1985. 

62  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายฝรั่งเศสว่าด้วย บริษัทที่ประสบปัญหาทางการเงิน (น. 492). เล่มเดิม. 
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ด้านการวางแผนบริษัท ในกระบวนการล้มละลายของกฎหมายฝร่ังเศส การใช้มาตรการแก้ไข
ปัญหาบริษัทที่ประสบภาวะยุ่งยากการเงินมีวัตถุประสงค์ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ การฟื้นฟูกิจการ
ของบริษัท (la sauvegarde de I'entreprise) การประกอบกิจการของลูกหนี้อย่างต่อเนื่องและการ
รักษาไว้ซึ่งการจ้างงานของพนักงานลูกจ้าง (le maintien de I'activite et de I'emploi) และการช าระ
หนี้สิน (I'apurement du passif)63 อย่างไรก็ตาม ตามความเห็นของนักวิชาการทั้งหลาย ตลอดจนตาม
แนวค าพิพากษาของศาล วัตถุประสงค์หลักที่ถือว่าส าคัญที่สุด ได้แก่ การฟื้นฟูกิจการของบริษัท ซึ่ง
ถือเป็นการช่วยให้บริษัทรอดพ้นจากภยันตราย64 ส่วนรักษาไว้ซึ่งการจ้างงานของพนักงานลูกจ้าง 
และการช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ ถือเป็นวัตถุประสงค์ส าคัญรองลงมาตามล าดับ 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรัฐบัญญัติฯปี 1985 นี้ยังคงมีข้อบกพร่องอยู่หลายประการ 
โดยเฉพาะในเร่ืองความล่าช้าของการด าเนินมาตรการต่าง ๆ จึงได้มีการจัดท าสรุปผลการบังคับใช้
กฎหมายดังกล่าวตลอดจนข้อบกพร่องหรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และได้มีการปฏิรูปกฎหมายฉบับ
นี้อีกคร้ัง ในปี ค  .ศ .  1994 โดยรัฐบัญญัติที่  94-475 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 1994 ซึ่งเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐฯปี 1985 นอกจากได้มีการปฏิรูปกฎหมายฉบับนี้  คร้ังใหญ่ในปี 
ค.ศ. 2005 โดยรัฐบัญญัติที่ 2005-845 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งให้มีการด าเนินมาตรการต่าง ๆ ใน
การป้องกันปัญหาการเงินให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้ผลอย่างแท้จริง และโดยเฉพาะการเพิ่มอ านาจ
ให้ประธานศาลพาณิชย์ในการด าเนินมาตรการป้องกันปัญหาทางการเงินของบริษัท  และในการ
ออกค าสั่งให้ด าเนินกระบวนพิจารณาคดีเพื่อบังคับช าระหนี้โดยทันทีโดยไม่ก าหนด “ระยะเวลา
แห่งการสังเกตการณ์” ตลอดจนการท าให้การด าเนินกระบวนการเยียวทางศาลและกระบวนการ
ช าระบัญชีมีความซับซ้อนน้อยลงและมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กระบวนการป้องกันปัญหาการเงินของบริษัท : การประนอมหนี้ (Conciliation) 
การขอประนอมหนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยให้บริษัทที่ประสบปัญหาการเงินยังคง

ด าเนินกิจการต่อไปได้และกระท าในลักษณะเป็นความลับนอกระบบกระบวนพิจารณาคดีทางศาล  
แต่การขอประประนอมหนี้น้ันจะกระท าได้ก็เฉพาะแต่บริษัทที่ยังไม่ตกอยู่ในสภาวะมีหนี้สินล้นพ้น
ตัว เพียงแต่สถานการณ์เงินในขณะนั้นไม่สามารถช่วยให้กิจการของบริษัทด าเนินต่อไปได้ดีเท่านั้น 

การเร่ิมต้นด าเนินการ ถ้าปรากฏจากเอกสารหรือกระบวนการใดว่า บริษัททางการค้า
หรือกลุ่มธุรกิจซึ่งประสบกับความยุ่งยาก แต่ธุรกิจอาจจะด าเนินการประนอมหนี้เพื่อให้ธุรกิจ

                                                             
63  รัฐบัญญัติฯ ปี 1985 มาตรา 1. 

 64  R.HOUIN, Rapport introductif, Les innovations, Rev. trim; dr. com., 1986, p.11; J.CI.MAY, La 
triple finalite de la loi sur le redressement judiciaire, Les petites Affiches, 1987, n.141, p.18; R.VLANDIER et 
G. ENDREO, Redressement et liquidation judiciaries, 1986, p. 4. 
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ด าเนินต่อไปได้ ผู้จัดการธุรกิจอาจถูกเรียกตัวโดยประธานศาลพาณิชย์เพื่อก าหนดใช้มาตรการที่
เหมาะสมเพื่อบรรเทาสถานการณ์65 กล่าวคือ โดยทั่วไปศาลมีหน้าที่เพื่อเข้าแทรกแซงโดยการใช้
ความล้มเหลวเพื่อแสดงเอกสารทางบัญชีในการขึ้นทะเบียนที่ศาลพาณิชย์เป็นจุดเร่ิมกระบวนการ 
เมื่อมีการเพิกเฉยนั้นเกิดขึ้นผู้จัดการธุรกิจจะได้รับค าสั่งโดยตรงบังคับให้แสดงเอกสารดังกล่าว
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในภาวะที่ธุรกิจเผชิญปัญหาผู้จัดการอาจถูกบังคับให้ปฏิบัติตามศาลสั่ง
เพื่อให้สามารถท าการสืบสวนว่าควรด าเนินการฟ้องร้องต่อไปหรือไม่ เมื่อหมายเรียกตัวนั้นไม่เป็น
ผล ศาลจะสามารถร้องขอข้อมูลใด ๆ ที่ครอบครองไว้โดยบุคคลสาธารณะในธุรกิจเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบว่า ธุรกิจนั้นยังคงด าเนินต่อไปได้หรือไม่ 

ประธานศาลอาจมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญที่เลือกมาจัดท ารายงานเกี่ยวกับภาวะทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการเงินของลูกหนี้ทั้งยังออกกฎหรือบทบัญญัติใด ๆ บังคับต่อผู้ขัดขืนนั้น จาก
การธนาคารและสถาบันการเงินทุก ๆ รายละเอียดที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจและการเงินของลูกหนี้66 

ขั้นตอนการด าเนินการ กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะเร่ิมขึ้นโดยประธานศาล
แต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยเป็นช่วงเวลาโดยที่ต้องไม่เกินสี่เดือนแต่หากมีเหตุผลสามารถประกาศค าสั่งขยาย
เวลาออกไปได้อีกหนึ่งเดือนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ประธานศาลพาณิชย์แต่เพียงผู้เดียวที่มีอ านาจในการ
แต่งตั้งคนกลาง เพื่อท าหน้าที่ในการด าเนินการประนอมหนี้  โดยประธานศาลพาณิชย์อาจท าการ
ส ารวจข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสถานะของบริษัทก่อน เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและตรงกับ
ความเป็นจริง ก่อนที่จะมีค าสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดได้ 

ภาระหน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ยคือ ต้องท าให้บทสรุปของกรณีที่ เกิดขึ้นเป็นไปอย่าง
เรียบร้อยและท าให้เป็นมิตรระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องให้ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์
ต่อธุรกิจด้วย เมื่อสิ้นสุดภาระหน้าที่แล้ว ผู้ไกล่เกลี่ยจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากลูกหนี้ 
ประธานของศาลจะท าการปรึกษาหารือกับผู้ไกล่เกลี่ยเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดและรายงานความ
คืบหน้าภารกิจต่อประธานศาล67 

ในการจัดท าข้อตกลงเกี่ยวกับการประนอมหนี้  กระบวนทางศาลจะเร่ิมเข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องกับกระบวนการประนอมหนี้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์  คือ การใช้อ านาจทาง 
ศาลเพื่อให้การประนอมหนี้บรรลุผลตามเจตนารมณ์และสภาวการณ์ของลูกหนี้ฟื้นตัวอยู่ใน  
สภาพปกติ 

                                                             

 65  Commercial Code Article L. 611-2. 
66  Commercial Code Article L. 611-6. 
67  Commercial Code Article L. 611-7. 
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การพิจารณาค าขอประนอมหนี้จะเป็นอ านาจหน้าที่ของประธานศาลพาณิชย์ หลังจากที่
ศาลได้รับค าขอประนอมหนี้แล้ว ศาลจะหมายเรียกลูกหนี้เข้ามารับฟังค าชี้แจง โดยศาลจะต้องแจ้ง
ค าขอประนอมหนี้ไปยังพนักงานอัยการ เจ้าหนี้ หรือคณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างเพื่อ
ทราบด้วย ในการพิจารณาค าขอประนอมหนี้ศาลอาจมีค าสั่งให้สอบสวนข้อมูลเพิ่มเติมหรือ 
ขอข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา68 

อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏว่ามาตรการในการป้องกันปัญหาการเงินของบริษัทไม่อาจ
สัมฤทธิ์ผลได้ตามวัตถุประสงค์ และบริษัทตกอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้ จึงมีความจ าเป็น
ที่จะต้องด าเนินกระบวนเพื่อแก้ไขเยียวยาทางศาลหรือเพื่อบังคับช าระหนี้แล้วแต่กรณีต่อไป 

กระบวนการแก้ไขเยียวยาทางศาล 
การให้ความช่วยเหลือทางศาลจะเอ้ือประโยชน์อย่างต่อเนื่องต่อธุรกิจซึ่งไม่สามารถ

ท านายผลกระทบจากปัญหาทางการเงินได้อย่างแน่นอนและมีโอกาสทางธุรกิจที่เสียไปส าหรับการ
ประนอมข้อพิพาท อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ใหม่คือท าให้การให้ความช่วยเหลือทางศาลเป็นจุด
พักก่อนเข้าสู่การช าระบัญชีของบริษัทโดยใช้ประโยชน์จากแผนช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับการขาย
ธุรกิจที่เป็นองค์ประกอบหรือกลุ่มทรัพย์สินที่เป็นองค์ประกอบ สิ่งเหล่านี้สามารถครอบคลุมกรณีที่
การด าเนินธุรกิจโดยกลุ่มบริหารจัดการเดิมที่มีอยู่ไม่อาจเป็นทางเลือกที่ต้องการและการช าระบัญชี
อย่างตรงไปตรงมาไม่สามารถเสนอโอกาสในการจัดท าแผนการช่วยเหลือที่ท าขึ้นเพื่อสินทรัพย์ที่
ท าก าไรได้ดีกว่าและการวิเคราะห์ผลกระทบต่อราคาขายในกลุ่มเจ้าหนี้ 

การเร่ิมต้นด าเนินการ ในขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่บริษัทลูกหนี้ตกอยู่ในภาวะที่ 
ไม่สามารถช าระหนี้ได้69 หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวนั่นเอง ซึ่งเป็นเหตุส าคัญประการหนึ่งของการยื่น
ค าขอให้ด าเนินกระบวนพิจารณาคดีเพื่อการแก้ไขเยียวยาทางศาล ซึ่งการด าเนินกระบวนการเยียวยา
ทางศาลอาจถูกร้องขอโดยลูกหนี้ แต่ถ้าการประนอมหนี้ (Conciliation) ไม่เป็นผลส าเร็จโดยปรากฏ
จากรายงานของผู้ไกล่เกลี่ยว่าลูกหนี้หยุดการช าระหนี้  ศาลมีอ านาจเร่ิมด าเนินกระบวนการเยียว 
ทางศาล70 

สหภาพแรงงาน หรือ ตัวแทนของลูกจ้าง อาจให้ข้อมูลกับประธานของศาลหรืออัยการ 
เพื่อเปิดเผยข้อเท็จจริงว่าลูกหนี้หยุดการช าระหนี้71 

                                                             
68  Commercial Code Article L. 611-9. 
69  Commercial Code Article L. 631 -1. 
70  Commercial Code Article L. 631-4. 
71  Commercial Code Article L. 631-6. 
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ขั้นตอนการด าเนินการ หากศาลพาณิชย์วินิจฉัยว่าข้อมูลที่เป็นไปได้ว่าบริษัทอาจแก้ไข
เยียวยาได้ก็จะให้บริษัทเร่ิมด าเนินการจัดท าแผนฟื้นฟูภายใต้การก ากับดูแลของศาลพาณิชย์   
หากข้อมูลยังไม่เพียงพอก็ต้องเปิดให้มีการไต่สวนเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม 

เมื่อศาลมีค าสั่งให้ด าเนินกระบวนพิจารณาคดีเพื่อแก้ไขเยียวยาทางศาล ศาลจะแต่งตั้ง
เจ้าพนักงานศาลจ านวนหนึ่งเพื่อช่วยในการด าเนินกระบวนพิจารณา อันได้แก่ 

1. le juge - commissaire ซึ่ ง รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการด าเนินกระบวน
พิจารณาให้เป็นไปโดยรวดเร็วและการคุ้มครองประโยชน์แก่บุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในระหว่าง
ระยะเวลาแห่งการสังเกตการณ์ 

2. I'administrateur ซึ่งให้ความช่วยเหลือหรือดูแลกิจการของลูกหนี้ตามเงื่อนไขที่ศาล
ก าหนด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งท าการศึกษาปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นและจัดท ารายงานสรุปผลทาง
เศรษฐกิจและด้านแรงงานของบริษัท และจากรายงานสรุปผลดังกล่าวนี้เองที่ศาลใช้เป็นข้อมูลใน
การก าหนดแผนฟื้นฟูกิจการลูกหนี้หรือให้ด าเนินการบังคับช าระหนี้โดยทันที 

3. ตัวแทนเจ้าหนี้  (le representant des creanciers) เพื่อให้ค าปรึกษาหารือและแสดง
ความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกระบวนพิจารณาโดยเฉพาะในเร่ืองการให้
ความเห็นชอบในนามของเจ้าหนี้ทั้งหลายในการอนุมัติก าหนดเวลาการช าระหนี้ให้แก่ลูกหนี้  หรือ
การลดจ านวนหนี้ เมื่อมีการท าค าเสนอจะช าระหนี้โดย I'administrateur 

4. ตัวแทนพนักงานลูกจ้าง(un representant des salaries) 
กระบวนการแก้ไขเยียวยาจะเร่ิมด้วยการก าหนดระยะเวลาในการเฝ้าสังเกตการณ์   

(a period of observation) อันน ามาซึ่งการจัดท าแผนเพื่อด าเนินงานบริษัทต่อไป หรือเพื่อปิดกิจการ
ของบริษัทในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าไม่อาจเยียวยาแก้ไขบริษัทต่อไปได้  ศาลพาณิชย์ต้องมีค าสั่งให้มี
การช าระบัญชี (liquidation judiciaire) โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของศาล อย่างไรก็ตาม หลังจาก
ได้มีการพิจารณาคดีคร้ังแรกแล้ว ระยะเวลาเฝ้าสังเกตการณ์อาจถูกระงับ ในกรณีที่แผนแก้ไขเยียวยา
ประสบความส าเร็จหรือมีการช าระบัญชีของบริษัทเมื่อไม่มีหนทางอ่ืนที่จะแก้ไขได้แล้ว 

ส าหรับระยะเวลาเฝ้าสังเกตการณ์มีก าหนดต้ังแต่ 4 ถึง 20 เดือน ขึ้นกับขนาดของบริษัท 
ระหว่างระยะเวลาดังกล่าวบริษัทสามารถด าเนินกิจการต่อไปได้  จุดประสงค์ของการก าหนดเวลา
เป็นไปเพื่อให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขเยียวยาบริษัทด้วยความช่วยเหลือของ  
เจ้าพนักงานบริหารจัดการและตัวแทนของเจ้าหน้าที่  กระบวนการจะต้องประกอบด้วยการจัดท า
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แผนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทในการช าระหนี้เมื่อพ้นระยะเวลาเฝ้าสั งเกตการณ์หรือ 
แผนที่จะช าระบัญชีในการขายบริษัท72 

เมื่อหนี้สินของบริษัทถูกตรวจพบโดยตัวแทนเจ้าหน้ี ตัวแทนเจ้าหนี้อาจยื่นค าร้องขอต่อ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้วินิจฉัยว่า จะยอมรับหรือปฏิเสธหนี้ดังกล่าว จากนั้นเจ้าพนักงาน 
(Greffe) จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบถึงค าวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ไม่เห็นด้วยกับตัวแทนเจ้าหนี้ เจ้าหนี้อาจยื่นค าร้องต่อศาลพาณิชย์เพื่อให้มีค าสั่งต่อไป 

หลังจากแผนได้รับความเห็นชอบให้มีการปฏิบัติ  กระบวนการจะสิ้นสุดลงเมื่อ 
เจ้าพนักงานบริหารจัดการและตัวแทนเจ้าหนี้ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินของบริษัทแล้ว 

หากไม่มีหวังที่จะเยียวยาบริษัทได้แล้ว ศาลพาณิชย์ต้องมีค าสั่งให้ช าระบัญชีภายใต้การ
ก ากับดูแลของศาล ค าสั่งดังกล่าวมีผลท าให้ต้องปิดกิจการบริษัทในทันที ศาลพาณิชย์จะประกาศชื่อ
เจ้าพนักงานช าระบัญชี และจัดสรรผลก าไรเพื่อเจ้าหน้ีทั้งหลาย 

เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์ขั้นตอนของการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีดังกล่าวข้างต้น
แล้วสามารถสรุปได้ว่า กฎหมายล้มละลายของฝร่ังเศสได้ให้อ านาจแก่ศาลอย่างกว้างขวางในการ
ก าหนดทิศทางของกระบวนพิจารณา รวมทั้งการค้นหาข้อเท็จจริงโดยเฉพาะในเร่ืองการรวบรวม
ข้อเท็จจริงหรือการเรียกพยานหลักฐานมาสืบเอง ซึ่งปรากฏในขั้นตอนการป้องกันปัญหาการเงิน
ของบริษัทในชั้นการประนอมหนี้ (Conciliation) กล่าวคือ ถ้าปรากฏจากเอกสารหรือกระบวนการ
ใดว่า บริษัททางการค้าหรือกลุ่มธุรกิจซึ่ งประสบกับความยุ่งยาก แต่ธุรกิจอาจจะด าเนินการ
ประนอมหนี้เพื่อให้ธุรกิจด าเนินต่อไปได้ ผู้จัดการธุรกิจอาจถูกเรียกตัวโดยประธานศาลพาณิชย์เพื่อ
ก าหนดใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อบรรเทาสถานการณ์73 เมื่อหมายเรียกตัวนั้นไม่เป็นผล ศาลจะ
สามารถร้องขอข้อมูลใด ๆ ที่ครอบครองไว้ โดยบุคคลสาธารณะในธุรกิจเพื่อพิจารณาตรวจสอบว่า
ธุรกิจนั้นยังคงด าเนินต่อไปได้หรือไม่ และในการพิจารณาค าขอประนอมหนี้ศาลอาจมีค าสั่งให้
สอบสวนข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา74 
ส าหรับอ านาจของศาลในการเรียกพยานหลักฐานมาสืบเองส าหรับขั้นตอนกระบวนการแก้ไข
เยียวยาทางศาล กล่าวคือ หากศาลพาณิชย์วินิจฉัยว่ามีข้อมูลที่เป็นไปได้ว่าบริษัทอาจแก้ไขเยียวยาได้
ก็จะให้บริษัทเร่ิมด าเนินการจัดท าแผนฟื้นฟูภายใต้การก ากับดูแลของศาลพาณิชย์  หากข้อมูลยัง 
ไม่เพียงพอ ศาลมีอ านาจเปิดให้มีการไต่สวนเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม  

                                                             
72  จาก “บทบาทของศาลยุติธรรมในการแก้ไขวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศ,” โดย วิชา มหาคุณ ค, 

2548, ระพ,ี น. 98. 
73  Commercial Code Article L. 611-2. 
74  Commercial Code Article L. 611-9. 
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จึงกล่าวได้ว่ากฎหมายฝร่ังเศสว่าด้วยกิจการที่ประสบปัญหาการเงินได้ก าหนดเกณฑ์
ของกิจการที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการไว้เป็นเกณฑ์
เดียวกัน75 คือ กิจการลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ กล่าวคือ กิจการลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ที่ถึง
ก าหนดช าระ (passif exigible) ด้วยสินทรัพย์ที่ตนสามารถน ามาช าระหนี้ได้โดยทันที  (actif 
disponible)ได้ อย่างไรก็ตาม แม้เกณฑ์เบื้องต้นของการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายและการฟื้นฟู
กิจการลูกหนี้จะเป็นเกณฑ์เดียวกัน แต่ผู้มีสิทธิเร่ิมคดีจะต้องร้องขอต่อศาลพาณิชย์  (หรือศาล
จังหวัด)ให้เร่ิมกระบวนการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ (le redressement judiciaire) เสียก่อน โดยมีวัตถุประสงค์
ส าคัญ 3 ประการ ตามล าดับ คือ เพื่อรักษากิจการลูกหนี้ให้อยู่รอด คงไว้ซึ่งการประกอบกิจการและ
การจ้างงาน และช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่าลูกหนี้ได้หยุดประกอบกิจการ
โดยสิ้นเชิง หรือเมื่อเป็นที่ชัดเจนว่าไม่มีความเป็นไปได้ที่จะฟื้นฟูกิจการลูกหนี้  ศาลอาจมีค าสั่งให้
เร่ิมกระบวนการล้มละลายหรือกระบวนการบังคับช าระหนี้  (la liquidation judiciaire) โดยทันที 
ก็ได้76  
 กลไกของระบบกฎหมายล้มละลาย 

(1)  โครงสร้างของระบบกฎหมายล้มละลายกับการแยกกลไกตามลักษณะของลูกหนี้
กฎหมายฝร่ังเศสว่าด้วยกิจการที่ประสบปัญหาการเงินได้แยกการบังคับช าระหนี้หรือการล้มละลาย
ของกิจการที่เป็นนิติบุคคล ออกจากการบังคับช าระหนี้หรือการล้มละลายของบุคคลธรรมดา 

 ก)  การบังคับช าระหนี้หรือการล้มละลายของนิติบุคคลกระบวนการล้มละลาย
หรือการบังคับช าระหนี้ของนิติบุคคลอาจเกิดขึ้นได้ใน 2 กรณี คือ กรณีที่นิติบุคคลหยุดประกอบ
กิจการโดยสิ้นเชิงหรือเป็นที่ชัดเจนว่าไม่มีความเป็นไปได้ที่จะฟื้นฟูกิจการดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น 
และกรณีที่ศาลไม่สามารถก าหนดแผนฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ได้เมื่อพ้นระยะเวลาตรวจสอบสถานะ
ของกิจการลูกหนี้77 หรือเมื่อลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลก าหนด78 กระบวนการนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อการรวบรวมสินทรัพย์ทั้งหลายของกิจการลูกหนี้เพื่อน ามาช าระหนี้แก่เจ้าหนี้
ทั้งหลาย และเมื่อศาลมีค าสั่งให้ด าเนินกระบวนการดังกล่าว ผู้บริหารกิจการลูกหนี้นิติบุคคลจะสูญ
สิ้นอ านาจในการบริหารจัดการกิจการลูกหนี้โดยทันที 
  

                                                             
75  ระบบกฎหมายล้มละลายในประเทศไทย (รายงานผลการวิจัย) (น. 166-171). เล่มเดิม. 
76  Commercial Code Article L.620-1, L. 622-1. 
77  Commercial Code Article L. 621-2 . 
78  Commercial Code Article L. 622-2 . 
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 ข)  การล้มละลายของบุคคลธรรมดา (la faillite personnelle) การล้มละลายของ
บุคคลธรรมดาแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบกิจการทางการค้า เกษตรกร 
หรือบุคคลธรรมดาที่ขึ้นทะเบียนการประกอบอาชีพไว้  (le répertoire des métiers) และกรณีบุคคล
ธรรมดาที่เป็นผู้บริหารกิจการลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลที่ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในกรณีของ
ลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่ประกอบกิจการทางการค้า เกษตรกร หรือบุคคลธรรมดาที่ขึ้นทะเบียนการ
ประกอบอาชีพ (les entrepreneurs personnes physiques) ศาลจะมีค าสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
ก็ต่อเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าลูกหนี้นั้นได้กระท าการดังต่อไปนี้ 

  1.  ด าเนินกิจการที่ขาดทุนต่อไปโดยไม่ชอบ ซึ่งมีแต่จะท าให้กิจการตกอยู่ใน
สถานะที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้ 

  2. ไม่จัดท าบัญชีให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย หรือท าให้เอกสาร
ทางบัญชีสูญหายทั้งหมดหรือบางส่วน 

  3. จ าหน่าย จ่าย แจก หรือปิดบังซ่อนเร้นสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
ก่อให้เกิดหนี้สินเพิ่มขึ้นโดยการฉ้อฉล79  

นอกจากนี้ ศาลอาจมีค าสั่งลงโทษผู้บริหารกิจการลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคล (lesdirigeants 
de personnes morales) ให้เป็นบุคคลล้มละลายได้เช่นกัน ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้บริหารนั้นได้กระท า
ความผิดในการบริหารจัดการกิจการลูกหนี้  เช่น ครอบครองทรัพย์สินของนิติบุคคลลูกหนี้เสมือน
เป็นทรัพย์สินของตน ด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยใช้นิติบุคคลลูกหนี้บังหน้า  ใช้
ทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของนิติบุคคลลูกหนี้โดยมิใช่ เพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนั้นแต่เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลหรือกิจการอ่ืนที่ผู้บริหารนั้นมีส่วนได้เสียไม่ว่า
โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ด าเนินกิจการที่ขาดทุนต่อไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวซึ่งมีแต่จะท าให้
นิติบุคคลลูกหนี้ตกอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้ จัดท าบัญชีปลอม (une comptabilité 
fictive) หรือท าให้เอกสารทางบัญชีของนิติบุคคลสูญหาย หรือไม่จัดท าบัญชีให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนดหรือจ าหน่าย จ่าย แจกหรือปิดบังซ่อนเร้นทรัพย์สินของนิติบุคคลหรือก่อให้เกิด
หนี้สินขึ้นโดยการฉ้อฉล เป็นต้น80 หรือในกรณีที่ศาลมีค าสั่งให้ขยายกระบวนการฟื้นฟูกิจการไปยัง
ผู้บริหารกิจการด้วย (une extension du redressement judiciaire)81 หรือให้ผู้บริหารนั้นต้องรับผิด

                                                             
79  Commercial Code Article L. 625-3. 
80  Commercial Code Article L.625-4. 
81  เช่น กรณีผู้บริหารกิจการน าทรัพย์สินของบริษัทไปช าระหนี้ส่วนตัว หรือน าสินทรัพย์อันเป็นทุน 

ในการประกอบกิจการของบริษัทไปช าระหนี้ของอีกบริษัทหนึ่งซึ่งผู้บริหารนั้นมีส่วนได้เสียอยู่; ดูค าพิพากษาศาล 
Com. 11 juill.1995, J.C.P. 1995, II, 22549, note D. GIBIRILA. 
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ช าระหนี้ของกิจการลูกหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน (une action en comblement) และผู้บริหาร 
ไม่ยอมช าระหนี้นั้น82  

(2)  การเร่ิมคดี 
ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น เกณฑ์เบื้องต้นของการเร่ิมคดีล้มละลายหรือกระบวนการ

บังคับช าระหนี้เป็นเกณฑ์เดียวกับการเร่ิมกระบวนการฟื้นฟูกิจการ กล่าวคือ ลูกหนี้ตกอยู่ในสถานะ
ที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม การเร่ิมคดีล้มละลายอาจกระท าได้ทันทีเมื่อปรากฏว่า
ลูกหนี้หยุดการประกอบกิจการโดยสิ้นเชิง หรือเป็นที่ชัดเจนว่าไม่สามารถที่จะฟื้นฟูกิจการลูกหนี้
ได้แล้ว 

1. เหตุแห่งการร้องขอต่อศาลให้เร่ิมกระบวนพิจารณาคดี 
หลัก: ลูกหนี้ตกอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้83   
กรณีอ่ืน: กรณีที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติการช าระหนี้เงินตามข้อตกลงประนอมหนี้84  
ดังนั้น สถานะที่ลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้จะเกิดขึ้นเมื่อท าการเปรียบเทียบระหว่าง

มูลค่าของสินทรัพย์ที่สามารถน ามาช าระหนี้ได้ทันที เช่น เงินสดในธนาคารหรือที่กิจการเก็บรักษา
ไว้และทรัพย์สินต่าง ๆ ที่กิจการสามารถน ามาแปลงสภาพเป็นเงินได้โดยทันทีหรืออย่างรวดเร็ว 
และหนี้ที่ถึงก าหนดช าระแล้ว (เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกให้ช าระหนี้) แม้จะยังไม่มีการเรียกให้ช าระหนี้
จริง ๆ แล้วก็ตาม เช่น หนี้ในการประกอบกิจการค้า หนี้ภาษีอากร และหนี้ค่าจ้างแรงงานที่ค้างช าระ 
(les detteséchues) และไม่ได้รับการขยายก าหนดเวลาช าระหนี้  ตัวอย่างเช่น ศาลพาณิชย์แห่ง 
เมืองลิล (Lille) ได้พิพากษาว่าตราบใดที่กิจการยังได้รับเครดิตจากธนาคารอยู่  กิจการยังไม่ตกอยู่ใน
สถานะที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้  กล่าวอีกนัยหนึ่ง ลูกหนี้ยังไม่ตกอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถช าระ
หนี้ได้ หากลูกหนี้ยังสามารถพึ่งพาแหล่งเงินทุนตามปกติได้อยู่  นอกจากนี้ มาตรา L. 621-1 แห่ง
ประมวลกฎหมายพาณิชย์ใช้ค าว่า “หนี้ที่อาจถูกเรียกร้องให้ช าระ” (“passif exigible”) มิใช่หนี้ที่มี
การเรียกให้ช าระหนี้จริง ๆ แล้ว(“effectivement exigé”)  

ดังนั้น สถานะของลูกหนี้ที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้จึงอาจเป็นผลมาจากการขาดสภาพ
คล่อง (une absence de disponibilité) หรือการหยุดให้ความช่วยเหลือทางการเงินของธนาคาร  
(un retrait des soutiens bancaires)  อย่างไรก็ตาม การขาดสภาพคล่องดังกล่าวมิได้แสดงว่าลูกหนี้ 

                                                             
82  Commercial Code Article L.625-6, L.624-3. 
83  ประมวลกฎหมายพาณิชย์มาตรา L. 621-1ได้ก าหนดบทนิยามของค าว่า“ลูกหนี้ตกอยู่ในสถานะที่ 

ไม่สามารถช าระหนี้ได้” “Cessation de paiement” ว่าหมายความว่า “ความไม่สามารถที่จะช าระหนี้ที่ถึงก าหนด
ช าระแล้วด้วยสินทรัพย์ที่สามารถน ามาช าระหนี้โดยทันทีได้.” 

84  Commercial Code Article L.621-3. 
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มีหนี้สินล้นพ้นตัว (insolvable) ลูกหนี้อาจมีสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่มีมูลค่าเพียงพอแก่การช าระหนี้
เจ้าหนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบกิจการ (fonds 
de commerce) เพียงแต่การน าเอาทรัพย์สินต่าง ๆ ดังกล่าวมาแปลงสภาพเพื่อน ามาช าระหนี้ในทันที
นั้นไม่อาจกระท าได้ นอกจากนี้ การไม่ช าระหนี้แม้เพียงคร้ังเดียวก็อาจแสดงให้เห็นว่าลูกหนี้ตกอยู่
ในสถานะที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้ก็ได้  ทั้งนี้ ไม่ว่าหนี้ที่มิได้ช าระนั้นจะเป็นหนี้ทางแพ่งหรือหนี้
ทางพาณิชย์ก็ตาม ตราบใดที่หนี้นั้นมีความแน่นอน (certaine) ถึงก าหนดช าระแล้ว (exigible) และ
ก าหนดจ านวนได้แน่นอน (liquide) 

อนึ่ง สถานะของลูกหนี้ที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้นั้นแตกต่างจากกรณีที่ลูกหนี้ปฏิเสธ
การช าระหนี้ (refus de paiement) และผู้ร้องขอให้ศาลเร่ิมกระบวนพิจารณาคดีเพื่อการฟื้นฟูกิจการ
มีหน้าที่ต้องน าสืบให้ศาลเห็นว่าลูกหนี้ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว ทั้งนี้ ศาลจะพิจารณาสถานะของ
ลูกหนี้ ณ วันที่ศาลมีค าสั่งให้เร่ิมกระบวนพิจารณาคดีเพื่อการฟื้นฟูกิจการ ถ้าหากในวันนั้น ปรากฏ
ว่าลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้แล้ว ศาลจะไม่สั่งให้เร่ิมกระบวนพิจารณาคดี 
 
3.3   แนวทางตามกฎหมายกรณีลูกหน้ีไม่อยู่ในสถานะท่ีจะช าระหนี้ได้ในประเทศไทย 

กฎหมายล้มละลาย เป็นกฎหมายทั้งสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติแขนงหนึ่ง ซึ่งบัญญัติถึง
กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย ตั้งแต่เงื่อนไขการขอให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลาย วิธีการขอให้
ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลาย การขอให้พิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ ซึ่งมีทั้งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวและพิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาด การประนอมหนี้ รวมทั้งการขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้  ซึ่งศาลที่มีอ านาจในการ
พิจารณาคดีล้มละลายได้แก่ศาลล้มละลายกลางปัจจุบัน ประเทศไทยมีกฎหมายล้มละลายที่ใช้อยู่คือ
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ซึ่งได้มีการแก้ไขปรับปรุงตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในการบัญญัติกฎหมายดังกล่าวนั้น ไทยได้น าการวางหลักกฎหมายส่วน
ใหญ่มาจากกฎหมายล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริกาการบังคับใช้กฎหมายล้มละลาย จะต่าง
จากการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เนื่องจากกฎหมายล้มละลายเป็นเพียงการบังคับใช้
เพื่อให้เจ้าหนี้ได้มีหลักประกันว่าจะได้รับช าระหนี้จากลูกหนี้อย่างแน่นอนและเท่าเทียมกัน  
(pari passu) และมีลักษณะที่เปิดช่องให้มีการเจรจา ประนีประนอมกันมากกว่ากฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งซึ่งมุ่งระงับข้อพิพาททางแพ่งที่มีการโต้แย้งสิทธิกันเพื่อให้เจ้าหนี้ชนะคดีและบังคับเอา
จากลูกหนี้เพียงอย่างเดียว 
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 3.3.1  พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 
ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ได้ก าหนดมูลเหตุในการฟ้องคดี

ล้มละลายที่เกี่ยวกับตัวลูกหนี้ คือ ต้องเป็นลูกหนี้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว และการเป็นลูกหนี้ที่มีหนี้สิน
ล้นพ้นตัวกฎหมายไม่ได้วางบทนิยามหรือค าวิเคราะห์ศัพท์เป็นการเฉพาะว่าลูกหนี้ที่มีหนี้สินล้นพ้น
ตัว มีความหมายเป็นประการใด 

ศาสตราจารย์หลวงสารกิจปรีชา ให้ความหมายค าว่า “หนี้สินล้นพ้นตัว” หมายความว่า 
มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินโดยมีทรัพย์สินไม่พอจะช าระหนี้ได้85  

รองศาสตราจารย์ สุธีร์ ศุภนิตย์ ให้ความหมายค าว่า “หนี้สินล้นพ้นตัว” หมายความว่า 
เป็นสภาวการณ์ที่ลูกหนี้มีหนี้สินเป็นจ านวนมาก (overindebtedness) จนเกินกว่าปริมาณทรัพย์สินที่
ตนมีอยู่ทั้งหมด อันท าให้ไม่สามารถช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ของตนได้ (insolvent) ลูกหนี้ที่มีสถานะ
ทางการเงินที่ไม่สามารถรับผิดชอบต่อหนี้สินทั้งหมดที่ตนได้ก่อขึ้น86 

วิชา มหาคุณ ให้ความหมายค าว่า “หนี้สินล้นพ้นตัว” หมายความว่า ลูกหนี้มีหนี้สิน
มากกว่าทรัพย์สินหรือมีทรัพย์สินไม่พอช าระหนี้87 

ทวี กสิยพงศ์ ให้ความหมายค าว่า “หนี้สินล้นพ้นตัว” หมายความว่า มีหนี้สินมากกว่า
ทรัพย์สิน88 

ศาตราจารย์ปรีชา พานิชวงศ์ ให้ความหมายค าว่า “หนี้สินล้นพ้นตัว” หมายความว่า 
ลูกหนี้มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินหรือมีทรัพย์สินไม่พอช าระหนี้ให้แก่เจ้าหน้ี89 

เอ้ือน ขุนแก้ว ให้ความหมายค าว่า “หนี้สินล้นพ้นตัว” หมายความว่า ลูกหนี้มีหนี้สิน
มากกว่าทรัพย์สิน90 
  

                                                             
85  จาก ค าสอนปริญญาตรี กฎหมายล้มละลาย (น. 33), โดย หลวงสารกิจปรีชา, 2502, กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
86  จาก หลักกฎหมายล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ (น. 26), โดย สุธีร์ สุภนิตย์, 2542, กรุงเทพฯ:  

วิญญูชน. 
87  กฎหมายล้มละลายฉบับสมบูรณ์ (น. 27). เล่มเดิม. 
88  จาก ค าอธิบายกฎหมายล้มละลายพร้อมด้วยระเบียบปฏิบัติ (น. 11), โดย ทวี กสิยพงศ์, 2526, 

กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ์. 
89  จาก ค าอธิบายกฎหมายล้มละลาย (น. 24), โดย ปรีชา พานิชวงศ์ ก, 2540, กรุงเทพฯ: นิติบรรณาการ. 
90  จาก กฎหมายล้มละลาย (น. 18), โดย เอื้อน ขุนแก้ว, 2556, กรุงเทพฯ: กรุงสยาม พับลิชช่ิง. 
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ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าทั้งในอดีตและปัจจุบันต่างให้ความหมายค าว่า  “หนี้สินล้นพ้นตัว” 
ในทิศทางเดียวกัน คือ สภาพที่ลูกหนี้มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินจนกระทั่งไม่พอช าระหนี้91 

จากการให้ความหมายของนักวิชาการต่าง ๆ จึงน ามาซึ่งลักษณะและหลักคิดของค าว่า 
“หนี้สินล้นพ้นตัว” ซึ่งเป็นปัจจัยในการพิจารณาให้เห็นว่าลูกหนี้ตกอยู่ในสภาวะการมีหนี้สินล้นพ้น
ตัวหรือไม่ โดยมีแนวคิดดังต่อไปนี้92 

1. สัดส่วนระหว่างหนี้สินต่อทรัพย์สิน (สินทรัพย์) คือการพิจารณาโดยประเมินจาก
ทรัพย์สินที่บุคคลนั้นมีอยู่เปรียบเทียบกับทรัพย์สิน ถ้าทรัพย์สินมีจ านวนน้อยกว่าก็ให้พิจารณาไป
ในทางที่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว  

2. พฤติกรรมการช าระหนี้ ถ้าพฤติกรรมการของลูกหนี้เป็นไปในทางบวกก็ไม่อยู่ใน
ข่ายมีหนี้สินล้นพ้นตัว แต่ถ้ามีพฤติกรรมตรงกันข้ามก็อาจจะตกอยู่ในข่ายมีหนี้สินล้นพ้นตัวได้  
ในที่นี้มีหลักพฤติกรรมของลูกหนี้ที่ควรพิจารณา เช่น การช าระหนี้ตรงตามงวด ตรงตามระยะเวลา
ที่ก าหนดตามข้อสัญญาหรือไม่ หรือการช าระหนี้เมื่อมีการทวงถามแล้วยอมช าระหนี้โดยดีหรือไม่ 
หรือมีความพยายามที่จะหลบหนีหนี้  เช่น ไม่ยอมรับโทรศัพท์ หรือมีการย้ายภูมิล าเนาหรือไม่  
เป็นต้น 

3. ความสามารถในการหารายได้ช าระหนี้  คือการพิจารณาถึงรายได้ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม รายได้ที่เสียภาษีโดยถูกต้องและรายได้ที่หลบเลี่ยงไม่เสียภาษี  รายได้ประจ าแน่นอน เช่น 
รายได้เงินเดือน รายได้ที่ไม่แน่นอนต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเหตุการณ์บางอย่าง เช่น รายได้
พิเศษ รวมถึงการพิจารณารายได้รวมของลูกหนี้ว่ามีจ านวนเพียงพอกับหนี้สินหรือไม่  หรือ
ความสามารถในการหารายได้ในอนาคตมีความแน่นอนและโอกาสมากเพียงพอเมื่อเทียบสัดส่วน
กับโอกาสการขยายตัวและจ านวนของหน้ีสินที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ 

