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บทคัดย่อ 
 กฎหมายล้มละลายเป็นกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสถานะของบุคคลและมีผลถึงเศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษากฎหมายล้มละลายเพื่อพัฒนากฎหมาย

ล้มละลาย กรณีการปรับโครงสร้างหนี้ครัวเรือนของบุคคลธรรมดาซึ่งมีรายได้ประจ าซึ่งกฎหมายล้มละลาย

ของประเทศไทย โดยศึกษาหลักการกฎหมายล้มละลายของไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายล้มละลายประเทศ

อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐฝร่ังเศส 

 จากการศึกษาพบปัญหาว่าลูกหนี้ที่ เป็นบุคคลธรรมดาก็ยังคงถูกจ ากัดสิทธิในการขอฟื้นฟู

สถานะทางการเงินของตน และลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดายังคงต้องถูกบังคับตามกฎหมายล้มละลายเดิม 

ท าให้ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ยังมีความสามารถในการช าระหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้ได้ ต้องตกเป็นบุคคล

ล้มละลายและไม่มีโอกาสที่จะปรับโครงสร้างหนี้ของตนเองด้วยความสมัครใจดังเช่นกระบวนการ

ล้มละลายในสหรัฐอเมริกา Chapter 13 การที่บุคคลธรรมดาต้องกลายเป็นบุคคลล้มละลายอาจท าให้

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเสียหาย 

 ดังนั้น วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จึงขอเสนอให้มีการพัฒนากฎหมายล้มละลาย โดยเพิ่มเติมกระบวน

พิจารณาเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ของบุคคลธรรมดาซึ่งมีรายได้ประจ าอันเกิดจากหนี้ครัวเรือน ตาม

แนวทางของสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณากระบวนการช่วยเหลือลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคล

ธรรมดาให้ได้รับโอกาสในการช่วยเหลือให้มีการจัดการหนี้ ภายใต้กฎหมายล้มละลายของประเทศไทย 

 

                                                                 
* นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเอกชนและธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
** กรรมการวิทยานิพนธ์ 
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1.  บทน า 
 บุคคลธรรมดานั้นเมื่อบรรลุนิติภาวะแล้วย่อมมีความสามารถกระท านิติกรรมต่าง  ๆ ได้ด้วย
ตนเองและเมื่อเข้าสู่วัยท างานมีรายได้ อาจต้องมีการก่อหนี้ขึ้นในชีวิตประจ าวันอาจเป็นนิติกรรมธรรมดาทั่ว 
ๆ ไป เช่น การซื้อเคร่ืองอุปโภคบริโภค แต่เมื่อท างานได้ระยะหนึ่งซึ่งบุคคลส่วนใหญ่ อาจมีความจ าเป็นต้อง
ขอสินเชื่อจากธนาคาร ซึ่งอาจจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์ 
เป็นต้น สินเชื่อดังกล่าวก่อให้เกิดภาระหนี้เรียกว่าหนี้ครัวเรือน หากบุคคลธรรมดามีหนี้สินมากกว่า
ทรัพย์สินแล้ว เมื่อครบหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติล้มละลายก าหนด เจ้าหนี้อาจฟ้องลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดาเป็นบุคคลล้มละลายได้ 
 กฎหมายล้มละลายของไทยในปัจจุบันนั้น ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาไม่สามารถฟื้นฟูตนเอง
เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เหมือนกับกรณีที่ลูกหนี้เป็นนิติบุคคลได้ จึงท าให้ ไม่เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายล้มละลายที่สร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้สินของลูกหนี้ให้เสร็จสิ้นในคราวเดียว
เพื่อให้ลูกหนี้มีโอกาสตั้งตัวใหม่ได้ อันเป็นหลักการให้อภัยตามหลักสากล1 
 

2.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการปรับโครงสร้างหนี้ 
 2.1  กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ 

หนี้ (Obligation) ในความหมายอย่างกว้าง หมายความถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสองฝ่าย 
โดยฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเรียกร้องเอาแก่อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ กระท าการในทางกฎหมาย หนี้จึงเป็นนิติสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลสองฝ่ายคือ ฝ่ายหนึ่งต้องกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายที่ต้องกระท าการ
นั้น เรียกว่า ลูกหนี้ ส่วนฝ่ายที่ได้รับผลจากการกระท านั้น เรียกว่า เจ้าหนี้ 

หลักการพื้นฐานของกฎหมายลักษณะหนี้เป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับแก่ลูกหนี้ซึ่งยังคง มี
ความสามารถในการช าระหนี้ได้เต็มจ านวนและช าระหนี้ได้เมื่อถึงก าหนด แต่หากในบางกรณีที่ลูกหนี้ไม่
สามารถช าระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่ถึงก าหนดช าระกฎหมายให้โอกาสลูกหนี้ขอท าความตกลงกับ
เจ้าหนี้ของตน เพื่อขยายระยะเวลาช าระหนี้ออกไป หรือผ่อนช าระหนี้เป็นงวด ๆ แทนการช าระหนี้เต็ม
จ านวนในคราวเดียวกันได้โดยขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ว่าจะยินยอมด้วยหรือไม่ และผลของการที่ลูกหนี้ช าระหนี้
ตามเงื่อนไข ที่ตกลงกันได้ย่อมเป็นผลให้หนี้ของลูกหนี้ที่มีอยู่กับเจ้าหนี้ ระงับและเกิดหนี้ใหม่ตามที่ตกลง
กัน 

                                                                 
1  วิชา มหาคุณ,  ค าอธิบายกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ , พิมพ์ครั้งที่ 12. (กรุงเทพฯ: ส านัก

อบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2551), น. 1. 
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อยา่งไรกต็าม อาจมีบางกรณีท่ีลูกหน้ีไม่สามารถชาํระหน้ีแก่เจา้หน้ีไดค้รบถว้นตามจาํนวนท่ีตน
เป็นหน้ี หรือตามกาํหนดเวลาท่ีตอ้งชาํระ ลูกหน้ีย่อมขอเจรจาต่อรองกบัเจา้หน้ี เพ่ือลดจาํนวนหน้ี หรือขอ
ชาํระหน้ีบางส่วน หรือขยายระยะเวลาชาํระหน้ีออกไป หรือขอชาํระหน้ี เป็นงวด ๆ ได ้เม่ือลูกหน้ีชาํระหน้ี
ตามท่ีไดต้กลงไว ้ยอ่มทาํให้หน้ีระงบัไปตามส่วน ซ่ึงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยมี์บทปัญญติัอนั
เป็นหลกัทัว่ไปท่ีกาํหนดเก่ียวกบัการกระทาํการอ่ืน นอกเหนือจากการชาํระหน้ีอนัเป็นผลให้เกิดความระงบั
แห่งหน้ีเช่นเดียวกบัการชาํระหน้ี อนัไดแ้ก่ การปลดหน้ี การหักกลบลบหน้ี การแปลงหน้ีใหม่ นอกจาก
แนวทางดงักล่าว ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของวิธีการทาํความตกลงเก่ียวกบัหน้ีสินแลว้ยงัมีวิธีการอ่ืน อนัไดแ้ก่ 
การประนอมหน้ีในทางแพ่ง การทาํสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี การประนีประนอมยอมความ การไกล่
เกล่ียข้อพิพาท ซ่ึงมีลักษณะของการขอทําความตกลงเก่ียวกับหน้ีสินในทางแพ่งรวมอยู่ด้วย เพียงแต่  
ผลของการดาํเนินการแตกต่างกนัไปตามแต่กรณี โดยแต่ละวิธีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงแก่มูลหน้ีเดิมท่ี
ลูกหน้ีมีอยูก่บัเจา้หน้ีอนัเป็นวิธีการทาํความตกลงกนัในทางแพ่ง 
 2.2  กระบวนการปรับโครงสร้างหน้ีในคดีลม้ละลาย 

พระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 มีผลใชบ้งัคบัมาแลว้กวา่ 70 ปี โดยมีรากฐานมาจาก
กฎหมายลม้ละลายของประเทศองักฤษระบบกฎหมายลม้ละลายของประเทศไทยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือจดัการ
กบัลูกหน้ีท่ีเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และกล่าวถึงการจดัการรวบรวม จาํหน่ายและแบ่งทรัพยสิ์น
ของลูกหน้ีแก่เจา้หน้ีทั้งหลายแต่ยงัไม่มีบทบญัญติัหรือกระบวนการปรับโครงสร้างหน้ีให้แก่ลูกหน้ีท่ีเป็น
บุคคลธรรมดาซ่ึงมีรายไดป้ระจาํ มีแต่เพยีงใหโ้อกาสลูกหน้ีขอประนอมหน้ีไดเ้ท่านั้น 

 
3.  มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับแผนการปรับโครงสร้างหนีค้รัวเรือนของบุคคล 
 3.1  มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัแผนการปรับโครงสร้างหน้ีครัวเรือนของบุคคลธรรมดาซ่ึงมี
รายไดป้ระจาํตามกฎหมายลม้ละลายของประเทศไทย 

พระราชบัญญัติล้มละลาย  พุทธศักราช  2483 หมวด  3/1 เก่ียวกับการฟ้ืนฟู กิจการซ่ึงมี
วตัถุประสงค์ แก้ไขกิจการของลูกหน้ีนิติบุคคลท่ีประสบปัญหามีหน้ีสินลน้พน้ตวั และมิให้กิจการของ
ลูกหน้ีตอ้งลม้ละลายหรือเลิกกิจการไป เป็นการรักษามูลค่าทางธุรกิจให้ดาํเนินต่อไปได ้มาตรการฟ้ืนฟู
กิจการจึงเป็นรูปแบบของการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีหรือปรับโครงสร้างกิจการภายใตก้ารกาํกบัดูแลของ
ศาล ทาํให้เจา้หน้ีไดรั้บชาํระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการอยา่งเป็นธรรมและเหมาะสมกบัสภาวการณ์ เป็นการ
ป้องกันมิให้กิจการขนาดใหญ่ต้องล้มละลายหรือเลิกกิจการไป  เป็นการนํากฎหมายล้มละลายของ
สหรัฐอเมริกา(United States Code: Title11-Bankruptcy Chapter 11) มาใช้เพ่ือปรับเขา้กบัสภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในเวลานั้น อีกทั้งยงัเป็นการป้องกนัไม่ใหลู้กหน้ีลม้ละลาย  
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พระราชบญัญติัลม้ละลาย (ฉบบัท่ี 9) พ.ศ. 2559 ไดเ้พ่ิมเติมหมวด 3/2 กระบวนพิจารณาเก่ียวกบั
การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ีท่ีเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีมีทั้งบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้าง
หุ้นส่วนสามญัไม่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจาํกดั หรือบริษทัจาํกดั โดยมีหมาย
เหตุในการประกาศใชว้่าผูป้ระกอบการ SMEs ดงักล่าว ซ่ึงมีอยู่เป็นจาํนวนมากในระบบเศรษฐกิจปัจจุบนั 
และประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินชัว่คราว ดงันั้น เพ่ือให้ลูกหน้ีดงักล่าวซ่ึงไม่อยูใ่นสถานะท่ีจะ
ชาํระหน้ีได้มีโอกาสได้รับการฟ้ืนฟูกิจการและไม่ตอ้งตกเป็นบุคคลลม้ละลาย หากมีช่องทางท่ีจะฟ้ืนฟู
กิจการได ้ 

เห็นได้ว่าประเทศไทยมิได้กาํหนดหลักเกณฑ์การฟ้ืนฟูลูกหน้ีท่ีเป็นบุคคลธรรมดา ดังเช่น 
สหรัฐอเมริกาในบทท่ี 12 หรือ บทท่ี 13 ท่ีให้การช่วยเหลือและป้องกนัผูมี้อาชีพชาวนาหรือกรณีบุคคล
ธรรมดา ท่ีมีรายไดป้ระจาํ (United States Code: Title11-Bankruptcy Chapter 12, 13) ท่ียงัคงมีความสามารถ
ในการชาํระหน้ีใหก้บัเจา้หน้ีไดใ้หไ้ม่ตอ้งตกเป็นบุคคลลม้ละลาย 

3.1.1  มาตรการช่วยเหลือลูกหน้ีซ่ึงเขา้สู่กระบวนการลม้ละลาย 
(1)  กระบวนการปรับโครงสร้างหน้ีของศาลล้มละลายกลาง การปรับโครงสร้างหน้ี เป็น

กระบวนการท่ีเจา้หน้ีและลูกหน้ีร่วมกนั แกไ้ขปัญหาภาระหน้ี โดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือให้ลูกหน้ีสามารถ
ดาํเนินกิจการต่อไปได ้และเจา้หน้ีมีโอกาสไดรั้บชาํระหน้ีคืนสูงสุด ซ่ึงกระบวนการปรับโครงสร้างหน้ีใน
ศาลนั้ น  ต้องดําเนินการผ่านทางกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ีตามพระราชบัญญัติล้มละลาย 
พุทธศกัราช 2483 หมวด 3/1 มาตรา 90/1 ถึงมาตรา 90/90 หรือตามหมวด 3/2 มาตรา 90/91 ถึงมาตรา 
90/128 ซ่ึงกฎหมายลม้ละลายของประเทศไทยนั้นยงัไม่มีการให้ลูกหน้ีบุคคลธรรมดาซ่ึงมีรายไดป้ระจาํ
ดงัเช่นสหรัฐอเมริกานั้นฟ้ืนฟูสถานะทางการเงิน หรือปรับโครงสร้างหน้ีได ้

แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการปรับโครงสร้างหน้ีของศาลลม้ละลายกลางอีกกระบวนการหน่ึงท่ี
สามารถกระทาํการภายนอกห้องพิจารณาคดี ก่อนท่ีศาลจะเร่ิมตน้ดาํเนินกระบวนพิจารณาตามขั้นตอนของ
กฎหมายต่อไป เพ่ือให้โอกาสคู่ความได้ตกลงเจรจาในการปรับโครงสร้างหน้ี กระบวนการดังกล่าวน้ี 
เรียกว่า การไกล่เกล่ียแต่ในคดีลม้ละลาย การฟ้องคดีของเจา้หน้ีผูเ้ป็นโจทกมี์วตัถุประสงค ์เพ่ือใหมี้การชาํระ
สะสางหน้ีสินของลูกหน้ีกบัเจา้หน้ีทุกราย โดยการรวบรวมทรัพยสิ์นของลูกหน้ีมาแบ่งเฉล่ียใหแ้ก่เจา้หน้ีทุก
รายตามสิทธิของเจา้หน้ีไม่ว่าจะเป็นเจา้หน้ีไม่มีประกนัหรือเจา้หน้ีมีประกนั และเจา้หน้ีนั้นไดย้ืน่คาํขอรับชาํระ
หน้ีต่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยแ์ลว้ และเจา้หน้ีผูเ้ป็นโจทกมี์หนา้ท่ีระวงัประโยชน์ของเจา้หน้ีทั้งหลาย ช่วย
เจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยใ์นการรวบรวมจาํหน่ายทรัพยสิ์นของลูกหน้ีและรับผิดในบรรดาค่าธรรมเนียม 
ค่าเสียหาย และค่าใชจ่้ายในคดีลม้ละลายนั้นเพ่ือประกนัการรับผิดน้ีเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยมี์อาํนาจเรียก
ประกนัจากเจา้หน้ีผูเ้ป็นโจทกต์ามจาํนวนท่ีเห็นว่าจาํเป็น ดงันั้นการท่ีเจา้หน้ีผูเ้ป็นโจทกจ์ะทาํการขอให้ศาล
ลม้ละลายทาํการไกล่เกล่ียนั้น เห็นไดว้า่ไม่สามารถกระทาํได ้
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แม้ศาลล้มละลายกลางได้ออกระเบียบศาลล้มละลายกลางว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 
2558 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)โดยเหตุที่แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วย
การไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2554 และมีการเปิดโอกาสให้คดีล้มละลายสามารถเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยได้ก็ตามแต่ก็
ยังคงไม่สามารถกระท าได้เพราะเป็นการขัดกับหลักกฎหมายล้มละลายเพราะเป็นเพียงการปรับโครงสร้าง
หนี้เฉพาะลูกหนี้กับเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์เท่านั้น หากลูกหนี้นั้นมีเจ้าหนี้รายอ่ืนอีกการที่ลูกหนี้ช าระหนี้ให้แก่
เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์นั้นจะท าให้เจ้าหน้ีรายอ่ืนเสียเปรียบ 

(2) การประนอมหนี้ก่อนล้มละลายโดยวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ 
เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์การขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายแล้วจะกระท าได้ต่อเมื่อลูกหนี้ถูก

ศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว ซึ่งการที่ศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์นี้ย่อมท าให้ลูกหนี้หมดอ านาจในการ
จัดการทรัพย์สินของตนเอง อ านาจในการจัดการทรัพย์สินทั้งหลายย่อมตกแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เว้น
แต่ลูกหนี้จะท าการยื่นค าขอประนอมหนี้และจะต้องมีการจัดการประชุมเจ้าหนี้คร้ังแรกเพื่อพิจารณาค าขอ
ประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย ซึ่งมีข้อเสียคือมีความล่าช้าในการด าเนินคดีล้มละลายและการประนอมหนี้ก่อน
ล้มละลายในทางปฏิบัติที่ผ่านมา มักไม่ประสบผลส าเร็จและลูกหนี้จะถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายในที่สุด 
เพราะการที่ต้องผ่านขั้นตอนที่ศาลต้องมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดก่อนเป็นผลให้ลูกหนี้ต้องสูญเสียอ านาจ
ในการจัดการทรัพย์สินของตนเอง ซึ่งจะท าให้กิจการต่าง ๆ ที่ลูกหนี้ท าค้างอยู่นั้น ต้องชะงักลงทันที โอกาส
ที่ลูกหนี้จะประนอมหน้ีและรอดพ้นจากการล้มละลายจึงมีน้อยอย่างยิ่ง 

(3) การปลดจากล้มละลาย 
การปลดจากล้มละลาย แยกได้เป็น 2 กรณี กล่าวคือ 
1)  การปลดจากล้มละลายโดยค าสั่งศาล 
บุคคลล้มละลายอาจได้รับการปลดจากล้มละลายเมื่อศาลได้มีค าสั่งปลดจากล้มละลายให้ศาลมี

ค าสั่งปลดจากล้มละลาย เมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า 
(1) ได้แบ่งทรัพย์สินช าระให้แก่ เจ้าหนี้ที่ได้ขอรับช าระหนี้ไว้แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ  

ห้าสิบ และ 
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
2)  การปลดจากล้มละลายโดยผลของกฎหมาย 
บุคคลธรรมดาซึ่งศาลพิพากษาให้ล้มละลายแล้วให้ปลดบุคคลนั้นจากล้มละลายทันทีที่พ้น

ก าหนดระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ศาลได้พิพากษาให้ล้มละลาย 
ผลต่อทรัพย์สินของบุคคลที่ได้รับการปลดจากล้มละลายแล้ว ลูกหนี้ย่อมกลับมีอ านาจในการ

