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บทคัดยอ 
การชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทตามคําส่ังศาลของเจาพนักงานบังคับคดีผูชําระบัญชี 

เปนกระบวนการหน่ึงท่ีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยหุนสวนและบริษัท ไดกําหนดวา 

เม่ือหางหุนสวนหรือบริษัทเลิกกันแลว และไมอาจตกลงกันตั้งผูชําระบัญชีได แมวาหางหุนสวนนั้น

จะเลิกกันมาชานานเพียงใดก็ตาม ผูเปนหุนสวน ผูถือหุน หรือเจาหนี้ ยอมฟองขอใหศาลตั้งผูชําระ

บัญชีได และรวมถึงการถอนถอดผูชําระบัญชีออกจากตําแหนงและทําการตั้งผูอื่นแทนที่ได

ดวย และศาลอาจจะแตงตั้งบุคคลอื่นก็ได ฉะนั้น การที่จะเสนอบุคคลใดขึ้นมาดวยเพื่อขอให

ศาลแตงตั้งผูชําระบัญชี จึงเปนแตเพียงขอเสนอแนวทางเพ่ือใหศาลไดพิจารณาเทานั้น ศาลจึงมี

อํานาจแตงตั้งเจาพนักงานบังคับคดีซึ่งเปนคนกลางเปนผูชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นได  

วิทยานิพนธเลมนี้ศึกษาปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการชําระบัญชีหางหุนสวนหรือ

บริษัทตามคําส่ังศาลของเจาพนักงานบังคับคดีผูชําระบัญชี เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติของ

กฎหมายท่ีเก่ียวกับหางหุนสวนหรือบริษัท ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวย การชําระบัญชีฯ และ

คําส่ังกรมบังคับคดีท่ีเก่ียวของกับการชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทตามคําส่ังศาลโดยเจา

พนักงานบังคับคดีผูชําระบัญชี การชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทของเจาพนักงานพิทักษทรัพย

ตามกฎหมายลมละลาย มาเปรียบเทียบกับกฎหมายของของสหราชอาณาจักรฯ เครือรัฐ

ออสเตรเลีย สหพันธรัฐมาเลเชีย และเขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน  

ที่เกี่ยวของกับการชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทตามคําสั่งศาล จึงไดเห็นสภาพปญหาทาง

กฎหมายของเจาพนักงานบังคับคดีผูชําระบัญชี วา กระบวนการชําระบัญชีดังกลาวลาชา เนื่องจาก

เจาพนักงานบังคับคดีมีคุณสมบัติไมเหมาะสมท่ีจะเขามาเปนผูชําระบัญชี ข้ันตอนและวิธีการชําระ

บัญชีไมมีความแตกตางกับการชําระบัญชีท่ัวไป อํานาจหนาท่ีของผูชําระบัญชีไมมีบทบังคับและ 

มีอยูจํากัด ผลทางกฎหมายจากคําวินิจฉัยหรือคําส่ังและความรับผิดของผูชําระบัญชีไมมีกฎหมาย

รองรับไวเปนพิเศษ ทําใหผูเปนหุนสวน ผูถือหุน เจาหนี้ หรือบุคคลภายนอก อาจไมไดรับความ

คุมครองตามกฎหมาย 

ดังนั้น เม่ือการชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทตามคําส่ังศาล เปนการชําระสะสางให

กิจการและทรัพยสินของหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีตองเลิกกิจการดวยเหตุท่ีไมสามารถดําเนิน

                                                 
1
 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

2
 ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
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กิจการตอไปได เพราะมีขอพิพาทระหวาง ผูเปนหุนสวน ผูถือหุน หรือเจาหนี้ ใหเสร็จส้ินไป

โดยเร็ว และทําใหกระบวนการชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทตามคําส่ังศาลดําเนินการไปดวย

ความเรียบรอย รวดเร็ว และเปนธรรมกับทุกฝาย จึงควรปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย โดยกําหนดใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนผูชําระบัญชี และใหนําวิธีการ

จัดกิจการและทรัพยสินและอํานาจหนาที่ตามกฎหมายลมละลายมาบังคับใชแกการชําระบัญชี

หางหุนสวนหรือบริษัทนั้นโดยอนุโลม เพ่ือใหการชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทตามคําส่ังศาล

เปนไปอยางถูกตองเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันเปนการผลักดันสินทรัพยท่ีอยู

ในกระบวนการชําระบัญชีกลับเขาสูระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยเร็ว และเปนการคุมครอง

ประโยชนของผูเปนหุนสวน ผูถือหุน เจาหนี้ของหางหุนสวนหรือบริษัทนั้น และผูมีสวนไดเสีย 

ตลอดจนบุคคลภายนอกดวย 

 
1. บทนํา  

การชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทตามคําส่ังศาล เปนกรณีท่ีผูมีสวนไดเสีย ไมวาใน