4. จ านวนหนี้ คือการพิจารณายอดหนี้ที่ลูกหนี้เป็นหนี้ต่อเจ้าหนี้มีจ านวนสูงเพียงใด
โดยเปรียบเทียบกับระยะเวลาช าระหนี้เสร็จ สภาวะเงินสดหมุนเวียนในแต่ละงวดเพียงพอที่จะช าระ
หนี้หรือไม่ รายได้ประจ ากับจ านวนหนี้จะมีระยะเวลาเนิ่นนานกว่าที่ลูกหนี้จะช าระหนี้ได้กับ
ลักษณะของลูกหนี้ที่ขาดสภาพคล่องหรือไม่  

5. ระยะเวลาช าระหนี้  คือการพิจารณาวันที่หนี้นั้นถึงก าหนดช าระกับรายได้และ
รายจ่ายที่ลูกหนี้มีอยู่สัมพันธ์กันหรือไม่  และลูกหนี้อยู่ในสภาวะที่พร้อมจะช าระหนี้เมื่อเจ้าหนี้ 
ทวงถามหรือเรียกคืนหน้ีมีมากน้อยเพียงใด 

                                                             
91  จาก การฟ้องคดีล้มละลายและวิธีปฏิบัติในศาลล้มละลายกลาง (น. 56), โดย พิชัย นิลทองค า ก, 2544, 

กรุงเทพฯ: อฑตยามิเล็นเนียน. 
92  แหล่งเดิม. 
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6. ข้อตกลงและสัญญา ข้อตกลงและสัญญามีลักษณะผูกพันให้พึงต้องปฏิบัติแบบผ่อน
ปรนด้วยถ้อยทีถ้อยอาศัยหรือไม่  หรือมีความยืดหยุ่นเพียงใด โอกาสการต่อรองเพื่อผ่อนปรน
เงื่อนไขข้อตกลงในสัญญาของลูกหนี้มีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด  

7. หลักการวิธีวิเคราะห์และประเมินความสามารถของลูกหนี้  หลักการวิธีวิเคราะห์
ความสามารถของลูกหนี้และเทคนิควิธีการที่เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ใช้ประเมินความสามารถต่อการช าระ
หนี้นั้นเป็นที่ยอมรับกันได้หรือไม่มีมาตรฐานหรือไม่ ใช้กฎเกณฑ์หลักการวิธีเดียวกันหรือต่างกัน
อย่างไร 

8. ความช่วยเหลือของบุคคลภายนอก หมายถึงสภาพการณ์ที่บุคคลภายนอกคดีจะด้วย
ความเป็นญาติ ความสัมพันธ์ส่วนตัว ความเกี่ยวกันทางการค้าก็ตาม บุคคลเหล่านั้นเข้ายอมรับค้ า
ประกันหรือยินยอมให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่และการช่วยเหลือนั้นมีความ
ชัดเจน มีความแน่นอน และเป็นที่น่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด  

9. ความสามารถในการช าระหนี้ซึ่งมีผลต่อลูกหนี้ ลูกหนี้ชั้นต้น ผู้ค้ าประกัน ผู้จ านอง 
และผู้จ าน า คือการที่ได้ความจริงว่าลูกหนี้ผู้หนึ่งผู้ใดในบรรดาลูกหนี้ทั้งหลายยังมีความสามารถ
ช าระหนี้และไม่ควรอยู่ในฐานะผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ โอกาสของเจ้าหน้ีต่อการได้รับช าระหนี้
จากลูกหนี้ชั้นต้นหรือลูกหนี้ร่วมรายอ่ืนยังคงมีอยู่หรือไม่หรือเจ้าหนี้ยังอาจบังคับช าระหนี้นั้นได้
ด้วยวิธีการทางแพ่งหรือวิธีการอ่ืนได้โดยง่ายหรือโอกาสการได้รับช าระหนี้โดยง่ายและสะดวก
ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือไม่ โอกาสเหล่านี้ท าให้ผู้ค้ าประกันซึ่งต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกับ
ลูกหนี้ชั้นต้นหรือลูกหนี้ชั้นต้นนั้นเองอาจจะกลับกลายเป็นผู้ไม่อยู่ในฐานะที่สมควรจะเป็นบุคคล  
ผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวก็ได้ 

ความมีหนี้สินล้นพ้นตัวถือว่าเป็นหลักเกณฑ์ส าคัญ โดยหลักเกณฑ์ข้อนีไ้ด้บัญญัติไว้ใน
มาตรา 8 แห่ง พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ความมีหนี้สินล้นพ้นตัวเป็นมูลเหตุ
ส าคัญประการหนึ่งอันจะน าไปสู่การพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายได้ 93 ซึ่งโดยนัยทั่วไปแล้วค าว่า 
“หนี้สินล้นพ้นตัว”  หมายถึงว่าลูกหนี้มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน  หรือมีสินทรัพย์ไม่พอช าระหนี้
ให้แก่เจ้าหนี้ แต่โดยที่การพิสูจน์แสดงต่อศาลเพื่อชี้ให้เห็นว่าลูกหนี้มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินนั้น
ค่อนข้างจะเป็นการยากล าบาก ดังนั้นกฎหมายจึงก าหนดเคร่ืองมือช่วยเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ให้พิสูจน์
ความมีหนี้สินล้นพ้นตัวได้ง่ายขึ้นโดยก าหนดข้อสันนิษฐานของกฎหมายขึ้นไว้เป็นแบบมาตรฐาน
เพื่อพิจารณาว่าถ้าลูกหนี้ได้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  8 แห่ง 
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แล้วก็ให้สันนิษฐานว่าลูกหนี้นั้นมีหน้ีสินล้นพ้นตัว  

                                                             
93  พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 7. 
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มาตรา 8 “ถ้ามีเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า 
ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว  

(1) ถ้าลูกหนี้โอนทรัพย์สินหรือสิทธิจัดการทรัพย์สินของตนให้แก่บุคคลอ่ืน  เพื่อ
ประโยชน์แห่งเจ้าหนี้ทั้งหลายของตน ไม่ว่าได้กระท าการน้ันในหรือนอกราชอาณาจักร 

(2) ถ้าลูกหนี้โอนหรือส่งมอบทรัพย์สินของตนไปโดยการแสดงเจตนาลวงหรือโดย
การฉ้อกล ไม่ว่าได้กระท าการน้ันในหรือนอกราชอาณาจักร 

(3) ถ้าลูกหนี้โอนทรัพย์สินของตนหรือก่อให้เกิดทรัพยสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้น
เหนือทรัพย์สินนั้น ซึ่งถ้าลูกหนี้ล้มละลายแล้วจะต้องถือว่าเป็นการให้เปรียบ ไม่ว่าได้กระท าการนั้น
ในหรือนอกราชอาณาจักร 

(4) ถ้าลูกหนี้กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  เพื่อประวิงการช าระหนี้ หรือ  
มิให้เจ้าหน้ีได้รับช าระหนี้ 

ก.  ออกไปเสียนอกราชอาณาจักร หรือได้ออกไปก่อนแล้วและคงอยู่นอก
ราชอาณาจักร 

ข.  ไปเสียจากเคหสถานที่เคยอยู่  หรือซ่อนตัวอยู่ในเคหสถาน หรือหลบไปหรือ
วิธีอื่น หรือปิดสถานที่ประกอบธุรกิจ 

ค.  ยักย้ายทรัพย์ไปให้พ้นอ านาจศาล  
ง.  ยอมตนให้ต้องค าพิพากษาซึ่งบังคับให้ช าระเงินซึ่งตนไม่ควรต้องช าระ 

(5) ถ้าลูกหนี้ถูกยึดทรัพย์ตามหมายบังคับคดี หรือไม่มีทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะ
พึงยึดมาช าระหนี้ได้  

(6) ถ้าลูกหนี้แถลงต่อศาลในคดีใด ๆ ว่าไม่สามารถจะช าระหนี้ได้ 
(7) ถ้าลูกหนี้แจ้งให้เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดของตนทราบว่าไม่สามารถช าระหนี้ได้ 
(8) ถ้าลูกหนี้เสนอค าขอประนอมหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ต้ังแต่สองคนขึ้นไป 
(9) ถ้าลูกหนี้ได้รับหนังสือทวงถามจากเจ้าหนี้ให้ช าระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าสองคร้ังซึ่ง

มีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ 
จากบทบัญญัติของมาตรา 8 บัญญัติถึงการกระท าต่าง ๆ ของลูกหนี้ที่สันนิษฐานไว้ก่อน

ว่า ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ซึ่งอธิบายได้ดังนี้94  คือ  
  

                                                             
94  จาก หลักกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ (น. 32-36), โดย สุธีร์ สุภนิตย์, 2542 และ การฟ้อง

คดีล้มละลายและวิธีปฏิบัติในศาลล้มละลายกลาง (น. 76-92). เล่มเดิม. 
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ประการที่หนึ่ง  ถ้าลูกหนี้โอนทรัพย์สินหรือสิทธิจัดการทรัพย์สินของตนให้แก่บุคคล
อ่ืน เพื่อประโยชน์แห่งเจ้าหนี้ทั้งหลายของตน ไม่ว่าได้กระท าการน้ันในหรือนอกราชอาณาจักร 

กรณีเป็นเร่ืองที่ลูกหนี้ได้โอนทรัพย์สินหรือสิทธิจัดการทรัพย์ทั้งหมดของตนให้กับ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อให้บุคคลนั้นด าเนินการจัดแบ่งเฉลี่ยทรัพย์เพื่อช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้
ทั้งหมดของลูกหนี้ ทั้งนี้ไม่ว่าได้กระท าในหรือนอกราชอาณาจักร การด าเนินการดังกล่าวของ
ลูกหนี้ย่อมแสดงให้เห็นได้ว่าลูกหนี้ไม่อยู่ในฐานะที่จะช าระหนี้ทั้งหมดให้แก่เจ้าหนี้ได้ จึงได้ใช้
วิธีการโอนทรัพย์สินหรือสิทธิจัดการทรัพย์สินให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  เพื่อให้บุคคลนั้นจัดสรร
การช าระหนี้ให้แก่เจ้าหน้ีทั้งหมดของลูกหนี้ 

ในกรณีที่ลูกหนี้โอนทรัพย์สินหรือสิทธิจัดการทรัพย์สินให้บุคคลใดเพื่อด าเนินการ
ช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะไม่ใช่เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งมวลของลูกหนี้
จะไม่ตกอยู่ในข้อสันนิษฐานข้อนี้แต่อย่างใดเช่น ลูกหนี้มีร้านค้าขาย และมีเจ้าหนี้หลายคน หาก
ลูกหนี้มอบให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด จะเป็นเจ้าหนี้หรือมิใช่ก็ตาม เข้าไปจัดการขายสินค้าต่าง ๆ  
ของตน เพื่อน ามาช าระหนี้ให้เจ้าหนี้ทั้งหลายของตน ในกรณีเช่นนี้สันนิษฐานได้ว่าลูกหนี้มีหนี้สิน
ล้นพ้นตัว ทั้งนี้ไม่ว่าลูกหนี้จะท ากระท าการเช่นน้ันภายในหรือนอกราชอาณาจักรก็ตาม 

ประการที่สอง ถ้าลูกหนี้โอนหรือส่งมอบทรัพย์สินของตนไปโดยการแสดงเจตนาลวง
หรือโดยการฉ้อกล ไม่ว่าได้กระท าการน้ันในหรือนอกราชอาณาจักร 

การที่ลูกหนี้โอนหรือส่งมอบทรัพย์สินของตนโดยการแสดงเจตนาลวงนั้นเป็นที่เข้าใจ
ได้ว่าเป็นเร่ืองของการที่ต้องการแสดงให้เห็นว่าได้มีการจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของตนไปให้  
คนใดคนหนึ่ง ซึ่งแท้จริงไม่ได้มีนิติสัมพันธ์อันแท้จริงกับบุคคลนั้นแต่อย่างใด การกระท าดังกล่าว
ย่อมท าให้กองทรัพย์สินของลูกหนี้เสียหาย จะท าให้เจ้าหน้ีของลูกหนี้เสียประโยชน์ไม่อาจจะบังคับ
ช าระหนี้จากทรัพย์นั้นได้อีกต่อไป ส่วนการโอนทรัพย์สินหรือการส่งมอบทรัพย์โดยการฉ้อฉล
ย่อมจะท าให้เจ้าหนี้เสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัด มีผลท าให้กองทรัพย์สินของลูกหนี้ลดน้อยถอยลง 
การกระท าทั้งสองกรณีของลูกหนี้ดังกล่าว ไม่จ ากัดว่าต้องท าในราชอาณาจักรเท่านั้นยังรวมถึงการ
ที่ลูกหนี้ได้กระท านอกราชอาณาจักรด้วย จะเห็นได้ว่าการกระท าดังกล่าวของลูกหนี้ถือได้ว่ามี
เจตนาที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ทั้งหลายของลูกหนี้ได้  และถือเป็นเหตุว่าที่ได้กระท า
เช่นน้ันเป็นเพราะมีหนี้สินล้นพ้นตัว 

การแสดงเจตนาลวง เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 155 วรรคหนึ่ง  กล่าวคือเป็นการแสดงเจตนาที่ไม่ตรงกับความจริงโดยสมรู้กับอีกฝ่ายหนึ่ง
เพื่อลวงคนอ่ืน เช่น นาย ก.และ นาย ข. สมคบกันจดทะเบียนโอนซื้อขายที่ดินพิพาทโดยไม่สุจริต
และไม่มีการช าระเงินกันจริงเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้  นาย ค. เจ้าหนี้ บังคับนาย ก. ตามที่ตกลงซื้อขาย
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กัน การแสดงเจตนาของนาย ก. และ นาย ข. ต้องการจะลวงเจ้าหนี้ แต่ความจริงหาได้มีการซื้อขาย
กันไม่  ดังนี ้กฎหมายบัญญัติให้นิติกรรมดังกล่าวตกเป็นโมฆะ 

ส่วนการฉ้อฉล เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 237 กล่าวคือ  
เป็นนิติกรรมที่ลูกหนี้กระท าไปโดยรู้ว่าเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ ซึ่งเจ้าหนี้ชอบที่จะร้องขอให้
ศาลเพิกถอนเสียได้  เช่น ขณะท านิติกรรมโอนทรัพย์สิน ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินอ่ืนอีกแต่กลับโอน
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวไปท าให้เจ้าหนี้ไม่มีทางบังคับช าระหนี้เอาจากที่ดินพร้อมสิ่งปลูก
สร้างดังกล่าวได้ เป็นทางที่ท าให้เจ้าหน้ีเสียเปรียบแล้ว  

ประการที่สาม ถ้าลูกหนี้โอนทรัพย์สินของตนหรือก่อให้เกิดทรัพยสิทธิอย่างหนึ่งอย่าง
ใดขึ้นเหนือทรัพย์สินนั้น ซึ่งถ้าลูกหนี้ล้มละลายแล้วจะต้องถือว่าเป็นการให้เปรียบ ไม่ว่าได้กระท า
การนั้นในหรือนอกราชอาณาจักร 

ในเร่ืองนี้พิจารณาได้ว่า โดยปกติแล้วลูกหนี้จะต้องปฏิบัติการช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้
ทั้งหลายของตนโดยเสมอภาคเท่าเทียมกัน หากลูกหนี้เลือกปฏิบัติการช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้คนใด
หนึ่งเป็นการเฉพาะโดยไม่ค านึงถึงเจ้าหนี้อ่ืนที่มีสิทธิจะได้รับช าระหนี้ด้วยนั้น  ย่อมท าให้เกิดการ
ได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างเจ้าหนี้ด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกฎหมายล้มละลายที่มีหลักการที่
ส าคัญที่ต้องการให้เจ้าหน้ีได้รับการช าระหนี้โดยเสมอภาคเท่าเทียมกัน ดังนั้นจึงมีหลักการว่าการที่
ลูกหนี้ได้ช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดไป ถ้าเป็นที่เห็นได้ชัดว่าเป็นการเลือกปฏิบัติของ
ลูกหนี้อันเป็นการให้เปรียบเจ้าหนี้รายนั้นเหนือเจ้าหนี้รายอ่ืน ๆ จะมีการเพิกถอนการช าระหนี้ 
นั้นได ้

ดังนั้นการที่ลูกหนี้โอนทรัพย์สินของตนเพื่อช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งซึ่ง
เป็นการให้เปรียบดังกรณีที่กล่าวตอนต้นก็ดี หรือการที่ลูกหนี้ก่อให้เกิดทรัพยสิทธิอย่างใดอย่าง
หนึ่งเหนือทรัพย์สิน เช่น ลูกหนี้น าที่ดินของตนไปจ านองให้แก่เจ้าหน้ีรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ 
โดยที่เจ้าหน้ีอ่ืน ๆ ไม่ได้รับประโยชน์ไปด้วย การกระท าดังกล่าวทั้งสองกรณีของลูกหนี้ซึ่งไม่ว่าจะ
ได้กระท าการนั้นในหรือนอกราชอาณาจักร ในสายตาของกฎหมายถือว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
เพราะมีทรัพย์สินไม่เพียงพอไม่สามารถจะช าระหนี้ทั้งหมดให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายของตนได้
จึงได้ใช้วิธีการเลือกปฏิบัติกระท าการช าระหนี้หรือให้หลักประกันพิเศษจากทรัพย์สินของตนแก่
เจ้าหนี้รายใดรายหนึง่เป็นการเฉพาะ 

หลักในข้อนี้คล้ายคลึงกับข้อ (2) แต่เพิ่มสาระส าคัญขึ้นมาว่าการกระท าของลูกหนี้ 
ไม่จ าต้องถึงขั้นโอนก็ได้ เพียงแต่ก่อให้เกิดทรัพยสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดเหนือทรัพย์สินของตน 
นอกจากนี้ การโอนหรือการก่อให้เกิดทรัพยสิทธินั้น ถ้าลูกหนี้ล้มละลายแล้วจะเป็นการให้เปรียบ
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แก่ผู้รับโอนหรือผู้รับประโยชน์จากการโอน หรือจากทรัพยสิทธิที่ลูกหนี้ได้ก่อให้เกิดขึ้น เช่น  
ไปจดทะเบียนสิทธิเก็บกิน สิทธิอาศัย จ านอง เป็นต้น 

ประการที่สี่ ถ้าลูกหนี้กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เพื่อประวิงการช าระหนี้ 
หรือ มิให้เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้ 

ก.  ออกไปเสียนอกราชอาณาจักร หรือได้ออกไปก่อนแล้วและคงอยู่นอกราชอาณาจักร 
การที่ลูกหนี้ออกไปนอกราชอาณาจักรต้องได้ความว่าด้วยเจตนาที่จะหลบหนี้เพื่อการประวิงการ
ช าระหนี้หรือมิให้เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้  ในกรณีที่ลูกหนี้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราวด้วยเหตุผลอ่ืน เช่น เพื่อการติดต่อทางธุรกิจหรือการท่องเที่ยว จะไม่ตกอยู่ในความหมาย
ดังกล่าวแต่อย่างใด 

ข.  ไปเสียจากเคหสถานที่เคยอยู่ หรือซ่อนตัวอยู่ในเคหสถาน หรือหลบไปหรือวิธีอ่ืน 
หรือปิดสถานที่ประกอบธุรกิจ 

เป็นกรณีที่เห็นได้ชัดว่าลูกหนี้หลีกเลี่ยงไม่ต้องการติดต่อกับเจ้าหนี้  อย่างไรก็ตามการที่
ลูกหนี้มีพฤติกรรมดังกล่าวก็ด้วยเจตนาที่จะประวิงการช าระหนี้ หรือมิให้เจ้าหน้ีได้รับช าระหนี้ 

ค.  ยักย้ายทรัพย์ไปให้พ้นอ านาจศาล   
เป็นกรณีที่ลูกหนี้ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน ไม่ให้ถูกยึดมาเพื่อการบังคับช าระหนี้ได้ 
ง.  ยอมตนให้ต้องค าพิพากษาซึ่งบังคับให้ช าระเงินซึ่งตนไม่ควรต้องช าระ 
กรณีนี้เป็นเร่ืองที่ลูกหนี้ยอมต้องค าพิพากษาที่บังคับให้มีการช าระเงินทั้ง  ๆ ที่ลูกหนี้

สามารถต่อสู้คดีให้ไม่ต้องรับผิดตามค าพิพากษาก็ได้  แต่ไม่ด าเนินการแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อที่จะ
ประวิงการช าระหนี้หรือมิให้เจ้าหน้ีอ่ืน ๆ ได้รับช าระหนี้ 

ข้อนี้มีผู้กล่าวว่าเป็นช่องโหว่ของกฎหมาย เพราะไม่อาจใช้บังคับแก่กรณีที่ลูกหนี้ยอม
ตนให้ต้องค าพิพากษาซึ่งบังคับให้ส่งมอบทรัพย์สิน  ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าน่าจะน าค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 
291/2485 มาปรับใช้ได้ กล่าวคือในค าพิพากษาศาลฎีกาฉบับดังกล่าววินิจฉัยไว้ว่า  “บทสันนิษฐาน
เท่าที่บัญญัติไว้ในมาตรา 8 แห่ง พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 นี้ บัญญัติไว้ให้เห็น
เป็นสังเขปเท่านั้นว่า ถ้ามีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังสันนิษฐานไว้เกิดขึ้น ให้สันนิษฐานว่าลูกหนี้มี
หนี้สินล้นพ้นตัว ฉะนั้นถ้าหากว่ามีเหตุอ่ืนเกิดขึ้น นอกจากที่ระบุไว้แล้ว ศาลอาจถือว่าลูกหนี้มี
หนี้สินล้นพ้นตัวได้” นอกจากนี้ยังอาศัยหลักการตีความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา 4 ในข้อที่ว่าให้เทียบเคียงบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง  ด้วยเหตุนี้กรณีดังกล่าวจึงปรับให้
เข้าข้อ 4(2) ได้โดยถือว่าเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง  ในข้อนี้มีความหมาย 2 ประการ คือ 
ประการแรกไม่ได้เป็นหน้ีเขาเลย ถูกเขาฟ้องก็ไม่ยอมสู้คดี หรือสู้คดีแต่ภายหลังท ายอมความกับเขา
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เสีย และอีกประการหนึ่ง คือ มีหนี้สินอยู่จริง แต่ไม่ยอมยกข้อต่อสู้ที่ตนควรจะยกขึ้นมาต่อสู้คดี  
เป็นเหตุให้แพ้คดีทั้ง ๆ ที่ไม่ควรจะแพ้ 

ประการที่ห้า ถ้าลูกหนี้ถูกยึดทรัพย์ตามหมายบังคับคดี หรือไม่มีทรัพย์สินอย่างหนึ่ง
อย่างใดที่จะพึงยึดมาช าระหนี้ได้  

ความหมายในตอนแรกชัดแจ้งว่า ลูกหนี้ตกเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษาในคดีแพ่งแล้ว
ถูกยึดทรัพย์ตามหมายบังคับคดี  แต่ในตอนที่สองนั้นยังมีปัญหาว่า  หมายถึงเป็นลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษาแล้วไม่มีทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะพึงยึดมาช าระหนี้ได้  หรือไม่จ าเป็นต้องถึง
ขนาดเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษา เพียงเจ้าหนี้สืบได้ว่าลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินอะไรที่จะยึดไปช าระหนี้ 
หากเจ้าหน้ีฟ้องคดีแพ่งและชนะคดีก็เป็นการเพียงพอแล้ว 

กรณีนี้เห็นว่า ลูกหนี้น่าจะเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษาแล้วเช่นเดียวกับกรณีแรก แต่ไม่มี
ทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะพึงยึดมาช าระหนี้ได้ กล่าวคือ ข้อน้ีบ่งถึงกรณีที่ลูกหนี้ตกเป็นลูกหนี้
ตามค าพิพากษา แต่แยกออกเป็น 2 กรณี คือ ถูกยึดทรัพย์ตามหมายบังคับคดีกับอีกกรณีหนึ่งไม่มี
ทรัพย์สินที่จะพึงยึดมาช าระหนี้ได้นั่นเอง 

ประการที่หก ถ้าลูกหนี้แถลงต่อศาลในคดีใด ๆ ว่าไม่สามารถจะช าระหนี้ได้ 
เป็นเร่ืองลูกหนี้แถลงต่อศาลว่าไม่สามารถช าระหนี้ได้ มีลักษณะที่ส าคัญคือมีการฟ้อง

คดีลูกหนี้ต่อศาลแล้ว ลูกหนี้ยอมรับต่อศาลที่พิจารณาคดีนั้นว่าไม่สามารถช าระหนี้ได้ ค าว่า “ในคดี
ใด ๆ” นั้นหมายความว่า ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีล้มละลายก็ตาม และยังน่าจะแปลความไปไกล
ถึงคดีอาญาในบางเร่ืองที่เกี่ยวพันกับการช าระหนี้ในทางแพ่งด้วย  เช่นการฟ้องคดีอาญาแทน
ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ค าแถลงของลูกหนี้ต่อศาลเช่นนี้
เท่ากับเป็นการเปิดเผยถึงสถานะของตนให้ศาลได้รับทราบซึ่งน่าเชื่อได้ว่าเป็นความจริง เพราะเป็น
การแถลงต่อศาลท าให้พิจารณาได้ว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 

ประการที่เจ็ด ถ้าลูกหนี้แจ้งให้เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดของตนทราบว่าไม่สามารถช าระหนี้ได้ 
ข้อสันนิษฐานนี้เป็นเร่ืองลูกหนี้แจ้งต่อเจ้าหนี้ว่าไม่สามารถช าระหนี้ได้โดยยังไม่มีการ

ฟ้องร้องคดีต่อศาล เพียงแต่เจ้าหนี้ทวงถามหนี้ต่อลูกหนี้และลูกหนี้ยอมรับโดยชัดแจ้งว่าไม่สามารถ
ช าระหนี้ได ้การยอมรับนี้จะยอมรับโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือยอมรับด้วยวาจาก็ได้  

ประการที่แปด ถ้าลูกหนี้เสนอค าขอประนอมหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ต้ังแต่สองคนขึ้นไป 
การที่ลูกหนี้เสนอค าขอประนอมหนี้ต่อเจ้าหนี้นั้น เป็นกรณีที่ลูกหนี้ขอท าความตกลงที่

จะช าระหนี้บางส่วนให้กับบรรดาเจ้าหนี้และให้ถือว่าหนี้นั้นระงับไป เช่น ลูกหนี้เป็นหนี้ต่อเจ้าหนี้
เป็นจ านวน 500,000 บาท  ลูกหนี้เสนอต่อเจ้าหนี้ว่าจะช าระหนี้ให้เพียง 200,000 บาท โดยให้ถือว่า
เมื่อลูกหนี้ช าระหนี้จ านวน 200,000 บาท ให้ถือว่าหนี้จ านวน 500,000 บาท เป็นอันระงับไป  
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จะเรียกร้องต่อไปไม่ได้ ดังนั้นการที่ลูกหนี้เสนอค าขอประนอมหนี้ต่อเจ้าหนี้ตั้งแต่สองคนขึ้นไป 
ย่อมเป็นการแสดงให้เห็นได้ว่าลูกหนี้อยู่ในสภาวะที่ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอต่อการที่จะน าช าระ
ให้กับเจ้าหนี้จนเต็มจ านวนได้ ซึ่งเท่ากับมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินนั่นเอง 

ประการที่เก้า ถ้าลูกหนี้ได้รับหนังสือทวงถามจากเจ้าหนี้ให้ช าระหนี้แล้วไม่น้อยกว่า
สองครั้งซึ่งมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และลูกหนี้ไม่ช าระหนี้  

ความส าคัญอยู่ที่ลูกหนี้ได้รับหนังสือทวงถามเจ้าหนี้ให้ช าระหนี้ และจะต้องดูว่าลูกหนี้
ได้รับหนังสือเมื่อไร กล่าวคือ ลูกหนี้ได้รับหนังสือทวงถามฉบับแรกและฉบับหลังเมื่อใด หนังสือ
ทั้งสองฉบับดังกล่าวต้องได้รับห่างกันไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เช่น แม้หนังสือทวงถามที่ส่งไปยัง
ภูมิล าเนาของจ าเลยจ่าหน้าซองจดหมายผิดจากเขตดุสิตเป็นเขตพญาไท แต่มีคนในบ้านรับไว้แทน
จ าเลยทั้งสองคร้ัง เชื่อว่าหนังสือทวงถามได้ถูกส่งไปยังภูมิล าเนาที่อยู่ของจ าเลยและจ าเลยได้รับ
หนังสือทวงถามแล้ว  โจทก์ส่งหนังสือทวงถามให้จ าเลยที่  3 และที่ 4 ตาภูมิล าเนาที่ปรากฏใน
สัญญาค้ าประกัน ถือได้ว่าเป็นภูมิล าเนาที่ได้เลือกไว้เป็นการเฉพาะการนี้  โดยเจตนาชัดแจ้งตั้งแต่ 
ท าสัญญาค้ าประกัน และไม่ปรากฏว่าจ าเลยทั้งสองได้แสดงเจตนาเปลี่ยนแปลง การส่งหนังสือ
ดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์ซึ่งมีผู้รับโดยชอบจ านวนสองคร้ัง ระยะห่างกันไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
ต้องถือว่าได้กระท าโดยชอบแล้ว   

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า การมีหนี้สินล้นพ้นตัว หมายถึง การมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน  
เป็นหลักเกณฑ์ที่ส าคัญในการที่เจ้าหนี้จะฟ้องให้ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายล้มละลาย 
โดยมีข้อสันนิษฐานเพื่อให้เห็นว่ากรณีไหนบ้างเป็นกรณีของการมีหนี้สินล้นพ้นตัว 
 3.3.2  ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ..... 

โครงการ “การยกร่างกฎหมายล้มละลายในประเทศไทย” ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์
และเหตุผลว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ให้มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ล้มละลายของไทยที่บังคับใช้มานานแล้วให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับกฎหมายล้มละลายของ
ประเทศไทยให้มีมาตรฐานสากล แม้ว่าปัจจุบันกฎหมายล้มละลายได้มีการแก้ไขมาแล้วหลายคร้ังก็
ตาม แต่ยังมีประเด็นส าคัญหลายเร่ืองที่กฎหมายล้มละลายของไทยยังไม่ได้รับการพัฒนาเหมือนใน
ต่างประเทศ เช่น บทบัญญัติรับรองให้ลูกหนี้ผู้สุจริตสมัครใจเข้าสู่กระบวนการล้มละลายได้ ปัญหา
การพิสูจน์ความมีหนี้สินล้นพ้นตัวของลูกหนี้  สิทธิในการได้รับช าระหนี้เงินทุนภายหลังเร่ิมต้น
กระบวนการล้มละลาย ตลอดจนกระบวนการทางเลือกอื่น เป็นต้น ดังนั้น ส านักงานกิจการยุติธรรม
จึงได้ร่วมกับกรมบังคับคดีว่าจ้างบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากลแปลเอกสารแนวทางการร่าง
กฎหมายล้มละลาย (Legislative Guid on Insolvency Law) ของคณะกรรมาธิการว่าด้วยกฎหมาย
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การค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (United Nations Commission Trade Law: UNCITRAL) 
เพื่อน าแนวทางดังกล่าวมาปรับใช้ในการยกร่างกฎหมายล้มละลายของคณะกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายล้มละลายดังกล่าว  ในการนี้คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
พระราชบัญญัติล้มละลาย ได้มีมติให้แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อท าหน้าที่ยกร่างกฎหมายตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการมอบหมาย  

วัตถุประสงค์ของโครงการ “การยกร่างกฎหมายล้มละลายในประเทศไทย” เพื่อให้มี
การถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
นักวิชาการ และบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมในการยกร่างกฎหมายล้มละลายตามแนวทางการ
ร่างกฎหมายล้มละลาย (Legislative Guid on Insolvency Law) ของ UNCITRAL และเพื่อน าข้อมูล
ที่ได้มารวบรวม วิเคราะห์ เพื่อน ามาปรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการยกร่างกฎหมาย
ล้มละลาย95 

ส าหรับวัตถุประสงค์ของแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายคือการให้ความช่วยเหลือ
ในการก าหนดโครงสร้างของกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการด าเนินการกับ
ปัญหาทางด้านการเงินของลูกหนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายให้หน่วยงานราชการ และองค์กรที่ท าหน้าที่ใน
การออกกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ได้ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงเมื่อมีการจัดท ากฎหมายใหม่หรือมีการ
ตรวจสอบความพอเพียงของกฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยู่ โดยค าแนะน าที่ระบุในแนวทางการร่าง
กฎหมายมีจุดมุ่งหมายให้เกิดความสมดุลระหว่างความจ าเป็นในการด าเนินการกับปัญหาทางการ
เงินของลูกหนี้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเท่าที่จะเป็นไปได้กับผลประโยชน์หรือส่วนได้ เสีย
ของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้แนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายได้พิจารณาประเด็นปัญหาต่าง ๆ 
ที่เป็นหัวใจในการร่างกฎหมายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น การให้ความส าคัญกับการ
ฟื้นฟูกิจการ การด าเนินการกับลูกหนี้ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาซึ่งมีการด าเนิน
กิจการทางเศรษฐกิจ การฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัด การเจรจาเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างซึ่งลูกหนี้
และเจ้าหนี้ในการเจรจาโดยสมัครใจ การจัดการหนี้สินและทรัพย์สิน เป็นต้น 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าแนวคิดการยกร่างกฎหมายล้มละลายฉบับใหม่ของประเทศไทยเร่ิม
ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากเดิมที่ รับเอาต้นแบบกฎหมายล้มละลายจากประเทศอังกฤษ  ตั้งแต่ปี 
พุทธศักราช 2483 ซึ่งมีแนวคิดเป็นการลงโทษลูกหนี้ โดยมองว่าบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวเป็น
บุคคลที่กระท าผิดต้องรับโทษ แต่แนวคิดในปัจจุบันที่ปรากฏในการยกร่างกฎหมายล้มละลาย 

                                                             
95 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติล้มละลาย 

พุทธศักราช 2483 วันที่ 8-10 มิถุนายน 2550 วันที่ 14 กรกฎาคม 2550 วันที่ 8-10 สิงหาคม 2550 วันที่ 8 กันยายน 
2550. 
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ฉบับใหม่เ ร่ิมมีมุมมองที่ เป็นสากลโดยน าต้นแบบมาจากกฎหมายล้มละลายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยมองว่ากฎหมายล้มละลายน่าจะเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยเหลือบุคลากรในประเทศ
มากกว่า และสามารถให้อภัยลูกหนี้ได้ และให้ลูกหนี้กลับมาเร่ิมต้นชีวิตใหม่ทางด้านการเงินได้ 

แนวความคิดดั้งเดิมของกฎหมายล้มละลายในประเทศอังกฤษ ที่เรียกว่า “Insovency 
Law” นั้นมุ่งที่จะลงโทษลูกหนี้ ส่วนการให้อภัยนั้นมีน้อยมากในยุคต้น จุดนี้นับว่าเป็นสิ่งส าคัญใน
การศึกษากฎหมายล้มละลายของประเทศไทยเพราะประเทศไทยรับแนวทางการบัญญัติกฎหมาย
ล้มละลายตั้งแต่เร่ิมต้นจากประเทศอังกฤษ โดยค าว่า “หนี้สินล้นพ้นตัว” เป็นถ้อยค าที่ตกทอดมา
ตั้งแต่ “กฎหมายลักษณะกู้หนี้ พุทธศักราช 2188” ซึ่งก าหนดไว้ว่า ผู้ใดเป็นหนี้หลายต่อหลายแห่ง 
“สินล้นพ้นตัว” อันจะใช้มิได้ถ้าเจ้าหนี้เร่งรัดเอาหนี้สินไม่ได้ ให้เอาลูกหนี้นั้นออกขาย ได้ค่าตัว
เท่าใด ก็เอาแจกเจ้าหนี้ทั้งหลาย แม้เมื่อประเทศไทยเร่ิมมีระบบกฎหมาย ก็ยังคงค านี้ไว้ ซึ่งเป็น
เสมือนตราบาป (Stigma) ประทับให้แก่ลูกหนี้ว่าเป็นผู้ต้องด้วยข้อสันนิษฐานที่ว่าเป็นหนี้แล้ว  
ไม่ช าระที่แตกต่างจากค าว่า  Insovency ในระบบล้มละลายของประเทศอังกฤษปัจจุบัน  ซึ่งมี
ความหมายว่า “สภาพที่ไม่สามารถช าระหนี้ให้แก่ผู้อ่ืนได้” (the state of not being able to pay one’s 
debt)96 

ซึ่งกรณีดังกล่าวได้ปรากฏในร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. .... ดังต่อไปนี้ 
ส่วนที่ 2 
ลูกหนี้ 
มาตรา 2 ลูกหนี้ที่ศาลอาจมีค าสั่ง ให้ช าระกิจการและทรัพย์สิน ต้องปรากฏข้อเท็จจริง 

ดังต่อไปนี้ 
(1)  ลูกหนี้ไม่อยู่ในฐานะที่จะช าระหนี้ได้ และ 
(2)  มีถิ่นที่อยู่ หรือมีภูมิล าเนาในราชอาณาจักร หรือประกอบธุรกิจในราชอาณาจักร 

ไม่ว่าด้วยตนเองหรือโดยตัวแทนในขณะที่มีการร้องขอหรือภายในก าหนดเวลาสองปีก่อนนั้น หรือ
มีทรัพย์สินอยู่ในราชอาณาจักรในขณะที่มีการร้องขอ 

มาตรา 3 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าลูกหนี้ไม่อยู่ใน
ฐานะที่จะช าระหนี้ได ้

(1) ลูกหนี้มีทรัพย์สินไม่พอกับหนี้สิน 

                                                             
96  จาก ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. .... : ศึกษาเฉพาะกรณีการร้องขอให้ช าระกิจการและ

ทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 124), โดย ปิยะพัชร คล้อยเคลื่อน, 
2554, ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต. 
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(2) ลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ภายในก าหนด เมื่อได้รับหนังสือทวงถามจากเจ้าหนี้ผู้ร้องขอให้
ช าระหนี้ที่ถึงก าหนดช าระภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันและระบุไว้ในหนังสือด้วยว่าถ้า
ลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ภายในก าหนดแล้ว เจ้าหนี้จะด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการล้มละลาย 

(3) ลูกหนี้มีทรัพย์สินไม่พอช าระหนี้ได้ตามค าพิพากษาหรือเจ้าหนี้ผู้ร้องขอบังคับคดี
แก่ลูกหนี้แล้วมีทรัพย์สินไม่พอช าระหนี้ 

(4) ลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้เจ้าหน้ีรายใดรายหนึ่งและมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าลูกหนี้
ไม่อาจช าระหนี้รายอ่ืน ๆ ได้อีก 

(5) ลูกหนี้กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เพื่อประวิงการช าระหนี้หรือมิให้
เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้ 
 ก.  ออกไปเสียนอกราชอาณาจักรหรือได้ออกไปก่อนแล้วและคงอยู่นอก
ราชอาณาจักร 
 ข.  ไปเสียจากเคหะสถานที่เคยอยู่หรือซ่อนตัวอยู่ในเคหะสถานหรือหลบไปหรือ
วิธีอื่นหรือปิดสถานที่ประกอบธุรกิจ 
 ค.  ยักย้ายทรัพย์ไปให้พ้นอ านาจศาล 
 ง.  ยอมตนให้ต้องค าพิพากษาซึ่งบังคับให้ช าระเงินซึ่งตนไม่ควรต้องช าระ 
 มาตรา 4 บุคคลดังต่อไปนี้อาจยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ได ้

(1)  ลูกหนี้ 
(2)  เจ้าหนี้รายเดียวหรือหลายรายที่มีจ านวนหนี้แน่นอนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นบาท 
มาตรา 5 ห้ามมิให้ยื่นค าร้องขอให้ช าระกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ถ้าปรากฏว่า  