จัดการกิจการและทรัพย์สินของตนโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่จ าต้องโฆษณาก่อนแต่อย่างใด แต่
ทรัพย์สินที่ลูกหนี้มีอ านาจจัดการนั้น จะต้องเป็นทรัพย์สินที่ลูกหนี้ได้มาหลังปลดจากล้มละลาย เพราะ
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ทรัพย์สินทั้งหลายอันลูกหนี้มีอยู่ในเวลาเร่ิมต้นแห่งการล้มละลายจนถึงเวลาปลดจากล้มละลาย ถือว่าเป็น
ทรัพย์สินในคดีล้มละลายอันอาจแบ่งแก่เจ้าหนี้ได้ ซึ่งยังคงอยู่ในอ านาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะ
รวบรวมไว้ในกองทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อแบ่งให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย ดังนั้นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังคงมี
อ านาจเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 
2483 มาตรา 22  

กล่าวโดยสรุปได้ว่ามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ซึ่งเข้าสู่กระบวนการล้มละลายภายหลังศาลมีค าสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ไม่ว่าจะด้วยการประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย การปลดจากล้มละลาย นั้นลูกหนี้จะต้อง
ถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายและศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว 

ดังนั้น กฎหมายล้มละลายของประเทศไทยในปัจจุบันนั้นจึงยังไม่สอดคล้องตามหลักสากลที่
เห็นว่าลูกหนี้ที่สุจริตควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ 

3.2  มาตรการการก าหนดแนวทางในการปรับโครงสร้างหนี้อันเกิดจากครัวเรือนของบุคคลธรรมดา
ของต่างประเทศ 

3.2.1  สหรัฐอเมริกา 
แนวคิดของการฟื้นฟูลูกหนี้ของสหรัฐอเมริกา เป็นแนวคิดที่ต้องการให้ลูกหนี้ได้มีโอกาส

เร่ิมต้นใหม ่เป็นการเอ้ืออ านวยประโยชน์ให้ลูกหนี้สามารถกลับไปด าเนินชีวิตในสังคมได้ใหม่ ภายหลังจาก
ที่ลูกหนี้ได้ด าเนินการทางกระบวนการล้มละลายเป็นที่เรียบร้อย โดยมีผลให้ลูกหนี้ไม่ต้องผูกพันช าระหนี้ที่
เกิดขึ้นในอดีตอีกต่อไป และก าหนดมาตรการหลักในการคุ้มครองกิจการหรือทรัพย์สินของลูกหนี้ไม่ให้
เจ้าหนี้บังคับช าระหนี้ในทันที เป็นกระบวนการช่วยเหลือไม่ให้ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาต้องล้มละลาย 
เร่ืองดังกล่าวถูกก าหนดไว้ใน United States Code: Title 11- Bankruptcy Chapter 12, 13 กล่าวคือ กฎหมาย
ล้มละลายของสหรัฐอเมริกา บทที่ 12 นั้นเป็นกระบวนการช่วยเหลือไม่ให้ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมี
อาชีพเกษตรกรล้มละลาย ส่วนกฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกา บทที่ 13 นั้นเป็นกระบวนการช่วยเหลือ
ไม่ให้ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีรายได้ประจ าล้มละลาย  

กฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกานั้นมีการคุ้มครองลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาได้เสนอ
แผนการช าระหนี้ของตนต่อบรรดาเจ้าหนี้เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ลูกหนี้ล้มละลายนั้นเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ต่อเจ้าหนี้ทั้งหลาย อันเป็นหลักการคุ้มครองเจ้าหนี้และลูกหนี้ อันเป็นหลักการให้โอกาสลูกหนี้ได้
ท าการช าระหนี้ 

นอกจากนั้นกฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกา บทที่ 7 ได้ก าหนดให้ลูกหนี้สามารถยื่นค าร้อง
เพื่อขอให้ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจได้เพื่อช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหมดโดยไม่ต้องมีการเสนอแผน 

3.2.2  ประเทศอังกฤษ 
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กฎหมายล้มละลายของประเทศอังกฤษ (Insovency Act 1986)2 เปิดโอกาสให้ลูกหนี้ซึ่งไม่
สามารถช าระหนี้ได้ยื่นค าขอให้ตนเองล้มละลายได้ เป็นการเปิดโอกาสให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากภาระแห่งหนี้ 
และมีโอกาสเร่ิมต้นใหม่ลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้เป็นองค์ประกอบที่ไม่ต้องพิจารณาถึงจ านวนหนี้ขั้น
ต่ าดังเช่นกรณีของเจ้าหนี้ และการที่ลูกหนี้มีสิทธิยื่นค าร้องเองได้ ลูกหนี้ที่สุจริตเท่านั้นที่ศาลจะให้เข้าสู่
กระบวนการล้มละลายได้ 

กฎหมายล้มละลายประเทศอังกฤษนั้นเป็นกฎหมายต้นแบบของพระราชบัญญัติล้มละลาย 
พุทธศักราช 2483 ของประเทศไทย แต่พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ก็ยังไม่เปิดโอกาสให้
ลูกหนี้ยื่นค าร้องขอให้ตนล้มละลายโดยสมัครใจได้ (Individual Voluntary Arrangement) 

ผู้มีสิทธิยื่นค าร้องขอให้มีการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายของลูกหนี้ตามกฎหมายล้มละลายของ
ประเทศอังกฤษ ได้แก่ 

1)  ลูกหนี้ กฎหมายล้มละลายของประเทศอังกฤษเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ซึ่งไม่สามารถ ช าระหนี้
ได้ยื่นค าขอให้ตนเองล้มละลายได้ เป็นการเปิดโอกาสให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากภาระแห่งหนี้ และมีโอกาส
เร่ิมต้นใหม ่

2)  เจ้าหนี ้ 
 ก.  เจ้าหนี้รายเดียวหรือรายหลายร่วมกันยื่นค าฟ้อง โดยจ านวนหนี้ขั้นต่ า 750 ปอนด ์
 ข.  มูลหนี้ที่น ามาฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายต้องเกิดขึ้นและมีอยู่ก่อนการฟ้องคดีล้มละลาย

ของลูกหนี ้
 ค.  มูลหนี้ที่มีจ านวนหนี้ที่แน่นอนและหนี้น้ันถึงก าหนดช าระแล้ว  
กรณีนี้เป็นกรณีการยื่นขอให้ล้มละลายในขณะที่ปฏิบัติตามข้อตกลงด้วยความสมัครใจเมื่อ

ปรากฏว่า ไม่สามารถด าเนินการตามข้อตกลงช าระหนี้ที่ท าขึ้นได้หรือด าเนินการแล้วไม่ประสพผลส าเร็จ 
โดยข้อตกลงด้วยความสมัครใจนี้อาจท าขึ้นในกรณีที่ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลยื่นค าขอให้
ตนเองล้มละลายแล้วเข้าท าข้อตกลงกับเจ้าหนี้ หรือลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ
แล้วท าแผนบริหารจัดการบริษัทแล้วไม่สามารถด าเนินการตามข้อตกลงได้ 

