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บทคัดย่อ 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูกิจการ : ศึกษากรณี
ลูกหน้ีร้องขอฟ้ืนฟูกิจการดว้ยความสมคัรใจ เน่ืองจากปัจจุบนักฎหมายฟ้ืนฟูกิจการการของประเทศไทยมีการบงัคบั
ใช้กบัลูกหน้ี 2 ประเภทคือ ลูกหน้ีประเภทประกอบกิจการขนาดใหญ่โดยทัว่ไปและลูกหน้ีซ่ึงประกอบธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการเป็นทางเลือกของลูกหน้ีท่ีมีหน้ีสินลน้พน้ตวั 
กล่าวคือมีหน้ีสินมากกวา่ทรัพยสิ์นซ่ึงอาจถูกเจา้หน้ีฟ้องเพื่อใหศ้าลมีค าสั่งให้เป็นบุคคลลม้ละลายไดห้รือร้องขอ
ต่อศาลให้มีการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ีเป็นกระบวนการทางศาล โดยผูร้้องขอฟ้ืนฟูกิจการไม่วา่ฝ่ายลูกหน้ีหรือ
ฝ่ายเจา้หน้ีตอ้งยื่นค าร้องขอเพื่อน าคดีข้ึนสู่ศาล เพื่อให้ศาลมีค าสั่งฟ้ืนฟูกิจการอนัเป็นวิธีการท่ีแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและปัญหาทางการเงินของลูกหน้ี เพื่อใหลู้กหน้ีกลบัมาบริหารกิจการไดอี้กคร้ังและเป็นการเร่ิมตน้ใหม่
โดยปราศจากหน้ีสินทั้งปวง 

จากการศึกษาพบวา่ประเทศไทยใชร้ะบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท าใหผ้ลประกอบกิจการของลูกหน้ี
เกิดสภาวะขาดทุนจนท าให้มีสถานะทางการเงินเขา้ขอ้สันนิษฐานทางกฎหมายว่ามีหน้ีสินลน้พน้ตวั กฎหมาย
ฟ้ืนฟูกิจการจึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีน ามาปรับใชไ้ด ้แต่เน่ืองจากขอ้จ ากดัในการร้องขอฟ้ืนฟูกิจการและปัญหาท่ี
ตามมาคือความไม่เท่าเทียมกนัหรือท่ีเรียกว่าปัญหาความเหล่ือมล ้ า ในการขจดัความเหล่ือมล ้ าภายใตร้ะบบ
เศรษฐกิจทุนนิยมไม่สามารถกระท าได้หากรัฐไม่สามารถก าหนดขอบเขตการท างานของกลไกการตลาดท่ี
ชัดเจนและเหมาะสมหากได้ท าการวิเคราะห์ถึงเจตนารมณ์และกระบวนการของกฎหมายฟ้ืนฟูกิจการของ
ประเทศไทยแลว้ จะเห็นไดว้่าเป็นกฎหมายท่ีมุ่งจะรักษาสภาพทางเศรษฐกิจให้สามารถด าเนินต่อไปไดซ่ึ้งจะ
เห็นไดจ้ากวตัถุประสงคข์องกฎหมายฟ้ืนฟูกิจการนัน่เอง การท่ีลูกหน้ีประสบสภาวะขาดทุนในบางกรณีอาจเกิด
จากปัจจยัภายนอกดัง่เช่นปัญหาทางเศรษฐกิจ แต่ถา้ลูกหน้ีมิไดน่ิ้งนอนใจในการแกไ้ขปัญหาจึงสมคัรใจในการ
เขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมาย ฟ้ืนฟูกิจการโดยความสมคัรใจ การท่ีกฎหมายฟ้ืนฟูกิจการของไทยมี
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ปัญหาในกระบวนการทางกฎหมายท่ีไม่เปิดช่องใหส้ามารถเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการดว้ยความรวดเร็วและ
เป็นธรรมทั้งแก่ฝ่ายลูกหน้ีท่ีสุจริตและฝ่ายเจา้หน้ีท่ีให้ความร่วมมือกบัฝ่ายลูกหน้ีท่ีสมคัรใจเขา้สู่กระบวนการ
ฟ้ืนฟูกิจการแลว้ อาจท าให้กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการไม่ได้รับความเช่ือถือจนท าให้ลูกหน้ีท่ีประสบสภาวะมี
หน้ีสินล้นพน้ตวัแต่กิจการยงัสามารถด าเนินการต่อไปได้ไม่สามารถเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการและอาจ
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยและความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนชาวต่างประเทศไดใ้นอนาคต 
ประกอบกบัถา้ลูกหน้ีท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีประสบปัญหามีหน้ีสินลน้พน้ตวัและไม่สามารถเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟู
กิจการได ้นิติบุคคลนั้นตอ้งเลิกกนัตามผลของประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1055 และ มาตรา 1236 
ซ่ึงผลกระทบท่ีอาจตามมาทั้งปัญหาแรงงานและปัญหาเศรษฐกิจอนัเป็นผลมาจากการขาดความเช่ือมัน่ของนกั
ลงทุนในประเทศและระหวา่งประเทศ 

ผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูกิจการ : ศึกษากรณี
ลูกหน้ีร้องขอฟ้ืนฟูกิจการด้วยความสมคัรใจโดยให้มีการปรับปรุงแก้ไขมาตรการทางกฎหมายฟ้ืนฟูกิจการท่ี
เก่ียวกบัการลูกหน้ีท่ีมีสถานะหน้ีสินล้นพน้ตวัแต่มีความสมคัรใจในการเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ โดย
ภาครัฐในฐานะผูมี้อ  านาจในการบญัญติักฎหมายและบงัคบัใชก้ฎหมายตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าวโดยน าหลกักฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจมาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบัระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของ
ประเทศไทยเพื่อใหปั้ญหาดงักล่าวสามารถยติุลงไปได ้

 

Abstract 
This thesis aims to study Legal Measures Concerning on Business Reorganization:Case Study of 

the Voluntary Petition of Debtor. Since the current reorganization law of Thailand has been enforced with 2 
types of debtors, namely general corporate debtors and small and medium-sized enterprises. By the business 
reorganization process as an alternative to debtors who are insolvent court By the person requesting business 
reorganization no matter The debtor or the creditor must submit a request to bring the case to court. In order for 
the court to have a reorganization order which is a method That solved economic problems and financial 
problems of debtors To allow the debtor to return to manage the business again and Is a new beginning without 
all liabilities 

The study found that Thailand uses a capitalist economy. Causing the business results of the debtor 
There was a loss, causing financial status to be a legal assumption that there was an insolvent debt. The 
reorganization law is therefore an option that can be used. But due to restrictions on requesting business 
reorganization and problems That follows is inequality, also known as inequality problems In eliminating 
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inequality under The capitalist economy cannot be done if the state cannot determine the scope of the market 
mechanism. That is clear and appropriate if analyzing the intent and process of the reorganization Of Thailand 
Can be seen as a law aimed at preserving the economic condition to be able to continue Which can be seen from 
the objectives of the reorganization law The debtor experiencing a loss in some cases may be caused by external 
factors such as economic problems. But if the debtor is not satisfied in solving the problem, therefore voluntarily 
entering the legal reorganization process Voluntary reorganization The Thai Rehabilitation Law has a problem 
in the legal process that does not open the channel to be able to enter the reorganization process with speed and 
fairness, both for honest debtors and creditors who cooperate with the debtor's department. Mind to the 
reorganization process May cause the business reorganization process to not be trusted until the debtors who 
are in a debt crisis are still in debt, but the business can continue to be unable to enter the reorganization process 
and may affect the Thai economy and confidence Of foreign investors in the future In addition, if the debtor is 
a juristic person having problems with insolvent debt and is unable to enter the reorganization process The 
juristic person must break up according to the results of the Civil and Commercial Code, Section 1055 and 
Section 1236, which may affect both labor and economic problems as a result of the lack of confidence of 
investors in the country. And international 

Therefore, the researcher would like to suggest ways to solve the legal measures regarding the 
reorganization plan: study the case of debtors requesting business reorganization voluntarily, by revising the 
legal measures to rehabilitate the debtors with debt status. But has voluntary entry into the reorganization 
process The government sector, as an authority in law enforcement and law enforcement, must participate in 
solving such problems by applying public economic law to be adapted to suit the capitalist economy of Thailand. 
So that the problem can be ended 

 

1. บทน า 
กฎหมายฟ้ืนฟูกิจการเป็นส่วนหน่ึงของกฎหมายล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย 

พุทธศกัราช 2483 กฎหมายฟ้ืนฟูกิจการของประเทศไทยมีบญัญติัไวใ้นหมวด 3/1 กระบวนพิจารณาเก่ียวกบัการ
ฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ีมาตรา 90/1 ถึงมาตรา 90/90 เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัลม้ละลาย (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 25413

มีผลบงัคบัใช้ เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2541 และในปี 2559 ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายลม้ละลาย(ฉบบัท่ี 9) 

                                                           
3ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115/ตอนท่ี 18 ก/หนา้ 4/9 เมษายน 2541http://www.krisdika.go.th,1เมษายน 2562 
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พ.ศ. 25594 มีผลบงัคบัใช้ เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2559 เพิ่มเติมบทบัญญติัมาตรา 90/91 ถึงมาตรา 90/128 
เน่ืองจากกฎหมายท่ีใชอ้ยูเ่ดิมมีเน้ือหาท่ีไม่ครอบคลุมถึงลูกหน้ีซ่ึงประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ท่ีมีทั้ งบุคคลธรรมดาคณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามญัไม่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล ห้าง
หุน้ส่วนจ ากดั หรือบริษทัจ ากดั 

โดยกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการเป็นทางเลือกของลูกหน้ีท่ีมีหน้ีสินล้นพน้ตวัคือมีหน้ีสินมากกว่า
ทรัพยสิ์นซ่ึงอาจถูกเจา้หน้ีฟ้องเพื่อให้ศาลมีค าสั่งให้เป็นบุคคลลม้ละลายไดโ้ดยการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี เป็น
กระบวนการทางศาล โดยผูร้้องขอไม่ว่าฝ่ายลูกหน้ีหรือฝ่ายเจา้หน้ีตอ้งยื่นค าร้องขอเพื่อน าคดีข้ึนสู่ศาล เพื่อให้
ศาลมีค าสั่งฟ้ืนฟูกิจการอนัเป็นวิธีการท่ีแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาทางการเงินของลูกหน้ี เพื่อให้ลูกหน้ี
กลบัมาบริหารกิจการไดอี้กคร้ังและเป็นการเร่ิมตน้ใหม่โดยปราศจากหน้ีสินทั้งปวง 