ฐานะผูเปนหุนสวน ผูถือหุน หรือเจาหนี้ ของหางหุนสวนหรือบริษัทนั้น เกิดความไมไววางใจซึ่ง

กันและกัน หรือเกิดขอพิพาทข้ึน ทําใหคดีข้ึนสูศาล ดังนั้น ผูชําระบัญชีตามคําส่ังศาล ซึ่งตั้งข้ึน

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชําระสะสางจัดการงาน ทรัพยสินและหนี้สินของหางหุนสวนหรือบริษัท 

หลังจากมีเหตุจําเปนท่ีตองเลิกกิจการ การชําระบัญชีของหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัดในประเทศไทย

นั้น มีเพียงการชําระบัญชีตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หมวดท่ี 2 มาตรา 1055 – 

1063 และหมวดท่ี 5 ตั้งแตมาตรา 1247 – 1273 สวนวิธีการชําระบัญชีเปนไปตามระเบียบวา

ดวยการจดทะเบียนพาณิชย กรมพัฒนาธุรกิจการคา และการชําระบัญชีกิจการอ่ืนตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติใหจัดตั้งข้ึนและกําหนดวิธีการชําระบัญชีไว เปนการเฉพาะ แตกรณีท่ีศาลมีคําส่ัง 

ตั้งเจาพนักงานบังคับคดีเปนผู ชําระบัญชีหางหุ นสวนหรือบริษ ัท เจ าพนักงานบังคับคดี

ดําเนินการโดยอาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง โดยตองปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงยุติธรรม วาดวยการบังคับคดีลมละลายและการชําระบัญชีพุทธศักราช 2520 

ประกอบคําส่ังกรมบังคับคดี ท่ี 392/2549 เร่ือง การปฏิบัติงานสํานวนชําระบัญชีหางหุนสวน

หรือบริษัท เทานั้น ซึ่งสถานะทางกฎหมายเปนเพียงเจาพนักงานที่ศาลตั้งขึ้นโดยหมายบังคับคดี

ไมมีอํานาจมากไปกวาที่ศาลมีคําสั่งตั ้งในฐานะผูชําระบัญชีตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยเทานั ้น สงผลใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติแกเจาพนักงานบังคับคดีผู ชําระบัญชี  

หลายประการวา ผลของการชําระบัญชีของเจาพนักงานบังคับคดีในทางกฎหมาย เจาพนักงาน

มีอํานาจหนาท่ีแคไหนเพียงใด ซึ่งกฎหมายเพียงกําหนดหลักเกณฑเบื้องตนไมไดกําหนดสภาพ

บังคับ บทลงโทษหรือขอบเขตการใชดุลพินิจในการดําเนินการไว กอใหเกิดปญหาในการชําระ

บัญชีเริ่มตั ้งแตการกําหนดคุณสมบัติของผูทําหนาที่ผู ชําระบัญชี วาควรมีหลักเกณฑในการ

แตงตั้งอยางไร ควรมีคุณสมบัติเฉพาะหรือมีความเชี่ยวชาญในดานใดบาง และเม่ือไดรับแตงตั้ง
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จากศาลใหเปนผูชําระบัญชีแลว มีอํานาจหนาท่ีเพียงใด เพ่ือใหบรรลุเจตนารมณของกฎหมาย 

และเม่ือไดดําเนินการไปตามขอบอํานาจหนาท่ีแลว ผลทางกฎหมายของผูชําระบัญชีตามคําส่ังศาล

มีสภาพบังคับผูมีสวนไดเสีย หรือบุคคลภายนอกหรือไม เพียงใด และมีความรับผิดและการ

คุมครองในทางกฎหมายเพียงใด ทําใหการชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทของเจาพนักงานบังคับ

คดีผูชําระบัญชี เกิดอุปสรรค การชําระบัญชีลาชา ไมอาจผลักดันสินทรัพยท่ีอยูในกระบวนการชําระ

บัญชีกลับเขาสูระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยเร็ว เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูเปนหุนสวน 

ผูถือหุน เจาหนี้ของหางหุนสวนหรือบริษัทนัน้ หรือผูมีสวนไดเสีย ดังนั้นจึงควรท่ีตองมีการปรับปรุง

แกไขกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวกับการชําระบัญชีหางหุนสวนและบริษัทตามคําส่ังศาล  

เพ่ือพัฒนามาตรการทางกฎหมายในการการชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทตามคําส่ังศาล  

อันจะกอใหเกิดประโยชนตอผูเปนหุนสวน ผูถือหุน เจาหนี้ ผูมีสวนไดเสีย และบุคคลภายนอก 

และทําใหระบบการชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล เปนท่ียอมรับของนักธุรกิจ พอคา และประชาชน อันเปนการพลักดันใหระบบ

เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาและกาวหนาตอไปในอนาคต 

 
2.  มาตรการชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับ
กฎหมายตางประเทศ 
 