3.2.3  สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
กฎหมายล้มละลายสาธารณรัฐฝร่ังเศสได้ถูกบัญญัติไว้รวมกันในประมวลพาณิชย์โดยกฎหมาย

ล้มละลายสาธารณรัฐฝร่ังเศสแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ3 

                                                                 
2  ปัทมา วุฒิประชารัฐ, “มาตรการทางกฎหมายในการขอให้มีการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ศึกษากรณีลูกหนี้ร้องขอ

โดยสมัครใจ,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2551), น. 60. 
3 สมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธิ์, “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายฝรั่งเศสว่าด้วยบริษัทที่ประสบปัญหาทางการเงิน,” 

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ฉบับที่ 3, ปีที่ 29, น. 493 (กันยายน 2542). 
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1)  กระบวนการป้องกันและแก้ปัญหาทางการเงินของกิจการลูกหนี้ก่อนลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้น
ตัว และ 

2)  กระบวนการหลังจากที่ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวแล้ว 
ส าหรับกฎหมายล้มละลายสาธารณรัฐฝร่ังเศสจ ากัดเฉพาะบุคคลบางประเภทเท่านั้น คือ  1) 

ผู้ประกอบการทางการค้า 2) ช่างฝีมือ 3) เกษตรกร 4) นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน โดยกระบวนการ
ดังกล่าวเป็นกระบวนการป้องกันการมีหนี้สินล้นพ้นตัวมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือและปรับฐานะทางการ
เงินของลูกหนี้ ก่อนที่ลูกหนี้จะอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถช าระหนี้ได ้ 

4. บทวิเคราะห์ 
จากการศึกษากฎหมายล้มละลายของของประเทศไทยและต่างประเทศแล้ว ผู้วิจัยได้พบถึง

อุปสรรคและผลกระทบจากพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 หลายประการ ดังนี้ 
4.1  ปัญหาและผลกระทบจากกระบวนการเสนอค าฟ้องขอให้ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มี

รายได้ประจ าอันเกิดจากหนี้ครัวเรือนล้มละลาย   
เมื่อพิจารณาจากข้อสันนิษฐานของกฎหมายตามมาตรา 8 แล้ว เป็นเสมือนหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์

หนึ่งที่ให้สิทธิแก่เจ้าหน้ีในการยื่นฟ้องลูกหนี้เท่านั้น ลูกหนี้ไม่สามารถมีค าร้องขอให้จัดการช าระสะสางหนี้
ของตนโดยสมัครใจเองได้ การที่ให้อ านาจเพียงเจ้าหนี้ในการเสนอค าฟ้องได้อาจเป็นการล่าช้าที่จะให้ลูกหนี้
ช าระสะสางหนี้และเร่ิมต้นสถานะทางการเงินใหม่ได้ช้าและมีจ านวนหนี้ในการน ามาฟ้องจ านวนมากเพราะ
เจ้าหนี้ปล่อยให้ดอกเบี้ยเดินหน้าจนครบหลักเกณฑ์ที่ฟ้องคดีล้มละลายได้ 

หากเปรียบเทียบกับกฎหมายล้มละลายของต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ 
สาธารณรัฐฝร่ังเศส แล้วพบว่ากฎหมายล้มละลายตามหลักสากลนั้นจะมีลักษณะในการให้โอกาสลูกหนี้ใน
กระบวนการล้มละลายมากกว่าประเทศไทย ที่ลูกหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการล้มละลายด้วยตนเองได้โดย
ยื่นค าร้องขอให้ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจ หรือการฟื้นฟูสถานะของลูกหนี้โดยยื่นแผนต่อศาลเพื่อขอ
ผ่อนช าระแก่เจ้าหนี้ของตนได้ โดยไม่จ ากัดแต่เพียงว่าเจ้าหนี้เท่านั้นที่อาจฟ้องเป็นคดีล้มละลายได้อย่างเช่น
กฎหมายล้มละลายของประเทศไทย 

4.2  ปัญหาและผลกระทบต่อลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจ าอันเกิดจากหนี้ครัวเรือน
จากกระบวนการในคดีล้มละลายภายหลังศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ 

กฎหมายล้มละลายให้อ านาจรัฐเข้ามาแทรกแซงท าให้ลูกหนี้ไม่อาจใช้ทรัพย์สินของตนได้อย่าง
เต็มที่ กล่าวคือ สิทธิใช้สอยและจ าหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่ งทรัพย์สิน กับทั้งมีสิทธิ
ติดตามเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลที่ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และยังมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อ่ืนสอดเข้า
เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบเพราะเมื่อลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์สิทธิในทรัพย์สินย่อมหมดไป เนื่องจาก
มีกระบวนการล้มละลายเข้ามาสอดแทรก เมื่อศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้วไม่ว่าจะถูกพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว
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หรือเด็ดขาด ลูกหนี้ไม่สามารถท านิติกรรมเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของตนได้ทันที เช่น การเปิดบัญชี 
การใช้บัตรเอทีเอ็มในการเบิกถอนเงินสดไม่สามารถกระท าได้ การท านิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินไม่ ว่าจะ
เป็นการให้โดยเสน่หา หรือสัญญาต่างตอบแทน เพราะจะมีผลให้การท านิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะ อ านาจใน
การจัดการทรัพย์สินและหนี้สินนั้นอยู่ในอ านาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว 

4.3  ปัญหาและผลกระทบจากมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจ าอัน
เกิดจากหนี้ครัวเรือนในกระบวนการล้มละลายภายหลังศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 

เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์การขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายแล้วจะกระท าได้ต่อเมื่อลูกหนี้ถูก
ศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว ซึ่งการที่ศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์นี้ย่อมท าให้ลูกหนี้หมดอ านาจในการ
จัดการทรัพย์สินของตนเอง อ านาจในการจัดการทรัพย์สินทั้งหลายย่อมตกแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เว้น
แต่ลูกหนี้จะท าการยื่นค าขอประนอมหนี้และจะต้องมีการจัดการประชุมเจ้าหนี้คร้ังแรกเพื่อพิจารณาค าขอ
ประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย ซึ่งมีข้อเสียคือมีความล่าช้าในการด าเนินคดีล้มละลายและการประนอมหนี้ก่อน
ล้มละลายในทางปฏิบัติที่ผ่านมา มักไม่ประสบผลส าเร็จและลูกหนี้จะถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายในที่สุด 
เพราะการที่ต้องผ่านขั้นตอนที่ศาลต้องมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดก่อนเป็นผลให้ลูกหนี้ต้องสูญเสียอ านาจ
ในการจัดการทรัพย์สินของตนเอง ซึ่งจะท าให้กิจการต่าง ๆ ที่ลูกหนี้ท าค้างอยู่นั้น ต้องชะงักลงทันที โอกาส
ที่ลูกหนี้จะประนอมหน้ีและรอดพ้นจากการล้มละลายจึงมีน้อยอย่างยิ่ง 