 เน่ืองจากประเทศไทยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในการขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจบางกรณีอาจ
เกิดความไม่เท่าเทียมกนัหรือ ท่ีเรียกวา่ปัญหาความเหล่ือมล ้า 

ความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจดงักล่าวน้ีเป็นปรากฏการณ์ในเศรษฐกิจระบบทุนนิยมหรือแบบตลาด
เสรี ซ่ึงเอกชนเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิตและมีอ านาจเตม็ในการตดัสินใจทางเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจดงักล่าวมี
ความโดดเด่นเป็นท่ียอมรับกนัว่า สามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถ
ขับเคล่ือนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อีกทั้ งคุณภาพชีวิตของราษฎรการขจัด “ความเหล่ือมล ้ าทาง
เศรษฐกิจ” ภายใตร้ะบบเศรษฐกิจทุนนิยมไม่สามารถกระท าไดห้ากรัฐไม่สามารถก าหนดขอบเขต การท างาน
ของกลไกการตลาดท่ีชดัเจนและเหมาะสม 

หากไดท้  าการวิเคราะห์ถึงเจตนารมณ์และกระบวนการของกฎหมายฟ้ืนฟูกิจการของประเทศไทย
แล้ว จะเห็นได้ว่าเป็นกฎหมายท่ีมุ่งจะรักษาสภาพทางเศรษฐกิจให้สามารถด าเนินต่อไปได้ซ่ึงจะเห็นไดจ้าก
วตัถุประสงคข์องกฎหมายฟ้ืนฟูกิจการนัน่เอง 

โดยท่ีกฎหมายฟ้ืนฟูกิจการได้บญัญติัข้ึนเน่ืองจากสภาพของการบงัคบัใช้กฎหมายล้มละลายท่ีมี
ความแข็งกระดา้งเกินกวา่สังคมจะรับได ้ดงัจะเห็นไดจ้ากในยุคฟองสบู่แตกบรรดากิจการร้านคา้นอ้ยใหญ่ต่าง 
พากนัลม้ละลายเม่ือมีการลม้ละลายของบรรดากิจการต่างๆ มากเกินไปก็ยอ่มส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมไดเ้น่ืองจากการประกอบธุรกิจของมนุษยต์อ้งพึ่งพิงกนัหรือกล่าวง่ายๆวา่การประกอบธุรกิจการคา้ไม่
อาจจะด าเนินไปดว้ยความส าเร็จไดห้ากปราศจากผูซ้ื้อและผูข้ายมิฉะนั้นธุรกิจการคา้ของมนุษยก์็ยอ่มไม่อาจจะ
ด าเนินต่อไปได้ จากความคิดน้ีเองท่ีน ามาสู่แนวคิดของการฟ้ืนฟูกิจการท่ีอาจจะมีหน้ีสินล้นพน้ตวัแต่โดย
กระบวนปฏิบติัการต่างๆ เช่น การผลิต การจ าหน่าย ของกิจการดงักล่าวยงัพอมีช่องทางท่ีจะด าเนินต่อไปได้ 
กิจการนั้นก็ควรจะไดรั้บการเยียวยาอยา่งถูกวิธีโดยผูซ่ึ้งมีความรู้และความเช่ียวชาญ เพื่อรักษาสภาพของกิจการ

                                                           
4ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133/ตอนท่ี 46 ก/หนา้ 24/24 พฤษภาคม 2559http://www.krisdika.go.th,1เมษายน 2562 
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นั้นให้ด าเนินต่อไป ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีพระราชบญัญติัลม้ละลายไดก้ าหนดให้มีส่วนของการตรากฎหมาย
ฟ้ืนฟูกิจการข้ึนในปี 2541 เพื่อท่ีกิจการบางประเภทจะไม่ตอ้งลม้ละลาย5 

การท่ีลูกหน้ีประสบสภาวะขาดทุนในบางกรณีอาจเกิดจากปัจจยัภายนอกดัง่เช่นปัญหาทางเศรษฐกิจ 
แต่ถา้ลูกหน้ีมิไดน่ิ้งนอนใจในการแกไ้ขปัญหาจึงยื่นค าร้องขอเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการโดยความสมคัรใจ 
การท่ีกฎหมายฟ้ืนฟูกิจการของประเทศไทยไม่เปิดช่องให้สามารถเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการด้วยความ
รวดเร็วและเป็นธรรมทั้งแก่ฝ่ายลูกหน้ีซ่ึงสุจริตและฝ่ายเจา้หน้ีซ่ึงให้ความร่วมมือกบัฝ่ายลูกหน้ีซ่ึงสมคัรใจเขา้สู่
กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการแล้ว อาจท าให้กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการไม่ได้รับความเช่ือถือจนท าให้ลูกหน้ีซ่ึง
ประสบสภาวะมีหน้ีสินลน้พน้ตวัแต่กิจการยงัสามารถด าเนินการต่อไปไดไ้ม่สามารถเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟู
กิจการและอาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยและความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนชาวต่างประเทศ
ได้ในอนาคต ประกอบกบัถา้ลูกหน้ีซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีประสบปัญหามีหน้ีสินลน้พน้ตวัและไม่สามารถเขา้สู่
กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการได ้นิติบุคคลนั้นตอ้งเลิกกนัตามผลของประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1055 
และ มาตรา 1236 ซ่ึงผลกระทบท่ีอาจตามมาทั้งปัญหาแรงงานและปัญหาเศรษฐกิจอนัเป็นผลมาจากการขาด
ความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนในประเทศและระหวา่งประเทศ 

จากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ปัญหาความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจและกระบวนการฟ้ืนฟู
กิจการในบางประการของประเทศไทยยงัเป็นปัญหาท่ีมีผลต่อกระบวนการร้องขอฟ้ืนฟูกิจการดว้ยความสมคัร
ใจของลูกหน้ีปัญหาดงักล่าวจึงฝังรากอยูใ่นกฎหมายฟ้ืนฟูกิจการ จึงมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจมหภาคของ
ประเทศไทยในวงกวา้ง แต่ก็มีปัญหาตามมาในดา้นกฎหมายและวิธีปฏิบติัการขจดัปัญหาดงักล่าวจึงเสนอให้มี
การแกไ้ขปัญหา โดยการน ากฎหมายฟ้ืนฟูกิจการของสหรัฐอเมริกา ประเทศองักฤษ และสาธารณรัฐฝร่ังเศส มา
ศึกษาประกอบหลกัทฤษฎีกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐฝร่ังเศส และสหพนัธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี เพื่อปรับปรุงกฎหมายฟ้ืนฟูกิจการของประเทศไทยใหส้อดคลอ้งกบันานาประเทศต่อไป 

 
2.ความหมายของกฎหมายกฎหมายฟ้ืนฟูกจิการและความหมายของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกจิ 
2.1 ความหมายของกฎหมายฟ้ืนฟูกจิการ6 

 ลกัษณะของกระบวนการทางกฎหมายฟ้ืนฟูกิจการคือกระบวนการแกไ้ขเยียวยาเพื่อให้ธุรกิจของ
ลูกหน้ีท่ีมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินชัว่คราวหรือประสบปัญหามีหน้ีสินลน้พน้ตวัแต่การประกอบธุรกิจยงั

                                                           
5เดือนเด่น นาคสีหราช,“ความส าคญัของกฎหมายลม้ละลายและการฟ้ืนฟกิูจการในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม” , ปีท่ี10  ฉบบั
ท่ี31 วารสารวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย,น.5 (2558). 
6กลัยาณี ตนัติศกัด์ิ, “ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการฟ้ืนฟกิูจการของธุรกิจวสิาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)” 
(วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม,2559),น.6-7. 
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สามารถด าเนินการต่อไปได ้เพื่อให้ไดรั้บโอกาสจากเจา้หน้ีทั้งหลายท่ีจะเขา้ไปช่วยดูแลด าเนินกิจการโดยอาศยั
แผนฟ้ืนฟูกิจการเป็นช่องทางกบัมีผูบ้ริหารแผนท าหนา้ท่ีบริหารกิจการทรัพยสิ์นและหน้ีสินของลูกหน้ีตามแผน
ฟ้ืนฟูกิจการเพื่อประโยชน์ของลูกหน้ีและเจา้หน้ีทั้งหลายตามกระบวนการกฎหมายฟ้ืนฟูกิจการ 
 ดงันั้นการฟ้ืนฟูกิจการหมายถึงการน ามาตรการหรือกระบวนการทางกฎหมายเขา้มาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาธุรกิจ
ของลูกหน้ีท่ีมีปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินชัว่คราวหรือประสบปัญหามีหน้ีสินลน้พน้ตวั เพื่อให้มีโอกาส
ด าเนินธุรกิจต่อไปไดช่้วยเหลือเจา้หน้ีใหไ้ดรั้บช าระหน้ีโดยเท่าเทียมกนั 
2.2 ความหมายของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกจิ7 

กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจนั้นเป็นส่วนหน่ึงของกฎหมายมหาชนเป็นกฎหมายท่ีก่อข้ึนมา
ภายหลงั เน่ืองจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกไดเ้ปล่ียนแปลงไป จนท าให้บทบาททางเศรษฐกิจของรัฐ
ตอ้งปรับตวัและเปล่ียนแปลงไปจากภารกิจของรัฐเดิมเป็นอยา่งมากและเม่ือกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเป็น
ส่วนหน่ึงของกฎหมายมหาชนจึงท าให้หลกัการพื้นฐานของกฎหมายมหาชนทัว่ไปนั้นเป็นหลกัการพื้นฐานของ
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจดว้ย 

การพิจารณาความหมายของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ เร่ิมจากการพิจารณาจากความหมายของ
กฎหมายมหาชนท่ีมีความหมายวา่ “ กฎหมายท่ีวา่ดว้ยความสัมพนัธ์ซ่ึงเกิดจากการใชอ้  านาจของรัฐกบัประชาชน
หรือระหวา่งองคก์รของรัฐดว้ยกนั บนพื้นฐานของความไม่เท่าเทียมกนั โดยรัฐในฐานะผูมี้อ  านาจปกครองนั้นมี
อ านาจเหนือประชาชนชน ”8ดงันั้นความหมายของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ จึงหมายถึง กฎหมายท่ีกล่าวถึง
บทบาทของรัฐ หรือการใหอ้ านาจแก่หน่วยงานของรัฐในการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ 
 