 2.1   การชําระบัญชีหางหุนสวนและบริษัทตามกฎหมายประเทศไทย 
2.1.1 การชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

คือ การชําระสะสางการงานของหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเลิกกิจการ และยังคางอยูใหเสร็จส้ินไป 

รวมท้ังการรวบรวมและจําหนายทรัพยสิน การเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ จัดการใชหนี้ใหแกเจาหนี้ 

และทําการแบงทรัพยสินท่ีเหลือใหแกผูเปนหุนสวน หรือผูถือหุนของหางหุนสวนหรือบริษัท

ดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคุ มครองประโยชนของผู เปนหุนสวน (กรณีหางหุนสวน)  

ผูถือหุน (กรณีบริษัทจํากัด) และบุคคลภายนอกที่เขามาเก่ียวของกับนิติบุคคลนั้น ๆ ไมวาจะเปน

เจาหนี้หรือลูกหนี้ โดยกฎหมายไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 

22 หมวด 5 ซึ่งไดกําหนดเหตุท่ีตองมีการชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเลิกกันโดยวิธีใด ๆ 

ไมวาจะเปนขอสัญญา โดยผลของกฎหมาย หรือโดยคําส่ังศาล เวนแต หางหุนสวนหรือบริษัทนั้น

ลมละลาย การชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทตองเปนไปตามกฎหมายลมละลาย 

2.1.2  การชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทตามกฎหมายอื่น 

 2.1.2.1  การชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทตามกฎหมายลมละลาย คือ  

การชําระบัญชีของหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีมีหนี้สินลนพนตัว โดยใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยมี

อํานาจในการจัดกิจการและจําหนายทรัพยสินของลูกหนี้ หรือกระทําการท่ีจําเปนเพ่ือใหกิจการ

ของลูกหนี้ท่ีคางอยูใหเสร็จส้ินไป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดความเสมอภาคแกเจาหนี้ท้ังหลาย
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ในการที่จะไดรับชําระหนี้จากกองทรัพยสินของลูกหนี้ โดยนําไปแบงเฉล่ียใหแกเจาหนี้ท้ังหลาย

ดวยความเปนธรรมและรวดเร็ว 

 2.1.2.2  การชําระบัญชีบริษัทมหาชนจํากัด คือ การชําระบัญชีบริษัทมหาชน

จํากัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เปนข้ันตอนท่ีตองปฏิบัติตาม

กฎหมายตอจากการเลิกกิจการของบริษัทมหาชนจํากัดดวยเหตุอ่ืน นอกจากเหตุแหงการ

ลมละลาย เชนเดียวกับการชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย 

 2.1.2.3  การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 คือ การชําระ

บัญชีสหกรณท่ีไดเลิกกันดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง นอกจากเหตุแหงการลมละลาย ตามที่กฎหมาย

บัญญัติใหจัดตั้งข้ึน และกําหนดวิธีการชําระบัญชีไวเปนการเฉพาะ ซึ่งแตกตางจากการชําระบัญชี

หางหุนสวนหรือบริษัทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยผูชําระบัญชีอยูภายใตการ

กํากับดูแลของนายทะเบียนสหกรณ 

 2.1.2.4  การชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม

วาดวยการบังคับคดีลมละลายและการชําระบัญชี พ.ศ. 2520 คือ การชําระบัญชีหางหุนสวนหรือ

บริษัทท่ีตองเลิกกันตามคําส่ังศาล และศาลมีคําส่ังตั้งเจาพนักงานบังคับคดีเปนผูชําระบัญชี โดย

เกิดจากผูเปนหุนสวน ผูถือหุน หรือเจาหนี้ ของหางหุนสวนและบริษัทนั้น เกิดความไมไววางใจซึ่ง

กันและกัน หรือเกิดขอพิพาทข้ึน จนไมอาจประกอบกิจการไดตามปกติ ทําการฟองรองขอใหศาล

ตั้งผูชําระบัญชี และรวมถึงการถอนถอดผูชําระบัญชีออกจากตําแหนง และการตั้งผูอ่ืนแทนท่ีได

ดวย ซึ่งศาลอาจจะแตงตั้งบุคคลอื่นก็ได การที่จะเสนอบุคคลใดขึ้นมาดวยเพื่อขอใหศาล

แตงตั้งผูชําระบัญชี จึงเปนแตเพียงขอเสนอแนวทางเพื่อใหศาลไดพิจารณาเทานั้น ศาลจึงมี

อํานาจตั้งเจาพนักงานบังคับคดี ซึ่งเปนคนกลางทําหนาที่เปนผูชําระบัญชีหางหุนสวนหรือ

บริษัทนั้น ผูชําระบัญชีตามคําส่ังศาลยอมมีอํานาจหนาท่ีตามที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

กําหนดไว 

  

 2.2  การชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทตามกฎหมายตางประเทศ 
2.2.1 การชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทตามกฎหมายสหราชอาณาจักร  

บริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ เปนการชําระบัญชีบริษัทโดยคําส่ังศาล หรือการชําระบัญชีโดย

สมัครใจของเจาหนี้ หรือการชําระบัญชีโดยสมัครใจของสมาชิกบริษัท (ผูถือหุนและผูมีสวนได

เสีย) ตามกฎหมายลมละลาย กฎหมายบริษัทและกฎหมายลมละลายของสหราชอาณาจักรฯ จะมี

บทบัญญัติในเร่ืองของการชําระบัญชี ข้ันตอนและวิธีการตาง ๆ โดยละเอียดชัดเจน สรุปไดจาก

หลักกฎหมายเก่ียวกับผูชําระบัญชี ซึ่งมีการกําหนดให “บุคคลธรรมดา” เปนผูชําระบัญชี และมี

บทบัญญัติในสวนคุณสมบัติของบุคคลซึ่งจะเขามาเปนผูชําระบัญชีไวดวย การชําระบัญชีโดยคําส่ัง

ศาล (Winding up by The Court) ศาลจะแตงตั้ง “ผูชําระบัญชี” จากเจาพนักงานพิทักษทรัพย 

หรือจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเปนผูประกอบวิชาชีพเก่ียวกับงานลมละลายในสวนของบริษัท  
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สวนการชําระบัญชีโดยสมัครใจ (Voluntary Winding up) ไมวาจะโดยสมาชิก (ผูถือหุนและผูมี

สวนไดเสีย) ของบริษัทหรือโดยเจาหนี้ของบริษัทจะตองจัดใหมีการประชุมลงมติ เพ่ือแตงตั้ง 

ผูชําระบัญชี ซึ่งจะตองมีคุณสมบัติเปนผูประกอบวิชาชีพเก่ียวกับงานลมละลายและเขาจะตอง

ยินยอมดวยเชนกัน แตเจาพนักงานพิทักษทรัพยไมจําเปนตองมีคุณสมบัติดังกลาว  

2.2.2  การชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทตามกฎหมายเครือรัฐออสเตรเลีย  

มี 2 กรณี คือ การชําระบัญชีตามคําส่ังศาลและการชําระบัญชีตามความสมัครใจของบริษัทเอง 

หรือระหวางการบริหารจัดการโดยสมัครใจของเจาหนี้ (Voluntary administration) เม่ือบริษัท 

ไมสามารถชําระหนี้ได กรรมการบริษัท ผูถือหุนของบริษัท หรือบรรดาเจาหนี้ เปนผูรองขอตอ

ศาลใหชําระบัญชี และกรณีท่ีศาลมีคําส่ังใหบริษัทอยูภายใตการควบคุมของเจาพนักงานผูชําระ

บัญชี (Official winding up) ท่ีศาลแตงตั้ง เนื่องจากกรรมการบริษัทไดกระทําการกอใหเกิด

ประโยชนแกตนเองมากกวาประโยชนของผูถือหุนของบริษัท หรือกรณีท่ีศาลเห็นวา เพ่ือเปน

ประโยชนของสาธารณะ ควรมีการเลิกกิจการตามท่ีกฎหมายกําหนดไว  

2.2.3  การชําระบัญชีหางหุนสวนและบริษัทตามกฎหมายสหพันธรัฐมาเลเชีย  

เปนสวนหนึ่งของกระบวนการลมละลาย ตามกฎหมายบริษัท (Company Act) และกฎหมาย

ลมละลาย (Bankruptcy Act) มี 2 กรณี คือโดยกฎหมายบังคับ (Compulsory) โดยผูตรวจสอบ

ตองรองขอตอศาลใหมีการชําระบัญชี ซึ่งผูชําระบัญชีจะเปนเจาพนักงานพิทักษทรัพย หรือผูซึ่ง

ไดรับการแตงตั้งใหเปนผู ชําระบัญชีก็ได และโดยรองขอใหมีการชําระบัญชีโดยสมัครใจ 

(Voluntary) เม่ือบริษัทรองขอใหมีการชําระบัญชีโดยมีการลงมติจากผูถือหุน หรือสมาชิกของบริษัท 

หรือเจาหนี้ของบริษัท ผูชําระบัญชีประเภทนี้จะตองเปนผูชําระบัญชีประเภทท่ีไดรับการแตงตั้งให

เปนผู ชํ าระบัญชีเท านั้น  ซึ่ งตองได รับใบอนุญาตในการประกอบอาชีพจากรัฐมนตรี

กระทรวงการคลัง และตองอยูภายใตการกํากับดูแลของเจาพนักงานพิทักษทรัพย 

2.2.4  การชําระบัญชีหางหุนสวนและบริษัทตามกฎหมายเขตบริหารพิเศษฮองกง

แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ไมปรากฏการเลิกกิจการของหางหุนสวน มีแตการเลิกกิจการและ

ลมละลายของบริษัทจํากัด (Company) เทานั้น มี 3 กรณี คือ บริษัทลูกหนี้ตองการทําการชําระ