เหตุผลส าคัญที่ท าให้การประนอมหนี้ก่อนล้มละลายไม่ส าเร็จเน่ืองจาก กฎหมายล้มละลายของ
ประเทศไทยได้เปิดกว้างโดยการขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายนั้นตามาตรา 45 ก าหนดแต่เพียงว่าค าขอ
ประนอมหนี้นั้นต้องแสดงข้อความแห่งการประนอมหนี้หรือวิธีการจัดกิจการ หรือทรัพย์สินและรายละเอียด
หลักประกันหรือผู้ค้ าประกันซึ่งไม่ได้วางหลักเกณฑ์ว่าจะต้องประนอมหนี้ให้เสร็จภายในระยะเวลาเท่าใด 
เจ้าหนี้จึงเกิดความไม่มั่นใจในการให้ลูกหนี้ในการประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย 

การประนอมหนี้ภายหลังล้มละลายนั้น ก็ต่อเมื่อศาลมีค าพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายแล้ว การที่
ศาลมีค าพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายย่อมเป็นตราบาปต่อลูกหนี้เนื่องจากนายจ้างทั่วไปมักไม่จ้างงานลูกจ้าง
ที่เคยตกเป็นบุคคลล้มละลาย ซึ่งมาจากทัศนคติที่มีต่อลูกหนี้ว่าลูกหนี้อาจเป็นคนคดโกงหรือใช้จ่าย
สุรุ่ยสุร่าย และมาจากสาเหตุหลักมาจากที่กฎหมายส่วนมากในประเทศไทยก าหนดห้ามมิให้บุคคลล้มละลาย
ด ารงต าแหน่งส าคัญ เช่นการห้ามมิให้รับราชการ การห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่ส าคัญเ ช่น 
มาตรา 98(2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติถึงบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามให้ใช้
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

ดั งนั้นแล้ วการประนอมหนี้ ไม่ ว่ า จะก่ อนหรือหลั งล้มละลายจะต้องผ่ านขั้ นตอน  
อันยุ่งยากซับซ้อน และอาจท าให้ลูกหนี้ต้องออกจากต าแหน่งที่ตนด ารงอยู่หรืองานที่ตนกระท าอยู่  
ท าให้ขาดสภาพคล่องในการหาเงินมาช าระให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายได้ จึงท าให้ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้อาจไม่ได้
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รับประโยชน์ในการล้มละลายโดยแท้จริง 
4.4  ปัญหาและผลกระทบจากกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้อันเกิดจากหนี้ครัวเ รือนของบุคคล

ธรรมดาซึ่งมีรายได้ประจ า 
ระบบกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยในปัจจุบัน เมื่อศึกษาเปรียบเทียบเร่ืองแผนการปรับ

โครงสร้างหนี้ตามบทที่ 13 ของสหรัฐอเมริกา “Adjustment of Debt an Individual with Regular Income” 
บุคคลธรรมดาสามารถเสนอแผนการปรับโครงสร้างหนี้ได้  หากศาลรับค าขอรับช าระหนี้จะเกิดสภาวะการ
หยุดพักการช าระหนี้ ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับสภาวะพักการช าระหนี้(Automatic Stay) ของเร่ืองการฟื้นฟู
กิจการตามมาตรา 90/12 พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 หมวดที่ 3/1 กรณีดังกล่าวเมื่อวิเคราะห์
ถึงปัญหาที่ลูกหนี้ธรรมดานั้นถูกด าเนินคดีล้มละลายได้แต่ทางเดียว คือ เจ้าหนี้น าคดีมาฟ้องให้ลูกหนี้
ล้มละลายโดยไม่สมัครใจ จึงควรศึกษาและน าบทที่ 13 ของสหรัฐอเมริกามาพัฒนากระบวนกฎหมาย
ล้มละลายของประเทศไทย โดยแบ่งขั้นตอนกระบวนการการปรับโครงสร้างหนี้ของบุคคลธรรมดาซึ่งมี
รายได้ประจ าอันเกิดจากหนี้ครัวเรือน เป็น 4 ขั้นตอนดังน้ี 

4.4.1  ประเภทลูกหนี้ที่มีสิทธิยื่นค าร้องขอเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ 
จากปัญหากฎหมายล้มละลายของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 

ที่ยังคงไม่เปิดโอกาสให้ลูกหนี้ประเภทบุคคลธรรมดาเข้าสู่กระบวนการล้มละลายด้วยตนเองโดยสมัครใจ
นั้น เมื่อศึกษาบทที่ 13 ของสหรัฐอเมริกาเห็นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการน ามาพัฒนากฎหมายล้มละลาย
ของประเทศไทย จึงควรเปิดโอกาสให้ลูกหนี้บุคคลธรรมดามีสิทธิยื่นค าร้องขอเข้าสู่กระบวนการปรับ
โครงสร้างหนี้ต่อศาลล้มละลายกลางได้ 

4.4.2  กระบวนการการยื่นแผนการปรับโครงสร้างการช าระหนี้ต่อศาล 
หากมีการน าบทที่ 13 ของสหรัฐอเมริกามาพัฒนาและปรับใช้ในกฎหมายล้มละลายของประเทศ

ไทยเมื่อลูกหนี้ประเภทบุคคลธรรมดาซึ่งมีรายได้ประจ าอันเกิดจากหนี้ครัวเรือนประสงค์จะท าการปรับ
โครงสร้างการช าระหนี้ต่อเจ้าหนี้ ลูกหนี้มีสิทธิยื่นค าร้องขอปรับโครงสร้างหนี้ต่อศาลล้มละลายได้ 

4.4.3  กระบวนการพิจารณาเห็นชอบด้วยแผนการปรับโครงสร้างการช าระหนี้ในชั้นศาล 
ประเด็นปัญหานี้ศาลสมควรจะเป็นผู้พิจารณาแผนการช าระหนี้ว่ามีความเป็นไปได้ในการช าระ