3.มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการฟ้ืนฟูกจิการของต่างประเทศและหลกักฎหมายมหาชนทาง
เศรษฐกจิของต่างประเทศ 
3.1 กฎหมายฟ้ืนฟูกจิการ 

3.1.1 กฎหมายฟ้ืนฟูกิจการของสหรัฐอเมริกา 
 กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการตามหมวดท่ี 11 ฟ้ืนฟูกิจการ (Chapter 11 Reorganization)สามารถใช้ได้

กบัลูกหน้ีทุกประเภท ไม่ว่า ลูกหน้ีจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เวน้แต่ธุรกิจบางประเภทท่ีกฎหมาย
ก าหนดยกเวน้ไวไ้ม่ให ้เขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการตามหมวดท่ี 11 ฟ้ืนฟูกิจการ (Chapter 11 Reorganization) 
เพราะมีกฎหมายบญัญติัไวโ้ดยเฉพาะแลว้ เช่น บริษทัประกนัภยั บริษทัหลกัทรัพย ์ตามปกติมกัใชก้บัลูกหน้ีท่ี

                                                           
7วชัราภรณ์แจ่มสวา่ง, “หลกัการแข่งขนัเสรีในมิติทางกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย : 
ศึกษากรณีรัฐวสิาหกิจ”, (วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต สาขาวชิานิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,2558),น.28-32. 
8เกรียงไกร เจริญธนาวฒัน,์ หลกัการพ้ืนฐานกฎหมายมหาชน,พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพมหานคร : วญิญูชน, 2555), น.22.   
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เป็นนิติบุคคล(Corporate Debtor)แต่หาก บุคคลธรรมดาประสงค์จะฟ้ืนฟูกิจการตามหมวดท่ี 11 ฟ้ืนฟูกิจการ 
(Chapter 11 Reorganization)ก็สามารถกระท าได้ตามหมวดท่ี 11 ฟ้ืนฟูกิจการ (Chapter 11 Reorganization) 
เช่นกนั 

การยืน่ค  าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการโดยสมคัรใจ (Voluntary Petition)เป็นกรณีท่ีลูกหน้ีแสดงความสมคัรใจ
ท่ีจะเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการโดยการยื่นค าร้องขอดว้ยตนเอง หรือเจา้หน้ีเป็นผูร้้องขอโดยความยินยอม
ของลูกหน้ี ถือเป็นการขอค าสั่งศาลเพื่อบรรเทา (Order for Relief) ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากปัญหาการขาด
สภาพคล่องทางการเงินซ่ึงลูกหน้ีมีสิทธิยืน่ค  าขอไดแ้มจ้ะไม่อยูใ่นสถานะมีหน้ีสินลน้พน้ตวัก็ตามเน่ืองจากความ
มีหน้ีสินลน้พน้ตวั (Insolvency) มิใช่เง่ือนไขหลกัเก่ียวกบัสถานะของลูกหน้ีท่ีตอ้งเป็นอยูก่่อนการยื่นค าร้องขอ
ดงักล่าว บุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัท่ีสามารถยื่นค าร้องขอลม้ละลายภายใต ้จากหมวดท่ี 7 กระบวนการช าระบญัชี 
(Chapter 7 Liquidation) ยอ่มเป็นบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัในการยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการภายใต ้หมวดท่ี 11ฟ้ืนฟู
กิจการ (Chapter 11 Reorganization)ได ้เวน้เสียแต่บุคคลน้ีเป็นนายหนา้คา้หลกัทรัพย ์หรือนายหนา้ซ้ือขายสินคา้
เกษตรล่วงหนา้ โดยลูกหน้ีอาจยืน่ค  าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการไดถึ้งแมลู้กหน้ีดงักล่าวจะยงัมีความสามารถช าระหน้ีได ้
เพราะการมีหน้ีสินลน้พน้ตวัหรือการไม่สามารถช าระหน้ีเม่ือถึงก าหนดนั้นมิไดเ้ป็นเง่ือนไขหลกัในการยื่นค า
ร้องขอฟ้ืนฟูกิจการแต่อยา่งใด 

 ในกรณียืน่ค  าร้อง โดยความสมคัรใจของลูกหน้ีสามารถด าเนินการได ้3 ประเภท คือ 
 1) กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ (Free - Fall) เป็นกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการแบบเต็ม รูปแบบ เม่ือลูกหน้ี

ยื่น ค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ ลูกหน้ีจะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย เจา้หน้ีจะ เขา้มาในกระบวนการ ลูกหน้ี
เป็นผูด้  าเนินการจดัท าแผนเพื่อใหเ้จา้หน้ีและศาลยอมรับแผนต่อไป 

 2) กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการแบบต่อรองกบัเจา้หน้ีก่อนน าแผนเขา้สู่กระบวนการ (Pre-Negotiated/ 
Pre-Arranged Bankruptcy) เป็นกระบวนการท่ีลูกหน้ีไปท าการเจรจาตกลงกบั เจา้หน้ีรายใหญ่นอกศาล เพื่อน า
ขอ้ตกลงมาเป็นแนวทางจดัท าแผน ซ่ึงกระบวนการน้ียงัไม่มีการออก เสียงยอมรับแผนของเจา้หน้ีก่อนยื่นค าร้อง
ขอฟ้ืนฟูกิจการ 

3) กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการแบบเร่งรัด (Prepackaged Bankruptcy) เป็น กระบวนการท่ีลูกหน้ีตกลง
เจรจาแผนกบัเจา้หน้ี โดยเจา้หน้ีไดล้งคะแนนเสียงยอมรับแผนก่อน แลว้ จึงน าแผนฟ้ืนฟูกิจการมายื่นต่อศาล 
พร้อมค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ ศาลจะเป็นผูต้รวจสอบกระบวน และยอมรับแผนอีกชั้นหน่ึง 

3.1.2 กฎหมายฟ้ืนฟูกิจการของประเทศองักฤษ 
 กฎหมายฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ีในประเทศองักฤษเกิดมาจากประเทศองักฤษตอ้งประสบกบัสภาวะ

เศรษฐกิจถดถอยผูร่้างกฎหมายจึงมีแนวคิดว่าหากบริษทัของลูกหน้ีไม่ตอ้งตกอยู่ในฐานะลม้ละลายแลว้น่าจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทัของลูกหน้ีตลอดจนถึงพนกังาน ลูกจา้งทั้งในบริษทัและยงัส่งผลดีถึงสังคมและ
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เศรษฐกิจโดยรวมอีกดว้ย ดงันั้นจึงเห็นควรให้มีมาตรการทางกฎหมายข้ึนมาเพื่อเปิดโอกาสใหบ้ริษทัลูกหน้ีและ
บรรดาเจา้หน้ีทั้งปวง ไดเ้จรจาเพื่อให้เจา้หน้ีไดเ้ขา้มาจดัสรรบรรดาทรัพยสิ์นของบริษทัลูกหน้ีโดยมิให้เจา้หน้ี
รายใดใชสิ้ทธิบงัคบัช าระหน้ีจากบริษทัของลูกหน้ีไดใ้นช่วงระยะเวลาหน่ึงเพื่อให้โอกาสแก่กิจการของลูกหน้ี
ในการฟ้ืนตวัและสามารถกลบั มาด า เนินงานไดต้ามปกติแนวคิดน้ีถือไดว้่าเป็นจุดก าเนิดการฟ้ืนฟูกิจการของ
ลูกหน้ีในประเทศองักฤษ ซ่ึงต่อมามาตรการน้ีไดรั้บบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัลม้ละลาย ค.ศ.1986(พ.ศ.2526) 
(Insolvency Act 1986)เรียกวา่การบริหารจดัการทรัพยสิ์น (Administration Order) แนวทางการฟ้ืนฟูกิจการของ
ประเทศองักฤษ เป็นแนวทางท่ีเปิดโอกาสให้ลูกหน้ีไดมี้โอกาสและเขา้ถึงกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการไดภ้ายใต้
เง่ือนไขท่ีจ ากดั ซ่ึงเรียกวา่ กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการอยา่งอ่อน(Mild Proceeding) 

3.1.3 กฎหมายฟ้ืนฟูกิจการของสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
 กฎหมายฟ้ืนฟูกิจการในสาธารณรัฐฝร่ังเศส เป็นกระบวนการหน่ึงในระบบวิธีการแก้ไขปัญหา

กิจการท่ี ประสบปัญหาทางการเงิน ซ่ึงมีวิธีการทั้งหมดหลายระดบัด้วยกนั ตั้งแต่ระดบัการแจง้เตือนปัญหา
ทางการเงินก่อนท่ีปัญหาจะทวคีวามรุนแรง ระดบัการแกไ้ขปัญหาทางการเงินก่อนท่ีกิจการจะตกอยูใ่นสภาวะท่ี
ไม่อาจช าระหน้ีได ้และระดบัการแกไ้ขปัญหาทางการเงินดว้ยกระบวนการลม้ละลายและฟ้ืนฟูกิจการเม่ือกิจการ
ตกอยูใ่นสภาวะท่ีไม่อาจช าระหน้ีได ้

 กระบวนการและเคร่ืองมือในการตรวจสอบปัญหาทางการเงินในระยะเร่ิมต้นก่อนท่ี ปัญหาจะ
ลุกลาม มีความแตกต่างไปในแต่ละประเทศ วิธีการตรวจสอบมีทั้งในรูปแบบและนอก รูปแบบ จากภายในและ
ภายนอกบริษทั 
3.2 หลกักฎหมายมหาชนทางเศรษฐกจิ 

3.2.1 สาธารณรัฐฝร่ังเศส9 
 สาธารณรัฐฝร่ังเศส มีการพฒันาระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมรูปแบบเดิม ซ่ึงก็คือ การปล่อยให้มี

การคา้อย่างเสรีโดยไม่จ  ากดัสิทธิและเป็นไปตามกลไกตลาดมาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมท่ีมีการจ ากดั
สิทธิของเอกชนบา้ง โดยรัฐเป็นผูก้  าหนดแผนในลกัษณะช้ีน า แต่ไม่ใช่การบงัคบัและอาจมีการแทรกแซงตลาด 
โดยการจดัตั้งหน่วยงานของรัฐเขา้ไปมีบทบาทในการด าเนินการในทางเศรษฐกิจด้านต่างๆ ซ่ึงลกัษณะและ
วิธีการในการแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐนั้น ในทางกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจจะถือเอาการแทรกแซง
ทางเศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือในทางเศรษฐกิจของรัฐ ซ่ึงวิธีการท่ีรัฐจะเขา้แทรกแซงทางเศรษฐกิจ แยกได ้2ดา้น 
ดงัน้ี 