บัญชี (A members voluntary liquidation) เมื่อบริษัทลูกหนี้ตองการชําระหนี้สินใหแกเจาหนี้

ทั้งหมด (A members’ voluntary liquidation) เจาหนี้ขอใหชําระบัญชีในกรณีท่ี บริษัทลูกหนี้มี

หนี้สินลนพนตัว หรือ กรรมการผูจัดการบริษัทลูกหนี้ไมไดรับความไววางใจในการชําระหนี้ และ 

การบังคับใหชําระบัญชีโดยศาล (Compulsory Winding-up of companies) โดย

เจาหนี้และ/หรือบริษัทลูกหนี้ เปนผูย่ืนคํารองขอตอศาลสูง (High Court) เม่ือบริษัทไมสามารถ

ชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ได และผานมติพิเศษของบริษัทลูกหนี้ เม่ือศาลเห็นสมควรใหปดบริษัทจะมี

คําส่ังใหเลิกกิจการและลมละลาย โดยเจาพนักงานพิทักษทรัพยจะเปนผูชําระบัญชีช่ัวคราว 

(Provisional Liquidator) ทําหนาท่ีรวบรวมทรัพยสินและขายทรัพยสินของบริษัท เพ่ือใหเจาหนี้
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ของบริษัทจะไดรับชําระเงินคืนมากเทาท่ีจะเปนไปได และมีอํานาจขอศาลใหแตงตั้งผูจัดการพิเศษ 

(A special manager) เพ่ือชวยเหลือเจาพนักงานพิทักษทรัพยในการจัดการทรัพยสินของบริษัทได 

 
3.  ผลการศึกษาปญหาเกี่ยวกับการชําระบัญชีของหางหุนสวนหรือบริษัทตาม 
คําส่ังศาล 
  

 3.1  ปญหาการต้ังบุคคลผูทําหนาที่ชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัดตามคําสั่ง
ศาล การแตงตั้งเจาพนักงานบังคับคดีเปนผูชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาว ไมมี

กฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวของกําหนดคุณสมบัติของผูชําระบัญชีตามคําส่ังศาลไว อาจไม

เหมาะสมกับกระบวนการชําระบัญชีหางหุนสวนและบริษัทดังกลาว เพราะวา เจาพนักงานบังคับ

คดี ผูชําระบัญชี ตองใชดุลพินิจในการประกอบกิจการของหางหุนสวนและบริษัทใหเกิดประโยชน

สูงสุดดวยความระมัดระวังอยางย่ิง ท้ังท่ี เจาพนักงานบังคับคดี ผูชําระบัญชี มิไดมีความรูความ

ชํานาญในการประกอบธุรกิจท่ัวไป หรือธุรกิจของหางหุนสวนและบริษัทนั้น ทําใหกระบวนการชําระ

บัญชีหางหุนสวนและบริษัทตามคําส่ังศาลลาชา ยอมเกิดความเสียหายแกกิจการของหางหุนสวน

และบริษัทนั้น 

 

 3.2  ปญหาการดําเนินการเก่ียวกับขั้นตอนและวิธีการชําระบัญชีตามคําสั่งศาล 
3.2.1  ข้ันตอนและวิธีการบังคับคดีตามหมายบังคับคดีศาล การท่ีศาลมีคําส่ังใหเลิก

หางหุนสวนหรือบริษัท และมีหมายบังคับคดีตั้งเจาพนักงานบังคับคดีเปนผูชําระบัญชี เพ่ือทําการ

บังคับคดีใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาลตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพง ภาค 4 ลักษณะ 2 แลว แตไมมีผูใดมาขอใหเจาพนักงานบังคับคดี

ดําเนินการบังคับคดีแลว กระบวนการชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นก็จะไมมีการเร่ิมตน 

ยอมอาจเกิดความเสียหายแกสินทรัพยหรือกิจการของหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นได ผูมีสวนไดเสีย

ในหางหุนสวนหรือบริษัทจึงไมไดรับความเปนธรรม จากข้ันตอนการบังคับคดีดังกลาว 

3.2.2  วิธีการชําระบัญชีของเจาพนักงานบังคับคดีผู ชําระบัญชี ตามกฎหมาย 

ไดกําหนดหนาท่ีใหผูชําระบัญชี ตองดําเนินการ เชน การประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพทองถ่ิน

อยางนอยสองคร้ังวาหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นเลิกแลวและขอใหผูเปนเจาหนี้ท้ังหลายย่ืนคําทวง

หนี้แกผูชําระบัญชี และผูชําระบัญชีตองสงคําบอกกลาวขอความเดียวกับท่ีลงในหนังสือพิมพเปน

จดหมายลงทะเบียนไปรษณีย ไปยังเจาหนี้ทุกคนซึ่งมีช่ือปรากฏในสมุดบัญชีหรือเอกสารของหาง