หนี้เพียงใด ลูกหนี้สามารถปฏิบัติตามแผนได้ครบถ้วนหรือไม่ แผนการปรับโครงสร้างหนี้ได้เสนอด้วย
ความสุจริตหรือไม่ เจ้าหนี้จะได้รับประโยชน์หรือไม่เพียงใด โดยศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเจ้าหนี้ทั้งหลาย
ได้รับช าระหนี้ตามแผนมากกว่าที่ลูกหนี้ล้มละลายตามวิธีการปกติหรือไม่ เมื่อศาลเห็นว่าแผนการปรับ
โครงสร้างการช าระหนี้เข้าหลักเกณฑ์ ศาลจะมีค าสั่งอนุญาตให้ลูกหนี้ด าเนินการช าระหนี้ตามแผนการปรับ
โครงสร้างหนี้ 
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4.4.4  กระบวนการพิจารณาหลังจากศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนการปรับโครงสร้างหนี ้
ลูกหนี้มีหน้าที่ช าระหนี้ตามแผนการช าระหนี้ โดยหลักการตามบทที่ 13 ของสหรัฐอเมริกานั้น 

ก าหนดให้ลูกหนี้ต้องด าเนินการคร้ังแรกภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งเห็นชอบ ด้วยแผนการปรับ
โครงสร้างหนี้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการเร่ิมต้นปฏิบัติการตามแผนการ ช าระหนี้เว้นแต่ศาลจะมีค าสั่ง
เป็นอย่างอ่ืน การด าเนินการ ช าระหนี้ลูกหนี้ต้องตั้งผู้ดูแลแผนการช าระหนี้ซึ่ง เรียกว่า  “ผู้บริหารแผน” 
ผู้บริหารแผนมีหน้าที่จัดการช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามแผนที่ศาลได้อนุมัติไปแล้วจนกว่าลูกหนี้จะ  
ด าเนินการช าระหนี้ครบถ้วนตามจ านวนที่ก าหนด ซึ่งตามบทที่ 13 ของสหรัฐอเมริกานั้นจะก าหนดให้มีการ
แต่งตั้ง Trustee มาบริหารคดี หากน ามาปรับใช้กับกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยก็คือ เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์  

หากลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้ที่ก าหนดไว้ ศาลอาจมีค าสั่งให้ลูกหนี้เข้าสู่
กระบวนการล้มละลายต่อไป ซึ่งถือเป็นการยกเลิกการปรับโครงสร้างหนี้ของบุคคลธรรมดาซึ่งมีรายได้
ประจ าอันเกิดจากหนี้ครัวเรือนไปโดยปริยาย 

ด้วยเหตุที่กฎหมายล้มละลายกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของลูกหนี้ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น หากมี
การแก้ไขกฎหมายล้มละลาย ให้โอกาสลูกหนี้ในการยื่นแผนการปรับโครงสร้างหนี้ของตนต่อเจ้าหนี้ ลูกหนี้
ก็ยังคงมีสิทธิต่าง ๆ ในทรัพย์สินของตนเอง และจัดการเกี่ยวกับภาระหนี้สินของตนได้โดยไม่ต้องให้เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาแทรกแซงอันเป็นภาระต่อรัฐด้วย  

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 5.1  บทสรุป 

จากที่มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการของกฎหมายล้มละลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ทั้งของในต่างประเทศ ทั้งกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law System) 
ได้แก่ สาธารณรัฐฝร่ังเศส นั้นพบว่าในอดีตเร่ิมจากแนวคิดที่ว่ากฎหมายล้มละลายเป็นกฎหมายที่เป็น
บทลงโทษ (Punishment) ลูกหนี้ บังคับกับเนื้อตัวร่างกายของลูกหนี้ ต่างจากกฎหมายล้มละลายในปัจจุบันที่
น าแนวคิดให้อภัย (Forgiveness) และให้โอกาสลูกหนี้ในการเร่ิมต้นชีวิตใหม่ ดังจะเห็นได้จากการปลดจาก
การล้มละลายของลูกหนี้เมื่อศาลมีค าพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายมาแล้วสามปี แต่จากผลดังกล่าวก็ยังเกิดผล
เสียกับประวัติทางการเงินของลูกหนี้ และในระหว่างที่เป็นบุคคลล้มละลายนั้นก็เกิดผลเสียกับทั้งสถานะทาง
การเงิน สถานะทางอาชีพ ซึ่งอาจจะต้องขาดคุณสมบัติในการสมัครงาน ขาดคุณสมบัติในการประกอบ
หน้าที่การงาน หรือการที่มีการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย 
หรือการยกเลิกการล้มละลาย กรณีดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้ลูกหนี้หลุดจากภาวการณ์ล้มละลาย แต่กฎหมาย
ล้มละลายของประเทศไทยนั้นยังไม่ได้ก าหนดให้ลูกหนี้ร้องขอให้ตนเป็นบุคคลล้มละลายได้เอง และแม้มี
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การแก้ไขกฎหมายล้มละลายในส่วนหมวดที่ 3 กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ ในกรณีที่
ลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด หรือนิติบุคคลอ่ืน ตามหมวด 3/1 หรือ 
กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามหมวด 3/2แต่ก็ยังไม่มี
กระบวนการเยียวยาลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจ า 

เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายล้มละลายของประเทศอังกฤษแล้วที่ลูกหนี้สามารถร้องขอให้ตนเอง
ล้มละลายได้โดยสมัครใจเพื่อจะได้ช าระสะสางหนี้และเร่ิมต้นชีวิตใหม่แต่กฎหมายล้มละลายของประเทศ
ไทยนั้นต้องเร่ิมเข้าสู่กระบวนการล้มละลายโดยเจ้าหนี้ และในกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ
ของประเทศไทยได้เปิดโอกาสให้แต่เพียงลูกหนี้โดยจ ากัดประเภทลูกหนี้คือห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด บริษัทจ ากัด หรือนิติบุคคลอ่ืน ตามหมวด 3/1 หรือ กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการของลูกหนี้ที่เป็น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามหมวด 3/2 เปิดโอกาสให้ลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้าง
หุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด หรือนิติบุคคลอ่ืน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม หรือที่จดทะเบียนกับหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามหมวด 3/2 เมื่อเทียบกับกฎหมาย
สหรัฐอเมริกาใน บทที่ 13 แล้วพบว่า สหรัฐอเมริกานั้นเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ได้ยื่นแผนการปรับโครงสร้าง
หนี้ของตนได้ แม้เป็นเพียงลูกหนี้บุคคลธรรมดาโดยมีเงื่อนไขเพียงว่าต้องมีรายได้ประจ า ซึ่งเปิดกว้างกว่า
กฎหมายล้มละลายของประเทศไทย  