ศาลได้เคยมีค าสั่งยกค าร้องขอให้ช าระกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้หรือศาลได้เคยมีค าสั่ง
จ าหน่ายคดีเพราะความผิดของผู้ร้องขอก่อนวันยื่นค าร้องขอแล้วไม่เกินหกเดือน 

มาตรา 6 ในขณะยื่นค าร้องขอ ผู้ร้องขอต้องวางเงินประกันค่าใช้จ่ายไว้ต่อศาลเป็น
จ านวนหนึ่งหมื่นบาทหรือตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงและจะต้องสาบานตัวต่อศาลว่า
ตนยื่นค าร้องขอโดยสุจริตศาลมีอ านาจเรียกให้ผู้ร้องขอวางเงินประกันค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ตามที่
เห็นสมควร 

มาตรา 7 ผู้ร้องขอจะถอนค าร้องขอไม่ได้ เว้นแต่ศาลเห็นว่าการถอนค าร้องขอจะเป็น
ประโยชน์แก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งหลาย  แต่ถ้าศาลมีค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สินแล้ว  
ศาลจะอนุญาตให้ถอนค าร้องขอไม่ได้ 
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จะเห็นได้ว่า ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. .... ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ในการเข้าสู่
กระบวนการตามกฎหมายล้มละลายไปในท านองที่มีความหมายสอดคล้องกับกลุ่มประเทศที่ใช้
ระบบกฎหมายจารีตประเพณีและกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร  ทั้งนี้จึงอาจ
กล่าวได้ว่าร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. .... ได้มีการแก้ไขปรับปรุงในส่วนของหลักเกณฑ์ใน
การเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายล้มละลายทัดเทียมกับนานาประเทศแล้ว เพียงแต่อาจจะต่างแตก
กันในรายละเอียดแต่หลักการใหญ่ยังคงมีความเป็นมาตรฐาน สากล ตรงตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายล้มละลายยุคใหม่ DPU



 
 

 
 

บทที ่4 

วิเคราะห์แนวทางตามกฎหมายกรณีลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะช าระหนี้ได้ 
 

จากการที่ได้ศึกษาแนวความคิด วิวัฒนาการ ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับกรณีลูกหนี้ 
ไม่อยู่ในสถานะที่จะช าระหนี้ได้ และแนวทางกรณีลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะช าระหนี้ได้ตาม
กฎหมายต่างประเทศและประเทศไทยมาแล้วนั้น พบว่าในปัจจุบันพระราชบัญญัติล้มละลาย
พุทธศักราช 2483 ยังไม่สอดคล้องกับแนวทางกรณีลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะช าระหนี้ได้ตาม
กฎหมายของต่างประเทศ ดังนั้น ในบทนี้จึงได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ปัญหากรณีลูกหนี้ไม่อยู่ใน
สถานะที่จะช าระหนี้ได้ของประเทศไทยว่ามีปัญหาส าคัญประการใด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยต่อไป  

พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ได้บัญญัติขึ้นในพระปรมาภิไธยสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล คณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์(ตามประกาศประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 4 สิงหาคม พุทธศักราช 2480) อาทิตย์ทิพอาภา พล.อ. พิชเยนทร โยธิน  
ตราไว้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พุทธศักราช 2483 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน โดยที่สภาผู้แทนราษฎร
ลงมติว่า สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยลักษณะล้มละลายเสียใหม่เพื่อให้เหมาะสมแก่กาลสมัย
ยิ่งขึ้น จึ่งมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภา
ผู้แทนราษฎร โดยให้ใช้พระราชบัญญัติน้ีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2483 เป็นต้นไป ให้ใช้
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้บังคับแก่คดีล้มละลายทั้งปวงที่ได้ยื่นต่อศาลตั้งแต่วันใช้
พระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่ามูลคดีได้เกิดขึ้นก่อนหรือหลังวันใช้นั้น และแก่คดีล้มละลายทั้งปวงที่ค้าง
พิจารณาอยู่ในศาลหรือที่ เจ้าพนักงานรักษาทรัพย์  ตั้งแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้ ให้ยกเลิก
พระราชบัญญัติล้มละลายรัตนโกสินทร์ศก 130 พระราชบัญญัติลักษณะล้มละลายแก้ไขเพิ่มเติม 
พุทธศักราช 2470 พระราชบัญญัติลักษณะล้มละลายแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2474 และบรรดา
กฎหมาย กฎและข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแย้งกับบทแห่ง
พระราชบัญญัติน้ี พระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483 มีหลักเกณฑ์ให้ฟ้องคดีล้มละลายและ
กระบวนการด าเนินคดีล้มละลายกับบุคคลธรรมดาโดยทั่วไปและนิติบุคคลที่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์
การล้มละลายซึ่งก าหนดเป็นจ านวนเงินที่แน่นอนที่ลูกหนี้มีอยู่กับเจ้าหนี้ตามกฎหมาย 1 พร้อมกับ
                                                                 
 1  ค ำอธิบำยกฎหมำยล้มละลำย (น. 11). เล่มเดิม. 
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ก าหนดหลักการต่าง ๆ ที่จะเอ้ืออ านวยประโยชน์ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ภายหลังที่เข้าสู่กระบวนการ
ล้มละลายแล้ว เช่น การมีบทบัญญัติเร่ืองการประนอมหนี้เพื่อเลิกคดีล้มละลาย และการก าหนด
อ านาจหน้าที่ของเจ้าหนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นต้น ซึ่งเป็นการก าหนดมาตรการรวบรวมทรัพย์ของ
ลูกหนี้ทั้งหมดท าให้ลูกหนี้หมดอ านาจในการจัดทรัพย์สินโดยสิ้นเชิง  

เห็นได้ว่าแนวความคิดและวัตถุประสงค์อันแท้จริงของกฎหมายล้มละลายของไทยนั้น 
เมื่อศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์แล้วจะพบว่าการก าเนิดหลักกฎหมายล้มละลาย ก็เพราะความจ าเป็น
ของเจ้าหนี้ที่ไม่ได้รับช าระหนี้ เจ้าหนี้จึงรวมกลุ่มสร้างมาตรการทางกฎหมายขึ้นใช้เป็นเคร่ืองมือ
บังคับแก่ลูกหนี้เพื่อให้ได้รับช าระหนี้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยใช้บทบัญญัติที่รุนแรงในการใช้
บังคับต่อลูกหนี้ กฎหมายมีลักษณะกึ่งอาญา แม้ในปัจจุบันจะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 จ านวนหลายคร้ังแต่ก็ยังดูเหมือนว่ากลิ่นอายในกฎหมายล้มละลาย
สมัยก่อนที่ได้รับการสืบทอดมายังคงไม่จากหายไป ดังจะเห็นได้จากบทมาตราต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งยังคงมีโทษทางอาญา2แม้กระทั้งกฎหมายฟื้นฟู
กิจการเองดูเหมือนว่าจะเป็นกฎหมายฟื้นฟูเพื่อกิจการของลูกหนี้ดูจะเป็นการเยียวยาแก้ไขปัญหา
ของลูกหนี้อย่างแท้จริงแต่การเยียวยาแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็เพื่อให้กิจการของลูกหนี้คงอยู่และท า
ก าไรเพื่อน าเงินมาช าระแก่เจ้าหนี้เช่นกัน 3 ในเนื้อแท้ของกฎหมายล้มละลาย จึงเป็นกฎหมายที่ 
มุ่งบังคับเอาแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ โดยถูกจ ากัดเสรีภาพในการด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ของลูกหนี้4 กฎหมายล้มละลายจึงมีลักษณะมุ่งประสงค์เอาแก่ทรัพย์ของลูกหนี้โดยมิได้มุ่งหมาย
ก าหนดสถานภาพทางบุคคลของลูกหนี้ ความเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลของลูกหนี้ยังคงอยู่  
เห็นได้ว่าในกรณีนี้ความสามารถในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นอันต้องถูก
ควบคุมและถูกแนวคิดกฎหมายล้มละลายยุคใหม่  พัฒนาไปสู่ เส้นทางของการแบ่งแยก
ความสามารถในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้  กับการใช้ศักยภาพที่ลูกหนี้มีความรู้อยู่นั้นไป
ด าเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการใดๆ ของผู้อ่ืน กฎหมายล้มละลายในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
เช่น ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกาและประเทศภาคพื้นยุโรปหลายประเทศ จึงมุ่งสู่กระบวนการที่
เพื่อจัดการช าระสะสางหนี้สินของลูกหนี้ตามสภาพและฐานะที่มีอยู่ เพื่อที่ศาลจะได้มีค าสั่งแบ่งปัน
ทรัพย์สินของลูกหนี้ภายใต้กระบวนการของกฎหมายล้มละลายจนเสร็จสิ้น  

                                                                 
2  พระราชบัญญัติล้มละลาย หมวด 7 การสอบสวนและบทก าหนดโทษ. 
3  กำรฟ้องคดีล้มละลำย วิธีปฏิบัติในศำลล้มละลำยกลำง (น. 51). เล่มเดิม. 
4  พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศกัราช 2483 มาตรา 22. 
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กล่าวโดยสรุปได้ว่า  พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 เป็นกฎหมาย
ล้มละลายที่สืบทอดแนวความคิดตามแบบกฎหมายล้มละลายสมัยก่อน เห็นได้จากตัวบทกฎหมายที่
บัญญัติไว้ในแต่ละบทมาตรายังมีความคิดที่ลงโทษลูกหนี้อยู่  และก็มิได้มีการแก้ไขในโครงสร้าง
ระบบกฎหมายอย่างแท้จริง จึงท าให้กฎหมายล้มละลายของไทยยังไม่สะท้อนแนวความคิดตาม
กฎหมายล้มละลายปัจจุบันที่มีการพัฒนาแนวความคิดการให้อภัยลูกหนี้เป็นหลัก  มุ่งใช้ประโยชน์
จากความสามารถของลูกหนี้ให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ  
ที่เปลี่ยนแปลงไป  

ปัจจุบันพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการเข้าสู่
กระบวนการล้มละลายของลูกหนี้ คือ “ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว” ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้บัญญัติ
ไว้ในมาตรา 7 และ มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย โดยมีหลักเกณฑ์กฎหมายดังนี ้

มาตรา 7 ลูกหนี้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวอาจถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายได้ ถ้าลูกหนี้นั้นมี
ภูมิล าเนาในราชอาณาจักร หรือประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรไม่ว่าด้วยตนเองหรือโดยตัวแทน 
ในขณะที่มีการร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย หรือภายในก าหนดเวลาหนึ่งปีก่อนน้ัน 

มาตรา 8 ถ้ามีเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า 
ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว  

(1)  ถ้าลูกหนี้โอนทรัพย์สินหรือสิทธิจัดการทรัพย์สินของตนให้แก่บุคคลอ่ืน  เพื่อ
ประโยชน์แห่งเจ้าหนี้ทั้งหลายของตน ไม่ว่าได้กระท าการน้ันในหรือนอกราชอาณาจักร 

(2)  ถ้าลูกหนี้โอนหรือส่งมอบทรัพย์สินของตนไปโดยการแสดงเจตนาลวงหรือโดย
การฉ้อกล ไม่ว่าได้กระท าการน้ันในหรือนอกราชอาณาจักร 

(3)  ถ้าลูกหนี้โอนทรัพย์สินของตนหรือก่อให้เกิดทรัพยสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้น
เหนือทรัพย์สินนั้น ซึ่งถ้าลูกหนี้ล้มละลายแล้วจะต้องถือว่าเป็นการให้เปรียบ ไม่ว่าได้กระท าการนั้น
ในหรือนอกราชอาณาจักร 

(4)  ถ้าลูกหนี้กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  เพื่อประวิงการช าระหนี้ หรือ  
มิให้เจ้าหน้ีได้รับช าระหนี้ 

ก.  ออกไปเสียนอกราชอาณาจักร หรือได้ออกไปก่อนแล้วและคงอยู่นอก
ราชอาณาจักร 

ข. ไปเสียจากเคหสถานที่เคยอยู่ หรือซ่อนตัวอยู่ในเคหสถาน หรือหลบไปหรือ
วิธีอื่น หรือปิดสถานที่ประกอบธุรกิจ 

ค.  ยักย้ายทรัพย์ไปให้พ้นอ านาจศาล  
ง.  ยอมตนให้ต้องค าพิพากษาซึ่งบังคับให้ช าระเงินซึ่งตนไม่ควรต้องช าระ  
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(5)  ถ้าลูกหนี้ถูกยึดทรัพย์ตามหมายบังคับคดี หรือไม่มีทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะ
พึงยึดมาช าระหนี้ได้  

(6)  ถ้าลูกหนี้แถลงต่อศาลในคดีใด ๆ ว่าไม่สามารถจะช าระหนี้ได้ 
(7)  ถ้าลูกหนี้แจ้งให้เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดของตนทราบว่าไม่สามารถช าระหนี้ได้ 
(8)  ถ้าลูกหนี้เสนอค าขอประนอมหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ต้ังแต่สองคนขึ้นไป 
(9)  ถ้าลูกหนี้ได้รับหนังสือทวงถามจากเจ้าหนี้ให้ช าระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าสองคร้ังซึ่ง

มีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ 
จากหลักเกณฑ์ “ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว” ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ในการเข้าสู่กระบวนการ

ล้มละลายของลูกหนี้ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ของประเทศไทยที่ใช้บังคับ
มาอย่างยาวนานโดยไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจึงท าให้ประสบปัญหาหลายประการ ดังนี ้

1. ปัญหาเกี่ยวกับความเป็นมาตรฐานสากลของพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 
2483 

2. ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดมูลเหตุและหลักเกณฑ์ในการฟ้องคดีล้มละลาย 
3. ปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 
4. ปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินอันแบ่งได้ในคดีล้มละลาย 

 
4.1  ปัญหาเกี่ยวกับความเป็นมาตรฐานสากลของพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483  

จากการศึกษาแนวทางการจัดท ากฎหมายของ UNCITRAL พบความสอดคล้องในเร่ือง
หนึ่ง ก็คือ มีการน าหลักเกณฑ์ “การไม่สามารถช าระหนี้ของลูกหนี้เมื่อหนี้ถึงก าหนดช าระ” มาใช้
เป็นหลักเกณฑ์ประการหนึ่งประการเดียวหรือร่วมกับหลักเกณฑ์อ่ืนมาเป็นเงื่อนไขของการเร่ิมคดี
ล้มละลาย ซึ่งเป็นผลมาจากสาเหตุสามประการ ดังนี้5 

1.  กฎหมายล้มละลายนั้นเป็นการจัดกลไกเพื่อแก้ไขปัญหาการไม่สามารถช าระหนี้
ของลูกหนี้ เมื่อต้นเหตุหรือสาเหตุของเร่ืองมาจากการไม่ช าระหนี้ของลูกหนี้  การก าหนดกฎเกณฑ์
เข้าสู่กลไกที่สร้างขึ้นย่อมจะต้องมีส่วนสัมพันธ์กับภาวการณ์ที่ไม่สามารถช าระหนี้นั้น ๆ จึงนับได้ว่า
เป็นการแก้ไขปัญหาที่มุ่งตรงไปที่จุดเร่ิมต้นของเร่ืองทั้งปวง 

2.  ความชัดเจนกระจ่างแจ้งของหลักเกณฑ์และความยากง่ายของการที่จะน า
หลักเกณฑ์ดังกล่าวมาปรับใช้ กล่าวคือการพิจารณาค้นหาถึงการที่ลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ เมื่อ
หนี้ถึงก าหนดช าระนั้น เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าสามารถกระท าหรือก าหนดได้ง่ายและมีความ

                                                                 
5  ระบบกฎหมำยล้มละลำยในประเทศไทย (รายงานผลการวิจัย) (น. 15-17). เล่มเดิม. 
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ชัดเจนกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์อ่ืนๆ ที่รู้จักและใช้บังคับกันอยู่ นั่นคือภาวการณ์ทางการเงิน
ของลูกหนี้ซึ่งมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน เพราะการจะได้มาซึ่งค าตอบเช่นว่านี้จะต้องไปค้นหา
ข้อมูลอีกส่วนหนึ่ง อันได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้  ซึ่งมิใช่เร่ืองที่จะกระท ากันได้ง่าย
นัก เนื่องจากเป็นเร่ืองที่ขึ้นอยู่กับเกณฑ์หรือมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ศักยภาพของ
ตลาดที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่จะต้องมีราคาอ้างอิงที่เชื่อถือได้ มาตรฐานรายงานทางการเงินและข้อมูล
ของลูกหนี ้และความจ าเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการค้นหาข้อมูลก าหนดขึ้นมา 

3.  ความไม่ครบถ้วนเพียงพอของเกณฑ์ว่าด้วยภาวะหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน กล่าวคือ 
การที่ลูกหนี้มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน ไม่ได้หมายความว่าลูกหนี้จะไม่สามารถช าระหนี้ได้เสมอ
ไป ดังนี้ สัดส่วนของหนี้สินกับทรัพย์สินจึงไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนถึงการประสบปัญหาทางการเงิน
ของลูกหนี้จนไม่สามารถช าระหนี้ได้แต่อย่างใด 

อย่างไรก็ตาม การน าเกณฑ์ว่าด้วยการไม่สามารถช าระหนี้เมื่อถึงก าหนดช าระไปใช้นั้น 
พบว่ามีข้อควรพิจารณาอยู่บ้างในหลายประเด็น ดังนี ้

1.  การไม่ช าระหนี้น้ัน จะต้องมีลักษณะทั่วไปกล่าวคือ ไม่เฉพาะกับเจ้าหนี้คนหนึ่งคน
ใด และไม่มีลักษณะเป็นการขาดสภาพคล่องไม่สามารถช าระหนี้เป็นการชั่วคราว 

2.  การไม่สามารถช าระหนี้ได้ ไม่ได้หมายความเพียงว่า การไม่สามารถช าระหนี้เอา
จากทรัพย์สินของลูกหนี้ไม่ได้เท่านั้น หากแม้ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องไปเปลี่ยนเป็นเงิน
ได้ แต่ลูกหนี้ยังมีเครดิตความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะหาสินเชื่อมาช าระหนี้ได้  ก็น่าจะถือว่า
ความสามารถในการช าระหนี้ยังคงมีอยู่ ไม่ควรถูกน าเข้าสู่กระบวนการล้มละลายแต่อย่างใด 

3.  การไม่สามารถช าระหนี้ที่จะถึงในอนาคตอันใกล้ ควรจะอยู่ในความหมายของการ
ไม่สามารถช าระหนี้เมื่อหนี้ถึงก าหนดช าระเพียงไร เป็นเร่ืองที่ยากจะชี้ชัดลงไปว่าอนาคตอันใกล้
กินความมากน้อยแค่ไหนเพียงไรด้วย 

4.  การน าหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ไปปรับใช้ ควรหรือไม่ที่จะให้มีความยืดหยุ่นมากน้อย
ต่างกันระหว่างการเร่ิมคดีโดยลูกหนี้  เจ้าหนี้ หรือบุคคลอ่ืน ซึ่งในกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอังกฤษดูจะยืดหยุ่นให้แก่การเร่ิมคดีโดยลูกหนี้มากกว่าการเร่ิมคดีโดยเจ้าหนี้ ซึ่งก็มีเหตุผล
ในท านองที่ว่าการที่ลูกหนี้เป็นผู้ริเร่ิมคดี เท่ากับเป็นการยอมรับสภาพปัญหาของตนเอง ต่างไปจาก
การที่เจ้าหนี้เป็นผู้เร่ิมคดีที่มีลักษณะของการไม่สมัครใจฝ่าฝืนเจตจ านงของลูกหนี้ โดยที่ผลทางคดี
จะเป็นการเข้าจ ากัดสิทธิของบุคคลในทางทรัพย์สิน การเคร่งครัดกับการเร่ิมคดีของเจ้าหนี้จึงเป็น
เร่ืองที่มีเหตุสมควรเพื่อไม่ให้เกิดการกลั่นแกล้งหรือบีบบังคับช าระหนี้ ในขณะที่การโอนอ่อนผ่อน
ผันหลักเกณฑ์ดูเสมือนว่าเป็นการช่วยเหลือให้เปรียบแก่ลูกหนี้ แต่ก็มิได้หมายความว่าเป็นการเปิด
โอกาสให้ลูกหนี้บิดเบือนกลไกเพื่อหลีกเลี่ยงการช าระหนี้  เพราะเมื่อลูกหนี้สมัครใจเข้ารับผล 
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เช่นว่านี้ ก็ควรที่จะยอมรับโดยหากลไกอ่ืนๆ มาป้องกันทดแทน อาทิเช่น การให้ดุลพินิจแก่ศาลที่จะ
สั่งไม่รับค าขอของลูกหนี้ หากพบว่ามีการบิดเบือนการใช้กลไกกฎหมายโดยลูกหนี้ เป็นต้น 

5.  จากการศึกษากฎหมายของประเทศอังกฤษพบว่า แม้จะมีการน าหลักเกณฑ์ดังกล่าว
มาใช้ส าหรับการเร่ิมคดี แต่ก็ได้มีการก าหนดข้อสันนิษฐานประกอบเพิ่มเติมให้เจ้าหนี้พิสูจน์ถึงการ
ที่ลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ อันได้แก่ การทวงถามให้ช าระหนี้การบังคดีในทางแพ่ง หลักเกณฑ์
ที่ว่า “การไม่สามารถช าระหนี้ของลูกหนี้เมื่อหนี้ถึงก าหนดช าระ” นั้น มักจะถูกกล่าวถึงในฐานะ
ของเกณฑ์การทดสอบที่ เรียกว่า  การทดสอบกระแสเงินสดหมุนเวียน (cash flow test) หรือ  
การทดสอบสภาพคล่อง (liquidity test) ในกรณีนี้ กฎหมายถือว่าลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้เมื่อ 
ไม่สามารถช าระหนี้ได้เมื่อถึงก าหนดในขณะนั้น รวมถึงไม่สามารถช าระหนี้ที่จะถึงก าหนดในเวลา
อันใกล้ด้วย ซึ่งมีความหมายที่แตกต่างไปจากเกณฑ์ที่เรียกว่า “การมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน” ซึ่ง
จะถูกกล่าวถึงในฐานะของเกณฑ์ทดสอบที่เรียกว่า การทดสอบงบดุล (balance sheet test) เป็นกรณี
ที่สินทรัพย์ของลูกหนี้ในปัจจุบันไม่เพียงพอที่จะช าระหนี้หรือความรับผิดโดยค านึงถึงหนี้และ
ความรับผิดที่ยังไม่แน่ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่  (Contingent Liability) ความรับผิดที่เกิดขึ้น
แล้วแต่จะถึงก าหนดช าระในอนาคต (Prospective Liability) ไม่ว่าจะได้ก าหนดวันถึงก าหนดไว้แล้ว 
หรือจะถึงก าหนดเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ก าหนดไว้ขึ้นในอนาคต และหนี้ที่ยังไม่ได้ก าหนดจ านวน
แน่นอน   

6.  ในการพิสูจน์ถึงการมีอยู่ของการไม่สามารถช าระหนี้เป็นการทั่วไปของลูกหนี้นั้น
คงไม่ใช่ภาระงานที่ง่ายนักส าหรับเจ้าหนี้  โดยเฉพาะในกรณีที่ข้อมูลเครดิตของลูกหนี้ไม่เป็นที่
เปิดเผยรับรู้กันทั่วไป ความจ าเป็นในการสร้างข้อสันนิษฐานให้เจ้าหนี้พิสูจน์จึงอาจเป็นเร่ืองจ าเป็น
ที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ 

จากการศึกษาระบบกฎหมายสากลระหว่างประเทศและของต่างประเทศ พบว่าใน
ระบบกฎหมายล้มละลายสมัยใหม่มีแนวความคิดของการให้อภัยลูกหนี้ มุ่งเน้นใช้ประโยชน์จากตัว
ลูกหนี้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทรัพย์สินของลูกหนี้ มีหลักเกณฑ์คุ้มครองลูกหนี้มากขึ้น มี
บทบัญญัติกฎหมายที่ผ่อนปรนไม่รุนแรงอย่างในสมัยก่อน โดยหลักเกณฑ์ในการเข้าสู่กระบวนการ
ล้มละลายนั้น แนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายข้ามชาติของ UNCITRAL กลุ่มประเทศที่ใช้
กฎหมายจารีตประเพณี อาทิเช่น ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศที่ใช้กฎหมายลาย
ลักษณ์อักษร อาทิเช่น สาธารณรัฐฝร่ังเศส ต่างใช้หลักเกณฑ์ในการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายของ
ลูกหนี้ไปในท านองเดียวกันคือ หลักเกณฑ์ “ลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะช าระหนี้ได้”  

ดังนั้นจึงท าให้เห็นได้ว่าหลักเกณฑ์ “หนี้สินล้นพ้นตัว” ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย
ในปัจจุบันมีความไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ประเด็นนี้ย่อมมีผลเกี่ยวพันถึงการติดต่อค้าขาย
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ระหว่างประเทศ การลงทุนของต่างชาติ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องค านึงถึงกฎหมายล้มละลายของ
ประเทศไทยที่มีความแตกต่างในระดับสากล ย่อมจะส่งผลถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเป็น
ประเทศที่ก าลังพัฒนาอันเป็นอุปสรรคขัดขวางการเจริญเติบโตของประเทศเพื่อน าไปสู่การเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว 

จากการที่ระบบกฎหมายไม่เป็นมาตรฐานสากลดังกล่าวย่อมส่งผลถึงการบังคับใช้
กฎหมายระหว่างประเทศที่ในปัจจุบันมีแนวโน้มจะให้ใช้กฎหมายที่เป็นไปในลักษณะท านอง
เดียวกันเพื่อรองรับข้อพิพาทระหว่างประเทศ ในส่วนของกฎหมายล้มละลายก็ได้มีการพัฒนา
แนวความคิดของหลักการล้มละลายข้ามชาติ(cross-border insolvency)  ที่จะใช้บังคับเป็นกฎหมาย
ร่วมกันระหว่างประเทศ แต่ในหลักเกณฑ์เบื้องต้นก็จะต้องมีระบบกฎหมายที่คล้ายคลึงไปใน
ท านองเดียวกันเสียก่อนเพื่อเป็นพื้นฐานในการใช้กฎหมายรวมกัน  

ดังเหตุผลที่ได้กล่าวมาจึงเป็นปัญหาของพระราชบัญญัติล้มละลายในมหภาค ภาพรวม
ของกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยที่มีผลกระทบในระดับประเทศที่ยังไม่มีการแก้ไขให้
ทันสมัยตามเหตุการณ์ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และให้มีความ
เป็นมาตรฐานสากลเช่นเดียวกับนานาอารยประเทศ 
 
4.2  ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดมูลเหตุและหลักเกณฑ์ในการฟ้องคดีล้มละลาย 

ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ได้ก าหนดมูลเหตุในการฟ้องคดี
ล้มละลาย หรือร้องขอให้จัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ไว้ในมาตรา 7  

มาตรา 7 ลูกหนี้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวอาจถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายได้ ถ้าลูกหนี้นั้นมี
ภูมิล าเนาในราชอาณาจักร หรือประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรไม่ว่าด้วยตนเองหรือโดยตัวแทนใน
ขณะที่มีการขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย หรือภายในก าหนดเวลาหนึ่งปีก่อนน้ัน 

ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไข 2 ประการ คือ6 
1. ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว (an insolvent debtor)  
2. กรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี้ 

ก. ลูกหนี้มีภูมิล าเนา (domicile) ในราชอาณาจักร  
ข. ลูกหนี้ประกอบธุรกิจ (carry on business) ในราชอาณาจักรไม่ว่าด้วยตนเอง

หรือตัวแทนในขณะที่ยื่นค าฟ้องหรือค าร้องขอให้ล้มละลาย 
ค. ลูกหนี้เคยมีภูมิล าเนาในราชอาณาจักรภายในก าหนดเวลาหนึ่งปีก่อนนั้น 

                                                                 
 6  จาก กฎหมำยล้มละลำย (น. 5), โดย เอื้อน ขุนแก้ว, 2556, กรุงเทพฯ: กรุงสยาม พับลิชช่ิง. 
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ง. ลูกหนี้เคยประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรไม่ว่าด้วยตนเองหรือตัวแทนภายใน
ก าหนดเวลาหนึ่งปีก่อนนั้น 

หลักเกณฑ์ในการฟ้องขอให้ล้มละลาย กฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์ในการฟ้องไว้ใน
มาตรา 9 และมาตรา 10 ดังจะได้อธิบายดังต่อไปนี้ 

หลักเกณฑ์การฟ้องคดีล้มละลายโดยเจ้าหน้ีธรรมดา 
มาตรา 9 เจ้าหนี้จะฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายได้ก็ต่อเมื่อ 
(1) ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
(2) ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคนเป็น

จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท หรือลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียว
หรือหลายคนเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าสองล้านบาท และ 

(3) หนี้น้ันอาจก าหนดจ านวนได้โดยแน่นอนไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงก าหนดช าระโดยพลัน
หรือในอนาคตก็ตาม 

หลักเกณฑ์การฟ้องโดยเจ้าหนี้มีประกัน 
มาตรา 10 ซึ่งบัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา 9 เจ้าหนี้มีประกันจะฟ้องลูกหนี้ให้

ล้มละลายได้ก็ต่อเมื่อ 
(1)  มิได้เป็นผู้ต้องห้ามมิให้บังคับการช าระหนี้เอาแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้เกินกว่า  

ตัวทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน และ 
(2)  กล่าวในฟ้องว่าถ้าลูกหนี้ล้มละลายแล้วจะยอมสละหลักประกันเพื่อประโยชน์แก่

เจ้าหนี้ทั้งหลาย หรือตีราคาหลักประกันมาในฟ้องซึ่งเมื่อหักกับจ านวนหนี้ของตนแล้ว เงินยังขาดอยู่
ส าหรับลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาทและสองล้านบาทส าหรับ  
นิติบุคคล 

จะเห็นได้ว่าได้มีการวางหลักเกณฑ์อันเกี่ยวกับอ านาจฟ้องของเจ้าหนี้ไว้ โดย 
(1)  เอาสภาวะของตัวลูกหนี้คือการมีหนี้สินล้นพ้นตัว  
(2)  จ านวนหนี้ที่ลูกหนี้และเจ้าหนี้มีต่อกัน และ  
(3)  ลักษณะของหนี้ที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ผูกพันกันคือต้องเป็นหนี้ที่อาจก าหนดจ านวน

ได้โดยแน่นอน 
ในกรณีที่เป็นเจ้าหนี้มีประกัน อันเป็นเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในทาง

จ านอง จ าน า หรือสิทธิยึดหน่วง หรือเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิที่บังคับได้ท านองเดียวกับผู้รับจ าน า  
ถ้าต้องการฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายต้องมีหลักเกณฑ์เพิ่มเติมตามมาตรา 10 ที่ส าคัญคือจะยอมสละ
หลักประกันหรือไม่  
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อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ส าคัญคือการที่เจ้าหนี้จะฟ้องลูกหนี้ได้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้มีหนี้สิน
ล้นพ้นตัว ความมีหนี้สินล้นพ้นตัวเป็นเช่นใด กฎหมายไม่ได้วางบทนิยามไว้โดยชัดเจน แต่เป็นที่
เข้าใจโดยทั่วไปว่าหมายความถึงลูกหนี้มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน ซึ่งหากเข้าใจตามนี้ย่อมอาจจะ 
ไม่เป็นธรรมแก่ลูกหนี้เพราะโดยทั่วไปลูกหนี้ที่เป็นนักธุรกิจจะอยู่ในสภาวะเช่นนี้ตลอดเวลาก็ว่าได้ 
ย่อมท าให้ถูกฟ้องล้มละลายได้ตลอดเวลา7 

จากมูลเหตุและหลักเกณฑ์ในการฟ้องคดีล้มละลายดังกล่าว พิจารณาได้ว่ามีหลักเกณฑ์
ร่วมกันที่ส าคัญประการหนึ่งคือ “ลูกหนี้ต้องมีหนี้สินล้นพ้นตัว” ดังได้กล่าวมาแล้วว่าค าว่าหนี้สิน
ล้นพ้นตัวเป็นถ้อยค ากฎหมายที่เป็นการลงโทษลูกหนี้  ท าให้ลูกหนี้ไม่อยากที่จะเข้าสู่กระบวนการ
ล้มละลาย เพราะเป็นถ้อยค าที่ รุนแรงตกทอดมาจากกฎหมายล้มละลายสมัยเก่า  เมื่อเข้าสู่
กระบวนการล้มละลายแล้วลูกหนี้จะถูกตัดออกจากสังคม จึงท าให้มองว่าเป็นกฎหมายที่ลงโทษ
ลูกหนี้ที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้มากจนเกินไป ซึ่งเป็นมุมมองที่เป็นอุปสรรคต่อแนวความคิดตาม
กฎหมายล้มละลายปัจจุบันที่เข้าสู่ยุคแห่งการให้อภัย ต้องการช าระสะสางหนี้สินของลูกหนี้โดย
รวดเร็ว หลักเกณฑ์หนี้สินล้นพ้นตัวนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่ท าให้ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย
แบบเดิม ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงเพราะลูกหนี้ต่อต้านการเข้าสู่กระบวนการ
ล้มละลายเป็นอย่างมากโดยเห็นว่าเป็นโทษ ซึ่งกฎหมายล้มละลายนั้นควรให้ ผู้เข้าร่วมใน
กระบวนการล้มละลายมีแรงจูงใจในการด าเนินการท าให้ทรัพย์สินมีมูลค่าสูงสุด เพื่อจะช่วยให้มี
การแบ่งทรัพย์สินช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้โดยรวมได้มากยิ่งขึ้นและลดภาระของการมีหนี้สินล้นพ้น
ตัว การบรรลุเป้าหมายนี้น าไปสู่การบรรลุความสมดุลของการกระจายความเสี่ยงระหว่างคู่กรณีที่
ร่วมอยู่ในกระบวนการล้มละลาย  

ในปัจจุบันกระบวนการล้มละลายได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยเพิ่มกระบวนการช าระกิจการและ
ทรัพย์สิน ซึ่งมีหลักการคือลูกหนี้สามารถเร่ิมต้นชีวิตใหม่ได้เร็วขึ้น กล่าวคือ กระบวนการดังกล่าว
ลูกหนี้สามารถเร่ิมต้นได้โดยไม่ต้องรอให้มีการปลดจากการล้มละลายก่อน เพียงแต่ช าระกิจการ
และทรัพย์สิน ลูกหนี้ก็มีความสามารถดังเดิม ในกระบวนการช าระกิจการและทรัพย์สินมี
หลักเกณฑ์ในการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายคือ ลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะช าระหนี้ได้  และ 
มีวิธีการด าเนินคดีพิจารณาล้มละลายที่รวบรัดโดยตัดกระบวนการชั้นค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ออกและพิพากษาให้ช าระกิจการและทรัพย์สินแทนที่การพิพากษาให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลาย  
จึงเห็นได้ว่าเป็นกระบวนการที่คุ้มครองลูกหนี้มากขึ้น ความรู้สึกของสังคมที่มีต่อลูกหนี้ดีขึ้น ทั้งยัง

                                                                 
7  ระบบกฎหมำยล้มละลำยในประเทศไทย (รายงานผลการวิจัย) (น. 33-34). เล่มเดิม. 
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ส่งผลให้เจ้าหน้ีได้รับเฉลี่ยจากกองทรัพย์สินมากขึ้นด้วยเหตุว่าทรัพย์สินของลูกหนี้มีจ านวนมากขึ้น
กว่าหลักเกณฑ์ที่ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 

ในกระบวนการช าระกิจการและทรัพย์สินนั้น ลูกหนี้ที่จะเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย
ได้จะต้องเป็นลูกหนี้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบกิจการรายเดียวหรือหลายราย  ทั้งนี้
หลักเกณฑ์กรณีลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะช าระหนี้ได้มีความหมายรวมถึงการมีหนี้สินล้นพ้นตัวด้วย  
จึงมีหลักเกณฑ์ที่เข้าสู่กระบวนการล้มละลายที่ ผ่อนปรนขึ้น ดังนั้นจึงเหมาะส าหรับลูกหนี้ที่
ประกอบกิจการเพราะสามารถช่วยแก้ปัญหาการมีหนี้สินล้นพ้นตัวได้เพื่อยังคงไว้ซึ่งกิจการของ
ลูกหนี้ให้ด าเนินการต่อไป เป็นการใช้ประโยชน์จากความสามารถของลูกหนี้ให้สูงสุด  แต่
หลักเกณฑ์ดังกล่าวย่อมไม่เหมาะกับลูกหนี้ที่มีรายได้ประจ า  หรือมีรายได้จากเงินเดือนเพราะ
ย่อมจะเป็นโทษแก่ลูกหนี้เนื่องด้วยมีหลักเกณฑ์ที่ถูกฟ้องล้มละลายง่ายขึ้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
ในกระบวนการล้มละลายที่ในปัจจุบันมีแนวความคิดที่จะป้องกันการล้มละลาย 

เมื่อพิจารณาในแง่ของเงื่อนไขในการเข้าสู่กระบวนการช าระกิจการและทรัพย์สินนั้น 
ควรที่จะต้องผ่านกระบวนการฟื้นฟูกิจการมาก่อนเพื่อเป็นกันการป้องกันการล้มละลายโดยไม่
แท้จริง เป็นการป้องกันเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ที่ไม่สุจริตใช้กฎหมายล้มละลายเป็นเคร่ืองมือไปในการที่
ไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ ทั้งยังเป็นการตรวจสอบโดยศาลซึ่งเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดใน
การใช้บังคับกฎหมาย และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาคดีล้มละลายในปัจจุบันที่มีจ านวนมากเกินไป 
โดยไม่ได้แบ่งแยกประเภทของลูกหนี้ที่จะเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย ดังนั้นเงื่อนไขดังกล่าวย่อมมี
ผลให้ลูกหนี้ที่มีกิจการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายเพื่อช าระกิจการและทรัพย์สินได้ยาก ขึ้น 
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจและสังคมมากกว่ากระบวนการล้มละลายในปัจจุบัน 

แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. .... ในมาตรา 2 
มาตรา 3 และมาตรา 4 ซึ่งบัญญัติไว ้ดังต่อไปนี้ 

มาตรา 2 ลูกหนี้ที่ศาลอาจมีค าสั่ง ให้ช าระกิจการและทรัพย์สิน ต้องปรากฏข้อเท็จจริง 
ดังต่อไปนี้ 

(1)  ลูกหนี้ไม่อยู่ในฐานะที่จะช าระหนี้ได้ และ 
(2)  มีถิ่นที่อยู่ หรือมีภูมิล าเนาในราชอาณาจักร หรือประกอบธุรกิจในราชอาณาจักร 

ไม่ว่าด้วยตนเองหรือโดยตัวแทนในขณะที่มีการร้องขอหรือภายในก าหนดเวลาสองปีก่อนนั้น หรือ
มีทรัพย์สินอยู่ในราชอาณาจักรในขณะที่มีการร้องขอ 

มาตรา 3 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าลูกหนี้ไม่อยู่ใน
ฐานะที่จะช าระหนี้ได้ 

(1)  ลูกหนี้มีทรัพย์สินไม่พอกับหนี้สิน 
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(2)  ลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ภายในก าหนด เมื่อได้รับหนังสือทวงถามจากเจ้าหนี้ผู้ร้องขอให้
ช าระหนี้ที่ถึงก าหนดช าระภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันและระบุไว้ในหนังสือด้วยว่าถ้า
ลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ภายในก าหนดแล้ว เจ้าหนี้จะด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการล้มละลาย 

(3)  ลูกหนี้มีทรัพย์สินไม่พอช าระหนี้ได้ตามค าพิพากษาหรือเจ้าหนี้ผู้ ร้องขอบังคับคดี
แก่ลูกหนี้แล้วมีทรัพย์สินไม่พอช าระหนี้ 

(4)  ลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้เจ้าหน้ีรายใดรายหนึ่งและมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าลูกหนี้
ไม่อาจช าระหนี้รายอ่ืนๆ ได้อีก 

(5)  ลูกหนี้กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  เพื่อประวิงการช าระหนี้หรือมิให้
เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้ 

ก.  ออกไปเสียนอกราชอาณาจักรหรือได้ออกไปก่อนแล้วและคงอยู่นอก
ราชอาณาจักร 

ข.  ไปเสียจากเคหะสถานที่เคยอยู่หรือซ่อนตัวอยู่ในเคหะสถานหรือหลบไปหรือ
วิธีอื่นหรือปิดสถานที่ประกอบธุรกิจ 