หรือบริษัท และตองไปจดทะเบียนการเลิกหางหุนสวนหรือบริษัทพรอมชื่อของผูชําระบัญชี

ทุกคนตอนายทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทในกรณีท่ีเปนหางหุนสวนและบริษัทท่ีจดทะเบียน 

ซึ่งมีระยะเวลากําหนดไว แตไมมีกฎหมายกําหนดวิธีการชําระบัญชีของเจาพนักงานบังคับคดีผูชําระ

บัญชี ไวเปนพิเศษกวาผูชําระบัญชีท่ัวไป ทําใหการชําระบัญชีตามคําสั่งศาลของเจาพนักงานบังคับคดี
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ผูชําระบัญชี เกิดอุปสรรค ลาชา และคางดําเนินการ จนไมอาจชําระบัญชีใหหางหุนสวนหรือบริษัท

ใหเสร็จส้ินไปไดโดยเร็ว 

  

 3.3  ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของผูชําระบัญชีตามคําสั่งศาล การที่ศาลมีคําส่ังให 

เลิกหางหุนสวนหรือบริษัท และมีหมายบังคับคดีตั้งเจาพนักงานบังคับคดีเปนผูชําระบัญชี  

ทําใหเจาพนักงานบังคับคดีผูชําระบัญชี มีอํานาจหนาท่ีในการรวบรวมทรัพยสินของหางหุนสวน

หรือบริษัท โดยวิธีการยึด อายัด จําหนายทรัพยสินของหางหุนสวนหรือบริษัทตามหมายบังคับคดี

ดังกลาวเทานั้น โดยไมมีบทบัญญัติของกฎหมายหรือระเบียบเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของผูชําระ

บัญชีตามคําส่ังศาลไวเปนพิเศษ ทําใหเจาพนักงานบังคับคดี ผูชําระบัญชี มีอํานาจหนาท่ีตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตไมมีอํานาจในการออกหมายเรียกผูเก่ียวของกับกิจการและ

ทรัพยสินของหางหุนสวนหรือบริษัทมาใหการสอบสวนเพื่อประโยชนในการชําระสะสางใหกิจการ

และทรัพยสินของหางหุนสวนและบริษัทใหเสร็จส้ินไปโดยเร็ว ไมมีอํานาจรองขอใหศาลในคดีเดิม

บังคับคดีแกลูกหนี้ของหางฯ ได โดยไมตองฟองเปนคดีใหม และในการกรณีท่ีมีความจําเปน

ตองการดําเนินกิจการของหางหุนสวนและบริษัทท่ีคางอยูใหเสร็จส้ินไปดวยดีนั้น เจาพนักงาน

บังคับคดีผูชําระบัญชี ตองเปนผูดําเนินกิจการเอง หากไมมีความรูเก่ียวกับกิจการของหางหุนสวน

และบริษัทแลว ยอมมีความเส่ียงท่ีจะทําใหกิจการของหางหุนสวนและบริษัทตองเสียหายได และ

เจาพนักงานบังคับคดีผูชําระบัญชี อาจตองรับผิดในความผิดพลาดเสียหายนั้นเปนการสวนตัว 

ยอมทําใหกระบวนการชําระบัญชีตามคําส่ังศาลลาชา 

  

 3.4  ปญหาเก่ียวกับผลทางกฎหมายและความรับผิดของผูชําระบัญชีตามคําสั่งศาล 
3.4.1 ผลทางกฎหมายเกี่ยวกับคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของเจาพนักงานบังคับคดี 

ผูชําระบัญชี อาจทําใหผูเปนหุนสวน ผูถือหุน เจาหนี้ ลูกหนี้ หรือผูมีสวนไดเสียอ่ืน ๆ ไดรับความ

เสียหายได แตผูซึ่งไดรับความเสียหายนั้นไมอาจรองขอใหศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนการบังคับคดีท่ี

ผิดระเบียบหรือฝาฝนตอบทบัญญัติของกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

มาตรา 296 วรรคสอง เพราะคําสั่งหรือคําวินิจฉัยดังกลาว มิใชกระบวนบังคับคดี หรือวิธีการ

บังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี แตเปนการจัดกิจการและทรัพยสินของหางหุนสวนหรือ

บริษัทท่ีคางอยูใหเสร็จสิ้นไป ผูซึ่งไดรับความเสียหาย จึงตองฟองเจาพนักงานบังคับคดีผูชําระ

บัญชี เปนคดีใหม ไมอาจขอใหศาลพิจารณาในคดีเดิม ทําใหการชําระบัญชีใหหางหุนสวนหรือ

บริษัทไมอาจใหเสร็จส้ินไดโดยเร็ว  

3.4.2  ขอจํากัดอํานาจของผูชําระบัญชีตอบุคคลภายนอก เม่ือศาลแตงตั้งเจาพนักงาน

บังคับคดี เปนผูชําระบัญชีแลว ขอจํากัดอํานาจของเจาพนักงานบังคับคดีผูชําระบัญชี ยอมเปนไป