                                                           
9
สภุาวณยี์ อมรจิตสวุรรณ ,หลักกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกจิ,พิมพ์คร้ังที่ 1(กรงุเทพมหานคร:ส านักพิมพ์วญิญูชน,2560),

น.46-74. 
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 (1) กระบวนการแทรกแซงในทางเศรษฐกิจของรัฐ รัฐอาจเข้าแทรกแซงโดยอาศัยกลไกของ
กฎหมายในกระบวนการท่ีแตกต่างกนั 

 (2) ลักษณะเน้ือหาของการแทรกแซงในทางเศรษฐกิจของรัฐ ในฐานะของผูอ้อกกฎและวาง
หลกัเกณฑใ์นทางเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อใหเ้อกชนปฏิบติั 

3.2.2 สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี10 
 พฒันาการของกฎหมายเศรษฐกิจในสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนับเป็นตวัอย่างท่ีเห็นได้อย่าง

ชัดเจน โดย เฉพาะในเร่ืองหลกัการคา้เสรีซ่ึงได้รับการประกนัโดยกฎหมายระเบียบกิจการคา้ทัว่ไป ซ่ึงตาม
กฎหมายน้ีผูป้ระกอบการคา้มีอิสระในการท่ีจะเลือกประเภทการคา้และวิธีการคา้ของตนได ้การแทรกแซงของ
รัฐจ ากดัอยูท่ี่การวางระเบียบกฎหมาย เอกชนให้ผูป้ระกอบการคา้สามารถด าเนินการตามแบบแผนในการท่ีจะ
ท าธุรกิจระหวา่งกนัไดอ้ยา่ง ราบร่ืน ซ่ึงการแทรกแซงของรัฐก็เป็นเพียงขอ้ยกเวน้เท่านั้น และรัฐจะแทรกแซงได้
ก็ต่อเม่ือบุคคล ท่ี 3 หรือประโยชน์สาธารณะอาจได้รับความเสียหายได้ กฎหมายกิจการค้าของสหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีมีลกัษณะ เป็นกฎหมายสาขาพิเศษของกฎหมายท่ีรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อท าหน้าท่ี
ป้องกนัภยนัตราย ท่ีจะมีต่อความสงบเรียบร้อยและความมัน่คงของส่วนรวม โดยกฎหมายก็ท าหนา้ท่ี “ปกป้อง
และ รักษา” แต่ไม่ท าหนา้ท่ี “บงัคบัทิศทางและน าทาง” 
 

4.วเิคราะห์มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการฟ้ืนฟูกจิการศึกษากรณลูีกหนี้ร้องขอฟ้ืนฟูกจิการด้วยความ
สมคัรใจ 
4.1 การก าหนดจ านวนยอดหนีใ้นการเข้าฟ้ืนฟูกจิการ 

 การร้องขอฟ้ืนฟูกิจการทัว่ไป ซ่ึงมุ่งหมายท่ีจะใช้เป็นเง่ือนไขในการฟ้ืนฟูบริษทัขนาดใหญ่ตาม
พระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 มาตรา 90/3 เม่ือลูกหน้ีมีหน้ีสินลน้พน้ตวัหรือไม่สามารถท่ีจะช าระ
หน้ีตามก าหนดได ้และเป็นหน้ีเจา้หน้ีคนเดียวหรือหลายคนรวมกนัเป็นจ านวนแน่นอนไม่นอ้ยกวา่สิบลา้นบาท
และการร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ีซ่ึงเป็นผู ้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตาม
พระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 มาตรา 90/92 เม่ือลูกหน้ีไม่อยูใ่นสถานะท่ีจะช าระหน้ีได ้และเป็น
หน้ีท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินกิจการซ่ึงเป็นหน้ีเจา้หน้ีคนเดียวหรือหลายคนรวมกนั โดยลูกหน้ีท่ีเป็นบุคคลธรรมดา
ตอ้งมีจ านวนหน้ีแน่นอนไม่น้อยกว่าสองลา้นบาท ลูกหน้ีท่ีเป็นคณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามญัไม่จดทะเบียน 
หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล หา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรือนิติบุคคลอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ตอ้งมีจ านวนหน้ี
แน่นอนไม่น้อยกว่าสามลา้นบาท และลูกหน้ีท่ีเป็นบริษทัจ ากดัตอ้งมีจ านวนหน้ีแน่นอนไม่น้อยกว่าสามล้าน
บาทแต่ไม่ถึงสิบลา้นบาท 
                                                           