ค.  ยักย้ายทรัพย์ไปให้พ้นอ านาจศาล 
ง.  ยอมตนให้ต้องค าพิพากษาซึ่งบังคับให้ช าระเงินซึ่งตนไม่ควรต้องช าระ 

มาตรา 4 บุคคลดังต่อไปนี้อาจยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ได ้

(1)  ลูกหนี้ 
(2)  เจ้าหนี้รายเดียวหรือหลายรายที่มีจ านวนหนี้แน่นอนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นบาท 
จะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกฎหมายล้มละลายในปัจจุบันซึ่งมี

ความคล้ายคลึงกับหลักเกณฑ์ในระบบกฎหมายสากลตามแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลาย 
ข้ามชาติ (UNCITRAL) กลุ่มประเทศลายลักษณ์อักษร และกลุ่มประเทศจารีตประเพณี ซึ่งใน 
มาตรา 2 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ของลูกหนี้ที่จะเข้าสู่กระบวนการช าระกิจการและทรัพย์สินไว้เทียบ
ได้กับพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483มาตรา 7 และในมาตรา 3 ได้ก าหนดเป็นบทข้อ
สันนิษฐานของกฎหมายกรณีลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะช าระหนี้ได้เทียบได้กับพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 8  

โดยมีข้อพิจารณาในร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. .... มาตรา 4(1) เทียบได้กับ
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 9 , 10 เห็นได้ว่ากรณีลูกหนี้ขอร้องช าระกิจการ
และทรัพย์สินไม่ได้ก าหนดจ านวนหนี้ขั้นต่ าไว้ซึ่งก็สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทางสากลของประเทศ
ต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ในข้อนี้พิจารณาได้ว่าถ้าน าเงื่อนไขในการเข้าสู่กระบวนการช าระกิจการ
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และทรัพย์สินโดยผ่านกระบวนการฟื้นฟูกิจการมาก่อนดังเช่นสาธารณรัฐฝร่ังเศสย่อมไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาในการก าหนดจ านวนหนี้ขั้นต่ าเพราะย่อมเป็นผลดีแก่ทั้งฝ่ายเจ้าหนี้และลูกหนี้หากมีการ
ฟื้นฟูกิจการส าเร็จ หรือแม้แต่การเข้าสู่กระบวนการช าระกิจการและทรัพย์สินก็ย่อมป้องกันการมี
หนี้สินล้นพ้นตัวได้เช่นกัน อีกทั้งลูกหนี้ย่อมรู้ดีว่าตนอยู่ในสถานะที่ไม่ช าระหนี้ได้หรือไม่อยู่แล้ว 
จึงเป็นการเปิดช่องให้ลูกหนี้เลือกที่จะตัดสินใจด้วยตนเองเพื่อแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องทาง
การเงินโดยไม่ถูกบีบบังคับจากเจ้าหนี้ฝ่ายเดียว 

ในกรณีของร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. .... มาตรา 4(2) นั้นเป็นกรณีที่เจ้าหนี้ยื่น
ค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งช าระกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ก าหนดจ านวนหนี้ขั้นต่ าไว้จ านวน 
50,000 บาท พิจารณาได้ว่าจ านวนหนี้ขั้นต่ าดังกล่าวมีจ านวนที่น้อยเกินไปเพราะเมื่อน ามาปรับใช้
กับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยแล้วพบว่าไม่สอดคล้องเนื่องจากในประเทศไทยยังไม่ใช่
ประเทศที่เจ้าหนี้ ลูกหนี้ เข้าสู่กระบวนการล้มละลายอย่างสุจริตโดยแท้จริง ดังนั้นจึงเห็นว่าจ านวน
หนี้ขั้นต่ านั้นให้ถือตามหลักเกณฑ์ในกฎหมายล้มละลายฉบับปัจจุบัน กล่าวคือในกรณีลูกหนี้เป็น
บุคคลธรรมดาที่อยู่ในสถานะไม่สามารถช าระหนี้ได้ มีหนี้ที่อาจก าหนดจ านวนแน่นอนได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งล้านบาท และในกรณีลูกหนี้เป็นนิติบุคคลที่อยู่ในสถานะไม่สามารถช าระหนี้ได้ มีหนี้ที่
อาจจ านวนแน่นอนได้ไม่น้อยกว่าสองล้านบาท โดยก าหนดเงื่อนไขให้ต้องผ่านกระบวนการฟื้นฟู
กิจการมาเช่นกัน ดังนี้ย่อมจะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย แก้ปัญหาที่ลูกหนี้ถูกบีบบังคับให้ช าระหนี้
จากเจ้าหน้ี และเจ้าหนี้ได้รับส่วนแบ่งเฉลี่ยมากขึ้น และแก้ไขปัญหาการเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย
โดยไม่สุจริตโดยผ่านการตรวจสอบจากศาลช านาญการก่อน 

ดังนั้น ปัญหานี้จึงพิจารณาในแง่ถ้อยค ากฎหมายที่เป็นการลงโทษลูกหนี้มิได้ให้ความ
คุ้มครองลูกหนี้ที่ประกอบกิจการซึ่งตกอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้ และในแง่ของการเข้า
สู่กระบวนการที่ไม่เหมาะสมของลูกหนี้ในแต่ละประเภท เป็นปัญหาในชั้นเร่ิมต้นคดี 
  
4.3  ปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  

ในคดีล้มละลาย ศาลสามารถออกค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ได้สองประการ คือ
ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ชั่วคราว และค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด อาจกล่าวได้ว่า
ค าสั่งทั้งสองมีผลไม่แตกต่างกันแต่อย่างใด กล่าวคือเมื่อศาลได้มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ย่อมจะท าให้
สิทธิการครอบครองทรัพย์สินของลูกหนี้สิ้นสุดลง ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 23 ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า 

มาตรา 23 เมื่อลูกหนี้ได้รับทราบค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้ว ลูกหนี้ต้องส่งมอบทรัพย์สิน 
ดวงตรา สมุด บัญชี และเอกสารอันเกี่ยวกับทรัพย์สินและกิจการของตนซึ่งอยู่ในความครอบครอง
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ให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทั้งสิ้นและสิทธิเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ก็สิ้นสุดลง
เช่นกัน ตามมาตรา 24 ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า 

มาตรา 24 เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว ห้ามมิให้ลูกหนี้กระท าการใดๆ
เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการของตน เว้นแต่จะได้กระท าตามค าสั่งหรือความเห็นชอบของศาล  
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้จัดการทรัพย์ หรือที่ประชุมเจ้าหนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี 

จะเห็นได้ว่าการมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ มีผลกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินและ
การจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบโดยตรงกับตัวลูกหนี้ด้วย คือกรณีตาม
มาตรา 67 ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า 

มาตรา 67 เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้หรือพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายแล้ว และ
ยังไม่ได้สั่งปลดจากล้มละลาย 

(1)  ลูกหนี้จะต้องขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก าหนดจ านวนเงินเพื่อใช้จ่ายเลี้ยงชีพ
ตนเองและครอบครัวตามสมควรแก่ฐานานุรูป  โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้อนุญาต  
ให้ลูกหนี้จ่ายจากเงินที่ลูกหนี้ได้มาในระหว่างล้มละลายและลูกหนี้จะต้องส่งเงินหรือทรัพย์สินที่
เหลือนั้น แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก าหนดพร้อมด้วยบัญชีรับจ่าย 

(2)  ทุกคร้ังที่ลูกหนี้มีสิทธิจะได้รับทรัพย์สินอย่างใด ลูกหนี้จะต้องรายงานเป็นหนังสือ
ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ โดยแสดงรายละเอียดเท่าที่สามารถจะท าได้ภายในเวลา 
อันสมควรและไม่ว่าในกรณีใด ลูกหนี้จะต้องแสดงบัญชีรับจ่ายเสนอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  
ทุกระยะหกเดือน 

(3)  ลูกหนี้จะออกไปนอกราชอาณาจักรไม่ได้  เว้นแต่ศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์จะอนุญาตเป็นหนังสือ และถ้าจะย้ายที่อยู่ ต้องแจ้งต าบลที่อยู่ใหม่เป็นหนังสือให้เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทราบภายในเวลาอันสมควร 

จะเห็นได้ว่ามีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของลูกหนี้เป็นอย่างมาก การที่ศาลได้มี
ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้นอกจากจะส่งผลกระทบต่อตัวลูกหนี้โดยตรงดังที่ได้กล่าวไปแล้ว  
ยังอาจกล่าวได้ว่ากระบวนการเพื่อการรวบรวมจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ได้เร่ิมด าเนินการขึ้นด้วย 
กล่าวคือ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเข้ามาในคดีล้มละลาย และมีอ านาจตามที่ก าหนดในมาตรา 22 
ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า 

มาตรา 22 เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว 
มีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(1)  จัดการและจ าหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้  หรือกระท าการที่จ าเป็นเพื่อให้กิจการ
ของลูกหนี้ที่ค้างอยู่เสร็จสิ้นไป 
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(2)  เก็บรวบรวมและรับเงิน หรือทรัพย์สินซึ่งจะตกได้แก่ลูกหนี้หรือซึ่งลูกหนี้มีสิทธิ
จะได้รับจากผู้อื่น 

(3)  ประนีประนอมยอมความ หรือฟ้องร้อง หรือต่อสู้คดีใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ 

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สามารถเร่ิมด าเนินการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ทันที่   
ตามมาตรา 19 ที่บัญญัติไว้ว่า 

มาตรา 19 ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ให้ถือเสมือนว่า เป็นหมายของศาล ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์เข้ายึดดวงตรา สมุดบัญชีและเอกสารของลูกหนี้  และบรรดาทรัพย์สินซึ่งอยู่ในความ
ครอบครองของลูกหนี้ หรือของผู้อ่ืนอันอาจแบ่งได้ในคดีล้มละลายในการยึดทรัพย์นั้น เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์มีอ านาจเข้าไปในสถานที่ใดๆอันเป็นของลูกหนี้หรือที่ลูกหนี้ได้ครอบครองอยู่  และ 
มีอ านาจหักพังเพื่อเข้าไปในสถานที่นั้นๆ รวมทั้งเปิดตู้นิรภัย ตู้หรือที่เก็บของอ่ืนๆตามที่จ าเป็น
ทรัพย์สินต่างๆที่ยึดไว้ตามมาตรานี้ ห้ามมิให้ขายจนกว่าศาลจะได้มีค าพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย 
เว้นแต่เป็นของเสียง่ายหรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงความเสียหาย  หรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วน
แห่งค่าของทรัพย์สินนั้น 

จะเห็นได้ว่าในการด าเนินการยึดทรัพย์เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สามารถด าเนินการได้
ตลอดเวลา กฎหมายให้อ านาจการที่จะเข้าไปในสถานที่ รวมทั้งสามารถหักพังเข้าไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม 
ของที่ยึดมาได้ยังไม่สามารถจ าหน่ายได้จนกว่าจะได้มีการพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย  ดังนั้น 
เมื่อพิเคราะห์ถึงผลของการที่ศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์จะพบว่ามีผลกระทบอย่างมาก 

ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเป็นค าวินิจฉัยชี้ขาดคดีของศาลล้มละลายกลางตามที่โจทก์
ฟ้องขอให้ล้มละลาย ซึ่งมีหลักเกณฑ์บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 
มาตรา 14 ดังต่อไปนี้ 

มาตรา 14 ในการพิจารณาคดีล้มละลายตามค าฟ้องของเจ้าหนี้นั้น ศาลต้องพิจารณาเอา
ความจริงตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 9 หรือมาตรา 10 ถ้าศาลพิจารณาได้ความจริง ให้ศาลมีค าสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด แต่ถ้าไม่ได้ความจริงหรือลูกหนี้น าสืบได้ว่าอาจช าระหนี้ได้ทั้งหมด
หรือมีเหตุอ่ืนที่ไม่ควรให้ลูกหนี้ล้มละลาย ให้ศาลยกฟ้อง 

มาตรา 14 นี้มีความส าคัญในคดีล้มละลาย กล่าวคือเป็นการวางระบบการพิจารณาคดี
ล้มละลายคือการหาความจริงให้ได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการฟ้องล้มละลายหรือไม่  ฉะนั้นจะเห็น
ได้ว่าประเด็นแห่งคดีได้ก าหนดไว้แล้วในกฎหมาย นั่นคือ ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ เป็นหนี้
เจ้าหนี้ไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านหรือสองล้านแล้วแต่กรณีหรือไม่  และเป็นหนี้ที่ก าหนดจ านวนได้โดย
แน่นอนหรือไม่ เมื่อพิจารณาได้ความจริงทั้งสามประเด็นแล้ว กฎหมายก าหนดให้ศาลมีค าสั่ง 
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พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดของศาลถือได้ว่าเป็นการที่ศาล
วินิจฉัยชี้ขาดคดี มีสถานะเป็นค าพิพากษา ที่คู่ความสามารถอุทธรณ์ฎีกาได้ จะเห็นได้ว่าเป็นการ 
วางระบบที่ไม่ต้องการให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายตั้งแต่แรกเร่ิมคดีล้มละลาย  การที่ศาลมี
ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด ลูกหนี้ยังไม่เปลี่ยนสถานะเป็นบุคคลล้มละลายจนกว่าจะมี
การพิพากษาให้ล้มละลายอีกคร้ังหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ขอประนอมหนี้เสียก่อนหาก
การประนอมหนี้ไม่ส าเร็จก็จะพิพากษาให้ลูกนี้ล้มละลายต่อไป อาจกล่าวได้ว่าการที่ศาลมีค าสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด ก็เสมือนหนึ่งว่าลูกหนี้ได้ล้มละลายไปแล้วในทางทรัพย์สินเพราะ
ลูกหนี้ไม่สามารถจะท านิติกรรมอะไรได้ หากท านิติกรรมใดไป นิติกรรมนั้นก็ตกเป็นโมฆะ  

ส่วนในกรณีที่ศาลพิจารณาไม่ได้ความจริง หรือลูกหนี้น าสืบได้ว่าอาจช าระหนี้ได้
ทั้งหมดหรือมีเหตุอ่ืนที่ไม่ควรให้ลูกหนี้ล้มละลายให้ศาลยกฟ้องนั้น เป็นการวางหลักว่าศาลจะยก
ฟ้องคดีล้มละลายได้ในกรณีใดได้บ้าง 

ส าหรับกรณีที่ถ้าศาลพิจารณาไม่ได้ความจริงหรือลูกหนี้น าสืบได้ว่าอาจช าระหนี้ได้
ทั้งหมดหรือมีเหตุอ่ืนที่ไม่ควรให้ลูกหนี้ล้มละลาย  ให้ศาลยกฟ้องนั้น ในส่วนของลูกหนี้หาก
ต้องการให้การฟ้องคดีล้มละลายยุติลงโดยการยกฟ้องนั้น จ าเป็นอยู่นั้นเองที่ลูกหนี้ต้องพยายามน า
สืบว่าตนเองไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว นั้นคือการที่ลูกหนี้ต้องพยายามแสดงให้ศาลเห็นให้ได้ว่า 
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินหรือในกรณีที่ลูกหนี้น าสืบว่าอาจช าระหนี้ได้ทั้งหมด เป็นการแสดงว่า
ลูกหนี้ยังมีศักยภาพในการช าระหนี้ หนี้ทั้งหมดในที่นี้จะหมายความถึงหนี้ของเจ้าหนี้ทุกรายของ
ลูกหนี้ หรือว่าสามารถช าระหนี้ได้ทั้งหมดของเจ้าหนี้ที่เป็นโจทก์ฟ้องเท่านั้น  อันที่จริงค าว่าอาจ
ช าระหนี้ได้ทั้งหมดนี้ย่อมหมายความถึงว่าลูกหนี้ยังสามารถกระท าการช าระหนี้ทั้งมวลที่ตนมี  

อย่างไรก็ตามมีการวางหลักการว่าลูกหนี้น าสืบเพียงว่าสามารถช าระหนี้ของเจ้าหนี้ที่
เป็นโจทก์ฟ้องก็เป็นการเพียงพอ ถ้าพิจารณาในแง่ของกระบวนวิธีพิจารณาความแล้ว น่าจะเป็นไป
ได้ว่าประเด็นนี้ลูกหนี้ไม่อาจจะน าสืบได้เพราะไม่ใช่ประเด็นแห่งคดีที่กฎหมายก าหนด คือไม่ได้มี
การกล่าวอ้างโดยตรงในฟ้องว่าลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ในหนี้ที่มีการอ้างในค าฟ้อง เพียงแต่
อ้างว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว เท่านั้น ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วว่าความหมายของการมีหนี้สินล้นพ้นตัว
ไม่ชัดแจ้ง แต่เป็นที่เข้าใจมาโดยตลอดในการบังคับใช้กฎหมายล้มละลายว่า  หมายถึงสภาวะที่
ลูกหนี้มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน โดยไม่ได้มุ่งเน้นว่าลูกหนี้อยู่ในสถานะที่ไม่สามารถจะช าระหนี้
ด้วยแต่อย่างใด การจะน าสืบว่าสามารถช าระหนี้ได้จึงไม่อาจจะน าสืบได้  แต่ก็มีการยืนยันว่า
สามารถน าสืบในประเด็นที่ว่า “อาจช าระหนี้ได้ทั้งหมด” เป็นเพราะกฎหมายก าหนดให้น าสืบได้
ตามมาตรา 14 จึงมีความเป็นไปได้ว่า แม้โจทก์จะน าสืบได้ว่ามีลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว (มีหนี้สิน
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มากกว่าทรัพย์สิน) แต่ถ้าลูกหนี้แสดงให้ศาลเห็นว่ายังคงมีความสามารถช าระหนี้ได้อยู่  ก็น่าจะ 
ถือได้ว่าอาจช าระหนี้ได้ทั้งหมดตามที่กฎหมายก าหนด เช่นกัน 

ส่วนกรณีที่ว่ามีเหตุอ่ืนที่ไม่ควรให้ลูกหนี้ล้มละลายนั้น จะเห็นได้ว่าเป็นการที่กฎหมาย
ให้ดุลยพินิจอย่างกว้างขวางแก่ศาลโดยไม่ได้มีการก าหนดกรอบการใช้ดุลพินิจแต่อย่างใด การหยิบ
ยกประเด็นที่ว่ามีเหตุอ่ืนที่ลูกหนี้ไม่ควรล้มละลายดูเหมือนว่าเป็นทางออกที่ไม่ต้องการให้ลูกหนี้
ล้มละลายทั้ง ๆ ที่โจทก์สามารถน าสืบว่า ลูกหนี้นั้นมีหนี้สินล้นพ้นตัว เช่นเมื่อปรากฏว่าลูกหนี้เป็น
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งในกรณีนี้อาจสร้างความไม่เป็นธรรมขึ้นในสังคมมีการแบ่งชนชั้น ท าให้
เข้าใจไปได้ว่าหากเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อาจไม่ต้องล้มละลายก็ได้ แต่ผลที่ตามมาคือความ
เสียหายที่มีต่อบรรดาเจ้าหน้ีเหล่านั้นที่ไม่สามารถบังคับเอาทรัพย์สินของลูกหนี้มาแบ่งเพื่อการช าระ
หนี้ระหว่างตนได้ หรือการที่ศาลไปหยิบยกว่าหนี้ที่อ้างในการฟ้องล้มละลายขาดอายุความ จึงเป็น
เหตุที่ลูกหนี้ไม่ควรล้มละลาย พิจารณาแล้วเห็นว่าน่าจะไม่เหมาะสม ทั้งนี้ดังที่กล่าวตอนต้นแล้วว่า 
เมื่อพิจารณาถึงหลักเกณฑ์การฟ้องคดีล้มละลายแล้วจะเห็นได้ว่าไม่ได้เป็นการฟ้องบังคับหนี้ของ
เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์แต่อย่างใด ในการฟ้องล้มละลายต้องการแต่เพียงว่าลูกหนี้และเจ้าหนี้มีหนี้ต่อกัน
ตามจ านวนที่กฎหมายก าหนด และเป็นหนี้ที่อาจก าหนดจ านวนแน่นอนเท่านั้น หากเป็นหนี้ที่ขาด
อายุความสภาพการเป็นหนี้ก็ยังคงมีอยู่ เพียงแต่ไม่สามารถบังคับได้เท่านั้น เมื่อสภาพการเป็นหนี้ยัง
มีอยู่จึงย่อมเป็นเหตุของการฟ้องล้มละลายได้ การที่ศาลหยิบยกกรณีการขาดอายุความ ย่อมท าให้
เห็นได้ว่าศาลยังคงเข้าใจว่าการฟ้องล้มละลายเป็นการฟ้องบังคับหนี้ของเจ้าหนี้  เมื่อเป็นหนี้ที่ขาด
อายุความศาลจึงหยิบยกขึ้นมาเพื่อการยกฟ้อง อันที่จริงเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ฟ้องจะได้รับช าระหนี้
หรือไม่อยู่ที่การต้องยื่นขอรับช าระหนี้อีกครั้งหนึ่ง 

อาจกล่าวได้ว่าการที่กฎหมายให้ศาลใช้ดุลยพินิจได้อย่างกว้างขวางเช่นนี้  ศาลย่อม
จะต้องใช้ความระมัดระวัง ทั้งนี้เพราะเหตุว่า การฟ้องล้มละลายนั้นไม่ใช่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์เท่านั้น แต่อาจกล่าวได้ว่าเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้คนอ่ืนด้วยที่จะต้องเข้ามา
รักษาผลประโยชน์ในหนี้ของตนในคดีล้มละลาย ดังนั้น เมื่อกรณีเป็นที่ชัดแจ้งแล้วว่าลูกหนี้มี
หนี้สินล้นพ้นตัว และศาลไปหยิบยกข้อที่ว่ามีเหตุอ่ืนลูกหนี้ไม่ควรล้มละลายเพื่อยกฟ้องโดย 
ไม่พิจารณาให้รอบคอบ อาจสร้างความเสียหายแก่เจ้าหน้ีอ่ืนของลูกหนี้ถูกฟ้องล้มละลายได้8 

จึงสรุปได้ว่า เมื่อค าฟ้องของเจ้าหนี้ได้บรรยายมาโดยถูกต้องครบถ้วนตามาตรา  7 
ประกอบมาตรา 9 หรือมาตรา 10 แล้วแต่กรณี เมื่อถึงชั้นพิจารณาของศาล มาตรา 14 ได้ก าหนด

                                                                 
 8  แหล่งเดิม. 
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หลักเกณฑ์ส าคัญของการพิจารณาคดีล้มละลายตามค าฟ้องของเจ้าหนี้ให้ศาลต้องพิจารณาเอา  
ความจริงตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 9 หรือ มาตรา 10  

ในการพิจารณาเอาความจริงตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 9 หรือมาตรา 10 โจทก์มีภาระ
การพิสูจน์หรือมีหน้าที่น าสืบข้อเท็จจริงให้ศาลฟังได้ความตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 กล่าวคือ 
โจทก์มีภาระการพิสูจน์ว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว  หากเป็นค าฟ้องขอให้ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดาล้มละลาย ลูกหนี้จะต้องเป็นเจ้าหน้ีผู้เป็นโจทก์เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท หรือ
หากเป็นค าฟ้องขอให้ลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลล้มละลาย ลูกหนี้นั้นเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ไม่น้อย
กว่า 2,000,000 บาท และหนี้น้ันอาจก าหนดจ านวนได้โดยแน่นอนไม่ว่าหนี้นั้นถึงก าหนดช าระแล้ว
หรือไม่ก็ตาม และในกรณีเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ฟ้องในฐานะเจ้าหนี้มีประกันก็จะต้องน าสืบว่ามิได้
ต้องห้ามมิให้บังคับการช าระหนี้เอาแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้เกินกว่าตัวทรัพย์ที่เป็นประกัน9 

กรณีที่ศาลต้องยกฟ้อง เมื่อศาลพิจารณาแล้วไม่ได้ความจริงตามาตรา 9 หรือมาตรา 10 
กล่าวคือ เมื่อลูกหนี้น าสืบน าสืบหักล้างได้ว่าอาจช าระหนี้ได้ทั้งหมดหรือมีเหตุอ่ืนที่ไม่ควรให้
ลูกหนี้ล้มละลาย เมื่อข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของลูกหนี้ต้องด้วยข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีหนี้สิน
ล้นพ้นตัว ลูกหนี้ก็มีหน้าที่น าสืบหักล้างว่าลูกหนี้อาจช าระหนี้ได้ทั้งหมด หรือแม้จ าเลยไม่อาจช าระ
หนี้ได้ทั้งหมดแต่มีเหตุอ่ืนที่ไม่ควรให้ลูกหนี้ล้มละลาย ศาลก็ชอบที่จะพิพากษายกฟ้องเสียได้10 

จากมาตรา 14 ดังกล่าวท าให้เห็นได้ว่าประเด็นในคดีล้มละลายที่เป็นประเด็นส าคัญ
ประการหนึ่งคือ ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ ซึ่งในชั้นพิจารณาคดีนั้นโจทก์มีภาระการพิสูจน์
เพื่อให้ได้ความจริงว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ในการน าสืบดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดความยุ่งยากใน
กระบวนการพิจารณา ไม่ว่าจะเป็น ศาล เจ้าหนี้ผู้ เป็นโจทก์ หรือแม้กระทั้งตัวของลูกหนี้เอง 
กล่าวคือ โจทก์มีหน้าต้องบรรยายฟ้องและน าสืบให้เห็นว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว โดยค าว่า
หนี้สินล้นพ้นตัวก็ไม่ได้มีบัญญัติค านิยามเอาไว้โดยตรง มีเพียงการให้ความหมายของผู้เชี่ยวชาญ
กฎหมายล้มละลาย ซึ่งสอดคล้องไปในทางเดียวกันคือ มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน ทั้งข้อสันนิษฐาน
ของการมีหน้ีสินล้นพ้นตัวในปัจจุบันมีจ านวนถึง 9 ข้อ ถือว่ามีจ านวนมาก ท าให้เกิดความยุ่งยากใน
การด าเนินคดีล้มละลาย โจทก์มีหน้าที่น าสืบ ลูกหนี้สืบหักล้าง ศาลพิจารณาตีความ ดังจะเห็นได้
จากค าพิพากษาฎีกาจ านวนมากเกี่ยวกับเร่ืองลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ ท าให้การพิจารณาคดี
ไม่รวดเร็วเท่าที่ควร ในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีล้มละลายต้องค านึงค านึงถึงความเป็นเจ้าหนี้
                                                                 
 9  จาก พระรำชบัญญัติล้มละลำย พุทธศักรำช 2483 พระรำชบัญญัติจดัตั้งศำลล้มละลำยและวิธีพิจำรณำ
คดีล้มละลำย พ.ศ. 2542 ฉบับสมบูรณ ์(น. 52), โดย สมชัย ฑีฆาอุตมากร, 2553, กรุงเทพฯ: สยาม พริ้นติ้ง 
(ประเทศไทย). 
 10  แหล่งเดิม. 
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ทั้งหลายที่จะต้องได้รับเงินที่ลูกหนี้ค้างช าระแต่ตนโดยรวดเร็ว  เพราะในทางธุรกิจนั้นเจ้าหนี้
ทั้งหลายก็มักจะเป็นหนี้ผู้อ่ืนอีกทอดหน่ึงจึงต้องการน าเงินไปช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตนเอง จึงจ าต้อง
มีวิธีการเฉพาะในการจัดการกับบุคคลต่าง ๆ ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องท าให้คดีเป็นไปโดยเร็ว 
เพราะการที่คดีล่าช้า เนื่องจากการกระท าของบุคคลเพียงคนเดียวจะมีผลกระทบท าให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีทุกคนให้ได้รับความเสียหาย และเจ้าหนี้ทั้งหลายย่อมต้องการที่จะ
ได้รับช าระหนี้คืนเป็นจ านวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  

การที่เจ้าหนี้ลูกหนี้มีการต่อสู้ในการคดีล้มละลายเพียงเพราะประเด็นการมีหนี้สินล้น
พ้นตัวเพียงประเด็นเดียวย่อมไม่สอดคล้องกับการการพิจารณาคดีล้มละลายที่ต้องด าเนินการ
พิจารณาเป็นการเร่งด่วน ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากบทบัญญัติของกฎหมายที่เปิดช่องให้แก่เจ้าหนี้  
ลูกหนี้  ที่ไม่สุจริตใช้กฎหมายในทางที่ผิดไปจากเจตนารมณ์ของกฎหมายล้มละลายท าให้
กระบวนการล่าช้า ก่อให้เกิดผลเสียหาย ดังนั้นในประเด็นนี้จึงควรที่จะแก้ไขกฎหมายในส่วนของ
ค านิยามและข้อสันนิษฐานให้มีความหมายชัดเจนและมีข้อสันนิษฐานน้อยลงเพื่อลดการต่อสู้  
ในการพิจารณาคดีล้มละลาย 

ดังได้กล่าวมาแล้วว่าในกระบวนการช าระกิจการและทรัพย์สินนี้ได้มีการตัดกระบวน
พิจารณาชั้นค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดออกโดยให้มีผลเป็นค าสั่งช าระกิจการและทรัพย์สินแทน 
ดังนั้นในส่วนนี้เมื่อมีการน าหลักเกณฑ์ในการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายนี้มาใช้บังคับย่อมมีผล
เป็นการพิจารณาได้ว่า ลูกหนี้ที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้นั้นเข้าหลักเกณฑ์ที่ศาลจะมีค าสั่งให้ช าระ
กิจการและทรัพย์สินหรือไม่ ไม่เป็นการพิจารณาว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่ศาลจะมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาดอีกต่อไป 

ปัญหาดังกล่าวกระทบถึงกระบวนการในชั้นพิจารณาคดีล้มละลายโดยตรง ก่อให้การ
พิจารณาคดีล้มละลายโดยไม่จ าเป็น เสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เป็นประโยชน์  
 
4.4  ปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินอันแบ่งได้ในคดีล้มละลาย (Bankruptcy Estate) 

ทรัพย์สินอันอาจแบ่งได้ในคดีล้มละลาย หรือกองทรัพย์สินของลูกหนี้  (bankruptcy 
estate) หมายถึง ทรัพย์สินทั้งหลายที่ลูกหนี้มีอยู่ในเวลาเร่ิมต้นแห่งการล้มละลาย ทรัพย์สินที่ลูกหนี้
ได้มาภายหลังเวลาเร่ิมต้นแห่งการล้มละลายจนถึงเวลาปลดจากล้มละลาย และสิ่งของของบุคคลอ่ืน
ที่อยู่ในครอบครองหรืออ านาจสั่งการหรือสั่งจ าหน่ายของลูกหนี้ในทางการค้าหรือธุรกิจของลูกหนี้
ด้วยความยินยอมของเจ้าของอันแท้จริงโดยพฤติการณ์ท าให้เห็นว่าลูกหนี้ เป็นเจ้าของ ในขณะที่มี
การขอให้ล้มละลาย เว้นแต่ทรัพย์สินที่กฎหมายก าหนดยกเว้นไว้ (exempt) ทรัพย์สินที่เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ได้ด าเนินการสละสิทธิ ไม่น ามารวมไว้ในกองทรัพย์สิน (abandon) เจ้าพนักงานพิทักษ์
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ทรัพย์จะรวบรวมทรัพย์สินอันอาจแบ่งได้ในคดีล้มละลาย แล้วน ามาจ าหน่ายเพื่อประโยชน์แก่
เจ้าหนี้ทั้งหลาย 

ทรัพย์สินที่จะน ามาแบ่งช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ในคดีล้มละลายนั้นอาจเป็นทรัพย์สินของ
ลูกหนี้และทรัพย์ของผู้อ่ืนที่อยู่ในความครอบครองของลูกหนี้  ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ที่มีก่อนการ
ล้มละลาย หรือเป็นทรัพย์ที่ได้มาภายหลังล้มละลายจนถึงเวลาปลดจากล้มละลาย ซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในมาตรา 109 ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า 

มาตรา 109 ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นทรัพย์สินในคดีล้มละลายอันอาจแบ่งแก่
เจ้าหนี้ได ้

(1)  ทรัพย์สินทั้งหลายอันลูกหนี้มีอยู่ในเวลาเร่ิมต้นแห่งการล้มละลาย รวมทั้งสิทธิ
เรียกร้องเหนือทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน เว้นแต่ 

 ก.  เคร่ืองใช้สอยส่วนตัวอันจ าเป็นแก่การด ารงชีพ ซึ่งลูกหนี้รวมทั้งคู่สมรสและ
บุตรผู้เยาว์ของลูกหนี้ จ าเป็นต้องใช้ตามสมควรแก่ฐานานุรูป และ 

 ข.  สัตว์ พืชพันธุ์ เคร่ืองมือ และสิ่งของส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพของ
ลูกหนี้ราคารวมกันไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

(2)  ทรัพย์สินซึ่งลูกหนี้ได้มาภายหลังเวลาเร่ิมต้นแห่งการล้มละลายจนถึงเวลาปลดจาก
ล้มละลาย 

(3)  สิ่งของซึ่งอยู่ในครอบครองหรืออ านาจสั่งการหรือสั่งจ าหน่ายของลูกหนี้  ในทาง
การค้าหรือธุรกิจของลูกหนี้ ด้วยความยินยอมของเจ้าของอันแท้จริง โดยพฤติการณ์ซึ่งท าให้เห็นว่า
ลูกหนี้เป็นเจ้าของในขณะที่มีการขอให้ลูกหนี้นั้นล้มละลาย 

จะเห็นได้ว่าทรัพย์ตามมาตรา 109 (3) เป็นทรัพย์ของผู้อ่ืนที่ อยู่ในความครอบครอง 
หรืออ านาจสั่งการหรือสั่งจ าหน่ายของลูกหนี้  ในทางการค้าหรือธุรกิจของลูกหนี้ การที่สามารถยึด
มาช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ มาจากหลักที่ว่า ลูกหนี้ยึดถือทรัพย์นั้นเสมือนเป็นเจ้าของ (imputed 
ownership) จึงท าให้มีการยึดทรัพย์นั้นมาเพื่อเอามาช าระหนี้  ในการนี้ผู้เป็นเจ้าของไม่มีสิทธิเรียก
เอาทรัพย์นั้นคืน ทั้งนี้เพราะว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีสิทธิยึดได้ ซึ่งหากปรากฏว่าเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ไปยึดทรัพย์ของผู้อ่ืนที่ ไม่ใช่เป็นของลูกหนี้ ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่มีสิทธิยึด 
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเรียกเอาคืนได้11 อันเป็นหลักเดียวกันกับการร้องขัดทรัพย์  ตามประมวล
                                                                 

11  พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 158 บัญญัติว่า ผู้มีส่วนได้เสียคนใดเห็นว่า 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่มีสิทธิยึดทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใด  ให้คัดค้านต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เมื่อ 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รับค าคัดค้านแล้วให้สอบสวนและมีค าส่ัง ถ้าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ส่ังไม่ให้ถอน
การยึด ผู้นั้นมีสิทธิยื่นค าร้องขอต่อศาลภายในก าหนดเวลาสิบส่ีวัน นับแต่วันได้ทราบค าส่ังนั้น เมื่อศาลได้รับ 
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กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แต่ในกรณีของทรัพย์ตามมาตรา 109 (3) เจ้าของไม่สามารถจะเรียก
เอาทรัพย์นั้นคืนได้ แต่สามารถที่จะยื่นขอรับช าระหนี้ส าหรับราคาทรัพย์นั้นได้12 

การยึดทรัพย์ด้วยหลักของการที่ลูกหนี้ยึดถือทรัพย์เสมือนเป็นเจ้าของ ได้เป็นที่ยอมรับ
กันโดยทั่วไปแล้วว่า ไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบการค้าในสมัยปัจจุบันในหลายประเทศ
ได้ยกเลิกไม่ใช่หลักนี้ ในการยึดทรัพย์ของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย 

ในกรณีที่ลูกหนี้ได้โอนทรัพย์ไปโดยการฉ้อฉล13 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สามารถ
เรียกเอาคืนได้ และในกรณีที่ลูกหนี้ได้ช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อันเป็นการที่ท าให้เจ้าหนี้อ่ืนเสียเปรียบ 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็สามารถเรียกเอาคืนได้ หลักการนี้เป็นหลักที่กฎหมายล้มละลายถือว่าใน
กรณีที่ลูกหนี้อยู่ในสถานะที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้ ลูกหนี้มักจะเลือกช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้บางราย 
ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ  จึงเป็นการท าให้เจ้าหนี้ อ่ืนเสียเปรียบได้  ทั้งนี้เพราะทรัพย์เหล่านั้น 
ที่ลูกหนี้ได้ใช้ช าระหนี้ไปควรเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ของลูกหนี้ทุกคนไม่ใช่เป็นของคนใด
คนหน่ึงอันเป็นหลักที่ปรากฏในมาตรา 115 ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า 

มาตรา 115 การโอนทรัพย์สินหรือการกระท าใดๆ ซึ่งลูกหนี้ได้กระท าหรือยินยอมให้
กระท าในระหว่างระยะเวลาสามเดือนก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลังนั้นโดยมุ่งหมายให้
เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อ่ืน ถ้าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีค าขอโดยท าเป็นค าร้อง 
ศาลมีอ านาจสั่งเพิกถอนการโอนหรือการกระท านั้นได้ 

                                                                                                                                                                      

ค าร้องขอแล้วให้ศาลพิจารณาและมีค าส่ังช้ีขาดเหมือนอย่างคดีธรรมดาโดยเรียกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ามา  
สู้คดี. 

12  พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483   มาตรา 92 บัญญัติว่า บุคคลใดได้รับความเสียหายเพราะ
ส่ิงของของตนถูกยึดไปตามมาตรา 109 (3) ก็ดี หรือเพราะการโอนทรัพย์สิน หรือการกระท าใดๆ ถูกเพิกถอนตาม
มาตรา 115 ก็ด ีหรือ เพราะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ยอมรับทรัพย์สิน หรือสิทธิตามสัญญาตามมาตรา 122 ก็ดี 
มีสิทธิขอรับช าระหนี้ส าหรับราคาส่ิงของหรือหนี้เดิมหรือค่าเสียหายได้แล้วแต่กรณี  ภายในก าหนดเวลาตาม
มาตรา 91 แต่ให้นับจากวันที่อาจใช้สิทธิขอรับช าระหนี้ได้ ถ้าข้อโต้เถียงเป็นคดี ให้นับจากวันคดีถึงที่สุด. 