ตามมาตรา 1260 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ที่ไมอาจใชยันบุคคลภายนอกได  

ทําใหคําวินิจฉัยหรือคําส่ังใด ๆ ในการชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาวของเจาพนักงาน

บังคับคดีผูชําระบัญชี ไมอาจใชยันหรือมีผลผูกพันถึงบุคคลภายนอกได ท้ังบุคคลภายนอกอาจ
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โตแยงหรือคัดคานการชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทของเจาพนักงานบังคับคดีผูชําระบัญชีได 

ยอมทําใหกระบวนการชําระบัญชีของเจาพนักงานบังคับคดีผูชําระบัญชี ลาชา และอาจทําให

เปนหุนสวน ผูถือหุน เจาหนี้ หรือผูมีสวนไดเสีย ของหางหุนสวนหรือบริษัทไดรับความเสียหาย

ได และในทางกลับกัน การที่ไมมีบทบัญญัติของกฎหมายหรือระเบียบใด ๆ เก่ียวกับการชําระ

บัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทของเจาพนักงานบังคับคดีผูชําระบัญชีไวเปนพิเศษแตกตางจากการ

ชําระบัญชีท่ัวไป บุคคลภายนอกจึงอาจไมไดรับความคุมครองจากการชําระบัญชีดังกลาวดวย 

เพราะไมใชผูมีสวนไดเสียในคดีดังกลาว 

3.4.3  ความรับผิดของเจาพนักงานบังคับคดีผูชําระบัญชีตามคําส่ังศาล เจาพนักงาน

บังคับคดีผูชําระบัญชี อาจตองรับผิดทางแพงตามหลักกฎหมาย เร่ืองละเมิด หากผูเจาพนักงาน

บังคับคดีผูชําระบัญชี ปฏิบัติหนาท่ีโดยไมชอบทําใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน หรือการกระทําโดย

ปราศจากอํานาจตามหลักกฎหมายตัวแทน สวนความรับผิดในทางอาญา หากเจาพนักงานบังคับ

คดีผูชําระบัญชี ละเลยไมปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ ก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติกําหนดความผิด

เก่ียวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2535 โดยไมมีกฎหมายใหความคุมครองเปนพิเศษ ยอมทําใหการชําระบัญชีหางหุนสวน

หรือบริษัทดังกลาว เกิดอุปสรรคและเปนไปดวยความลาชา อีกท้ังมีความเสี่ยงในการดําเนิน

กิจการของหางหุนสวนและบริษัท และอาจมีผลทําใหกองทรัพยสินของหางหุนสวนหรือบริษัทตอง

เสียหายได 

 
4.  บทสรุปและขอเสนอแนะ 

ดังท่ีไดกลาวมาแลว การที่ศาลเปนผูแตงตั้งเจาพนักงานบังคับคดีเปนผูชําระบัญชี  

ในคดีท่ีมีขอพิพาท หรือขอโตแยงเก่ียวกับการชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัท หรือการแตงตั้ง

และการถอดถอนผูชําระบัญชี และการเปล่ียนตัวผูชําระบัญชีระหวางการชําระบัญชีหางหุนสวน

หรือบริษัท โดยศาลจะมีคําส่ังตั้งเจาพนักงานบังคับคดีซึ่งเปนคนกลาง เปนผูชําระบัญชีหาง

หุนสวนหรือบริษัทท่ีเกิดขอพิพาท จนไมสามารถท่ีจะประกอบกิจการตอไปได หรือเกิดขอโตแยง

เก่ียวกับการชําระบัญชีจนไมอาจชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทใหเสร็จส้ินได ทําใหการชําระ

บัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทของเจาพนักงานบังคับคดีผูชําระบัญชี เกิดอุปสรรค การชําระบัญชีลาชา 

และคางดําเนินการมาเปนระยะเวลานาน จากการศึกษาถึงปญหาการชําระบัญชีหางหุนสวนหรือ

บริษัทตามคําส่ังศาล รวมถึงความเปนมา สภาพปญหาทางกฎหมาย และหลักการท่ัวไปของการ

ชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทตามคําส่ังศาลของประเทศไทยและตางประเทศ จึงไดจัดทํา

บทสรุปเพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว เพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนามาตรการทาง

กฎหมายในการชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทตามคําส่ังศาล อันจะกอใหเกิดประโยชนตอผูเปน

หุนสวน ผูถือหุน เจาหนี้ และบุคคลภายนอก และทําใหระบบการชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัท

เปนไปอยางถูกตองเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนท่ียอมรับของนักธุรกิจ  
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พอคา และประชาชน อันเปนการพลักดันใหระบบเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาและกาวหนาตอไป

ในอนาคต 

เม่ือไดพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวกับหางหุนสวนหรือบริษัท ระเบียบ