เพื่ อลดผลกระทบของปัญหาเห็นควรที่ กฎหมายล้มละลายต้องมีการแก้ไข เพิ่ม เติม
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 โดยเพิ่มเติมกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้
ของบุคคลธรรมดาซึ่งมีรายได้ประจ าอันเกิดจากหนี้ครัวเรือน โดยผู้วิจัยเห็นว่าควรปรับให้สอดคล้องบทที่ 
13 หลักเกณฑ์การล้มละลายของสหรัฐอเมริกาในกรณีฟื้นฟูสถานะการเงินของลูกหนี้บุคคลธรรมดาซึ่งมี
รายได้ประจ า  
 5.2  ข้อเสนอแนะ 
 จากการที่ได้ท าการศึกษากฎหมายล้มละลายของต่างประเทศทั้งในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบ
กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) คือ สหรัฐอเมริกากับประเทศอังกฤษและกลุ่มประเทศที่ใช้
ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law System) คือสาธารณรัฐฝร่ังเศส แล้วเห็นว่าในกลุ่มของกฎหมาย
ต่างประเทศได้เปิดโอกาสให้ลูกหนี้ยื่นค าร้องขอให้ตนเองล้มละลายได้โดยสมัครใจไม่จ ากัดเหมือนกับ
ประเทศไทยที่ยังคงให้อ านาจแต่เพียงเจ้าหนี้เท่านั้นที่ยังคงมีอ านาจยื่นฟ้องล้มละลายได้ และถึงแม้จะมีการ
แก้ไขกฎหมายหลายคร้ังโดยให้โอกาสลูกหนี้ในการฟื้นฟูกิจการของตนโดยสมัครใจได้ก็ตาม แต่ก็ยังคง
จ ากัดประเภทของลูกหนี้เอาไว้ ผู้วิจัยจึงขอเสนอว่าควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายโดยเพิ่ม  กระบวน
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พิจารณาเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ของบุคคลธรรมดาซึ่งมีรายได้ประจ าอันเกิดจากหนี้ครัวเรือน โดยจัด
ให้มีลักษณะส าคัญดังนี ้

กฎหมายล้มละลายจึงควรจะต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ดังนี ้
1.  กรณีเกี่ยวกับกระบวนการเสนอค าฟ้องขอให้ลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีรายได้ประจ า

อันเกิดจากหนี้ครัวเรือนล้มละลาย 
บุคคลที่มีสิทธิยื่นค าร้อง ได้แก่ ลูกหนี้และต้องเป็นลูกหนี้ประเภทบุคคลธรรมดาซึ่งมีรายได้

ประจ า จากการที่ได้ศึกษากฎหมายล้มละลายของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 
2483 ซึ่งให้เจ้าหน้ีเท่านั้นที่น ามายื่นค าฟ้องเป็นคดีล้มละลายได้ และหากลูกหนี้ไม่ต้องการที่จะล้มละลายแต่
ประสบปัญหาทางการเงินแล้วลูกหนี้สามารถยื่นค าร้องขอฟื้นฟูกิจการได้ต้องเป็นลูกหนี้ประเภทนิติบุคคล
ตามหลักเกณฑ์ตามหมวด 3/1 หรือ นิติบุคคลตามหมวด 3/2 เท่านั้น และเหตุใดจึงต้องเป็นลูกหนี้ซึ่งมีรายได้
ประจ า กรณีนี้ผู้วิจัยเห็นว่าหนี้ครัวเรือนดังที่ได้วิเคราะห์มาแล้วนั้นเกิดจากหนี้อุปโภคบริโภคที่สถาบัน
การเงินนั้นอนุมัติให้สินเชื่อโดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ในการช าระหนี้เงินกู้คืนกับสถาบันการเงินนั้น 
ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการที่ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว กล่าวคือมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน แต่ยังคงมีรายได้ประจ า  
ก็ย่อมเป็นหลักประกันความเป็นไปได้แล้วว่าลูกหนี้บุคคลธรรมดาซึ่งมีรายได้ประจ านั้นจะช าระหนี้ให้กับ
เจ้าหนี้ได้มากกว่า 

2.  กรณีผลกระทบจากกระบวนการในคดีล้มละลายภายหลังศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ที่
เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีรายได้ประจ าอันเกิดจากหนี้ครัวเรือน 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัญหาและผลกระทบต่อลูกหนี้ในคดีล้มละลายภายหลั งศาลมี
ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ของประเทศไทยนั้น เมื่อศาลมีค าสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์แล้วลูกหนี้จะถูกจ ากัดสิทธิในทรัพย์สินและเสรีภาพหากก าหนดให้มีกระบวนการให้ลูกหนี้ยื่น
ค าร้องขอปรับโครงสร้างหนี้ครัวเรือนของบุคคลธรรมดาซึ่งมีรายได้ประจ า หากศาลล้มละลายพิจารณา
เห็นชอบลูกหนี้ก็ยังคงมีสิทธิและเสรีภาพในการจัดการทรัพย์สินของตนได้เพื่อการที่เป็นประโยชน์ในการ
ช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้มากกว่าการที่ศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตลอดจนศาลมีค าพิพากษาล้มละลาย
ตามกระบวนการล้มละลายปกติ 

ก าหนดมาตรการทางกฎหมาย มาตรการการช่วยเหลือลูกหนี้ไม่ให้ล้มละลายต้องมีมาตรการทาง
กฎหมายมารองรับ โดยก าหนดให้มีมาตรการบังคับหยุดพักการช าระหนี้ “Automatic Stay” ที่ห้ามเจ้าหนี้
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใช้สิทธิบังคับช าระหนี้แก่ลูกหนี้ในทุกทางไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีล้มละลาย 
หากลูกหนี้ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตและท าให้หลักประกันของเจ้าหนี้เสียหาย ศาลอาจมีค าสั่งยกเลิกมาตรการ
ดังกล่าวได้ เป็นการป้องกันผลประโยชน์ให้กับทั้งฝ่ายเจ้าหนี้และลูกหนี้ 
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ดังนั้น การก าหนดกระบวนการยื่นค าร้องปรับโครงสร้างหนี้ของบุคคลธรรมดาซึ่งมีรายได้
ประจ าอันเกิดจากหนี้ครัวเรือนดังกล่าวเมื่อศาลพิจารณาเห็นชอบด้วยแผนการปรับโครงสร้างหนี้แทน
กระบวนการล้มละลายปกติที่ศาลจะมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายนั้น 
ค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนการปรับโครงสร้างหนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของลูกหนี้ดังเช่นกระบวนการ
ล้มละลายปกติ ส่งผลให้ลูกหนี้ยังคงท านิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนได้  และเป็นไปตามหลักการให้
อภัยแทนการลงโทษทางการแพ่งซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและเป็นไปตามกฎหมาย
ล้มละลายตามหลักสากล 
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