13  พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 113 บัญญัติว่า การขอให้ศาลเพิกถอนการฉ้อฉล
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขอได้โดยท าเป็นค าร้อง 

 พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483  มาตรา 114 บัญญัติว่า ถ้านิติกรรมที่ขอเพิกถอน 
การฉ้อฉลตามมาตรา 113 นั้น เกิดขึ้นภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลังนั้น หรือเป็น
การท าให้โดยเสน่หาหรือเป็นการที่ลูกหนี้ได้รับค่าตอบแทนน้อยเกินสมควร ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการ
กระท าที่ลูกหนี้และผู้ที่ได้ลาภงอกแต่การนั้นรู้อยู่ว่าเป็นทางให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบ. 
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ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแม้ลูกหนี้ได้ท าการช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้หากพิจารณาได้ว่าเป็นการ
ให้เปรียบแก่เจ้าหน้ีแล้ว ก็สามารถเพิกถอนน าเอาทรัพย์กลับเข้ามาในกองทรัพย์สินของลูกหนี้ได้14  

เมื่อศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายแล้ว  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะด าเนินการ
จ าหน่ายทรัพย์สินที่รวบรวมได้มา ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอ านาจขายตามวิธีที่สะดวกและ
เป็นผลดีที่สุดหากจะเป็นการขายโดยวิธีอ่ืนนอกจากการขายทอดตลาดจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมเจ้าหนี้15 ส าหรับการแบ่งทรัพย์สินเพื่อการช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้นั้นเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์แห่งมาตรา 124 ซึ่งได้ก าหนดไว้ว่า 

มาตรา 124 ทรัพย์สินซึ่งเหลือจากที่กันไว้ส าหรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายนั้น  
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องจัดการแบ่งให้เจ้าหนี้โดยเร็วการแบ่งทรัพย์สินต้องกระท าทุก
ระยะเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย เว้นแต่ศาลจะได้อนุญาตให้
ขยายเวลาต่อไปโดยมีเหตุสมควร 

จะเห็นได้ว่ามีการก าหนดว่าต้องมีการแบ่งทุกระยะเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ศาล
พิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย เมื่อได้มีการด าเนินการแบ่งทรัพย์สินไปจนในที่สุดลูกหนี้ไม่มี
ทรัพย์สินที่จะน ามาแบ่งได้อีกต่อไป เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะขอให้ศาลสั่งปิด16 

ในหลักการของกฎหมายล้มละลายนั้นควรรักษาทรัพย์สินและขัดขวางการแยก
ทรัพย์สินของลูกหนี้ออกเป็นส่วนๆ ก่อนเวลาที่เหมาะสมและสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มมูลค่าสูงสุด
ของทรัพย์สินของลูกหนี้และน ามาแบ่งให้แก่เจ้าหนี้ด้วยความเท่าเทียมกัน หลักการแบ่งทรัพย์สิน
ภายใต้หลักความเสมอภาค (pari passu) นี้การพิจารณาตามหลักแห่งความยุติธรรมและเพื่อ
ประโยชน์ร่วมกันของบรรดาเจ้าหนี้ โดยไม่ควรที่จะมีการแก่งแย่งกันบังคับเอากับกองทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ จึงมีหลักการแบ่งทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้ตามหลักสัดส่วน ซึ่งหมายถึง หลักความเท่า
เทียมกัน และได้รับส่วนแบ่งในอัตราที่เสมอกันในกองทรัพย์สินของลูกหนี้ระหว่างเจ้าหนี้ด้วยกัน 
โดยกฎหมายล้มละลายมีกระบวนการในการรวบรวมบรรดาทรัพย์สินของลูกหนี้และทรัพย์สินที่
น ามาแบ่งช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ในคดีล้มละลาย และกระบวนการรวบรวมบรรดาหนี้ทั้งหลายที่
ลูกหนี้มีอยู่ต่อบรรดาเจ้าหนี้ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงก าหนดช าระแล้วหรือไม่ก็ตาม เพื่อที่จะน าทรัพย์สิน
ทั้งหมดที่รวบรวมได้มาแบ่งเฉลี่ยให้กับบรรดาเจ้าหน้ีตามสัดส่วนแห่งหนี้ ตามหลักความยุติธรรมนี้ 
ต้องมีหลักเกณฑ์ควบคุมและรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้และเพิ่มพูนกองทรัพย์สินของลูกหนี้ให้มี

                                                                 
14  ระบบกฎหมำยล้มละลำยในประเทศไทย (น. 53-55). เล่มเดิม. 

 15  พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศกัราช 2483 มาตรา 123. 
 16  ระบบกฎหมำยล้มละลำยในประเทศไทย (น. 56). เล่มเดิม. 
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จ านวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะเหตุว่าถ้ากองทรัพย์สินของลูกหนี้มีจ านวนมากขึ้นเท่าใด 
ก็เป็นผลให้ส่วนแบ่งของเจ้าหนี้ที่จะได้รับตามหลักสัดส่วนมีจ านวนมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน 

ประเด็นปัญหานี้เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องมาจากปัญหาเกี่ยวกับมูลเหตุและหลักเกณฑ์ใน
การฟ้องคดีล้มละลายและปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ดังได้กล่าว
มาแล้วในหัวข้อ 4.2 และ 4.3 ตามล าดับ กล่าวคือ เมื่อมูลเหตุและหลักเกณฑ์ของกฎหมายล้มละลาย
ฉบับปัจจุบันมีหลักเกณฑ์ที่ท าให้ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการล้มละลายที่ไม่เหมาะสม ไม่จูงใจให้
ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายล้มละลายเพื่อช าระกิจการและทรัพย์สินเพราะเห็นว่าเป็นการ
ลงโทษที่รุนแรง ทั้งมีปัญหาในชั้นพิจารณาคดีที่มีข้อกฎหมายที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ท าให้การพิจารณา
ว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ ไม่เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ไม่สะดวก ก่อให้เกิดอุปสรรคใน
การตีความของศาล และคู่ความต่อสู้คดีเพื่อประวิงคดี เสียค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นจึงท าให้มูลค่าในกอง
ทรัพย์สินของลูกหนี้ลดน้อยถอยลงเพราะลูกหนี้สินเนื้อประดาตัวไปเสียก่อนแล้วจึงน ามาแบ่งช าระ
ให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย ผลที่ได้คือ ท าให้เจ้าหนี้ได้รับเฉลี่ยหนี้ในปริมาณที่น้อย หรือไม่ได้รับช าระ
หนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้เลย เน่ืองด้วยเพราะอุปสรรคปัญหาดังกล่าวเกี่ยวพันกัน 

ปัญหานี้เป็นปัญหาในชั้นบังคับคดี ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการสะสางหนี้ของลูกหนี้
เพื่อน ามาแบ่งเฉลี่ยให้แก่เจ้าหนี้ด้วยความเท่าเท่าเทียมกันและเป็นไปโดยเร็ว 
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บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 

จากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดของวิวัฒนาการกฎหมายล้มละลายในยุคแรก ตั้งแต่สมัย
โบราณถึงสมัยปัจจุบัน กฎหมายล้มละลายเป็นที่รู้จักกันดีและปฏิบัติกันอยู่ทั่วโลก และกว่าสามพัน
ปีมาแล้วที่ชนชาติยิวได้สร้างรูปแบบของการล้มละลายไว้ประการหนึ่ง  กล่าวคือ มีการปลดปล่อย
ลูกหนี้ให้หลุดพ้นจากหนี้สินในปีที่มีความส าคัญทางศาสนา ต่อมาชาวโรมันก็ได้รับเอามาบัญญัติ
ไว้เป็นประมวลกฎหมายล้มละลายที่เรียกว่า  The Cassio Bonarum ในสมัยจูเลียส ซีซาร์ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะปกป้องเจ้าหนี้ไว้จากการคดโกงของลูกหนี้  ในสมัยโรมันจึงได้เกิดกฎหมาย
ล้มละลายจากการที่ลูกหนี้ก่อหนี้ขึ้น และเมื่อหนี้ถึงก าหนดช าระลูกหนี้ไม่อาจปฏิบัติการช าระหนี้
ได้ก็จะถูกลงโทษเอากับเนื้อตัวร่างกายไม่ว่าจะเป็นตัวลูกหนี้เอง หรือกับลูกเมีย เพื่อให้ได้เงินมา
ช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ ภายหลังจึงได้มีพัฒนาการของแนวคิดบังคับกับทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อให้
ได้เงินมาช าระหนี้เท่านั้น ซึ่งแนวคิดในช่วงดังกล่าวนั้นมุ่งประสงค์ให้เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้ คืนมาก
ที่สุดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าหน้ี และให้ความส าคัญแก่เจ้าหน้ีมาก  

ทั้งนี้แนวคิดของกฎหมายล้มละลายในยุคต้นการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อให้
ได้มาซึ่งการช าระหนี้แก่เจ้าหน้ีนั้น ล้วนเกิดมาจากการที่เจ้าหนี้ฝ่ายเดียวใช้ก าลังบังคับเอาจากเนื้อตัว
ร่างกายด้วยการลงโทษ เช่น ทรมานจ าคุก หรือการบังคับเอาตัวลูกหนี้ออกขายเป็นทาส แม้ต่อมาจะ
ได้มีการผ่อนปรนจากการกระท าโดยตรงต่อเนื้อตัวร่างกายมากระท าต่อทรัพย์สินของลูกหนี้แทน 
แต่อย่างไรก็ตามมาตรการในการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้นั้นก็ยังคงเกิดขึ้นจากการบังคับ
ลูกหนี้ ซึ่งผลจากการบังคับลูกหนี้เป็นการบีบคั้นลูกหนี้ส่งผลให้ลูกหนี้ไม่ให้ความร่วมมือในการ
รวบรวมทรัพย์สิน ตลอดจนส่งผลให้ลูกหนี้พยายามปิดบังซ่อนเร้นทรัพย์สินของตนเพื่อหลีกเลี่ยง
ไม่ให้ถูกยึดออกขายช าระหนี้แก่เจ้าหนี้  ท าให้ในท้ายที่สุดไม่อาจรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้
ได้มากเท่าที่ควร ซึ่งขัดกับแนวคิดของกฎหมายล้มละลายในยุคต้นที่ว่ากฎหมายล้มละลาย  
มุ่งประสงค์เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าหน้ีเพื่อให้เจ้าหน้ีได้รับช าระหนี้ 

ต่อมาได้มีบทบัญญัติในเร่ือง การประนอมหนี้ขึ้นโดยอาศัยวิธีการลดจ านวนหนี้  โดย
เสียงส่วนใหญ่ที่ยินยอมให้ลดจ านวนหนี้ของเจ้าหนี้ก่อนที่จะมีการฟ้องล้มละลาย ซึ่งเป็นวิธีการที่
ช่วยเหลือมิให้ลูกหนี้ต้องล้มละลาย  และมีโอกาสหลุดพ้นจากหนี้สินได้  ในยุคต่อ ๆ มาได้มี
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บทบัญญัติในเร่ือง การปลดภาระหนี้ การปลดจากล้มละลาย โดยลูกหนี้สามารถหลุดพ้นจากการ
เป็นบุคคลล้มละลายและสามารถเร่ิมต้นชีวิตใหม่ได้หากเป็นลูกหนี้ผู้สุจริตแต่โชคร้าย ซึ่งต่อมา
กฎหมายล้มละลายในต่างประเทศก็ได้พัฒนาให้ลูกหนี้สามารถปลดจากล้มละลายได้โดยอัตโนมัติ
กล่าวคือลูกหนี้ที่ตกเป็นบุคคลล้มละลายจะมีก าหนดระยะเวลาที่สามารถหลุดพ้นจากการเป็นบุคคล
ล้มละลายภายใต้เงื่อนเวลา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ส าหรับลูกหนี้ผู้สุจริตแต่โชคร้าย ที่ให้ความร่วมมือ 
สามารถหลุดพ้นจากภาระหนี้ภายใต้กระบวนการปลดจากล้มละลายโดยอัตโนมัติได้ในที่สุด  

กล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่า  กฎหมายล้มละลายได้เปลี่ยนแนวคิดในการรวบรวม
ทรัพย์สินของลูกหนี้จากการบีบบังคับโดยลูกหนี้ไม่สมัครใจเป็นการชักจูงใจให้ลูกหนี้ให้ความ
ร่วมมือแก่เจ้าหนี้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่าง ๆ ที่ลูกหนี้จะได้รับจากความร่วมมือนั้น เช่น การประนอม
หนี้ การขยายระยะเวลาการช าระหนี้  การปลดภาระหนี้ภายใต้กระบวนการปลดจากล้มละลายโดย
อัตโนมัติเป็นต้น อย่างไรก็ตามในยุคสมัยที่มีการชักจูงใจลูกหนี้  และยุคสมัยแห่งการให้โอกาส
ลูกหนี้นั้น ได้มีแนวความคิดมาตรการอันเป็นทางเลือกอ่ืนที่จะไม่ต้องล้มละลาย (Non-Bankruptcy 
Alternatives) ขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกมิให้ลูกหนี้ต้องล้มละลายแต่เพียงเท่านั้น โดยมาตรการดังกล่าว
นั้นเกิดจากแรงผลักดันทางเศรษฐกิจและสังคมอันได้แก่  “การฟื้นฟูกิจการ” (Reorganization 
&Rehabilitation) ส าหรับ ลูกหนี้ผู้มีการประกอบกิจการ และสินเชื่อส่วนใหญ่ได้มีขึ้นเพื่อการ
ประกอบกิจการน้ัน ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการให้ลูกหนี้ไม่ต้องล้มละลายและสามารถอยู่รอดต่อไปได้  

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบพัฒนาการแนวความคิดของกฎหมายล้มละลายของต่างประเทศกับ
พัฒนาการในแนวคิดกฎหมายล้มละลายของประเทศไทย จะเห็นได้ว่ามีลักษณะที่ไม่แตกต่างกัน
กล่าวคือ ในยุคต้นของกฎหมายล้มละลายในประเทศไทยเมื่อลูกหนี้ก่อหนี้ขึ้นและไม่อาจช าระหนี้
คืนให้แก่เจ้าหนี้ได้ ก็จะถูกลงโทษเอาแก่เนื้อตัวร่างกาย เช่น ทรมาน เพื่อบังคับให้ลูกหนี้ช าระหนี้
หรือการน าตัวลูกหนี้ออกขายเป็นทาสเพื่อน าเงินมาช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ เช่นเดียวกัน  ซึ่ง
วัตถุประสงค์ดังกล่าวก็เพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้คืนนั้นเอง และการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้
เพื่อช าระหนี้ให้แก่เจ้าหน้ีนั้นก็เกิดขึ้นด้วยการบังคับโดยไม่สนใจว่าลูกหนี้จะเห็นชอบหรือไม่  ทั้งนี้
ก็เพื่อให้เจ้าหนี้เพียงฝ่ายเดียวที่ต้องได้รับการช าระหนี้คืน (มุมมองคุ้มครองฝ่ายเจ้าหนี้) และถึงแม้
ต่อมาจะเปลี่ยนแนวความคิดในการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ เป็นการ
บังคับเอาเฉพาะทรัพย์สินเท่านั้น ไม่มุ่งต่อเนื้อตัวร่างกายทั้งนี้การรวบรวมทรัพย์สินดังกล่าวก็เกิด
จากการ “บังคับ” เอาจากลูกหนี้ทั้งสิ้น  

กฎหมายล้มละลายในยุคต่อมาได้บัญญัติเพิ่มเติมในเร่ือง  “การประนอมหนี้ก่อน
ล้มละลาย” ซึ่งเป็นวิธีการในการป้องกันไม่ให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายหากลูกหนี้สามารถ
ประนอมหนี้กับบรรดาเจ้าหนี้ได้ส าเร็จก่อนที่ศาลจะมีค าพิพากษาให้ล้มละลายนอกจากนี้ยังมี

DPU



133 

บทบัญญัติในเร่ือง “การยกเลิกการล้มละลาย” การประนอมหนี้ภายหลังล้มละลาย “การปลดจาก
ล้มละลาย” ซึ่งเป็นวิธีการที่ท าให้สิ้นสุดกระบวนการล้มละลาย อันเป็นบทบัญญัติที่แสดงถึงการเปิด
โอกาสให้ลูกหนี้ได้หลุดพ้นจากการตกเป็นบุคคลล้มละลาย และแสดงออกถึงแนวความคิดในการ
ให้อภัยลูกหนี้ แต่แนวความคิดของกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยยังไม่พัฒนาในเห็นเป็น
รูปธรรมมากนัก จะเห็นได้จากกฎหมายล้มละลายของไทยยังขาดบทบัญญัติของกฎหมายที่จ าเป็น
เน่ืองจากยังไม่ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า
ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. .... ได้ก าหนดแนวคิด หลักเกณฑ์ ที่มีความสอดคล้องตาม
กฎหมายล้มละลายยุคใหม่ และมีมาตรฐาน เป็นการสากลแล้ว ส่วนจะสมเหมาะกับสังคมไทย
หรือไม่ จะต้องพิจารณากันอีกส่วนหนึ่งต่างหากจากกัน ทั้งนี้เพื่อให้กฎหมายล้มละลายมีความ
เหมาะกับสภาพ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และสามารถบังคับใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

หลักเกณฑ์ในการเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายล้มละลายของไทย เป็นบทบัญญัติที่
ตกทอดมาแต่ดั้งเดิมจึงไม่สอดคล้องกับความคิดของกฎหมายล้มละลายสมัยใหม่  และมีความ
แตกต่างจากต่างประเทศทั้งในกลุ่มประเทศที่ใช้กฎหมายจารีตประเพณีและกลุ่มประเทศที่ใช้
กฎหมายลายลักษณ์ อักษร  ทั้ งยั งแตกต่ างจากแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของ
คณะกรรมาธิการว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ  ซึ่งถือได้ว่าเป็น
กฎหมายล้มละลายระหว่างประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยไม่ได้มีการ
แก้ไขปรับปรุงเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้ว แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยก็ได้มี
ความพยายามที่จะแก้ไขเพื่อให้เป็นมาตรฐานสากล ตรงตามแนวคิดกฎหมายล้มละลายสมัยใหม่ 
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยปรากฏจากร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย 
พ.ศ. .... นั้นเอง 

เมื่อพิจารณาแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของคณะกรรมาธิการว่าด้วยกฎหมาย
การค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (UNCITRAL) พบความสอดคล้องในระดับหนึ่งก็คือ  
มีการน า “การไม่สามารถช าระหนี้ของลูกหนี้เมื่อหนี้ถึงก าหนดช าระ” มาใช้เป็นเกณฑ์ประการหนึ่ง
ประการเดียว หรือร่วมกับเกณฑ์อื่นในเงื่อนไขของการเร่ิมคดีล้มละลาย 

เมื่อพิจารณากลุ่มประเทศที่ใช้กฎหมายจารีตประเพณี  ประเทศอังกฤษ กฎหมาย
ล้มละลายของประเทศอังกฤษเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้และลูกหนี้สามารถยื่นขอให้ตนเองล้มละลายได้  
ในส่วนของลูกหนี้นั้นไม่ว่าจะเป็นกรณีเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็สามารถยื่นขอให้ตนเอง
ล้มละลายได้ ซึ่งโดยหลักแล้วลูกหนี้จะต้องพิสูจน์ต่อศาลว่าตนไม่สามารถช าระหนี้ได้  (Unable to 
pay his debts) ในกรณีที่เจ้าหนี้เป็นผู้ยื่นขอให้ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการล้มละลายนั้นกฎหมาย
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ล้มละลายของอังกฤษใช้หลักเกณฑ์ว่าเมื่อมีเหตุการณ์ตามข้อสันนิษฐานที่กฎหมายก าหนดไว้แล้ว ก็
ถือว่าลูกหนี้นั้นไม่สามารถช าระหนี้ได้ (Inability to pay his debts) การยื่นขอให้ลูกหนี้ที่เป็นบุคคล
ธรรมดาล้มละลายนั้น กฎหมายก าหนดว่าหนี้ที่ใช้เป็นฐานในการฟ้องคดีจะต้องเป็นหนี้ที่ลูกหนี้ 
ไม่สามารถช าระได้ หรือไม่มีความหวังว่าจะสามารถช าระได้  ซึ่งเข้าบทนิยามค าว่า “ไม่สามารถ
ช าระหนี”้ (Inability to pay) ตามกฎหมายล้มละลายฉบับปี ค.ศ. 1986 มาตรา 268 อันก่อให้เกิดฐาน
ในการฟ้องคดีสองกรณีด้วยกัน กล่าวคือ 

1.  เจ้าหนี้ได้ส่งหนังสือเรียกให้ลูกหนี้ช าระหนี้แล้ว  แต่ลูกหนี้ไม่ช าระหนี้หรือให้
ประกันภายในสามสัปดาห์ หรือหากเป็นกรณีที่หนี้ยังไม่ถึงก าหนดช าระ แต่จะครบก าหนดช าระ
ภายในเวลาแน่นอนในอนาคต เจ้าหนี้ก็อาจส่งหนังสือไปเรียกให้ลูกหนี้แสดงให้เป็นที่พอใจว่าเมื่อ
ถึงก าหนดช าระหนี้แล้ว ลูกหนี้จะช าระได้อย่างไร หากภายในสามสัปดาห์ ลูกหนี้ไม่สามารถแสดง
ให้เห็นเป็นที่พอใจได้แล้วเจ้าหนี้ก็สามารถยื่นขอให้ลูกหนี้ล้มละลายได้  (Statutory Demand)  
ในบางกรณี กฎหมายเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ยื่นขอให้ลูกหนี้ล้มละลายก่อนครบก าหนดสามสัปดาห์ได้ 
หากปรากฏว่า ทรัพย์สินของลูกหนี้จะเสื่อมหรือลดน้อยถอยลงเมื่อครบสามสัปดาห์  

2.  การบังคับคดีทางแพ่งในหนี้ของเจ้าหนี้ผู้ยื่นขอให้ลูกหนี้ล้มละลายไม่เป็นผล 
(Unsatisfied Execution) 

ข้อสันนิษฐานว่าลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ทั้งสองกรณีดังกล่าวมีขึ้นเพื่อความ
สะดวกและลดค่าใช้จ่ายของเจ้าหนี้ อย่างไรก็ตาม หากไม่เข้าทั้งสองกรณีดังกล่าวแล้ว เจ้าหนี้ก็อาจ
ยื่นขอให้ลูกหนี้ล้มละลายโดยอ้างเหตุว่าลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้เมื่อถึงก าหนด (Inability to 
pay his debts when it falls due) หรือลูกหนี้มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สินได้ในส่วนของลูกหนี้ซึ่งเป็น
นิติบุคคลนั้น โดยพิสูจน์ถึงสภาวะทางการเงินของลูกหนี้ในทางความเป็นจริงว่าลูกหนี้ไม่สามารถ
ช าระหนี้ได้เมื่อถึงก าหนดช าระ (Cash Flow Test)  หรือจ านวนหนี้สินต่อสินทรัพย์ของบริษัท
ลูกหนี้ในทางบัญชีว่าลูกหนี้มีสินทรัพย์น้อยกว่าความรับผิด (Balance Sheet Test)  

ประเทศสหรัฐอเมริกา การเข้าสู่กระบวนการล้มละลายตาม Chapter 7 คือการร้องขอให้
จัดให้มีการช าระบัญชีทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อน าออกช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ทั้งปวง  (liquidation) โดย
ในการยื่นค าร้องขอต่อศาลเพื่อเข้าสู่กระบวนการล้มละลายนั้นอาจยื่นโดยลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ก็ได้ 
หากเป็นการยื่นค าร้องขอโดยลูกหนี้ จะถือว่าศาลจะมีค าสั่งตามที่ร้องขอ (order for relief) ทันทีโดย
ไม่จ าเป็นต้องนั่งพิจารณา หากเป็นกรณีที่เจ้าหนี้เป็นฝ่ายยื่น ศาลจะก าหนดวันนั่งพิจารณาโดยเร็ว 
หากพิจารณาแล้วพบว่าเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้  คือ ลูกหนี้มีพฤติกรรมไม่ช าระหนี้ใด ๆ ตาม
ก าหนดเวลาที่ต้องช าระ โดยหนี้ดังกล่าวมิใช่หนี้ซึ่งเจ้าหนี้น ามาฟ้อง หรือภายใน 120 วันก่อนการ
ยื่นค าขอ มีการแต่งตั้งผู้ดูแลทรัพย์สิน (custodian) หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (receiver) หรือ
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ตัวแทน (agent) เข้ามาดูแลหรือครอบครองทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งเป็นการบังคับทรัพย์อันเป็น
หลักประกันของเจ้าหนี้มีประกัน ศาลจะมีค าสั่งตามที่ร้องขอ 

เมื่อพิจารณาตามกลุ่มประเทศที่ใช้กฎหมายลักษณ์อักษร สาธารณรัฐฝร่ังเศส กฎหมาย
ฝร่ังเศสว่าด้วยกิจการที่ประสบปัญหาการเงินได้ก าหนดเกณฑ์ของกิจการที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการ
ล้มละลายหรือกระบวนการฟื้นฟูกิจการไว้เป็นเกณฑ์เดียวกัน คือ กิจการลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้
ได้ กล่าวคือ กิจการลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ที่ถึงก าหนดช าระ (passif exigible) ด้วยสินทรัพย์ที่
ตนสามารถน ามาช าระหนี้ได้โดยทันที (actif disponible)ได้ อย่างไรก็ตาม แม้เกณฑ์เบื้องต้นของ
การเข้าสู่กระบวนการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้จะเป็นเกณฑ์เดียวกัน แต่ผู้มีสิทธิเร่ิมคดี
จะต้องร้องขอต่อศาลพาณิชย์  (หรือศาลจังหวัด)ให้เร่ิมกระบวนการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้  (le 
redressement judiciaire) เสียก่อน และได้ก าหนดบทนิยามของค าว่า“ลูกหนี้ตกอยู่ในสถานะที่ไม่
สามารถช าระหนี้ได้” (“Cessation de paiement”) ว่าหมายความว่า “ความไม่สามารถที่จะช าระหนี้ที่
ถึงก าหนดช าระแล้วด้วยสินทรัพย์ที่สามารถน ามาช าระหนี้โดยทันทีได้”  สถานะของลูกหนี้ที่ไม่
สามารถช าระหนี้ได้จึงอาจเป็นผลมาจากการขาดสภาพคล่อง (une absence de disponibilité) หรือ
การหยุดให้ความช่วยเหลือทางการเงินของธนาคาร (un retrait des soutiens bancaires) 

เมื่อพิจารณาตามร่างตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. .... ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ 
ในการเข้าสู่กระบวนการช าระกิจการและทรัพย์สินไว้คือ ลูกหนี้ไม่อยู่ในฐานะที่จะช าระหนี้ได้ และ
มีข้อสันนิษฐานของกรณีที่ลูกหนี้ไม่อยู่ในฐานะที่จะช าระหนี้ได้จ านวนห้าข้อด้วยกัน  และจะมี
หลักเกณฑ์ทั้งทางด้านการพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามบทพิสูจน์ทางบัญชี  (Balanec sheet test) และ
หลักเกณฑ์ที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามบทพิสูจน์ตามกระแสเงินสด (Cash flow test)  

จึงสรุปได้ว่ากฎหมายล้มละลายสมัยใหม่มีแนวการบัญญัติกฎหมายไปท านองเดียวกัน
ว่า เกณฑ์ที่จะเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายล้มละลาย คือ “ลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะช าระหนี้
ได้” ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ของไทย  
ที่มีหลักเกณฑ์ในการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายคือ “การมีหนี้สินล้นพ้นตัว” 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากการที่ ได้ศึ กษากฎหมายล้มละลายฉบับปั จจุบันของประ เทศไทย  ตาม
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 พบว่าหลักเกณฑ์ในการเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย
ล้มละลายยังไม่ได้รับการแก้ไขจึงมีปัญหาอยู่หลายประการและไม่สอดคล้องกับแนวคิดกฎหมาย
ล้มละลายยุคใหม่ ไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้ 
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 5.2.1  กรณีเกี่ยวกับความเป็นมาตรฐานสากลของพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 
หลักเกณฑ์ในการเข้าสู่กระบวนการช าระกิจการและทรัพย์สินตามกฎหมายล้มละลาย

นั้น ควรแก้ไขจากค าว่า “ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว” เป็น “ลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะช าระหนี้” เพื่อ
แก้ไขปัญหากฎหมายล้มละลายที่ไม่ทันสมัย ไม่มีมาตรฐานสากล ให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศที่
ได้มีการแก้ไขกฎหมายล้มละลายไปก่อนหน้าแล้ว และสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การจากที่ได้ศึกษาระบบกฎหมายล้มละลายในปัจจุบัน พบว่าหลักเกณฑ์ในการเข้าสู่
กระบวนการล้มละลายนั้น ตามแนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายข้ามชาติของ (UNCITRAL)  
กลุ่มประเทศที่ใช้กฎหมายจารีตประเพณี อาทิเช่น ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศ
ที่ใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษร อาทิเช่น สาธารณรัฐฝร่ังเศส ต่างใช้หลักเกณฑ์ในการเข้าสู่
กระบวนการล้มละลายของลูกหนี้ไปในท านองเดียวกันคือ หลักเกณฑ์ “ลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะ
ช าระหนี้ได”้ และในปัจจุบันกระบวนการตามกฎหมายล้มละลายได้มีการเพิ่มเติมกระบวนการช าระ
กิจการและทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเพื่อใช้บังคับกับกลุ่มประเภทของลูกหนี้ที่มีกิจการ ดังนั้นเพื่อให้
หลักเกณฑ์ในการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายใช้บังคับได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด  ควรที่จะใช้ใน
กระบวนการช าระกิจการและทรัพย์สินเท่านั้น เพราะถ้าใช้ในกระบวนการล้มละลายตามกฎหมาย
ฉบับปัจจุบัน ย่อมไม่มีประโยชน์ที่จะให้ลูกหนี้ล้มละลายเร็วขึ้น ซึ่งเป็นโทษต่อลูกหนี้ เศรษฐกิจ
และสังคม และเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถน าไปบังคับใช้ในคดีฟื้นฟูกิจการได้ด้วย ซึ่ง 
จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการป้องการล้มละลายเหมือนเช่นกฎหมายล้มละลายฝร่ังเศส 

และเพื่อเป็นการรองรับข้อพิพาทระหว่างประเทศของกฎหมายล้มละลายซึ่งได้มีการ
พัฒนาแนวความคิดของหลักการล้มละลายข้ามชาติ(cross-border insolvency)  ที่จะใช้บังคับเป็น
กฎหมายร่วมกันระหว่างประเทศโดยมีพื้นฐานของบทบัญญัตกิฎหมายอันหน่ึงอันเดียวกันก่อน 
 5.2.2  กรณีเกี่ยวกับการก าหนดมูลเหตุและหลักเกณฑ์ในการฟ้องคดีล้มละลาย 

หลักเกณฑ์ในการเข้ากระบวนการตามกฎหมายล้มละลายนั้น ควรจะมีหลักเกณฑ์เดียว 
คือ “ลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะช าระหนี้” ไม่น าหลักเกณฑ์อ่ืนมาใช้บังคับอย่างกฎหมายล้มละลายของ
สหรัฐอเมริกาเพราะอาจท าให้เกิดความยุ่งยากในการพิจารณา และต่อสู้คดีเหมือนดังเช่นในปัจจุบัน 

การพิสูจน์ถึงสถานะของลูกหนี้ที่ไม่อยู่ในสถานะช าระหนี้ได้  ควรพิสูจน์จากสภาวะ
ทางการเงินของลูกหนี้ในทางความเป็นจริงว่าลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้เมื่อถึงก าหนดช าระ 
(Cash Flow Test)  และจ านวนหนี้สินต่อสินทรัพย์ของลูกหนี้ในทางบัญชีว่าลูกหนี้มีสินทรัพย์  
น้อยกว่าความรับผิด (Balance Sheet Test) เหมือนประเทศอังกฤษเพื่ออุดช่องว่างของกฎหมายหาก 
ไม่เข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง 
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ในกรณีของค าว่า “ฐานะ” กับ “สถานะ” ผู้เขียนเห็นว่า ควรจะใช้ค าว่า “สถานะ” เพราะ
ค าดังกล่าวมุ่งถึงทรัพย์สินของบุคคลมากกว่า ต่างกับค าว่า “ฐานะ” ที่มุ่งถึงตัวบุคคลโดยตรง 

เงื่อนไขในการเข้าสู่กระบวนการช าระกิจการและทรัพย์สินตามกฎหมายล้มละลายนั้น  
ผู้เขียนเห็นว่าควรจ าเป็นที่จะผ่านการฟื้นฟูกิจการมาก่อน เพื่อป้องกันการล้มละลายและเกิด
ประโยชน์มากกว่าในกรณีที่ลูกหนี้ฟื้นฟูกิจการส าเร็จดังเช่นกฎหมายของสาธารณรัฐฝร่ังเศส ดังนั้น
จึงควรก าหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นเงื่อนไขในการเข้าสู่กระบวนการช าระกิจการและทรัพย์สินตาม
กฎหมายล้มละลาย โดยจะต้องผ่านการฟื้นฟูกิจการมาก่อน และในการบังคับใช้กฎหมายนั้น 
ก็มุ่งหมายเฉพาะกับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่มีกิจการประกอบการค้าและธุรกิจเท่านั้น  
ไม่น าไปบังคับใช้กับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีรายได้ประจ า  เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าสู่
กระบวนการล้มละลายโดยไม่เหมาะสมระหว่างบุคคลที่มีสถานะแตกต่างกัน 

ในกรณีของร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. .... มาตรา 4(2) นั้นเป็นกรณีที่เจ้าหนี้ยื่น
ค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งช าระกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ก าหนดจ านวนหนี้ขั้นต่ าไว้จ านวน 
50,000 บาท พิจารณาได้ว่าจ านวนหนี้ขั้นต่ าดังกล่าวมีจ านวนที่น้อยเกินไปเพราะเมื่อน ามาปรับใช้
กับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยแล้วพบว่าไม่สอดคล้องเนื่องจากในประเทศไทยยังไม่ใช่
ประเทศที่เจ้าหนี้ ลูกหนี้ เข้าสู่กระบวนการล้มละลายอย่างสุจริตโดยแท้จริง ดังนั้นผู้เขียนจึงเห็นว่า
การก าหนดจ านวนหนี้ขั้นต่ าให้ถือตามหลักเกณฑ์ที่บังคับใช้ตามกฎหมายล้มละลายฉบับปัจจุบัน 
 5.2.3  กรณีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 

ควรก าหนดให้มีค านิยามของ “ลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะช าระหนี้ได้” เพื่อความ
ชัดเจนของความหมายที่ไม่ต้องแปลความกัน และเป็นแนวทางในการใช้ดุลพินิจในการตีความของ
ศาล โดยค้นหาจากเจตนารมณ์ของกฎหมายที่บัญญัติไว้ผ่านค านิยาม เพื่อแก้ไขปัญหาการต่อสู้คดี
ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้โดยไม่จ าเป็น 

ในส่วนข้อสันนิษฐานของกฎหมายนั้น  ผู้ เขียนเห็นว่าควรที่ จะมีบทบัญญัติข้อ
สันนิษฐานของกฎหมาย กรณีลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะช าระหนี้ได้  เป็นตัวอย่างแนวทาง โดย
ก าหนดข้อสันนิษฐานไว้เฉพาะที่เห็นว่าจ าเป็น เป็นข้อที่ชัดแจ้ง ไม่ต้องมีจ านวนมาก โดยผู้เขียนเห็น
ด้วยกับการร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. .... ในมาตรา 3(1)-(4) แต่ไม่เห็นด้วยกับ มาตรา 3(5) 
เพราะเป็นบทบัญญัติที่ไม่มีความจ าเป็นและเกินเลยไป เพราะข้อสันนิษฐานดังกล่าวได้ปะปนอยู่ใน
ข้อสันนิษฐานอ่ืนแล้ว ประกอบกับเป็นบทบัญญัติตามกฎหมายล้มละลายฉบับปัจจุบันที่ไม่ค่อยจะ
ได้ใช้บังคับ ทั้งอยู่ในดุลพินิจศาลที่จะตีความได้โดยไม่ยาก 

โดยในกระบวนการช าระกิจการและทรัพย์สินนั้นได้มีการตัดกระบวนพิจารณาชั้น
ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดออกโดยให้มีผลเป็นค าสั่งช าระกิจการและทรัพย์สินแทน ดังนั้นในส่วนนี้
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เมื่อมีการน าหลักเกณฑ์ในการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายกรณลีูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะช าระหนี้ได้นี้
มาใช้บังคับย่อมมีผลเป็นการพิจารณาของศาลได้ว่า ลูกหนี้ที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้นั้นเข้าหลักเกณฑ์
ที่ศาลจะมีค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สินได้หรือไม่ ไม่เป็นการพิจารณาว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่ศาล
จะมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดได้หรือไม่อีกต่อไป 
 5.2.4  กรณีเกี่ยวกับทรัพย์สินอันแบ่งได้ในคดีล้มละลาย 

เมื่อน าหลักเกณฑ์ “ลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะช าระหนี้ได้” ซึ่งเป็นมูลเหตุในการเข้าสู่
กระบวนการช าระกิจการและทรัพย์สินตามกฎหมายล้มละลายมาใช้บังคับแล้วย่อมเห็นได้ว่า ลูกหนี้
มีกองทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากกว่าหลักเกณฑ์การมีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายล้มละลายในปัจจุบัน
เพราะเป็นการเร่ิมต้นกระบวนการช าระกิจการและทรัพย์สินก่อนที่ลูกหนี้จะมีหนี้สินล้นพ้นตัว โดย
ไม่รอให้ลูกหนี้อยู่ในสถานะที่ตกต่ าที่สุดในการประกอบธุรกิจ กิจการ แล้วกฎหมายล้มละลายจึงจะ
เข้ามาจัดการ แต่เป็นการเข้ามาช่วยเหลือก่อนที่ลูกหนี้จะย่ าแย่จนเกินไป และในกระบวนการช าระ
กิจการและทรัพย์สินนั้นยังคงไว้ซึ่งกิจการของลูกหนี้ โดยใช้ประโยชน์จากความสามารถของลูกหนี้
อย่างสูงสุด ลูกหนี้ไม่ได้ตกอยู่ในสถานะล้มละลายเช่นแต่ก่อนแต่อย่างใด ไม่ถูกตัดออกจาก
เศรษฐกิจและสังคมหรือการตายไปแล้วในทางแพ่ง จึงท าให้กองทรัพย์สินของลูกหนี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
เมื่อช าระสะสางกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้เสร็จสิ้นแล้วย่อมมีผลให้เจ้าหน้ีได้รับส่วนแบ่งเฉลี่ย
การกองทรัพย์สินของลูกหนี้เพิ่มมากขึ้น และลูกหนี้สามารถเร่ิมต้นด าเนินกิจการใหม่ได้ทันที  
จึงเห็นได้ว่าเป็นประโยชน์แก่ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้  จึงเป็นการแก้ไขในส่วนของทรัพย์สินที่อาจ 
แบ่งได้ในคดีล้มละลายให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้การแก้ไขการเข้าสู่กระบวนการช าระกิจการและทรัพย์สินตามกฎหมายล้มละลาย
ดังกล่าว จะมีส่วนช่วยให้กฎหมายล้มละลายของประเทศไทยมีความก้าวหน้า ทันสมัย แก้ไขปัญหา
ในด้านต่าง ๆ ได้พอสมควร แต่จะบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ เพียงใด บุคคลที่
เกี่ยวข้องย่อมมีความส าคัญมากกว่ากฎหมาย และการแก้ไขกฎหมายล้มละลายก็ควรจะแก้ไข 
ทั้งระบบเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

DPU



บรรณานุกรม 
 

  

DPU



140 

บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 
 

หนังสือ 
 

กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม. (2550). แนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของคณะกรรมาธิการ
ว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ UNCITRAL. กรุงเทพฯ:  
ผู้แต่ง. 

กรมบังคับคดี และสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2554). บทบาทของ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการจัดการกิจการ และทรัพย์สินของลูกหนี้  (รายงาน
ผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 

กฤษดา ทุ่งโชคชัย. (2539). หลักการเสมือนเป็นเจ้าของ  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) . 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย. (2542). มาตรการฟื้นฟูลูกหนี้ที่มีกิจการขนาดเล็กภายใต้กฎหมายล้มละลาย  
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ถนอมนวล เชื้อบุญชัย. (2532). การฟื้นฟูองค์กรธุรกิจที่ประสบปัญหาทางการเงิน  (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ทวี กสิยพงศ์ .  (2526).  ค าอธิบายกฎหมายล้มละลายพร้อมด้วยระเบียบปฏิบัติ .  กรุงเทพฯ:  
กรุงสยามการพิมพ์. 

ธัญญานุช ตันติสกุล. (2552, มกราคม – เมษายน). “คดีล้มละลายของลูกหนี้บุคคลธรรมดาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา.”  

ธานินทร์ กรัยวิ เชียร.  (2521).  ค าอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  เล่ม 1  
(พิมพ์คร้ังที่ 2). กรุงเทพฯ:  ชวนพิมพ์. 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพาณิชย์. 
ปรีชา พานิชวงศ์. (2516). คู่มือกฎหมายล้มละลาย. กรุงเทพฯ: นิติบรรณาการ.  
ปรีชา พานิชวงศ์. (2540). ค าอธิบายกฎหมายล้มละลาย. กรุงเทพฯ: นิติบรรณาการ. 

DPU



141 

ปิยะพัชร คล้อยเคลื่อน. (2554). ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. .... : ศึกษาเฉพาะกรณีการ 
ร้องขอให้ช าระ กิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดา  (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต. 

พงศ์เทพ หาญนาคะเจริญ. (2548). การล้มละลายโดยสมัครใจของบุคคลธรรมดา  (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต) กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พุทธศักราช 2542. 
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483. 
พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร. (2553, มกราคม – มีนาคม). “การแก้ไขกฎหมายล้มละลาย โดยปรับปรุง 

ทั้งฉบับ (ตอนที่ 1),” วารสารกระบวนการยุติธรรม, 1(3), 29-31. 
พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร. (2553, เมษายน – มิถุนายน). “การแก้ไขกฎหมายล้มละลาย โดยปรับปรุงทั้งฉบับ 

(ตอนที่ 2),” วารสารกระบวนการยุติธรรม, 2(3), 6, 8-9. 
พิชัย นิลทองค า. (2544). การฟ้องคดีล้มละลายและวิธีปฏิบัติในศาลล้มละลายกลาง.  กรุงเทพฯ: 

อฑตยามิเล็นเนียน. 
พิชัย นิลทองค า. (ม.ป.ป.). การใช้ดุลยพินิจตัดสินใจของผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง ต่อการรับค าร้อง

ขอฟื้นฟูกิจการ และการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ  (รายงาน
ผลการวิจัย). กรุงเทพฯ. 