กระทรวงยุติธรรมวาดวย การชําระบัญชีฯ และคําสั่งกรมบังคับคดีที่เกี่ยวของกับการชําระบัญชี

หางหุนสวนและบริษัทตามคําส่ังศาลโดยเจาพนักงานบังคับคดีผูชําระบัญชี การชําระบัญชีหางหุนสวน

หรือบริษัทของเจาพนักงานพิทักษทรัพยตามกฎหมายลมละลาย มาเปรียบเทียบกับกฎหมายของ

ประเทศของสหราชอาณาจักรฯ เครือรัฐออสเตรเลีย มาเลเชีย และเขตบริหารพิเศษฮองกงแหง

สาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ีเก่ียวของกับการชําระบัญชีหางหุนสวนและบริษัทตามคําส่ังศาล เห็นวา 

เม่ือการชําระบัญชีหางหุนสวนและบริษัทตามคําส่ังศาลเปนการรวบรวมทรัพยสินและชําระสะสาง

ใหกิจการและทรัพยสินของหางหุนสวนหรือบริษัทบริษัท แลวนําเงินไปชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ของ

หางหุนสวนหรือบริษัท หากมีเงินเหลือใหชดใชคืนทุนใหแกผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุน หากมีเงิน

เหลืออีกใหแบงกําไรแกผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุนตามสัดสวน จึงมีลักษณะเชนเดียวกับการ

รวบรวมทรัพยสินและจัดกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ในคดีลมละลายของเจาพนักงานพิทักษ

ทรัพย เพ่ือนําไปชําระหนี้ใหแกบรรดาเจาหนี้ท้ังหลายโดยเสมอภาคกัน จึงควรท่ีจะตองปรับปรุง

แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยกําหนดใหศาลแตงตั้งเจาพนักงานพิทักษทรัพย

เปนผูชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีตองเลิกกิจการ เพราะปญหาความไมไววางใจซึ่งกันและ

กัน หรือความขัดแยงระหวาง เจาหนี้ ผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุน จนไมอาจดําเนินกิจการตอไปได 

โดยใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยผูชําระบัญชีมีอํานาจหนาท่ีตามที่กฎหมายลมละลายกําหนดไวมา

บังคับใชโดยอนุโลม เพ่ือใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยผูชําระบัญชีมีอํานาจจัดกิจการและทรัพยสิน

ของหางหุนสวนหรือบริษัทใหเปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็ว และเปนธรรมกับทุกฝาย โดยให

มีอํานาจแตงตั้งบุคคลท่ีคุณสมบัติเหมาะสมเปนผูชวยเหลือเจาพนักงานพิทักษทรัพยในการชําระ

บัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นดวย และใหคําวินิจฉัยหรือคําส่ังใด ๆ ของผูชําระบัญชีหางหุนสวน

หรือบริษัทนั้นมีผลทางกฎหมายใหผูกพันผูมีสวนไดเสียทุกคน และมีสภาพบังคับ รวมท้ังผูมีสวน

ไดเสียในการชําระบัญชีและบุคคลภายนอกจะไดรับความคุมครองตามกฎหมายลมละลาย ยอมทํา

ใหกระบวนการชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทตามคําส่ังศาลไดเสร็จส้ินไปโดยเร็ว และเพ่ือ

ประโยชนของผู เปนหุนสวน ผู ถือหุน หรือเจาหนี้ของหางหุนสวนและบริษัทนั้น รวมถึง

บุคคลภายนอกดวย 

ดังนั้น จึงควรปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วรรคสาม 

และวรรคส่ี ในมาตรา 1251 ดังนี้  

“ในกรณีท่ีศาลเห็นวา หางหุนสวนหรือบริษัท ไมอาจดําเนินกิจการตอไปได และ 

ตองเลิกไป เพราะมีขอพิพาทระหวางผูเปนหุนสวน หรือผูถือหุน หรือเจาหนี้ หรือกรณีท่ีการชําระ

บัญชีของผูชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทไมอาจเสร็จส้ินได ไมวาเพราะเหตุใด ๆ เม่ือมีผูรอง

ขอ ใหศาลตั้งเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนผูชําระบัญชี สําหรับการชําระบัญชีหางหุนสวนหรือ
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บริษัทนั้น ใหนําข้ันตอน วิธีการ อํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานพิทักษทรัพย ตามท่ีกฎหมาย

ลมละลายกําหนดไวมาบังคับใชโดยอนุโลม” 

“การชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทในวรรคกอน เม่ือเจาพนักงานพิทักษทรัพยผู

ชําระบัญชีรองขอ ใหศาลมีอํานาจกําหนดแนวทาง หรือวิธีการชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทนั้น

ตามคํารองขอ หรือตามท่ีศาลเห็นสมควร รวมถึงใหมีอํานาจแตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม

เปนผูชวยเหลือเจาพนักงานพิทักษทรัพยในการชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นดวย” 
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