ภิเษก ชัยนิรันดร์. (2544). การบริหารสินเชื่อ. กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
ภูมิ โชคเหมาะ. ประวัติกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของประเทศฝร่ังเศสเปรียบเทียบกับ

ประเทศไทย (เอกสารประกอบการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรามค าแหง). กรุงเทพฯ. 
ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. .... 
วิชา มหาคุณ. (2548). “บทบาทของศาลยุติธรรมในการแก้ไขวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศ,”  

ระพี, 98. 
วิชา มหาคุณ. (2541). กฎหมายล้มละลายฉบับสมบูรณ์ (พิมพ์คร้ังที่ 6). กรุงเทพฯ: นิติบรรณาการ. 
วิชา มหาคุณ. (2549). กฎหมายล้มละลายฉบับสมบูรณ์ (พิมพ์คร้ังที่ 11). กรุงเทพฯ: นิติบรรณาการ. 
วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ. (2543). กฎหมายฟื้นฟูกิจการ. กรุงเทพฯ: หรรษา. 
สมชัย ฑีฆาอุตมากร. (2553). พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 พระราชบัญญัติจัดตั้ง 

ศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย  พ.ศ. 2542 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ:  
สยาม พริ้นต้ิง (ประเทศไทย). 

สมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธิ์ . (2542, กันยายน). “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายฝร่ังเศสว่าด้วย 
บริษัทที่ประสบ ปัญหาทางการเงิน,” วารสารนิติศาสตร์, 29(3), 492, 496.  

DPU



142 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2547). ระบบกฎหมายล้มละลายในประเทศไทย . กรุงเทพฯ: 
สถาบันกรมพัฒนาเศรษฐกิจ. 

สุโขทัยธรรมาธิราช.  (2549). เอกสารการสอนชุดวิชาระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ  
(พิมพ์คร้ังที่ 5). นนทบุรี: สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

สุธีร์ สุภนิตย์. (2542 ). หลักกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ  (พิมพ์คร้ังที่ 2) กรุงเทพฯ:  
วิญญูชน.  

สุธีร์ สุภนิตย์. (2552 ).หลักกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ (พิมพ์คร้ังที่ 8) กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
สุนัย มโนมัยอุดม. (2527). ระบบกฎหมายอังกฤษ. กรุงเทพฯ: ประยุรวงศ์. 
สุภาวดี วัฒนานนท์. (2551). บทบาทของศาลในคดีล้มละลาย: ศึกษาเฉพาะกรณีการพิจารณาและ

การมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ เด็ดขาด  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) . กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

สุรพันธ์ ตันธนาสุวัฒน์. (2550). มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ไม่ให้เป็นบุคคลล้มละลาย  (รายงาน
วิชาการ). กรุงเทพฯ: วิทยาลัยยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม. 

หลวงสารกิจปรีชา. (2506). ค าสอนชั้นปริญญาตรี กฎหมายลักษณะล้มละลาย. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

อภิรดี ประมวลศักดา. (2546). การประยุกต์ใช้แบบจ าลองโพรบิท (Probit Model) ในการประเมิน
ปัจจัยบ่งชี้คุณภาพลูกหนี้สินเชื่อ (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

อัจฉรา ประจันนวล. (2540). ปัญหาความล่าช้าในการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย   
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

เอ้ือน ขุนแก้ว. (2556). กฎหมายล้มละลาย (พิมพ์คร้ังที่ 11). กรุงเทพฯ: กรุงสยาม พับลิชชิ่ง. 
 
ภาษาต่างประเทศ 
 
American Jurisprudence. (1991). Vol.9 (2nd ed). St.Paul, Minn: Lawyers Cooperative. 
Commercial Code. 
Dainei R. Cowans and Foe Lee. (1982). Cowans Bankruptcy Law and Practice: Practice and 

procedure under the new bankruptcy. St. Paul, Minn: West Pub. Co. 
Douglas G. Baird & Thomas H. Jackson. (n.d). Cases. Problems, and Material on Bankruptcy. 

USA.: Little, Brown & Company (Canada). 

DPU



143 

Goode, R.M. (n.d.). Principles of corporate Insolvency Law.   
Halsbury's Laws of England (4th ed) Vol.37. Practice and Procedure. 
lan F. Fletcher. (1990). The Law of Insolvency. London: Sweet & Maxwell. 
lan F. Fletcher. (2002). The Law of Insolvency. London: Sweet & Maxwell. 
Insolvency Act 1986. 
Jack, T.H. (1986). The Logic and Limits of Bankruptcy Law.  U.S.A. Harvard University 
J.H. Thomson. (1972). The Principles of Bankruptcy Law. London: HFL (PULISHERS). 
Kenneth Cork. (1981). Report of the Review Committee on Insolvency Law and Practice. London: 

Her Majesty's stationary Office. 
Martin A. Frey, Phyllis Hurley Frey, Sidney K.Swinson. (2005). Introduction to Bankruptcy Law. 

Thomson Learning. 
Remond, peter William Dawson. (1867). Bankruptcy Law. London: Macdonald & Evaw. 
Thompsoh, J. H. (1972). The Principles of  Bankruptcy Law. London: HFL. 
United state Code. 

DPU



ภาคผนวก 
  

DPU



145 

ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. .... 
.................................... 

หมวด ๑ 
กระบวนการช าระกิจการและทรัพย์สิน 

..................................... 
 

ส่วนที ่๑ 
บทนิยาม 

 
 มาตรา ๑ ในพระราชบัญญัติน้ี เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น 
 “กระบวนการล้มละลาย” หมายความว่า กระบวนการช าระกิจการและทรัพย์สิน 
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ หรือกระบวนการจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ใด  ๆ  
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี 
 “หนี้ไม่มีประกัน” หมายความว่า หนี้ของเจ้าหนี้ไม่มีประกัน หรือหนี้ของเจ้าหนี้ 
มีประกันในส่วนที่อาจจะไม่ได้รับช าระหนี้จากหลักประกัน 
 “สัญญาทางการเงิน” หมายความว่าสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์  อนุพันธ์หรือสินค้า
ล่วงหน้าในตลาดแลกเปลี่ยน หรือสัญญาอ่ืนใดในท านองเดียวกันที่คู่สัญญาได้ท าขึ้นเพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินหรือป้องกันความผันผวนของราคาหรือมีลักษณะหัก
กลบลบบัญชีหนี้ระหว่างกัน 
 “ค าสั่งเร่ิมต้นกระบวนการล้มละลาย” หมายความว่า ค าสั่งให้ช าระกิจการและ
ทรัพย์สินค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ หรือค าสั่งอย่างใด ๆ ที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นค าสั่งเร่ิมต้น
กระบวนการล้มละลาย 
 “ลูกหน้ี” หมายความว่า (รอการพิจารณาประกอบกับเร่ืองการปลดการช าระกิจการและ
ทรัพย์สิน) 

ก.  ในกระบวนการช าระกิจการและทรัพย์สิน ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
ข.  (ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ได้แก่ บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด หรือนิติบุคคล

อ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง) 
 “เจ้าหนี้ผู้ ร้องขอ” หมายความว่า  เจ้าหนี้ผู้ยื่นค า ร้องขอให้ศาลมีค าสั่ง เ ร่ิมต้น
กระบวนการล้มละลายซึ่งเป็นเจ้าหนี้ในหนี้ที่อาจก าหนดจ านวนได้โดยแน่นอนไม่ว่าหนี้นั้นจะถึง
ก าหนดช าระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม 
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 “เจ้าหนี้มีประกัน” หมายความว่า เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในทาง
จ านอง จ าน า หรือสิทธิยึดหน่วงหรือเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิที่บังคับได้ท านองเดียวกับผู้รับจ าน า 
 [“ผู้จัดการทรัพย์สิน” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคลหรือนิติบุคคลที่ศาลตั้งเพื่อ 
ท าหน้าที่ (ช าระกิจการและทรัพย์สิน หรือการอ่ืนใด) ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ (รอการ
พิจารณาว่าจ าเป็นต้องก าหนดเป็นค านิยามหรือไม่)] 
 “ค าร้องขอ” หมายความว่า ค าร้องขอให้เร่ิมต้นกระบวนการล้มละลาย 
 “บุคคลภายในของลูกหนี้” หมายความว่า 

(๑) กรรมการ ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิด บุคคลซึ่ง
รับผิดชอบในการด าเนินกิจการ หรือผู้สอบบัญชีของลูกหนี้ 

(๒) ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินจ านวนร้อยละห้าของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กิจการของลูกหนี้ 

(๓) คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของลูกหนี้หรือของบุคคลตาม  (๑) หรือ 
(๒) 

(๔) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ลูกหนี้หรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) เป็นหุ้นส่วน 
(๕) ห้างหุ้นส่วนจ ากัดที่ลูกหนี้หรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) เป็นหุ้นส่วน

จ าพวกไม่จ ากัดความรับผิดหรือเป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินร้อยละ
สามสิบของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

(๖) บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่ลูกหนี้หรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) หรือ 
(๓) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (๔) หรือ (๕) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น 

(๗) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่ลูกหนี้หรือบุคคลตาม  (๑ ) ถึง  (๖ )  
ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น 

(๘) กรรมการ ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิด บุคคลซึ่ง
รับผิดชอบในการด าเนินกิจการ หรือผู้สอบบัญชีของห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัท
จ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ตาม (๔) หรือ (๕) หรือ (๖) หรือ (๗) แล้วแต่กรณี หรือคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว” 

“บุคคลล้มละลาย” หมายความว่า ลูกหนี้ที่ศาลมีค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สิน 
และมีค าพิพากษาให้ล้มละลายตามพระราชบัญญัติน้ี 
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ส่วนที ่๒ 
ลูกหน้ี 

 
มาตรา ๒ ลูกหนี้ที่ศาลอาจมีค าสั่ง ให้ช าระกิจการและทรัพย์สิน ต้องปรากฏข้อเท็จจริง 

ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ลูกหนี้ไม่อยู่ในฐานะที่จะช าระหนี้ได้ และ 
(๒)  มีถิ่นที่อยู่ หรือมีภูมิล าเนาในราชอาณาจักร หรือประกอบธุรกิจในราชอาณาจักร 

ไม่ว่าด้วยตนเองหรือโดยตัวแทนในขณะที่มีการร้องขอหรือภายในก าหนดเวลาสองปีก่อนนั้น หรือ
มีทรัพย์สินอยู่ในราชอาณาจักรในขณะที่มีการร้องขอ 
 มาตรา ๓ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าลูกหนี้ไม่อยู่ใน
ฐานะที่จะช าระหนี้ได้ 

(๑) ลูกหนี้มีทรัพย์สินไม่พอกับหนี้สิน 
(๒) ลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ภายในก าหนด เมื่อได้รับหนังสือทวงถามจากเจ้าหนี้ผู้ร้องขอให้

ช าระหนี้ที่ถึงก าหนดช าระภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันและระบุไว้ในหนังสือด้วยว่าถ้า
ลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ภายในก าหนดแล้ว เจ้าหนี้จะด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการล้มละลาย 

(๓) ลูกหนี้มีทรัพย์สินไม่พอช าระหนี้ได้ตามค าพิพากษาหรือเจ้าหนี้ผู้ร้องขอบังคับคดี
แก่ลูกหนี้แล้วมีทรัพย์สินไม่พอช าระหนี้ 

(๔) ลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้เจ้าหน้ีรายใดรายหนึ่งและมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าลูกหนี้
ไม่อาจช าระหนี้รายอ่ืน ๆ ได้อีก 

(๕) ลูกหนี้กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  เพื่อประวิงการช าระหนี้หรือมิให้
เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้ 
 ก. ออกไปเสียนอกราชอาณาจักรหรือได้ออกไปก่อนแล้วและคงอยู่นอก
ราชอาณาจักร 
 ข. ไปเสียจากเคหะสถานที่เคยอยู่หรือซ่อนตัวอยู่ในเคหะสถานหรือหลบไปหรือ
วิธีอื่นหรือปิดสถานที่ประกอบธุรกิจ 
 ค. ยักย้ายทรัพย์ไปให้พ้นอ านาจศาล 
 ง. ยอมตนให้ต้องค าพิพากษาซึ่งบังคับให้ช าระเงินซึ่งตนไม่ควรต้องช าระ 
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มาตรา ๔ บุคคลดังต่อไปนี้อาจยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ได ้

(๑)  ลูกหนี้ 
(๒)  เจ้าหนี้รายเดียวหรือหลายรายที่มีจ านวนหนี้แน่นอนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นบาท 

 มาตรา ๕ ห้ามมิให้ยื่นค าร้องขอให้ช าระกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ถ้าปรากฏว่า
ศาลได้ เคยมีค าสั่งยกค าร้องขอให้ช าระกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้หรือศาลได้เคยมีค าสั่ง
จ าหน่ายคดีเพราะความผิดของผู้ร้องขอก่อนวันยื่นค าร้องขอแล้วไม่เกินหกเดือน 
 มาตรา ๖ ในขณะยื่นค าร้องขอ ผู้ร้องขอต้องวางเงินประกันค่าใช้จ่ายไว้ต่อศาลเป็น
จ านวนหนึ่งหมื่นบาทหรือตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงและจะต้องสาบานตัวต่อศาลว่า
ตนยื่นค าร้องขอโดยสุจริตศาลมีอ านาจเรียกให้ผู้ร้องขอวางเงินประกันค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ตามที่
เห็นสมควร 
 มาตรา ๗ ผู้ร้องขอจะถอนค าร้องขอไม่ได้ เว้นแต่ศาลเห็นว่าการถอนค าร้องขอจะเป็น
ประโยชน์แก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งหลาย แต่ถ้าศาลมีค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สินแล้ว  
ศาลจะอนุญาตให้ถอนค าร้องขอไม่ได้ 
 

ส่วนที ่๓ 
ผลของค าสั่งรับค าร้องขอ 

 
 มาตรา ๘ ค าสั่งรับค าร้องขอมีผล ดังต่อไปนี้ 

(๑) ห้ามมิให้ด าเนินคดีแก่ลูกหนี้ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย 
(๒) ห้ามมิให้ทวงถาม เรียกร้อง หรือกระท าการอย่างใด อันเป็นผลให้ลูกหนี้ต้องช าระ

หนี้ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สิน 
(๓) ห้ามมิให้ฟ้องลูกหนี้ เป็นคดีแพ่งอันเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้  หรือเสนอ 

ข้อพิพาทที่ลูกหนี้อาจต้องรับผิดหรือได้รับความเสียหาย ให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาด ถ้ามูลแห่งหนี้
นั้นเกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สิน ในกรณีที่มีการฟ้องคดีหรือเสนอข้อ
พิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดไว้ก่อนแล้วให้งดการพิจารณาไว้  เว้นแต่ศาลที่รับค าร้องขอจะมี
ค าสั่งเป็นอย่างอื่น 

(๔) ห้ามมิให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาบังคับคดี แก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ ถ้ามูลแห่งหนี้
ตามค าพิพากษานั้นเกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีค าสั่งช าระกิจการและทรัพย์สิน ในกรณีที่ได้ด าเนินการ
บังคับคดีไว้ก่อนแล้ว ให้ศาลงดการบังคับคดีนั้นไว้ เว้นแต่ศาลที่รับค าร้องขอจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 
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หรือการบังคับคดีได้ส าเร็จบริบูรณ์แล้ว ก่อนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะทราบว่าได้มีการยื่นค าร้อง
ขอหรือการบังคับคดีตามค าพิพากษาให้ลูกหนี้ส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งเสร็จก่อนวันดังกล่าวนั้น 

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้เป็นของสด ของเสียง่าย หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็น
การเสี่ยงต่อ ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนแห่งค่าของทรัพย์สินนั้น ให้เจ้าพนักงานบังคับ
คดีขายได้โดยวิธีขาย ทอดตลาดหรือวิธีอื่นที่สมควร แล้วให้กักเงินไว้แทนทรัพย์สิน 

(๕)  ห้ามมิให้เจ้าหน้ีมีประกันบังคับช าระหนี้เอาแก่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากศาลที่รับค าร้องขอ 

(๖)  ห้ามมิให้ เจ้าหนี้ซึ่ งบังคับช าระหนี้ได้ เองตามกฎหมาย  ยึดทรัพย์สิน หรือ 
ขายทรัพย์สินของลูกหนี้ 

(๗)  ห้ามมิให้เจ้าของทรัพย์สินที่เป็นสาระส าคัญในการด าเนินกิจการของลูกหนี้   
ตามสัญญาเช่าซื้อ สัญญาซื้อขายหรือสัญญาอ่ืนที่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์  
หรือสัญญาเช่าที่ยังไม่สิ้นก าหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวที่อยู่
ในความครอบครองของลูกหนี้ หรือของบุคคลอ่ืนที่อาศัยสิทธิของลูกหนี้  รวมตลอดจนฟ้องร้อง
บังคับคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้ซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาดังกล่าว ถ้ามีการฟ้องคดีดังกล่าวไว้ก่อน
แล้ว ให้ศาลงดการพิจารณาคดีนั้นไว้ เว้นแต่ศาลที่รับค าร้องขอจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืนหรือหลังจาก
วันที่ศาลมีค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สิน ลูกหนี้ หรือผู้ช าระกิจการ และทรัพย์สิน แล้วแต่กรณี 
ผิดนัดไม่ช าระค่าเช่าซื้อ ราคาค่าตอบแทนการใช้ทรัพย์หรือค่าเช่าตามสัญญา สองคราวติดต่อกัน 
หรือกระท าผิดสัญญาในข้อที่เป็นสาระส าคัญ 

(๘)  ห้ามมิให้ลูกหนี้จ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า ช าระหนี้ก่อหนี้ หรือกระท าการใด ๆ  
ที่ก่อให้เกิดภาระในทรัพย์สิน นอกจากเป็นการกระท าที่จ าเป็นเพื่อให้การด าเนินการค้าตามปกติของ
ลูกหนี้สามารถด าเนินต่อไปได้ เว้นแต่ศาลที่รับค าร้องขอจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

(๙)  ค าสั่งตามวิธีการชั่วคราวของศาลที่ให้ยึด อายัด ห้ามจ าหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ซึ่งมีอยู่ก่อนวันที่ศาลมีค าสั่งรับค าร้องขอไว้เพื่อพิจารณานั้นให้ศาลที่รับค าร้องขอมี
อ านาจสั่งให้ระงับผลบังคับไว้หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามที่เห็นสมควร แต่ถ้าต่อมาศาลนั้นมี
ค าสั่งยกค าร้องขอ หรือจ าหน่ายคดีหรือยกเลิกการช าระกิจการและทรัพย์สิน ก็ให้มีค าสั่งเกี่ยวกับ
วิธีการชั่วคราวดังกล่าวตามที่เห็นสมควรต่อไป 

(๑๐)  ห้ามมิให้ผู้ประกอบการสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ งดให้บริการ
แก่ลูกหนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลที่รับค าร้องขอ หรือหลังจากวันที่ศาลมีค าสั่งให้ให้ช าระ
กิจการและทรัพย์สินแล้วผู้จัดการทรัพย์สินไม่ช าระค่าบริการที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ศาลมีค าสั่งให้
ให้ช าระกิจการและทรัพย์สินสองคราวติดต่อกัน 
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บทบัญญัติในวรรคหนึ่งไม่ห้ามผู้ประกอบการสาธารณูปโภคที่จะมีค าร้องให้ศาลที่
รับค าร้องขอมีค าสั่งเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องตามที่ศาลเห็นสมควร 
 ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล หรือค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ขัดหรือแย้งกับ
บทบัญญัติในอนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดของวรรคหนึ่ง ไม่มีผลผูกพันลูกหนี้ 
 การท านิติกรรม หรือการช าระหนี้ใด ๆ ที่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในอนุมาตราหนึ่ง
อนุมาตราใดของวรรคหนึ่ง การนั้นเป็นโมฆะ 
 ค าสั่งห้ามตามมาตรานี้ ให้สิ้นผลลงเมื่อศาลมีค าสั่งให้ยกค าร้องขอ จ าหน่ายคดีออกจาก
สาระบบความ (ยกเลิกกระบวนการล้มละลาย หรือสิ้นสุดกระบวนการล้มละลาย) 
 มาตรา ๙ ค าสั่งห้ามตามมาตรา ๘ ไม่ห้ามเจ้าหนี้อ่ืนที่จะยื่นค าร้องขออนุญาตเข้าเป็นผู้
ร้องขอร่วม บรรดากระบวนพิจารณาซึ่งได้ท าโดยผู้ร้องขอ ให้ถือว่าได้ท าโดยผู้ร้องขอร่วมด้วย  
แต่ศาลอาจอนุญาตให้ผู้ร้องขอร่วมด าเนินกระบวนพิจารณาใด  ๆ ได้ แต่ต้องไม่ท าให้คดีของ 
ผู้ร้องขอเสียหายหรือไม่เป็นการประวิงให้ชักช้า 
 ในกรณีที่มีผู้ร้องขอร่วมก่อนที่ศาลจะมีค าสั่งจ าหน่ายคดีเพราะผู้ร้องขอทิ้งค าร้อง  หรือ
ขาดนัดพิจารณา ผู้ร้องขอร่วมอาจยื่นค าร้องขอให้ศาลด าเนินคดีต่อไปโดยให้ถือว่าตนเป็นเจ้าหนี้  
ผู้ร้องขอก็ได้ 
 มาตรา ๑๐ เจ้าหนี้มีประกันอาจยื่นค าร้องต่อศาลที่รับค าร้องขอเพื่อยกเลิกหรือแก้ไข
ค าสั่งห้ามตามมาตรา ๘ (๕) เมื่อเจ้าหนี้มิได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างเพียงพอ 
 เมื่อได้รับค าร้องตามวรรคหนึ่งให้ศาลด าเนินการพิจารณาเป็นการด่วนหากปรากฏเหตุ
ตามวรรคหนึ่ง  ให้ศาลมีค าสั่งตามที่ เห็นสมควรเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ร้องขอหรือให้
ด าเนินการแก้ไขเพื่อให้เจ้าหน้ีที่มีประกันได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอก็ได้ 
 มาตรา ๑๑ การด าเนินการต่อไปนี้ ถือเป็นการให้ความคุ้มครองแก่เจ้าหนี้ที่มีประกัน
อย่างเพียงพอแล้ว 

(๑) มีการช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้มีประกันในจ านวนเท่ากับมูลค่าที่ลดลงไปของ
ทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของการจ ากัดสิทธิตามมาตรา ๘ (๕) เพราะเหตุ
ของการจ ากัดสิทธินั้น 

(๒) มีการให้หลักประกันแก่เจ้าหนี้มีประกันเพื่อชดเชยหลักประกันเดิมในจ านวน
เท่ากับมูลค่าที่ลดลงไปของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของการจ ากัดสิทธิ
ตามมาตรา ๘ (๕) เพราะเหตุของการจ ากัดสิทธินั้น หรือ 

(๓) มีการด าเนินการอ่ืนใดที่เจ้าหนี้มีประกันนั้นยินยอม หรือที่ศาลเห็นว่าน่าจะท าให้
เจ้าหนี้มีประกันสามารถได้รับช าระหนี้ของตนตามมูลค่าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันในเวลา
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ที่มีการยื่นค าร้องขอให้ช าระกิจการและทรัพย์สินพร้อมดอกเบี้ยและผลประโยชน์ตามสัญญาเมื่อ
การด าเนินการช าระกิจการและทรัพย์สินสิ้นสุดลง 
 มาตรา ๑๒ ถ้าก าหนดอายุความหรือระยะเวลาเกี่ยวกับการด าเนินกระบวนการพิจารณา
และการบังคับคดีหรือระยะเวลาเกี่ยวกับการเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการที่ถูกจ ากัดสิทธิไว้
ตามมาตรา ๖ ครบก าหนดก่อนวันที่ค าสั่งจ ากัดสิทธินั้นสิ้นผลลง หรือจะครบก าหนดภายในหก
เดือนนับแต่วันดังกล่าว ให้อายุความหรือระยะเวลานั้นยังไม่ครบก าหนดจนกว่าจะพ้นก าหนดเวลา
หนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าว แล้วแต่กรณีแต่ถ้าอายุความหรือระยะเวลานั้นตามกฎหมายมีน้อยกว่าหนึ่ง
ปี ก็ให้น าอายุความหรือระยะเวลาที่สั้นกว่าดังกล่าวนั้นมาใช้แทนก าหนดเวลาหนึ่งปีดังกล่าว 
 มาตรา ๑๓ ถ้าลูกหนี้หรือผู้แทนของลูกหนี้เป็นผู้ร้องขอ เมื่อศาลได้รับค าร้องขอแล้ว  
ให้มีค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สินโดยทันที เว้นแต่ศาลเห็นสมควรจะไต่สวนค าร้องขอของ
ลูกหนี้ก่อนก็ได้ ถ้าเห็นว่าลูกหนี้ยื่นค าร้องขอโดยไม่สุจริต ก็ให้ศาลมีค าสั่งยกค าร้องขอ 
 มาตรา ๑๔ ในกรณีที่เจ้าหนี้เป็นผู้ร้องขอเมื่อศาลสั่งรับค าร้องขอแล้ว ให้ศาลก าหนดวัน
นั่งพิจารณาเป็นการด่วน และให้ออกหมายเรียกและส่งส าเนาค าร้องขอไปยังลูกหนี้ให้ทราบก่อนวัน
นั่งพิจารณาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
 มาตรา ๑๕ ในการพิจารณาคดีที่เจ้าหนี้เป็นผู้ร้องขอนั้น ถ้าลูกหนี้ได้รับหมายเรียกโดย
ชอบแล้วไม่ยื่นค าคัดค้านหรือไม่มาศาลในวันนั่งพิจารณาให้ศาลมีค าสั่งให้ช าระกิจการและ
ทรัพย์สินของลูกหนี้ถ้าลูกหนี้มาศาลและยื่นค าคัดค้านแล้ว ให้ศาลพิจารณาเอาความจริง ถ้าได้ความ
จริงว่าผู้ร้องขออาจร้องขอได้และศาลอาจมีค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สินได้ให้ศาลมีค าสั่งให้
ช าระกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้แต่ถ้าไม่ได้ความจริงหรือลูกหนี้น าสืบได้ว่าตนสามารถช าระ
หนี้ทั้งหมดให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายได้ เมื่อหนี้น้ันถึงก าหนดช าระ ให้ศาลยกค าร้องขอ 
 มาตรา ๑๖ ค าสั่งช าระกิจการและทรัพย์สิน เร่ิมต้นมีผลทันทีนับแต่เวลาที่ศาลมีค าสั่ง 
 มาตรา ๑๗ เมื่อศาลสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สินแล้ว ให้ศาลแจ้งเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ทราบเพื่อให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตั้งผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้  โดยมีหน้าที่
รวบรวมและจัดการจ าหน่ายกองทรัพย์สิน ตลอดจนสะสางการงาน ของลูกหนี ้เพื่อจัดการช าระหนี้ 
 มาตรา ๑๘ ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินมีอ านาจเกี่ยวกับกองทรัพย์สินของลูกหนี้  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดการและจ าหน่ายกองทรัพย์สินของลูกหนี้  หรือกระท าการที่จ าเป็น เพื่อให้
กิจการของลูกหนี้ที่ค้างอยู่เสร็จสิ้นไป 

(๒) เก็บรวบรวมและรับเงิน หรือทรัพย์สินซึ่งจะตกได้แก่ลูกหนี้ หรือลูกหนี้มีสิทธิ 
จะได้รับจากผู้อื่น 
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(๓) ประนีประนอมยอมความหรือฟ้องร้อง หรือต่อสู้คดีใด ๆ เกี่ยวกับกองทรัพย์สิน
ของลูกหนี ้

(๔) ท าการอย่างอื่น ๆ ตามแต่จ าเป็นเพื่อการช าระกิจการและทรัพย์สิน 
 มาตรา ๑๙ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เมื่อศาลมีค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สินแล้ว  
ศาลจะยกค าร้องขอหรือมีค าสั่งให้พิจารณาคดีใหม่อีกไม่ได้ 
 มาตรา ๒๐ เมื่อเห็นเป็นการสมควร ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินอาจเข้าว่าคดีแพ่งทั้ง
ปวงอันเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ ซึ่งค้างพิจารณาในขณะที่มีค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สิน 
ก็ได้ 
 

ส่วนที ่๔ 
วิธีการชั่วคราว 

 
 มาตรา ๒๑ ในเวลาใด ๆ ก่อนศาลมีค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สิน  เมื่อศาล
เห็นสมควร หรือเมื่อเจ้าหนี้ผู้ร้องขอยื่นค าขอฝ่ายเดียวโดยท าเป็นค าร้อง ศาลอาจมีค าสั่งให้มีวิธีการ
ชั่วคราวดังต่อไปนี้ 

(๑)  คุ้มครองทรัพย์สินของลูกหนี้ 
(๒)  จ ากัดสิทธิของลูกหนี้ 

 วิธีการชั่วคราวจะพึงให้โดยสถานใดเพียงใดนั้นให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์
แห่งคดีก่อนหรือในเวลาที่วิธีการชั่วคราวมีผลบังคับเมื่อศาลเห็นสมควรหรือ เมื่อลูกหนี้มีค าขอ ศาล
จะให้เจ้าหนี้ผู้ร้องขอให้ประกันค่าเสียหายของลูกหนี้ตามจ านวนที่เห็นสมควรก็ได้ ถ้าเจ้าหนี้ผู้ร้อง
ขอไม่ให้ประกันภายในก าหนด ศาลมีอ านาจยกเลิกวิธีการชั่วคราวใด ๆ เสียก็ได้ 
 วิธีการชั่วคราวเป็นอันสิ้นผลไปโดยทันทีเมื่อศาลมีค าสั่งยกค าร้องขอ จ าหน่ายคดี หรือ
ให้ช าระกิจการและทรัพย์สิน เว้นแต่ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งยกค าร้องขอ ผู้ร้องขออาจยื่นค าขอ 
ฝ่ายเดียวต่อศาลชั้นต้นแสดงว่าตนประสงค์จะอุทธรณ์หรือฎีกาค าสั่งนั้นและมีเหตุอันสมควรที่ศาล
จะมีค าสั่งให้วิธีการชั่วคราวยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป ศาลชั้นต้นอาจมีค าสั่งให้วิธีการชั่วคราวนั้น
ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ให้วิธีการชั่วคราวยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะ
ครบก าหนดยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา หรือศาลมีค าสั่งถึงที่สุดไม่รับอุทธรณ์หรือฎีกา แล้วแต่กรณี เมื่อมี
การอุทธรณ์หรือฎีกาแล้ว ค าสั่งของศาลชั้นต้นให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าศาลอุทธรณ์หรือ 
ศาลฎีกาจะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น 
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 มาตรา ๒๒ ในการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกหนี้ถ้าศาลเห็นว่ากรณีมีความจ าเป็นเพื่อ
ป้องกันการเปลืองไปเปล่า การบุบสลาย การยักย้าย หรือการจ าหน่ายซึ่งทรัพย์สินของลูกหนี้  
ศาลอาจมีค าสั่งอย่างใด ๆ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เข้าไปในเคหะสถาน ที่ท าการของลูกหนี้ หรือสถานที่
ที่ลูกหนี้ครอบครอง ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกเพื่อตรวจสอบทรัพย์สิน  
ดวงตราสมุดบัญชี เอกสาร หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของลูกหนี้และให้มีอ านาจสอบสวนลูกหนี้  
หรือออกหมายเรียกลูกหนี้มาสอบสวนได้ 

(๒) ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้  ทั้งหมดหรือ
บางส่วนไว้ก่อนมีค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สิน โดยให้น าบทบัญญัติในภาค ๔ ลักษณะ ๑ 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๓) ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รักษาทรัพย์ชั่วคราว และมีอ านาจด าเนินกิจการและ
ทรัพย์สินแทนลูกหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน ภายใต้ขอบเขตและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในค าสั่งนั้น  
ในการนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะจ้างบุคคลอ่ืนเข้าช่วยตามที่เห็นจ าเป็น โดยคิดค่าใช้จ่ายจาก
ทรัพย์สินของลูกหนี้ก็ได้ เมื่อได้ว่าจ้างบุคคลอ่ืนเช่นนั้นแล้วให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ รายงานให้
ศาลทราบโดยทันที ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การจ้างบุคคลเข้าช่วยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 
 เมื่อศาลมีค าสั่งคุ้มครองตาม (๓) ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งให้ลูกหนี้ทราบ และ
ให้ลูกหนี้ส่งมอบ ทรัพย์สิน ดวงตรา สมุดบัญชี เอกสาร และข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์อันเกี่ยวกับ
กิจการและทรัพย์สินของตนซึ่งอยู่ในความครอบครองให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โดยไม่ชักช้า 
 เมื่อค าสั่งคุ้มครองทรัพย์สินของลูกหนี้สิ้นผลลง ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จัดท าบัญชี
แสดงรายการ ทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของตน รวมทั้งค่าใช้จ่าย หนี้สิน และภาระผูกพัน
ต่าง ๆ อันเกิดขึ้นเพราะการเข้าคุ้มครองทรัพย์สินนั้น พร้อมทั้งส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ลูกหนี้ 
หรือผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้แล้วแต่กรณี 
 มาตรา ๒๓ ในการจ ากัดสิทธิของลูกหนี้ ถ้ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าลูกหนี้ใดกระท าการ
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

ก.  ออกไปหรือก าลังจะออกไปนอกเขตศาลหรือได้ออกไปก่อนแล้ว และคงอยู่นอก
เขตศาลโดยเจตนาที่จะป้องกันหรือประวิงมิให้เจ้าหนี้ได้รับการช าระหนี้ 

ข.  ปกปิด ซุกซ่อน โอน ขาย จ าหน่าย หรือยักย้ายทรัพย์สิน ดวงตรา สมุดบัญช ีเอกสาร 
หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ งจะเป็นประโยชน์แก่ เจ้ าหนี้ทั้ งหลายในการด า  เนินคดีตาม
พระราชบัญญัติน้ีให้พ้นอ านาจศาลหรือก าลังจะกระท าการดังกล่าว 
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ค.  กระท าหรือก าลังจะกระท าการฉ้อโกงเจ้าหนี้  หรือกระท า หรือก าลังจะกระท า
ความผิดอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีโทษตามพระราชบัญญัติน้ี 

ศาลมีอ านาจสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ 
(๑) ห้ามมิให้ลูกหนี้ออกไปนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ศาลจะอนุญาต 
(๒) ให้ลูกหนี้ให้ประกันจนพอใจศาลว่า ลูกหนี้จะไม่หลบหนีไปนอกอ านาจศาล และ

จะมาศาลทุกคราวที่ศาลสั่ง ถ้าลูกหนี้ไม่ให้ประกัน ศาลมีอ านาจสั่งขังลูกหนี้ได้ แต่ทั้งนี้ให้ขังได้ 
ไม่เกินหกเดือน 

(๓) ออกหมายจับลูกหนี้มาขังไว้จนกว่าศาลจะมีค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สิน 
หรือจนกว่าศาลจะยกค าร้อง หรือจนกว่าลูกหนี้จะให้ประกันจนพอใจศาล 
 มาตรา ๒๔ ถ้าวิธีการชั่วคราวอย่างใด มีเหตุอันสมควรจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยศาล
เห็นเองก็ดีหรือลูกหนี้ได้มีค าขอขึ้นมาก็ดี  ศาลมีอ านาจถอนค าสั่งนั้นหรือมีค าสั่งอย่างอ่ืนตามที่
เห็นสมควรได้ 
 มาตรา ๒๕ ถ้าปรากฏในภายหลังว่าเจ้าหนี้ผู้ร้องขอแกล้งให้ศาลใช้อ านาจจัดให้มี
วิธีการชั่วคราวอย่างใด ๆ เมื่อลูกหนี้มีค าขอโดยท าเป็นค าร้องศาลมีอ านาจสั่งให้เจ้าหนี้ชดใช้
ค่าเสียหายตามจ านวนที่เห็นสมควรให้ลูกหนี้ ในกรณี เช่นนี้ ถ้าเจ้าหนี้ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาลศาลมี
อ านาจบังคับเจ้าหน้ีนั้นเสมือนหนึ่งว่าเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
 

ส่วนที ่๕ 
การประกาศค าสั่ง 

 
 มาตรา ๒๖ เมื่อศาลมีค าสั่งรับค าร้องขอยกค าร้องขอ ให้ศาลประกาศค าสั่งเช่นว่านั้นใน
หนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายอย่างน้อยหนึ่งฉบับ ในกรณีที่ผู้ร้องขอทิ้งค าร้องขอ หรือขาดนัด
พิจารณา หรือศาลอนุญาตให้ถอนค าร้องขอก่อนที่ศาลจะสั่งจ าหน่ายคดีให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์
รายวันที่แพร่หลายอย่างน้อยหนึ่งฉบับ เพื่อให้เจ้าหน้ีทั้งหลาย และลูกหนี้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
เจ็ดวัน 
 มาตรา ๒๗ เมื่อศาลมีค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สินยกเลิกการช าระกิจการและ
ทรัพย์สิน หรือปลดหรือเพิกถอนค าสั่งปลดลูกหนี้จากการช าระทรัพย์สินและบัญชีแล้ว ให้ศาลแจ้ง
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบเพื่อโฆษณาค าสั่งเช่นว่าน้ันในราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพ์
รายวันที่แพร่หลายอย่างน้อยหนึ่งฉบับ 
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 ค าโฆษณานั้นให้แสดงวันที่ศาลมีค าสั่ง ชื่อ ต าบลที่อยู่ และอาชีพของลูกหนี้ และถ้าเป็น
ค าสั่งการช าระกิจการและทรัพย์สิน ให้แจ้งชื่อผู้ช าระกิจการ และทรัพย์สิน และก าหนดเวลาและ
สถานที่ให้เจ้าหนี้ทั้งหลายเสนอค าขอรับช าระหนี้ต่อผู้ช าระกิจการและทรัพย์สิน และถ้าเป็นค าสั่ง
เพิกถอนค าสั่งปลดจากช าระกิจการและทรัพย์สินจะต้องก าหนดเวลาให้เจ้าหนี้ทั้งหลายเสนอ  
ค าขอรับช าระหนี้ที่ลูกหนี้ได้กระท าขึ้นภายหลังที่ศาลที่ศาลมีค าสั่งปลดจากการช าระกิจการและ
ทรัพย์สินก่อนที่ศาลมีค าสั่งให้เพิกถอนนั้นด้วย 
 มาตรา ๒๘ เมื่อศาลมีค าพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายหรือมีค าสั่งปลดลูกหนี้จาก
ล้มละลายให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โฆษณาค าพิพากษาหรือค าสั่งในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๒๙ ในกรณีที่มีค าสั่งตั้งผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินคนใหม่แทนผู้ช าระกิจการ
และทรัพย์สินคนเดิมให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ประกาศค าสั่งตามวิธีการที่ก าหนดไว้ใน  
มาตรา ๒๗ และแจ้งค าสั่งนั้นไปยังผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินคนใหม่ด้วย 

 
ส่วนที ่๖ 

ผลของค าสั่งเร่ิมต้นกระบวนการล้มละลาย 
 

 มาตรา ๓๐ กองทรัพย์สินได้แก่ 
(๑)  ทรัพย์สินทั้งหลายรวมตลอดจนสิทธิเรียกร้องอันเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ลูกหนี้มีอยู่ใน

วันที่ศาลมีค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สิน 
(๒)  ทรัพย์สินซึ่งลูกหนี้ได้มานับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สินจนถึง

วันที่ศาลมีค าสั่งให้สิ้นสุดการช าระกิจการและทรัพย์สิน 
 มาตรา ๓๑ ถ้าลูกหนี้เป็นบุคคลธรรมดา ทรัพย์สินที่ลูกหนี้มีอยู่ในวันที่ศาลมีค าสั่ง 
ให้ช าระกิจการและทรัพย์สินมิให้รวมถึง 

(๑) เคร่ืองใช้ส่วนตัว อันจ าเป็นแก่การด ารงชีพซึ่งลูกหนี้รวมทั้งคู่สมรสและบุตรผู้เยาว์
ของลูกหนี้จ าเป็นต้องใช้ตามสมควรแก่ฐานานุรูป 

(๒) สัตว์ พันธุ์พืช เคร่ืองมือ ยานพาหนะ และสิ่งของ ส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ
ของลูกหนี้ราคารวมกันไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือตามจ านวนที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(๓) ที่อยู่อาศัยของลูกหนี้ราคาไม่เกินสามแสนบาทหรือราคาที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นตาม (๒) และ (๓) มีราคาเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดให้ผู้ช าระ
กิจการและทรัพย์สินขายทรัพย์สินดังกล่าวและให้คืนเงินตามจ านวนที่กฎหมายก าหนดให้แก่ลูกหนี้
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ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นตาม (๓)ย่อมไม่กระทบถึงบุริมสิทธิหรือสิทธิอ่ืน ๆ ซึ่งบุคคลภายนอกอาจ
ร้องขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินอ่ืนได้ตามกฎหมาย 
 มาตรา ๓๒ เมื่อศาลมีค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สินลูกหนี้ต้องส่งมอบทรัพย์สิน
ดวงตรา สมุดบัญชี ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารอันเกี่ยวกับกองทรัพย์สินและกิจการซึ่งอยู่ใน
ความครอบครองของลูกหนี้ให้แก่ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สิน 
 มาตรา ๓๓ เมื่อศาลมีค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สินลูกหนี้ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน
ของลูกหนี้พร้อมค าชี้แจงไม่ว่าทรัพย์สินจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลใดก็ตามต่อผู้ช าระ
กิจการและทรัพย์สินตามแบบพิมพ์ภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ช าระกิจการและทรัพย์สิน 
 เมื่อมีพฤติการณ์พิเศษผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินอาจขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่งให้
ได้ตามสมควรถ้าลูกหนี้ไม่อยู่หรือไม่สามารถท าค าชี้แจงตามวรรคหนึ่งได้ให้ผู้ช าระกิจการและ
ทรัพย์สินเป็นผู้ท าแทนและช่วยลูกหนี้ท าค าชี้แจงแล้วแต่กรณีและเพื่อการนี้ให้มีอ านาจจ้างบุคคล
อ่ืนเข้าช่วยตามที่เห็นจ าเป็นโดยคิดหักค่าใช้จ่ายจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ 
 มาตรา ๓๔ แบบพิมพ์เกี่ยวกับทรัพย์สินให้เป็นไปตามระเบียบรัฐมนตรีก าหนดโดยต้อง
มีรายการต่อไปนี้ด้วย 

(๑) กิจการของลูกหนี้ 
(๒) สินทรัพย์หนี้สินและภาระผูกพันต่าง ๆ ที่ลูกหนี้มีต่อบุคคลภายนอก 
(๓) ทรัพย์สินที่ได้ให้เป็นประกันแก่เจ้าหนี้และวันที่ได้ให้ทรัพย์สินนั้นเป็นประกัน 
(๔) ทรัพย์สินของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตลอดจนทรัพย์สินของบุคคล

อ่ืนที่อยู่ในความยึดถือของลูกหนี้ หรือที่ลูกหนี้เป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วย 
(๕) การเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหรือนิติบุคคล หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน 
(๖) ชื่อ อาชีพ และที่อยู่โดยละเอียดของเจ้าหนี้ทั้งหลาย 
(๗) ชื่อ อาชีพ และที่อยู่โดยละเอียดของผู้เป็นลูกหนี้ของลูกหนี้ 
(๘) รายละเอียดแห่งทรัพย์สินที่จะตกแก่ลูกหนี้ในภายหน้า 
(๙) รายละเอียดแห่งการโอนทรัพย์สินหรือการกระท าใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของ

ลูกหนี้ซึ่งมีมูลค่าไม่ต่ ากว่าห้าหมื่นบาทที่ลูกหนี้ได้กระท าขึ้นภายในหนึ่งปีก่อนมีการขอให้ช าระ
กิจการและทรัพย์สิน 

(๑๐) ข้อมูลอื่นที่ลูกหนี้หรือผู้ช าระกิจการและทรัพย์สิน เห็นสมควรชี้แจงเพิ่มเติม 
 ค าชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นหลักฐาน  
ที่ถูกต้องและใช้ยันลูกหนี้ได้ 
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 มาตรา ๓๕ เมื่อศาลมีค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สินแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
หรือเจ้าหนี้ส่งมอบทรัพย์สินของลูกหนี้ที่อยู่ในความยึดถือของตนแก่ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินใน
กรณีเช่นว่านี้มิให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
 มาตรา ๓๖ บุคคลที่มีทรัพย์สินของลูกหนี้ไว้ในความครอบครองจะต้องส่งมอบ
ทรัพย์สินให้แก่ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินโดยพลันบุคคลที่มีหน้าที่ต้องช าระเงินให้แก่ลูกหนี้
จะต้องช าระเงินให้แก่ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินตามแจ้งความเป็นหนังสือภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในหนังสือแจ้งความนั้น 
 มาตรา ๓๗ กองทรัพย์สินของลูกหนี้ มีเงินเดือน บ านาญ บ าเหน็จ เบี้ยหวัด หรือเงินใน
ท านองเดียวกันรวมทั้งรายได้ที่ลูกหนี้ได้มาภายหลังลูกหนี้จะต้องน าส่งเงินเช่นว่านี้โดยเร็วและ  
ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินมีสิทธิรับเงินดังกล่าวแทนลูกหนี้ในกรณีเช่นว่านี้ผู้ช าระกิจการและ
ทรัพย์สินต้องจ่ายเงินค่าเลี้ยงชีพของลูกหนี้และครอบครัวตามความจ าเป็นและสมควรแก่ฐานานุรูป 
 

ส่วนที ่๗ 
การไต่สวนลูกหน้ีโดยเปิดเผย 

 
 มาตรา ๓๘ เมื่อศาลมีค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้แล้วให้ศาลจัดให้มี
การไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผยเป็นการด่วน เว้นแต่ศาลเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต้องไต่สวน 
 การไต่สวนลูกหนี้ให้กระท าเป็นการด่วนเพื่อทราบกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้และ
ในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

(๑) พฤติการณ์ในการช าระหนี้ของลูกหนี้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๒) การจ าหน่ายจ่ายโอนหรือก่อให้ เกิดภาระในทรัพย์สินของลูกหนี้  ที่อาจมี

พฤติการณ์ตาม มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ หรือให้แก่บุคคลภายในโดยไม่มีค่าตอบแทน
ตามสมควร หรือพฤติการณ์ผิดปกติใด ๆ  

(๓) การให้บุคคลอ่ืนกู้ยืมเงินโดยไม่สมควรหรือโดยไม่มีมูล หรือให้กู้ยืมโดยเร่งเห็นว่า
จะเรียกคืนไม่ได้ 

(๔) การก่อหนี้โดยรู้อยู่ว่าไม่มีทางช าระหรือยอมเป็นหน้ีที่ตนไม่สมควรต้องช าระ 
(๕) พฤติการณ์การจ่ายเงินของลูกหนี้หรือการบริหารกิจการของลูกหนี้ที่ไม่เหมาะสม

เป็นการเสี่ยงโชคหรืออาจเป็นเหตุให้มีการช าระกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ เช่น การจ้างลูกจ้าง
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ที่มีค่าจ้างสูงเกินสมควร การบริจาคเงินเกินสมควร การไม่ใช้สิทธิเรียกร้องโดยไม่มีเหตุสมควร  
การขืนบริหารกิจการทั้งที่มีแต่ขาดทุน 
 ให้ศาลส่งประกาศแจ้งความก าหนดวันเวลาที่ศาลนัดไต่สวนโดยเปิดเผยให้ผู้ช าระ
กิจการและทรัพย์สินเพื่อแจ้งให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และให้โฆษณา
ในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายอย่างน้อยหนึ่งฉบับ 
 มาตรา ๓๙ ในการไต่สวนโดยเปิดเผย ลูกหนี้ต้องสาบานตัวและตอบค าถามเกี่ยวกับ
เร่ืองที่เกี่ยวไว้ในมาตรา ๓๘ วรรคสอง ซึ่งศาลได้อนุญาตให้ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และเจ้าหนี้ซึ่งได้ขอรับช าระหนี้ไว้แล้วหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจากเจ้าหนี้
ถาม หรือศาลจะถามเอง ตามที่เห็นสมควรและให้ศาลบันทึกถ้อยค าของลูกหนี้แล้วให้ลูกหนี้  
ลงลายมือชื่อไว้บันทึกถ้อยค าของลูกหนี้นี้ให้ใช้เป็นพยานหลักฐานยันแก่ลูกหนี้ได้ในการนี้ลูกหนี้
จะให้ทนายความเข้าท าการแทนไม่ได้ 
 เมื่อศาลได้ไต่สวนลูกหนี้ได้ความเพียงพอแล้วให้ศาลมีค าสั่งปิดการไต่สวนและ 
ส่งส าเนาบันทึกถ้อยค าของลูกหนี้ให้ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินหนึ่งฉบับค าสั่งนี้ไม่ตัดอ านาจศาล
ที่จะสั่งให้ไต่สวนลูกหนี้เพิ่มเติมอีกเมื่อมีเหตุสมควร 
 มาตรา ๔๐ เมื่อปรากฏว่าลูกหนี้เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือ
กายพิการหรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งศาลเห็นว่าไม่สามารถจะให้ศาลไต่สวนโดยเปิดเผยได้  ศาลมีอ านาจสั่ง
งดการไต่สวนโดยเปิดเผยหรือจะสั่งให้มีการไต่สวนโดยวิธีอ่ืนใด ณ ที่ใด ตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
 

ส่วนที ่๘ 
ผลเกี่ยวกับกิจการท่ีได้ท าไปแล้ว 

 
 มาตรา ๔๑ การขอให้ศาลเพิกถอนการฉ้อฉลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น
ให้ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินขอได้โดยท าเป็นค าร้อง 
 ถ้านิติกรรมที่ขอเพิกถอนฉ้อฉลตามวรรคหนึ่ง เป็นการท าให้โดยเสน่หา หรือเป็นการที่
ลูกหนี้ได้รับค่าตอบแทนน้อยเกินสมควรให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าการกระท าที่ลู กหนี้และผู้ได้ 
ลาภงอก แต่การนั้นรู้อยู่ว่าเป็นทางให้เจ้าหน้ีต้องเสียเปรียบ 
 การเพิกถอนการฉ้อฉลตามมาตรานี้ให้กระท าในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ช าระ
กิจการและทรัพย์สินรู้ถึงการกระท าเช่นว่าน้ัน หรือภายในระยะเวลาสิบปี นับแต่วันท านิติกรรมนั้น 
 มาตรา ๔๒ การโอนทรัพย์สินหรือการกระท าใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ 
ซึ่งลูกหนี้ได้กระท าหรือยินยอมให้กระท าในระหว่างระยะเวลาสามปีก่อนมีการขอให้ช าระกิจการ
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และทรัพย์สินและภายหลังนั้นโดยมีเจตนาที่จะปกปิด ซุกซ่อน ยักย้าย ประวิง การช าระหนี้หรือ 
มิให้เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้ ถ้าผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินมีค าขอโดยท าเป็นค าร้องศาลมีอ านาจสั่ง
เพิกถอนการโอนหรือการกระท านั้นได้ เว้นแต่ ผู้รับโอนหรือผู้รับประโยชน์จะแสดงให้เป็นที่พอใจ
แก่ศาลว่าการโอนหรือการกระท านั้นได้กระท าโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน 
 มาตรา ๔๓ การโอนทรัพย์สินหรือการกระท าใด ๆ ซึ่งลูกหนี้ได้กระท าหรือยินยอมให้
กระท าในระหว่างระยะเวลาสามเดือนก่อนมีค าร้องขอให้ให้ช าระกิจการและทรัพย์สินและภายหลัง
นั้น โดยมุ่งหมายให้เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดได้เปรียบแก่เจ้าหนี้ อ่ืนถ้าผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินมีค า
ขอโดยท าเป็นค าร้องศาลมีอ านาจสั่งเพิกถอนการโอนหรือการกระท าเช่นนั้นได้ ถ้าเจ้าหนี้ผู้ใด
เปรียบเป็นบุคคลภายในของลูกหนี้ศาลมีอ านาจสั่งเพิกถอนการโอนหรือการกระท าตามวรรคหนึ่งที่
ได้กระท าขึ้นในระหว่างระยะเวลาหนึ่งปีก่อนมีค าร้องขอให้ให้ช าระกิจการและทรัพย์สินและ
ภายหลังนั้นความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่การช าระหนี้หรือการหักกลบลบหนี้ตามสัญญา
ทางการเงิน 
 มาตรา ๔๔ บทบัญญัติในมาตรา ๔๓ ไม่กระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอกอันได้มา
โดยสุจริตและมีค่าตอบแทนก่อนมีค าร้องขอให้ช าระกิจการและทรัพย์สิน 
 

ส่วนที ่๙ 
การรวบรวมและเพิ่มพูนทรัพย์สิน 

 
 มาตรา ๔๕ เมื่อผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินมีค าขอศาลมีอ านาจบังคับให้บุคคลที่รับว่า
เป็นหนี้ลูกหนี้ หรือรับว่ามีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง ช าระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สินแก่
ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินภายในก าหนดเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรแต่ไม่เกินหนึ่งเดือน  
ถ้าไม่ปฏิบัติตามค าบังคับผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินอาจมีค าขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีโดยให้
ถือว่าบุคคลนั้นเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
 มาตรา ๔๖ เมื่อปรากฏว่าลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้องให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดช าระเงินหรือส่ง
มอบทรัพย์สินแก่ลูกหนี้ให้ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินแจ้งความเป็นหนังสือไปยังบุคคลนั้นให้
ช าระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สินตามจ านวนที่ได้แจ้งไปและให้แจ้งไปด้วยว่าถ้าจะปฏิเสธให้แสดง
เหตุผลประกอบข้อปฏิเสธเป็นหนังสือมายังผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินภายในก าหนดเวลาสิบสี่วัน
นับแต่วันได้รับแจ้งความมิฉะนั้นจะถือว่าเป็นหนี้กองทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ตามจ านวนที่แจ้งไป
เป็นการเด็ดขาด 
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 ถ้าบุคคลที่ได้รับแจ้งความนั้นปฏิเสธหนี้ต่อผู้ช า  ระกิจการและทรัพย์สินภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งให้ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินสอบสวนเมื่อเห็นว่าบุคคลนั้นไม่ได้เป็น
หนี้ให้จ าหน่ายชื่อจากบัญชีลูกหนี้และแจ้งให้บุคคลนั้นทราบถ้าเห็นว่าบุคคลนั้นมีหนี้เท่าใดให้แจ้ง
จ านวนเป็นหนังสือยืนยันไปยังบุคคลที่จะต้องรับผิดนั้นและให้แจ้งไปด้วยว่าถ้าจะคัดค้านประการ
ใดให้ร้องคัดค้านต่อศาลภายในก าหนดสิบสี่วันนับแต่วันได้รับแจ้งความยืนยัน 
 ถ้าบุคคลที่ได้รับแจ้งความยืนยันคัดค้านต่อศาลโดยท าเป็นท าร้องภายในก าหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่งให้ศาลพิจารณา ถ้าพอใจว่าเป็นหนี้ให้มีค าบังคับให้บุคคลนั้นช าระเงินหรือส่งมอบ
ทรัพย์สินแก่ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สิน  ถ้าเห็นว่าไม่ได้ เป็นหนี้ให้มีค าสั่งให้จ าหน่ายจาก
บัญชีลูกหนี ้
 ถ้าบุคคลที่ได้รับแจ้งความจากผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินมิได้ปฏิเสธต่อผู้ช าระกิจการ
และทรัพย์สินหรือมิได้ร้องคัดค้านต่อศาลตามก าหนดเวลาตามวรรคสองผู้ช าระกิจการและ
ทรัพย์สินอาจมีค าขอต่อศาลให้บังคับให้บุคคลนั้นช าระหนี้ภายในก าหนดเวลาตามที่ศาล
เห็นสมควรถ้าบุคคลนั้นไม่ปฏิบัติตามค าบังคับของศาลผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินอาจมี ค าขอให้
ศาลออกหมายบังคับคดีโดยให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
 ในกรณีที่ผู้ถูกทวงหนี้ร้องคัดค้านต่อศาลผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินอาจมีค าขอโดยท า
เป็นค าร้องต่อศาลให้สั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ร้องคัดค้านไว้ชั่วคราวก่อนมีค าสั่งในเร่ืองหนี้
นั้นได ้
 มาตรา ๔๗ เมื่อพ้นก าหนดเวลาสามเดือนนับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งให้ช าระกิจการและ
ทรัพย์สินถ้าผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินไม่ยืนยันที่จะปฏิบัติการตามสัญญาใด ๆ ต่อคู่สัญญาอีกฝ่าย 
ให้ถือว่าผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินไม่ยอมรับสัญญาที่ยังมิได้ปฏิบัติการช าระหนี้จนเสร็จสิ้นนั้น 
 ก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งคู่สัญญาอีกฝ่ายอาจมีหนังสือก าหนดเวลาซึ่ ง
ไม่น้อยกว่าสิบสี่วันให้ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินยืนยันที่จะปฏิบัติตามสัญญาตามวรรคหนึ่งก็ได้  
ถ้าผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินไม่ยืนยันภายในก าหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้ช าระกิจการและ
ทรัพย์สินไม่ยอมรับสัญญานั้น 
 ในกรณีที่ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินยืนยันที่จะปฏิบัติตามสัญญาต่อไป ให้ถือว่า
สัญญานั้นมีผลบังคับต่อคู่สัญญาต่อไป แม้จะมีข้อก าหนดให้เงื่อนเวลาสิ้นสุดลงหรือสัญญานั้นเป็น
อันสิ้นผลลงเพราะเหตุว่าลูกหนี้ได้เข้าสู่กระบวนการล้มละลายก็ตามบุคคลใดได้รับความเสียหาย
โดยเหตุที่ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินไม่ยืนยันดังกล่าวมีสิทธิขอรับช าระหนี้ส าหรับค่าเสียหายได้ 
 มาตรา ๔๘ ถ้าลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ในสัญญาใดจนเป็นเหตุให้สัญญานั้นเลิกกัน  
ถ้าผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินยืนยันที่จะปฏิบัติตามสัญญานั้นต่อไปและได้ช าระหนี้ที่ผิดนัดเต็ม
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จ านวนพร้อมดอกเบี้ยภายในสิบห้าวันนับแต่วันยืนยัน ให้สัญญานั้นยังคงมีผลบังคับต่อคู่สัญญา
ต่อไปและให้น ามาตราก่อนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๔๙ เพื่อประโยชน์ในการจัดการทรัพย์สิน ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินย่อมมี
อ านาจที่จะโอนสิทธิและหน้าที่ตามนิติกรรมใด ๆ ที่ลูกหนี้ได้กระท าไว้แม้ในนิติกรรมนั้นจะมีข้อ
ห้ามมิให้ลูกหนี้โอนสิทธิและหน้าที่เช่นว่านั้นก็ตาม 
 ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่กรณีการโอนสิทธิเรียกร้องด้วย 
 ในการโอนสิทธิและหน้าที่ ถ้าคู่กรณีอีกฝ่ายเห็นว่า การโอนอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่การปฏิบัติการช าระหนี้ตามนิติกรรมนั้น คู่กรณีอาจร้องขอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน 
๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการโอน เพื่อมีค าสั่งให้ผู้รับโอนวางประกันตามจ านวนและเงื่อนไขที่
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็นสมควรก็ได้ ถ้าผู้รับโอนไม่วางเงินตามจ านวนและเงื่อนไขดังกล่าว  
ให้ถือว่านิติกรรมนั้นสิ้นผลลง 
 มาตรา ๕๐ คู่สัญญาในสัญญาทางการเงินย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาทางการเงิน
นั้นโดยไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับมาตรา ๔๗ ถึง มาตรา ๔๙ 
 

ส่วนที ่๑๐ 
การขอรับช าระหนี้ 

 
 มาตรา ๕๑ เมื่อศาลสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้แล้ว  เจ้าหนี้จะขอรับ
ช าระหนี้ได้ก็แต่โดยปฏิบัติตามวิธีการที่กล่าวไว้ในพระราชบัญญัตินี้  แม้จะเป็นเจ้าหนี้ผู้ร้องขอ 
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือเจ้าหนี้ที่ได้ฟ้องคดีไว้แล้ว แต่คดียังอยู่ระหว่างพิจารณาก็ตาม 
 มาตรา ๕๒ เมื่อศาลได้มีค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้แล้วเจ้าหนี้จะ
ได้รับช าระหนี้ก็แต่โดยการยื่นค าขอรับช าระหนี้ต่อผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินภายในก าหนดเวลา
สองเดือนนับแต่วันโฆษณาค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สิน 
 ในกรณีมีเหตุจ าเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจอนุญาตให้เจ้าหนี้
ยื่นค าขอรับช าระหนี้ภายหลังก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งได้แต่ต้องไม่เกินสี่เดือนนับแต่วันโฆษณา
ค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สิน 
 เจ้าหนี้มิได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ย่อมมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งจากกองทรัพย์สิน เมื่อเจ้าหนี้อ่ืนได้รับส่วนแบ่งเต็มจ านวนแล้ว 
 มาตรา ๕๓ บุคคลใดได้รับความเสียหายเพราะการโอนทรัพย์สินหรือการกระท าใด ๆ 
ถูกเพิกถอนตามมาตรา ๔๓ ก็ดี หรือเพราะผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินไม่ยืนยันตามสัญญาตาม
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มาตรา ๔๗ ก็ดี มีสิทธิขอรับช าระหนี้เดิมและค่าเสียหายได้  ภายในก าหนดเวลาตามมาตรา ๕๒  
แต่ให้นับจากวันที่อาจใช้สิทธิขอรับช าระหนี้ได้ถ้ามีข้อโต้เถียงเป็นคดีให้นับจากวันที่คดีถึงที่สุด 
 บุคคลผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทนที่ได้รับความเสียหายเพราะการโอนทรัพย์สินหรือ
การกระท าใด ๆ ถูกเพิกถอนตามมาตรา (๔๑/๔๒) มีสิทธิขอรับช าระหนี้เดิมและค่าเสียหายได้ตาม
วิธีการในวรรคหนึ่ง 
 มาตรา ๕๔ ในกรณีมีผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินเข้าว่าคดีที่ค้างพิจารณาอยู่แทนลูกหนี้  
ถ้าผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินแพ้คดี  เจ้าหนี้ตามค าพิพากษามีสิทธิขอรับช าระหนี้ภายใน
ก าหนดเวลาตามมาตรา ๕๒ แต่ให้นับจากวันคดีถึงที่สุด 
 มาตรา ๕๕ เจ้าหนี้อาจขอรับช าระหนี้ได้ถ้ามูลแห่งหนี้ได้เกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีค าสั่ง
ให้ได้ให้ช าระกิจการและทรัพย์สิน แม้ว่าหนี้ยังไม่ถึงก าหนดช าระหรือมีเงื่อนไขก็ตาม เว้นแต่หนี้ที่
เกิดขึ้นโดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี  หรือหนี้ที่จะฟ้องร้องให้บังคับคดีไม่ได้ 
หรือหนี้ขาดอายุความ 
 มาตรา ๕๖ เจ้าหนี้มีประกันย่อมมีสิทธิเหนือทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันซึ่งลูกหนี้ได้
ให้ไว้ก่อนศาลมีค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สินโดยไม่ต้องขอรับช าระหนี้และต้องยอมให้  
ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินตรวจดูทรัพย์สินนั้นในกรณีผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินเห็นว่าทรัพย์สิน
นั้นมีราคาเกินกว่าจ านวนหนี้ของเจ้าหนี้มีประกันนั้น ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินอาจไถ่ถอนหรือ
น ามาขายทอดตลาดเพื่อประโยชน์แก่การเพิ่มพูนกองทรัพย์สินของลูกหนี้ก็ได้ 
 มาตรา ๕๗ เจ้าหนี้มีประกันอาจขอรับช าระหนี้ในหนี้ส่วนที่ยังขาดอยู่หากเจ้าหนี้บังคับ
เอาแก่หลักประกันแล้วก็ได้  ทั้งนี้  ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินมีอ านาจปฏิบัติตามมาตรา  ๕๖  
วรรคสอง 
 เจ้าหนี้มีประกันอาจสละทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย 
แล้วขอรับช าระหนี้เต็มจ านวนก็ได้ 
 ถ้าเจ้าหนี้มีประกันขอรับช าระหนี้โดยไม่แจ้งว่าเป็นเจ้าหนี้มีประกัน เจ้าหนี้นั้นต้องคืน
ทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันแก่ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สิน และสิทธิเหนือทรัพย์สินนั้นเป็นอัน
ระงับเว้นแต่เจ้าหนี้นั้นจะแสดงต่อศาลได้ว่าการละเว้นนั้นเกิดขึ้นโดยพลั้งเผลอ ในกรณีเช่นนี้ศาล
อาจอนุญาตให้แก้ไขข้อความในรายการแห่งค าขอรับช าระหนี้  โดยก าหนดให้คืนส่วนแบ่งหรือ
ก าหนดอย่างอื่นก็ได้ 
 มาตรา ๕๘ ถ้าหนี้ที่ขอรับช าระหนี้ได้ก าหนดไว้เป็นเงินตราต่างประเทศให้คิดเป็น
เงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ศาลมีค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สิน 
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 มาตรา ๕๙ ถ้าเป็นหนี้ค่าเช่าหรือหนี้อย่างอ่ืนซึ่งมีก าหนดระยะเวลาให้ช าระและวันที่
ศาลมีค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สินไม่ตรงกับวันก าหนดเจ้าหนี้อาจขอรับช าระหนี้ตามส่วน
จนถึงวันที่ศาลมีค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สินได้ 
 มาตรา ๖๐ ดอกเบี้ยหรือค่าป่วยการอ่ืนแทนดอกเบี้ยภายหลังวันที่ศาลมีค าสั่งให้ช าระ
กิจการและทรัพย์สินนั้น ไม่ให้ถือว่าเป็นหนี้ที่จะขอช าระได้ 
 มาตรา ๖๑ ถ้าลูกหนี้ร่วมบางคนถูกศาลสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สิน ลูกหนี้ร่วมคน
อ่ืนอาจยื่นค าขอรับช าระหนี้ส าหรับจ านวนที่ตนอาจใช้สิทธิไล่เบี้ยในเวลาภายหน้าได้ เว้นแต่เจ้าหนี้
ได้ใช้สิทธิขอรับช าระหนี้ไว้เต็มจ านวนแล้ว 
 ในกรณีที่เจ้าหนี้ขอรับช าระหนี้ไว้เต็มจ านวนแล้วถ้าลูกหนี้ร่วมคนใดได้ช าระหนี้แทน
ลูกหนี้ ให้ถือว่าลูกหนี้ร่วมนั้นเป็นผู้รับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้ผู้ขอรับช าระหนี้และให้แจ้งผู้ช าระ
กิจการและทรัพย์สินทราบโดยเร็วบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง และวรรคสองให้ใช้บังคับแก่ผู้ค้ าประกัน 
ผู้ค้ าประกันร่วม หรือบุคคลที่อยู่ในลักษณะเดียวกันนี้โดยอนุโลม 
 มาตรา ๖๒ เจ้าหนี้อาจขอหักกลบลบหนี้ในหนี้ที่ตนเป็นหนี้ลูกหนี้ในเวลาที่มีค าสั่งให้
ช าระกิจการและทรัพย์สินได้ ถึงแม้ว่ามูลแห่งหนี้ทั้งสองฝ่ายจะไม่มีวัตถุเป็นอย่างเดียวกันก็ดี  หรือ
อยู่ในเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาก็ดี เว้นแต่เจ้าหนี้ได้สิทธิเรียกร้องต่อลูกหนี้ภายหลังที่มีค าสั่งช าระ
กิจการและทรัพย์สินแล้ว 
 การขอหักกลบลบหนี้ซึ่งมิใช่การหักกลบลบหนี้ตามสัญญาทางการเงิน ให้กระท าได้
เมื่อปรากฏว่า 

(๑)  เจ้าหนี้ได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ตามวิธีการที่กล่าวไว้ในพระราชบัญญัตินี้  และได้
แจ้งว่าจะใช้สิทธิในการหักกลบลบหนี้ดังกล่าว และ 

(๒)  สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้มิได้อยู่ภายใต้บังคับแห่งการเพิกถอนการได้เปรียบเมื่อ
หักกลบลบหนี้เสร็จสิ้นแล้ว ให้เจ้าหนี้แจ้งให้ศาลและผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินทราบโดยเร็ว  
การหักกลบลบหนี้ตามวรรคสอง ให้กระท าได้ภายในระยะเวลาสิบสี่วันนับแต่วันที่มีค าสั่งอนุญาต
ให้เจ้าหน้ีได้รับช าระหนี้ 
 มาตรา ๖๓ เมื่อบุคคลซึ่งมีสิทธิขอช าระหนี้ส าหรับหนี้ที่อยู่ในเงื่อนไขบังคับก่อนขอหัก
กลบลบหนี้บุคคลนั้นจะต้องให้ประกันส าหรับจ านวนที่ขอหักกลบลบหนี้นั้น 
 มาตรา ๖๔ เจ้าหนี้หรือลูกหนี้อาจขอตรวจและโต้แย้งค าขอรับช าระหนี้ต่อผู้ช าระกิจการ
และทรัพย์สินได้แต่ต้องกระท าภายในก าหนดสิบสี่วันนับแต่วันที่พ้นก าหนดเวลายื่นค าขอรับช าระหนี้ 
 ค าโต้แย้งใดที่ยื่นเกินก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินอาจน า  
ค าโต้แย้งนั้นมาประกอบการตรวจสอบได้ 
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 ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นสมควรจะออกระเบียบเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ขอตรวจและโต้แย้งค าขอรับช าระหนี้ก็ได้ 
 มาตรา ๖๕ ค าขอรับช าระหนี้ของเจ้าหนี้รายใดเจ้าหนี้อ่ืนหรือลูกหนี้ไม่โต้แย้ง  ผู้ช าระ
กิจการและทรัพย์สินมีอ านาจสั่งอนุญาตให้รับช าระหนี้ได้  เว้นแต่หนี้นั้นไม่อาจขอรับช าระได้ตาม
มาตรา ๕๕ หรือมีเหตุอันสมควรเป็นอย่างอื่น 
 ถ้าเจ้าหนี้อ่ืนหรือลูกหนี้ไม่โต้แย้งค าขอรับช าระหนี้ของเจ้าหนี้มีประกัน  ให้ผู้ช าระ
กิจการและทรัพย์สินสั่งอนุญาตให้เจ้าหนี้มีประกันได้รับช าระหนี้เต็มจ านวน 
 มาตรา ๖๖ ค าขอรับช าระหนี้รายใดถ้ามีผู้โต้แย้งให้ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สิน
ตรวจสอบแล้วมีค าสั่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ยกค าขอรับช าระหนี้ 
(๒) อนุญาตให้ได้รับช าระหนี้เต็มจ านวน 
(๓) อนุญาตให้ได้รับช าระหนี้บางส่วน 

 การคัดค้านค าสั่งของผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งผู้มีส่วนได้เสียอาจยื่น  
ค าร้องคัดค้านต่อศาลภายในก าหนดเวลาสิบสี่วันนับแต่วันที่ทราบค าสั่งของผู้ช าระกิจการและ
ทรัพย์สิน 
 มาตรา ๖๗ ในการพิจารณาค าขอรับช าระหนี้ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินอาจขอให้ศาล
ออกหมายเรียกเจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับ
หนี้สินก็ได้ 
 ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับหมายเรียกไม่ปฏิบัติตามหมายเรียก ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สิน 
อาจขอให้ศาลออกหมายจับได้ 
 มาตรา ๖๘ ค าขอรับช าระหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งได้สั่งอนุญาตแล้วนั้น ถ้าต่อมาปรากฏว่า  
ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินได้สั่งไปโดยผิดหลง ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินมีอ านาจยกค าขอรับ
ช าระหนี ้หรือลดจ านวนที่ได้สั่งอนุญาตไปแล้วได้ 
 

ส่วนที ่๑๑ 
การขายทรัพย์สินและการแบ่งทรัพย์สิน 

 
 มาตรา ๖๙ กองทรัพย์สินซึ่ง ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินรวบรวมได้มาผู้ช าระกิจการ
และทรัพย์สินย่อมมีอ านาจขายตามวิธีที่สะดวกและเป็นผลดีที่สุด 
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 ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินมีอ านาจจัดสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์สองสิ่งหรือ
กว่านั้นขึ้นไปรวมขายไปด้วยกันได้ในเมื่อเป็นที่คาดหมายได้ว่าเงินรายได้ในการขายจะเพิ่มขึ้น
เพราะเหตุน้ัน 
 การขายโดยวิธีอ่ืนนอกจากการขายทอดตลาดผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินจะกระท าได้
เมือ่เป็นการเพิ่มมูลค่ากองทรัพย์สิน โดยให้ค านึงถึงความรวดเร็วและการเปิดให้บุคคลเข้าซื้อขายได้
โดยเท่าเทียมกัน 
 ผู้ได้รับโอนทรัพย์สินในการขายหรือการแบ่งไม่ต้องรับผิดในค่าภาษีอากรส าหรับปี
ก่อนที่ได้รับโอนการขายทรัพย์สินตามมาตรานี้  ให้ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินน าราคาตามบัญชี
กิจการและทรัพย์สินตามมาตรา ๓๓ มาพิจารณาประกอบการขาย และในกรณีที่ เป็นการขาย
ทรัพย์สินที่มิได้มีรายการอยู่ในบัญชีดังกล่าวให้ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินจัดท าบัญชีเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินนั้นไว้การขายทรัพย์สินโดยวิธีการอ่ืนนอกจากการขายทอดตลาดให้ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 มาตรา ๗๐ ทรัพย์สินซึ่งเหลือจากที่กันไว้ส าหรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายนั้น ผู้ช าระ
กิจการและทรัพย์สินต้องจัดการแบ่งในระหว่างเจ้าหนี้โดยเร็วแต่อย่างน้อยต้องกระท าทุก  ๆ  
หกเดือนเว้นแต่ทรัพย์สินที่รวบรวมได้มีจ านวนที่ยังไม่สมควรแบ่ง 
 มาตรา ๗๑ ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินต้องกันเงินส่วนแบ่งรายที่มีเงื่อนไขหรือมีข้อ
โต้แย้งและค่าธรรมเนียมกับค่าใช้จ่ายอันอาจเกิดขึ้นไว้ตามสมควรแล้วแบ่งเงินที่เหลือให้แก่เจ้าหนี้
นอกนั้นไป 
 มาตรา ๗๒ ก่อนกระท าการแบ่งคร้ังใดผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินต้องโฆษณาใน
หนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายอย่างน้อยหนึ่งฉบับ และส่งแจ้งความไปยังเจ้าหนี้  เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์และลูกหนี้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก าหนดวันเวลาให้มาตรวจบัญชีส่วนแบ่ง   
ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านให้ถือว่าบัญชีนั้นถูกต้องและเป็นที่สุดแล้วให้ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สิน
โฆษณาการแบ่งไว้ ณ ส านักงาน และแจ้งจ านวนส่วนแบ่งที่จะจ่ายไปยังเจ้าหนี้ 
 มาตรา ๗๓ ถ้ามีผู้มีส่วนได้เสียคนใดคัดค้านบัญชีส่วนแบ่งให้ผู้ช าระกิจการและ
ทรัพย์สินพิจารณาค าคัดค้านและค าชี้แจงของเจ้าหน้ีและลูกหนี้ แล้วสั่งตามที่เห็นสมควร 
 ผู้มีส่วนได้เสียอาจคัดค้านค าสั่งนั้นโดยท าเป็นค าร้อง ยื่นต่อศาลได้ภายในก าหนดเวลา
เจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่ง 
 ถ้ามีผู้คัดค้านต่อศาล ให้ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินเลื่อนการจ่ายเงินไปจนกว่าศาลได้มี
ค าสั่งแล้ว แต่ถ้าผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินเห็นว่าการเลื่อนนั้นจะท าให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความ
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เสียหาย ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินจะกันเงินส่วนแบ่งที่มีข้อโต้แย้ง กับค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย
อันอาจเกิดขึ้นไว้ตามสมควรแล้วแบ่งเงินที่เหลือให้แก่เจ้าหนี้รายที่ไม่มีข้อโต้แย้งไปก่อนได้ 
 มาตรา ๗๔ ในการแบ่งทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้นั้นให้ช าระค่าใช้จ่ายและหนี้สิน
ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค่าใช้จ่ายในการจัดการมรดกของลูกหนี้ 
(๒) ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนของผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินในการจัดการทรัพย์สิน

ของลูกหนี ้
(๓) ค่าปลงศพลูกหนี้ตามสมควรแก่ฐานานุรูป 
(๔) ค่าธรรมเนียมในการรวบรวมทรัพย์สิน 
(๕) ค่าใช้จ่ายหรือค่าฤชาธรรมเนียมของโจทก์ในชั้นบังคับคดีที่เกิดจากการส่งมอบ

ทรัพย์สินนั้นคืนตามมาตรา ๓๓ 
(๖) ค่าธรรมเนียมของเจ้าหนี้ผู้ร้องขอและค่าทนายความตามที่ศาล หรือผู้ช าระกิจการ

และทรัพย์สินก าหนด 
(๗) ค่าภาษีอากรที่ถึงก าหนดช าระภายในหกเดือนก่อนมีค าสั่งให้ช าระกิจการและ

ทรัพย์สิน และเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับก่อนมีค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สินเพื่อการงานที่ได้ท า
ให้ลูกหนี้ซึ่งเป็นนายจ้างตามมาตรา ๒๕๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  และตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

(๘) หนี้อ่ืน ๆ  
 ถ้ามีเงินไม่พอช าระเต็มจ านวนหนี้ในล าดับใดให้เจ้าหนี้ในล าดับนั้นได้รับเฉลี่ย  
ตามส่วน 
 มาตรา ๗๕ ในกรณีที่หนี้ตามมาตรา ๗๔ (๘) รายใดมีการก าหนดโดยกฎหมายหรือ
สัญญาให้เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับช าระหนี้ต่อเมื่อเจ้าหนี้อ่ืนได้รับช าระหนี้จนเต็มจ านวนแล้วเจ้าหนี้  
ดังกล่าวนั้นยังคงมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งทรัพย์สินตามสิทธิที่ตนมีอยู่ตามที่ก าหนดไว้โดยกฎหมาย
หรือสัญญานั้น 
 มาตรา ๗๖ ก่อนกระท าการแบ่งครั้งที่สุดให้ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินส่งแจ้งความไป
ยังผู้ที่เกี่ยวค้างค่าจ้างแรงงานหรือเงินที่ได้ออกไปโดยค าสั่งของผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินว่าให้ส่ง
บัญชีเงินที่เกี่ยวค้างนั้นภายในสิบสี่วันนับแต่วันได้รับแจ้งความ ถ้าไม่ส่งตามก าหนดผู้ช าระกิจการ
และทรัพย์สินจะจัดการแบ่งครั้งที่สุดและจ่ายเงินไปโดยไม่ค านึงถึงเงินที่เกี่ยวค้างอยู่นั้นถ้าผู้ที่ได้รับ
แจ้งความไม่ปฏิบัติดังว่าน้ี ผู้นั้นหมดสิทธิเรียกร้องต่อไป 
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 ก าหนดเวลาดังกล่าวไว้ในวรรคก่อน ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินมีอ านาจขยายได้เมื่อมี
เหตุสมควร 
 มาตรา ๗๗ เมื่อได้ช าระหนี้ทั้งหมดโดยเต็มจ านวนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
กับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในคดีช าระกิจการหมดแล้ว ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่ให้คืนแก่
ลูกหนี้ 
 

ส่วนที ่๑๒ 
ท่ีประชุมเจ้าหนี้ 

 
 มาตรา ๗๘ ให้ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินเรียกประชุมเจ้าหนี้ตามที่เห็นสมควร หรือ
ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ หรือตามที่ศาลสั่ง หรือเมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นค าขอรับช าระหนี้ซึ่งมี
จ านวนหนี้รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนหนี้ที่ได้มีการยื่นค าขอรับช าระหนี้ไว้ได้ท า
หนังสือขอให้เรียกประชุม 
 ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินต้องแจ้งก าหนดวัน เวลา และสถานที่กับหัวข้อประชุมไปยัง
เจ้าหนี้ที่ได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ไว้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันและในกรณีที่ยังไม่พ้นก าหนดเวลาที่
จะขอยื่นค ารับช าระหนี้ได้นั้น ให้แจ้งไปยังเจ้าหนี้ที่ยังไม่ได้ยื่นค าขอรับขอช าระหนี้  แต่มีชื่อใน
บัญชีซึ่งลูกหนี้ได้ท ายื่นไว้ หรือปรากฏตามหลักฐานอ่ืนด้วย 
 มาตรา ๗๙ ให้ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินเป็นประธานในการประชุมเจ้าหนี้ทุกคราว 
และให้มีรายงานการประชุมลงลายมือชื่อผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 มาตรา ๘๐ เจ้าหนี้มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเจ้าหนี้ต้องเป็นเจ้าหนี้ซึ่งอาจขอรับช าระ
หนี้ได้และได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ไว้แล้วก่อนวันประชุมนั้น 
 เจ้าหนี้จะออกเสียงด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่นออกเสียงแทนก็ได้ 
 ข้อปรึกษาใดที่ท าให้เจ้าหนี้หรือผู้แทน หรือผู้มีหุ้นส่วนกับเจ้าหนี้หรือผู้แทนได้รับ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของลูกหนี้โดยตรงหรือโดยอ้อม นอกจากที่ควรได้รับตามส่วนในฐานะ
เป็นเจ้าหน้ีเช่นเดียวกับเจ้าหนี้อ่ืนนั้นเจ้าหนี้หรือผู้แทนจะออกเสียงลงคะแนนไม่ได้ 
 มาตรา ๘๑ ในการนับคะแนนเสียงในการประชุมเจ้าหนี้คราวหนึ่ง ๆ ให้ผู้ช าระกิจการ
และทรัพย์สินถามเจ้าหนี้ที่มาประชุมนั้นว่า ผู้ใดจะคัดค้านการออกเสียงของเจ้าหนี้ที่ยังไม่ได้มีค าสั่ง
ให้ได้รับช าระหนี้รายใดบ้างหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านก็ให้นับคะแนนเสียงส าหรับเจ้าหนี้รายนั้น 
 ถ้ามีผู้คัดค้านค าขอรับช าระหนี้รายใดก็ให้ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินสั่งให้ออกเสียง
ในจ านวนหนี้ได้เท่าใดหรือไม่ถ้าผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินเห็นว่ายังสั่งในขณะนั้นไม่ได้   
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ก็ให้หมายเหตุขัดข้องไว้และให้เจ้าหนี้ออกเสียงไปพลางก่อนโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าต่อไปผู้ช าระ
กิจการและทรัพย์สินสั่งไม่ให้ออกเสียงเพียงใดการออกเสียงของเจ้าหนี้นั้นให้ถือว่าเป็นอันใช้ไม่ได้
เพียงนั้น ค าสั่งของผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินนั้นอาจอุทธรณ์ไปยังศาลได้  ค าสั่งของศาลให้เป็น
ที่สุด 
 มาตรา ๘๒ เมื่อผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินหรือเจ้าหนี้เห็นว่ามติของที่ประชุมเจ้าหนี้
ขัดต่อกฎหมายหรือประโยชน์อันร่วมกันของเจ้าหนี้ทั้งหลาย ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินหรือ
เจ้าหนี้ อาจยื่นค าขอโดยท าเป็นค าร้องต่อศาล และศาลอาจมีค าสั่งห้ามมิให้ปฏิบัติตามมตินั้นได้  
แต่ต้องยื่นต่อศาลภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ที่ประชุมเจ้าหน้ีลงมติ 
 

ส่วนที ่๑๓ 
กรรมการเจ้าหนี้ 

 
 มาตรา ๘๓ ที่ประชุมเจ้าหนี้อาจลงมติตั้งกรรมการเจ้าหนี้ไว้เพื่อแทนเจ้าหนี้ทั้งหลาย 
เพื่อการสอดส่องการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช าระกิจการทรัพย์สินและเพื่อให้ค าปรึกษาเมื่อผู้ช าระ
กิจการและทรัพย์สินร้องขอและให้ความเห็นชอบตามที่ก าหนดในมาตรา ๑๒๔ 
 กรรมการเจ้าหนี้ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนและไม่เกินกว่าเจ็ดคนโดยเลือกจาก
เจ้าหนี้หรือผู้รับมอบอ านาจจากเจ้าหนี้  แต่เจ้าหนี้หรือผู้ รับมอบอ านาจนั้นจะกระท าการเป็น
กรรมการเจ้าหน้ีได้ต่อเมื่อผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินได้สั่งอนุญาตในค าขอรับช าระหนี้ของเจ้าหนี้
นั้นแล้ว 
 กรรมการเจ้าหนี้อาจได้รับค่าตอบแทนตามที่ประชุมเจ้าหนี้ก าหนดให้ถือเป็นค่าใช้จ่าย
ตามมาตรา ๗๔(๒) 
 มาตรา ๘๔ มติของกรรมการเจ้าหนี้นั้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้มาประชุม  และ
กรรมการเจ้าหนี้ต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจ านวนของกรรมการเจ้าหนี้ทั้งหมดที่ได้รับแต่งตั้ง  
จึงเป็นองค์ประชุมให้น ามาตรา ๘๒ มาใช้บังคับแก่มติของกรรมการเจ้าหน้ีด้วย 
 มาตรา ๘๕ กรรมการเจ้าหน้ีขาดจากต าแหน่งด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ช าระกิจการและทรัพย์ทรัพย์สิน 
(๓) ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายและยังไม่ได้รับการปลดจากล้มละลาย  หรือ 

ถูกศาลสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
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(๔) ที่ประชุมเจ้าหนี้ให้ออกจากต าแหน่งโดยได้แจ้งการที่จะประชุมให้ออกนี้ให้เจ้าหนี้ 
ทั้งหลายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
 เมื่อต าแหน่งกรรมการเจ้าหน้ีว่างลดด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดดังกล่าวแล้ว ให้ผู้ช าระกิจการ 
และทรัพย์สินเรียกประชุมเจ้าหน้ีโดยไม่ชักช้าเพื่อเลือกตั้งผู้อื่นขึ้นแทน 
 มาตรา ๘๖ ในระหว่างที่ยังไม่ได้เลือกกรรมการเจ้าหน้ีขึ้นแทนตามความในมาตรา 
ก่อน ถ้ากรรมการเจ้าหน้ีมีจ านวนเหลืออยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งแล้วให้กรรมการเจ้าหนี้น้ันกระท าการ 
ต่อไปได้ 
 มาตรา ๘๗ ถ้าไม่ได้ตั้งกรรมการเจ้าหน้ีไว้การกระท าใด ๆ ที่พระราชบัญญัติน้ี ก าหนด 
ไว้ว่าต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการเจ้าหนี้ก่อนนั้นให้ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินขอความ 
เห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหน้ี 
 

ส่วนที ่๑๔ 
การควบคุมตัวและการจ ากัดสิทธิลูกหนี้ 

 
 มาตรา ๘๘ ลูกหนี้ซึ่งศาลมีค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สินแล้ว  ต้องไปพบ และ 
ตอบค าถามของ ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สิน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามที่เรียกทุกคร้ัง ตลอดจน
ต้องไปในการประชุมเจ้าหนี้ทุกคร้ังและตอบค าถามกรรมการเจ้าหนี้  หรือเจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดใน
การประชุมเจ้าหนี้ เ ร่ืองที่เกี่ยวกับกิจการทรัพย์สินหรือหุ้นส่วนของตน  และต้องกระท าการ 
อันเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน หรือการที่จะแบ่งทรัพย์สินในระหว่างเจ้าหนี้ทั้งหลายตามที่  
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินจะสั่งโดยมีเหตุอันสมควร หรือตามที่ได้
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือตามที่ศาลจะได้มีค าสั่งให้กระท าแล้วแต่กรณี 
 มาตรา ๘๙ ลูกหนี้ต้องเป็นธุระช่วยโดยเต็มความสามารถในการจ าหน่ายทรัพย์สินและ
ในการแบ่งทรัพย์สินในระหว่างเจ้าหนี้ทั้งหลาย และต้องตอบข้อซักถามและกระท าการต่าง ๆ ที่
จ าเป็นเพื่อการนั้น 
 มาตรา ๙๐ เมื่อศาลมีค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สินแล้ว  ถ้าผู้ช าระกิจการและ
ทรัพย์สิน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานหรือเจ้าหนี้คนใดมีค าขอฝ่ายเดียวโดยท าเป็นค าร้อง และ
ศาลพอใจจากรายงานของผู้ช าระกิจการและทรัพย์สิน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือพยานที่เจ้าหนี้
น ามาสืบว่าลูกหนี้ได้กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
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(๑) ออกไปหรือก าลังจะออกไปนอกอ านาจศาลหรือได้ออกไปก่อนแล้วและคงอยู่
นอกอ านาจศาลโดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยง ประวิงหรือกระท าให้ขัดข้องแก่กระบวนการพิจารณาคดี
ล้มละลาย 

(๒) กระท าหรือก าลังจะกระท าการฉ้อโกงเจ้าหนี้หรือกระท าหรือก าลังจะกระท า
ความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมีโทษตามพระราชบัญญัติน้ี 
 ศาลมีอ านาจออกหมายจับลูกหนี้มาขังไว้จนกว่าลูกหนี้จะได้ให้ประกันจนพอใจ แต่
ไม่ให้เกินกว่าหกเดือน 
 มาตรา ๙๑ เมื่อศาลมีค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สินแล้ว และยังไม่ได้สั่งปลดจาก
การช าระกิจการและทรัพย์สิน 

(๑) ลูกหนี้ที่ เป็นบุคคลธรรมดา จะต้องขอให้ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินก าหนด
จ านวนเงินเพื่อใช้จ่ายเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวตามสมควรแก่ฐานานุรูป โดยผู้ช าระกิจการและ
ทรัพย์สินเป็นผู้อนุญาตให้ลูกหนี้จ่ายจากเงินที่ลูกหนี้ได้มาระหว่างช าระกิจการและทรัพย์สินและ
ลูกหนี้จะต้องส่งเงินหรือทรัพย์สินที่เหลือนั้นแก่ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินภายในเวลาที่ผู้ช าระ
กิจการและทรัพย์สินก าหนดพร้อมด้วยบัญชีรับจ่าย 

(๒) ทุกคร้ังที่ลูกหนี้มีสิทธิจะได้รับทรัพย์สินอย่างใดลูกหนี้จะต้องรายงานเป็นหนังสือ
ให้ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินทราบ โดยแสดงรายละเอียดเท่าที่สามารถจะท าได้ภายในเวลาอัน
สมควรและไม่ว่าในกรณีใด ลูกหนี้จะต้องแสดงบัญชีรับจ่ายเสนอต่อผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินทุก
ระยะหกเดือน 

(๓) ลูกหนี้จะออกไปนอกราชอาณาจักรไม่ได้  เว้นแต่ศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์จะอนุญาตเป็นหนังสือและถ้าจะย้ายที่อยู่ ต้องแจ้งที่อยู่ใหม่เป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ทราบภายในเวลาอันสมควร 
 

ส่วนที ่๑๕ 
การปิดคดี 

 
 มาตรา ๙๒ เมื่อผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้  หรือเมื่อลูกหนี้ 
ไม่มีทรัพย์สินจะให้แบ่ง หรือการแบ่งทรัพย์สินจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายผู้ช าระกิจการและทรัพย์สิน
อาจท ารายงานแสดงกิจการและบัญชีรับจ่ายในคดีช าระกิจการและทรัพย์สินยื่นต่อเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์และขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่งปิดคดีได้ 

DPU



171 

 เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้พิจารณารายงานและบัญชีของผู้ช าระกิจการและ
ทรัพย์สินประกอบกับค าคัดค้านของเจ้าหนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียแล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะสั่ง
ให้ปิดคดีหรือไม่ก็ได้และให้แจ้งค าสั่งนั้นให้ศาลทราบด้วย 
 ถ้าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่งไม่ให้ปิดคดีเมื่อเจ้าหนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียมีค าขอโดยท า
เป็นค าร้องเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจสั่งให้ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินรับผิดในการที่ได้กระท า
หรือละเว้นกระท าอันชอบด้วยหน้าที่ก็ได้ 
 ค าสั่งปิดคดีท าให้ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินพ้นจากความรับผิดในหน้าที่จนถึงวันที่
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่งนั้น 
 ถ้าปรากฏว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้สั่งไปโดยผิดหลง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
อาจเพิกถอนค าสั่งปิดคดีนั้นได้ 
 มาตรา ๙๓ ค าสั่งปิดคดีมีผลเพียงให้ระงับการจัดการต่าง ๆ ไว้ แต่ไม่ท าให้คดีล้มละลาย
สิ้นสุดและไม่ท าให้ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินหลุดพ้นจากหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) หน้าที่อนุมัติการใด ๆ ที่กฎหมายบัญญัติไว้ 
(๒) หน้าที่ตรวจบัญชีรับจ่ายของบุคคลล้มละลาย 

 ถ้าลูกหนี้เป็นนิติบุคคล ค าสั่งปิดคดี ย่อมมีผลให้นิติบุคคลนั้นเลิกกัน 
 มาตรา ๙๔ ถ้าผู้มีส่วนได้เสียหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็นว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินขึ้น
ใหม่ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีค าสั่งเปิดคดีและตั้งผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินคนใหม่เพื่อ  
ท าหน้าที่ช าระกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ต่อไป 
 

ส่วนที ่๑๖ 
การปลดจากการช าระกิจการและทรัพย์สิน 

 
 มาตรา ๙๕ ลูกหนี้บุคคลธรรมดาซึ่งมิใช่บุคคลล้มละลายอาจยื่นค าขอโดยท าเป็นค าร้อง
ต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีค าสั่งปลดลูกหนี้จากการช าระกิจการและทรัพย์สินได้ เมื่อปรากฏว่า 

(๑) ศาลได้มีค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สินลูกหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี หรือ 
(๒) มีหนังสือยืนยันจากผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินว่าได้มีการช าระหนี้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละห้าสิบของหนี้ไม่มีประกันซึ่งได้มีค าสั่งให้ได้รับช าระหนี้แล้ว 
 เมื่อได้รับค าขอเช่นว่านี้แล้ว ให้ศาลส่งส าเนาให้ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินเพื่อส่งให้
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และเจ้าหนี้ทั้งหลายทราบ 
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 มาตรา ๙๖ ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สิน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือเจ้าหนี้อาจยื่น 
ค าคัดค้านค าขอปลดจากการช าระกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้โดยอ้างเหตุใด ๆ ตามมาตรา ๑๐๐ 
ได้ภายในระยะเวลาสองเดือนนับแต่วันที่ประกาศในหนังสือพิมพ์ 
 มาตรา ๙๗ ในกรณีที่ไม่มีผู้คัดค้านค าขอปลดจากการช าระกิจการและทรัพย์สินภายใน
ระยะเวลาตามมาตรา ๙๖ ให้ศาลมีค าสั่งปลดลูกหนี้จากการช าระกิจการและทรัพย์สิน 
 ถ้ามีผู้คัดค้านตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลก าหนดวันนั่งพิจารณาค าคัดค้าน พร้อมทั้งแจ้งวัน
นั่งพิจารณาและส่งส าเนาค าคัดค้านให้ลูกหนี้ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินและเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
 มาตรา ๙๘ ในกรณีที่มีค าคัดค้าน ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินต้องยื่นรายงานเกี่ยวกับ
กิจการทรัพย์สินและความประพฤติของลูกหนี้ในเวลาก่อนหรือระหว่างที่ช าระกิจการและทรัพย์สิน
ต่อศาลก่อนการน่ังพิจารณาไม่น้อยกว่าสามวัน 
 มาตรา ๙๙ ในการพิจารณาค าคัดค้าน ให้ศาลฟังค าชี้แจงของผู้คัดค้าน และอาจฟัง 
ค าชี้แจงของผู้ช าระกิจการและทรัพย์สิน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ รายงานของผู้ช าระกิจการและ
ทรัพย์สินตามมาตรา 98 และรายงานการไต่สวนเปิดเผยของศาลนั้นเองและศาลอาจให้ลูกหนี้
สาบานตัว ให้การ หรือพิจารณาพยานหลักฐานตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
 มาตรา ๑๐๐ ให้ศาลมีค าสั่งไม่ยอมปลดลูกหนี้จากการช าระกิจการและทรัพย์สิน  
เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) ลูกหนี้ไม่ด าเนินการตามหน้าที่อย่างใด ๆ ตามที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนด เว้นแต่
ลูกหนี้จะมีข้อแก้ตัวอันสมควร 

(๒) ลูกหนี้ไม่ท าหรือเก็บรักษาสมุดบัญชีต่าง ๆ ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นควรจะมีไว้
ในการประกอบธุรกิจให้พอเห็นได้ว่าการประกอบธุรกิจและฐานะทางการเงินเป็นอย่างไรใน
ระหว่างเวลาสามปีก่อนวันที่ศาลมีค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สิน เว้นแต่สูญหาย หรือถูกท าลาย
ด้วยเหตุสุดวิสัย 

(๓) ลูกหนี้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงอันเกี่ยวกับกิจการ 
ทรัพย์สิน และความประพฤติซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินหรือศาล 

(๔) ลูกหนี้จงใจกระท าหรืองดเว้นกระท าการใด ๆ เพื่อประวิงกระบวนพิจารณาคดี
ช าระกิจการและทรัพย์สิน 

(๕) ลูกหนี้ปกปิด โอน ขาย จ าหน่าย หรือยักย้ายทรัพย์สินของตนภายในระยะเวลา 
สามปีก่อนมีการขอให้ช าระกิจการและทรัพย์สินและภายหลังนั้นจนถึงเวลาปลดการช าระกิจการ
และทรัพย์สิน เพื่อประวิงการช าระหนี้หรือมิให้เจ้าหน้ีได้รับช าระหนี้ 
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(๖) ศาลได้เคยมีค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้มาแล้วภายในเวลาสิบปี
ก่อนมีการขอให้ช าระกิจการและทรัพย์สิน 

(๗) มีพฤติการณ์ อันควร เชื่ อได้ ว่ าลูกหนี้ ได้กระท าความผิดทางอาญาตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือความผิดทางอาญาฐานใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการทุจริตเกี่ยวกับการช าระ
กิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ 

(๘) ลูกหนี้ยอมตนให้เป็นหนี้ในส่วนที่ตนไม่ต้องช าระ 
(๙) ลูกหนี้โดยทุจริตได้ขืนกระท าการค้าขายต่อไปอีก ทั้งรู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถช าระ

หนี้ได ้
 ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งไม่ยอมปลดลูกหนี้จากการช าระกิจการและทรัพย์สินด้วยเหตุที่
ลูกหนี้มีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๐๑ ให้ศาลมีค าพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายต่อไป 
 มาตรา ๑๐๑ ค าสั่งปลดจากการช าระกิจการและทรัพย์สินเป็นค าสั่งสิ้นสุดกระบวนการ
ล้มละลาย 
 มาตรา ๑๐๒ ค าสั่งปลดจากการช าระกิจการและทรัพย์สินท าให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้
ทั้งปวดอันพึงขอรับช าระหนี้ได้ไม่ว่าเจ้าหนี้จะได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ไว้หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ 

(๑) หนี้เกี่ยวกับภาษีอากร 
(๒) หนี้ค่าธรรมเนียมที่ตกเป็นรายได้ของแผ่นดินตามที่กฎหมายก าหนด 
(๓) หนี้ซึ่งเกิดขึ้นโดยความทุจริตฉ้อโกงของลูกหนี้  หรือหนี้ซึ่งเจ้าหนี้ไม่ได้เรียกร้อง 

เน่ืองจากความทุจริตฉ้อโกงที่ลูกหนี้เป็นผู้ก่อขึ้นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องสมรู้ 
(๔) ค่าปรับอันเป็นโทษจากการกระท าผิดทางอาญา 
(๕) หนี้ละเมิดในกรณีที่ท าให้เสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย รวมทั้งหนี้ละเมิดที่

ท าให้เจ้าหน้ีขาดไร้อุปการะตามกฎหมาย 
(๖) หนี้ค่าเลี้ยงชีพ ค่าอุปการะเลี้ยงดู ตามบทบัญญัติในบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ 
 มาตรา ๑๐๓ การที่ศาลได้มีค าสั่งปลดจากการช าระกิจการและทรัพย์สินนั้น ไม่ท าให้
บุคคลซึ่งเป็นหุ้นส่วนกับลูกหนี้ หรือรับผิดร่วมกับลูกหนี้ หรือค้ าประกัน หรืออยู่ในลักษณะอย่าง 
ผู้ค้ าประกันของลูกหนี้หลุดพ้นจากความรับผิดไปด้วย 
 มาตรา ๑๐๔ ค าสั่งปลดจากการช าระกิจการและทรัพย์สินไม่กระทบถึงการจัดการกอง
ทรัพย์สินของลูกหนี้และไม่มีผลเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของลูกหนี้ในอันที่จะด าเนินการอย่างใด ๆ ตาม
พระราชบัญญัติน้ี 
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 มาตรา ๑๐๕ ลูกหนี้ซึ่งได้ถูกปลดจากการช าระกิจการและทรัพย์สินนั้น ยังมีหน้าที่ช่วย
ในการจ าหน่ายและแบ่งทรัพย์สินนั้น ยังมีหน้าที่ช่วยในการจ าหน่ายและแบ่งทรัพย์สินของตนซึ่งตก
อยู่กับผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินตามที่ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินต้องการ 
 ถ้าลูกหนี้ไม่ช่วย ศาลมีอ านาจเพิกถอนค าสั่งปลดจากการช าระกิจการและทรัพย์สินนั้น
ได้ แต่ทั้งนี้ไม่กระทบถึงการใดที่ได้กระท าไปภายหลังการปลดจากการช าระกิจการและทรัพย์สิน
ก่อนที่ศาลมีค าสั่งให้เพิกถอนนั้น 
 

ส่วนที ่๑๗ 
บุคคลล้มละลาย 

 
 มาตรา ๑๐๖ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าหนี้ หรือผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินอาจยื่น 
ค าขอโดยท าเป็นค าร้อง เพื่อให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ที่ยังไม่ได้รับการปลดจากการช าระกิจการ
และทรัพย์สิน เป็นบุคคลล้มละลายได้ ถ้าปรากฏว่า 

(๑) ศาลมีค าสั่งให้เพิกถอนการฉ้อฉลตามมาตรา ๔๑ 
(๒) ลูกหนี้โอนทรัพย์สินหรือส่งมอบทรัพย์สินของตนไปโดยการแสดงเจตนาลวง 

หรือโดยการฉ้อฉลไม่ว่าได้กระท าการน้ันในหรือนอกราชอาณาจักร 
(๓) ลูกหนี้ยักย้ายทรัพย์สินไปให้พ้นอ านาจศาลเพื่อมิให้เจ้าหน้ีได้รับช าระหนี้ 
(๔) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามมาตรา ๑๐๐ (๔)(๕)(๗) 

 การยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ง อาจยื่นพร้อมกับค าคัดค้านตามมาตรา ๙๘ ก็ได้ 
 มาตรา ๑๐๗ บุคคลล้มละลายอาจยื่นค าขอโดยท าเป็นค าร้อง เพื่อขอให้ศาลมีค าสั่งปลด
จากล้มละลายได้ในกรณีเช่นว่านี้ให้ศาลมีค าสั่งปลดบุคคลนั้นจากล้มละลายได้เมื่อศาลได้มี  
ค าพิพากษาให้บุคคลนั้นล้มละลายเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี 
 มาตรา ๑๐๘ ค าสั่งปลดจากล้มละลายย่อมมีผลให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากการเป็นบุคคล
ล้มละลาย 
 มาตรา ๑๐๙ ค าพิพากษาให้ล้มละลายและค าสั่งปลดจากการล้มละลายไม่กระทบถึง
ค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สิน 
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ส่วนที ่๑๘ 
การยกเลิกการช าระกิจการและทรัพย์สิน 

 
 มาตรา ๑๑๐ เมื่อผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินมีค าขอ ศาลมีอ านาจสั่ง
ยกเลิกการช าระกิจการและทรัพย์สินได้ ถ้าปรากฏว่าในเวลาที่ศาลสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สิน 
ลูกหนี้ไม่อยู่ในฐานะที่ศาลจะมีค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สินได้ 
 มาตรา ๑๑๑ ค าสั่งยกเลิกการช าระกิจการและทรัพย์สินไม่ท าให้ลูกหนี้หลุดพ้นหนี้สิน
แต่อย่างใด 
 มาตรา ๑๑๒ ค าสั่งยกเลิกการช าระกิจการและทรัพย์สินไม่กระทบถึงการใดที่ศาลหรือ 
ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินได้กระท าไปแล้ว ส่วนทรัพย์สินของลูกหนี้ให้ตกแก่บุคคลหนึ่งบุคคล
ใดตามที่ศาลก าหนด หรือถ้าไม่ได้ก าหนด ก็ให้คืนแก่ลูกหนี้ 
 

ส่วนที ่๑๙ 
ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สิน 

 
 มาตรา ๑๑๓ ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินจะต้องจดทะเบียนและมีคุณสมบัติตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวงค่าตอบแทนของผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 มาตรา ๑๑๔ เมื่อศาลได้มีค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สินให้เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ตั้งบุคคลที่จดทะเบียนเป็นผู้ช าระกิจการและทรัพย์สิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้
ในกฎกระทรวง ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินให้ถือเป็นเจ้าพนักงานศาล 
 มาตรา ๑๑๕ เมื่อศาลมีค าสั่งแต่งตั้งผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินแล้ว ให้อ านาจหน้าที่ใน
การจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้สิ้นสุดลง โดยให้อ านาจหน้าที่ดังกล่าวตกแก่ผู้ช าระ
กิจการและทรัพย์สิน ในกรณีเช่นว่านี้ให้บรรดาสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นระงับลงเว้นแต่สิทธิที่
จะได้รับเงินปันผล และให้สิทธิดังกล่าวตกแก่ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สิน 
 มาตรา ๑๑๖ เมื่อศาลมีค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สิน ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สิน
จ าต้องใช้ความระมัดระวังและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้
เหมือนวิญญูชนผู้มีหน้าที่ในการช าระกิจการและทรัพย์สินจะพึงประพฤติปฏิบัติโดยพฤติการณ์
ดังนั้น 
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มาตรา ๑๑๗ ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินมีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ยึดทรัพย์สิน ดวงตรา สมุดบัญชี และเอกสารอันเกี่ยวกับกองทรัพย์สินและกิจการ

ของลูกหนี ้
(๒) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ อันเป็นของลูกหนี้หรือที่ลูกหนี้ได้ครอบครองอยู่  และ 

มีอ านาจหักพังเพื่อเข้าไปในสถานที่นั้น ๆ รวมทั้งเปิดตู้นิรภัย ตู้หรือที่เก็บของอื่น ๆ ตามที่จ าเป็น 
(๓) เข้าตรวจค้นในเรือนโรง เคหสถาน หรือสถานที่อ่ืนอันมิใช่ของลูกหนี้ ตลอดจน

ค้นบุคคล เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่หรือซุกซ่อนอยู่ในสถานที่หรือบุคคล
เช่นว่านั้น 

(๔) สั่งให้หน่วยงาน หรือผู้ประกอบการเกี่ยวกับไปรษณีย์โทรเลขหรือการสื่อสารอ่ืน
ใด ส่งโทรเลขไปรษณียภัณฑ์ จดหมาย หนังสือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อมูลทางการสื่อสารอ่ืน
ใด ที่มีถึงลูกหนี้ภายในก าหนดเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งให้ช าระกิจการและ
ทรัพย์สิน ไปยังผู้ช าระกิจการและทรัพย์สิน 
 เมื่อผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินเห็นสมควรผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินอาจแจ้งให้
ลูกหนี้ทราบถึงข้อความใด ๆ ที่ปรากฏในหนังสือที่ตนได้รับไว้แทนลูกหนี้ก็ได้ 

(๕)  สั่งให้บุคคลใด ๆ ที่มีข้อมูลอันเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้งดการ
เปลี่ยนแปลงรายการในข้อมูลนั้น 

(๖)  สั่งให้ลูกหนี้ คู่สมรสของลูกหนี้ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งได้ความหรือสงสัยว่า
มีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง หรือเชื่อว่าเป็นหนี้ลูกหนี้หรือเห็นว่าสามารถแจ้งข้อความ
เกี่ยวกับกิจการหรือทรัพย์สินของลูกหนี้มาไต่สวน หรือสอบสวน หรือสั่งให้บุคคลนั้น ๆ  
ส่งเอกสารหรือวัตถุพยานซึ่งอยู่ในความยึดถือ หรืออ านาจของผู้นั้นอันเกี่ยวกับกิจการหรือทรัพย์สิน
ของลูกหนี ้
 ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินจะให้อ านาจตาม (๓) (๔) (๕) (๖) ได้ ถ้าศาลออกหมายให้
กระท าการดังกล่าวได้เมื่อศาลเห็นว่าค าขอมีมูลและมีเหตุเพียงพอที่จะใช้อ านาจดังกล่าว 
 บุคคลใดจงใจขัดขืนหมายของศาล ศาลมีอ านาจออกหมายจับบุคคลนั้นมาขังไว้จนกว่า
จะได้ปฏิบัติตามหมายของศาล 
 บุคคลที่ถูกจับกุมโดยเหตุจงใจขัดขืนหมายของศาลจะต้องถูกกักขังไว้จนกว่าจะมี
ประกันหรือประกันและหลักประกันตามจ านวนที่ศาลเห็นสมควรก าหนดว่าตนยินยอมที่จะปฏิบัติ
ตามหมายของศาลทุกประการแต่ทั้งนี้  ห้ามไม่ให้กักขังบุคคลดังกล่าวแต่ละคร้ังเกินกว่าหกเดือน 
นับแต่วันจับหรือกักขัง แล้วแต่กรณี 
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 ในกรณีที่ผิดสัญญาประกัน ศาลมีอ านาจสั่งบังคับตามสัญญาประกันหรือตามจ านวน
เงินที่ศาลเห็นสมควรโดยมิต้องฟ้องผู้ท าสัญญาประกัน 
 มาตรา ๑๑๘ ในการเป็นคู่ความในศาลก็ดีในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ก็ดี  หรือใน
การกระท าการอ่ืนเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ก็ดี  ให้ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินใช้นามต าแหน่งว่า  
ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินของ (ชื่อ)..................ลูกหนี้โดยกรอกนามของลูกหนี้ลงในช่องว่าง
แล้วแต่กรณี 
 มาตรา ๑๑๙ ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินมีอ านาจจ้างทนายความ  นักบัญชี หรือ 
ผู้ประกอบวิชาชีพที่จ าเป็นอ่ืน เพื่อช่วยเหลือในการช าระกิจการและทรัพย์สินได้การจ้างผู้ประกอบ
วิชาชีพตามวรรคหนึ่งให้ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินร้องขอต่อศาลศาลมีอ านาจสั่งงดการจ้างหรือ
ลดจ านวนค่าตอบแทนลงได้ตามที่เห็นสมควร 
 มาตรา ๑๒๐ นอกจากที่มีบัญญัติไว้ในบทมาตราอ่ืน ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินมี
หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายงานข้อความเกี่ยวกับกิจการ ทรัพย์สินหรือความประพฤติของลูกหนี้ตามที่ 
ศาลต้องการ 

(๒) ช่วยซักถามลูกหนี้หรือบุคคลอ่ืนในการที่ศาลด าเนินกระบวนพิจารณาตาม
พระราชบัญญัติน้ี 
 มาตรา ๑๒๑ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินอาจมีค าขอให้
ศาลมีค าสั่งเกี่ยวกับการใดที่เป็นปัญหาได้ 
 มาตรา ๑๒๒ ถ้าผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินเห็นเป็นการจ าเป็นที่จะต้องกู้ยืมเงินเพื่อ
ประโยชน์แห่งการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ เมื่อได้รับอนุญาตจากศาลแล้วให้กู้ยืมได้ 
 มาตรา ๑๒๓ ถ้าผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินเห็นเป็นการจ าเป็น อาจประกันวินาศภัยใน
ทรัพย์สินของลูกหนี้ก็ได้ 
 มาตรา ๑๒๔ ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินจะกระท าการดังต่อไปนี้ได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบของกรรมการเจ้าหน้ีแล้ว 

(๑) ถอนการยึดทรัพย์ในกระบวนการล้มละลาย 
(๒) สละสิทธิ 
(๓) ฟ้องหรือถอนฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินในคดีล้มละลาย  หรือฟ้องหรือ 

ถอนฟ้องคดีล้มละลาย 
(๔) ประนีประนอมยอมความหรือมอบคดีให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย 
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 มาตรา ๑๒๕ ถ้าลูกหนี้ เจ้าหนี้ หรือบุคคลใดได้รับความเสียหายโดยการกระท าหรือ 
ค าวินิจฉัยของผู้ช าระกิจการและทรัพย์สิน บุคคลนั้นอาจยื่นค าขอโดยท าเป็นค าร้องต่อศาลภายใน
ก าหนดเวลาสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้ทราบการกระท าหรือค าวินิจฉัยนั้น ศาลมีอ านาจสั่งยืนตาม  
กลับหรือแก้ไขหรือสั่งประการใดตามที่เห็นสมควร 
 มาตรา ๑๒๖ ถ้าผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัพย์สินใน
คดีล้มละลายโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินชดใช้
ค่าเสียหายเป็นการส่วนตัวตามที่เห็นสมควรได้ 
 มาตรา ๑๒๗ ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินมีหน้าที่จัดท ารายงานเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพย์สินในคดีที่ตนเข้าจัดการทรัพย์สินไปยังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อย่างน้อยทุกสิ้นปีปฏิทิน 
 มาตรา ๑๒๘ ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินอาจพ้นจากหน้าที่ได้  โดยค าสั่งศาล หรือ 
ขอถอนตัวต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ถ้าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุจ าเป็น
และไม่เป็นที่เสียหายแก่คดีให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อนุญาตได้ 
 มาตรา ๑๒๙ เมื่อผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินพ้นจากหน้าที่แล้ว ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ตั้งผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินคนใหม่โดยเร็ว 
 ให้ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินคนใหม่มีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ช าระกิจการและ
ทรัพย์สินคนเดิมและให้ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินคนเดิมมีหน้าที่ตามมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ 
ด้วย 
 

ส่วนที ่๒๐ 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 

 
 มาตรา ๑๓๐ รัฐมนตรีมีอ านาจแต่งตั้งบุคคลหนึ่ งหรือหลายคนที่ เห็นสมควร  
โดยต าแหน่งหน้าที่ให้เป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และมีอ านาจถอดถอนได้ 
 การแต่งตั้งหรือถอดถอนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั้น ให้โฆษณาในราชกิจจานุเบกษา 
 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้ถือเป็นเจ้าพนักงานของศาล 
 มาตรา ๑๓๑ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินให้เป็นไปตามกฎหมายและอาจขอให้ศาลมีค าสั่งให้ผู้ช าระกิจการ
และทรัพย์สินพ้นจากหน้าที่ได้ 
 เมื่อศาลเห็นเองหรือโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีค าขอว่าผู้ช าระกิจการและทรัพย์สิน
ไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน  มิได้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตหรือ 
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โดยปราศจากอคติ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้หรือลูกหนี้  หรือขาดคุณสมบัติหรือ 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินพ้นจากหน้าที่ 
 มาตรา ๑๓๒ ในเวลาใด ๆ ที่ยังไม่มีการตั้งผู้ช าระกิจการและทรัพย์สิน ให้เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินไปพลางก่อนจนว่าจะมีการตั้งผู้ ช าระกิจการและ
ทรัพย์สินในคดีนั้น 
 มาตรา ๑๓๓ ให้น าความในมาตรา ๑๒๕ และมาตรา ๑๒๖มาใช้บังคับแก่การปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โดยอนุโลม 

 
ส่วนที ่๒๑ 

ศาลและวิธีพิจารณาคดีของศาล 
 

 มาตรา ๑๓๔ ศาลต้องสอดส่องให้ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินและเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยเรียบร้อย เพื่อการนี้ให้มีอ านาจสั่งให้ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินและ  
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ท าค าชี้แจงในเร่ืองบัญชีหรือเร่ืองใด ๆ เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาคดี
ล้มละลาย หรือจะสั่งให้กระท าหรือละเว้นกระท าการตามที่เห็นสมควรได้ 
 มาตรา ๑๓๕ ถ้าผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่กองทรัพย์สิน
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินและชดใช้ค่าเสียหาย
เป็นส่วนตัวตามที่เห็นสมควรได้ 
 มาตรา ๑๓๖ ในคดีที่ศาลได้มีค าสั่งรักษาทรัพย์ชั่วคราวแล้ว ถ้าผู้ร้องขอทิ้งค าร้องขอ
ถอนค าร้องขอหรือขาดนัดพิจารณา ก่อนที่ศาลจะสั่งจ าหน่ายคดีให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้อยหนึ่งฉบับเพื่อให้เจ้าหน้ีทั้งหลายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
 มาตรา ๑๓๗ เมื่อได้ส่งแจ้งความนัดประชุมหรือแจ้งความใด ๆ ไปยังเจ้าหนี้ทั้งหลายใน
ราชอาณาจักรแล้วแม้เจ้าหน้ีบางคนจะยังไม่ได้รับก็ไม่ท าให้การประชุมหรือการนั้นเสียไป 
 มาตรา ๑๓๘ การส่งค าคู่ความหรือหมายใด ๆ ให้แก่ลูกหนี้ เจ้าหนี้ หรือบุคคลใด ๆ  
ตามภูมิล าเนาที่ได้เคยส่งค าคู่ความหรือหมายให้แก่ลูกหนี้  เจ้าหนี้ หรือบุคคลนั้นแล้ว ให้ถือว่าเป็น
การส่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว เว้นแต่บุคคลเหล่านั้นจะได้แจ้งว่าได้ย้ายภูมิล าเนาไปยังที่อ่ืนแล้ว 
หรือแจ้งให้ส่งไปยังสถานที่อื่น 
 มาตรา ๑๓๙ ผู้มีส่วนได้เสียคนใดเห็นว่าผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินไม่มีสิทธิ  
ยึดทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดให้คัดค้านต่อผู้ช าระกิจการและทรัพย์สิน  เมื่อผู้ช าระกิจการและ
ทรัพย์สินได้รับค าคัดค้านแล้ว ให้สอบสวนและมีค าสั่ง ถ้าผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินสั่งไม่ให้ถอน
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การยึด ผู้นั้นมีสิทธิยื่นค าร้องขอต่อศาลภายในก าหนดเวลาสิบสี่วันนับแต่วันได้รับทราบค าสั่งนั้น 
เมื่อศาลได้รับค าร้องขอแล้ว ให้ศาลพิจารณาและมีค าสั่งชี้ขาดเหมือนอย่างคดีธรรมดา โดยเรียก 
ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินเข้ามาสู้คดี 
 มาตรา ๑๔๐ เมื่อศาลได้พิพากษาหรือมีค าสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วให้แจ้งให้ผู้ช าระ
กิจการและทรัพย์สินเพื่อแจ้งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบต่อไป 
 

ส่วนที ่๒๒ 
เงินค้างจ่าย 

 
 มาตรา ๑๔๑ เมื่อผู้ช าระกิจการและทรัพย์สินได้แบ่งทรัพย์สินคร้ังที่สุดแล้ว  ถ้ามีเงิน 
ค้างจ่ายซึ่งไม่มีผู้ใดมารับภายในก าหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลสั่งปิดคดีผู้ช าระกิจการและ
ทรัพย์สินต้องโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่าหนึ่งฉบับให้เจ้าหนี้มารับภายใน
ก าหนดเวลาสองเดือน ถ้าไม่มารับภายในก าหนดให้เงินนี้ตกเป็นของแผ่นดิน 
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