10เร่ืองเดียวกนั 9 
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 จากการท่ีกฎหมายฟ้ืนฟูกิจการของประเทศไทยไดก้ าหนดจ านวนยอดหน้ีท่ีตอ้งเขา้สู่กระบวนการ
ฟ้ืนฟูกิจการไวจึ้งเป็นอุปสรรคต่อการฟ้ืนฟูกิจการทั้งในทางดา้นทฤษฎีทางปฏิบติัเน่ืองจากถา้ลูกหน้ีท่ีประสงค์
จะขอเขา้กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการดว้ยความสมคัรใจแต่มีจ านวนยอดหน้ีไม่ถึงตามท่ีกฎหมายก าหนดอาจไม่เขา้
สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ 
การท่ีกฎหมายฟ้ืนฟูกิจการของประเทศไทยตอ้งก าหนดจ านวนยอดหน้ีไวเ้พื่อท่ีท าให้ขอฟ้ืนฟูกิจการมีความ
สะดวกและรวดเร็ว แต่ในทางปฏิบติับางกรณีการขอฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ีท่ีประสงคข์อฟ้ืนฟูกิจการแต่จ านวน
ยอดหน้ีมีไม่ถึงอาจมีการทุจริตจ านวนยอดหน้ีให้ถึงหรือเกินตามจ านวนท่ีกฎหมายก าหนดไวอ้าจท าให้เจา้หน้ี
บางรายคดัคา้นการขอฟ้ืนฟูกิจการเน่ืองจากเห็นวา่เป็นการประวงิเพื่อมิให้เจา้หน้ีไดรั้บช าระหน้ีตามกฎหมายละ
ขดักบัหลกักฎหมายฟ้ืนฟูกิจการท่ีตอ้งการให้กรฟ้ืนฟูกิจการเป็นไปตามหลกัสุจริต ดงันั้น การท่ีกฎหมายได้
บัญญัติไว้จึงถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมและขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 2560 มาตรา 27 วรรค และ วรรค 311 ถือวา่เป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม จึงเกิดปัญหาความ
เหล่ือมล ้าในดา้นเศรษฐกิจและในดา้นกระบวนการทางกฎหมายตามมา 
4.2 บทบาทของคณะกรรมการเจ้าหนี้และผู้บริหารแผนช่ัวคราว 

 คณะกรรมการเจา้หน้ีคือกลุ่มบุคคลท่ีเขา้มาตรวจสอบและควบคุมดูแลกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของ
ลูกหน้ีแทนบรรดาเจา้หน้ีทั้งหลาย เพราะถา้ปล่อยให้บรรดาเจา้หน้ีทั้งหลายเขา้มาตรวจสอบกนัเองทั้งหมดอาจ
เขา้มาแทรกแซงกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการโดยท าใหก้ระบวนการฟ้ืนฟูกิจการไม่เป็นไปตามแผน 

 เ ม่ือพิจารณาพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช  2483 มาตรา 90/55 ท่ีได้ก าหนดให้มี
คณะกรรมการเจา้หน้ีไวด้้วยเพื่อให้มีการสอดส่องดูแลการปฏิบติัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี แต่ไม่ได้
ก าหนดคุณสมบติัของคณะกรรมการเจา้หน้ีวา่เป็นอยา่งไร 

                                                           
11บุคคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั ชายและหญิงมีสิทธิเท่า
เทียมกนัการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่วา่ดว้ยเหตุความแตกต่างในเร่ืองถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อาย ุความ
พิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ
ความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอ่ืนใด จะกระท ามิได้มาตรการท่ีรัฐก าหนดข้ึนเพ่ือ
ขจดัอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใชสิ้ทธิหรือเสรีภาพไดเ้ช่นเดียวกบับุคคลอ่ืน หรือเพ่ือคุม้ครองหรืออ านวยความ
สะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผูสู้งอายุคนพิการ หรือผูด้อ้ยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม 
บุคคลผูเ้ป็นทหาร ต ารวจ ขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ีอ่ืนของรัฐ และพนักงานหรือลูกจา้งขององคก์รของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพ
เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เวน้แต่ท่ีจ ากัดไวใ้นกฎหมายเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 มาตรา 27 http://www.krisdika.go.th, 5มิถุนายน 2562 
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 ผูบ้ริหารแผนชั่วคราวตามกฎหมายฟ้ืนฟูกิจการของประเทศไทยมีบญัญติัไวใ้นพระราชบัญญติั
ลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 ในมาตรา 90/62 และมาตรา 90/69 แต่ก็ไม่ไดก้  าหนดบทบาท อ านาจ หน้าท่ีและ
คุณสมบติัไวช้ดัเจนจึงอาจมีผลปัญหาวา่คุณสมบติัผูบ้ริหารแผนชัว่คราววา่ควรเป็นเช่นไร 
4.3 การเข้าท าหน้าทีเ่ป็นผู้บริหารแผนของฝ่ายลูกหนี้ 

 การให้บุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่ลูกหน้ีมาบริหารภายหลงัศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ แมว้่า
กฎหมายฟ้ืนฟูกิจการของไทยจะบญัญติัใหมี้ผูท้  าแผน แต่ผูบ้ริหารแผนก็มิใช่บุคคลภายในของลูกหน้ีแต่เป็นบุคล
ท่ีฝ่ายลูกหน้ีเสนอหรือฝ่ายเจา้หน้ีเสนอแลว้ศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งเห็นชอบวา่ควรให้ผูบ้ริหารแผนของฝ่าย
ลูกหน้ีหรือฝ่ายเจา้หน้ีเป็นผูท้  าแผนจึงท าให้เกิดปัญหาตามมาว่ากิจการของลูกหน้ีถา้ผูท้  าแผนบริหารโดยไม่
ทราบปัญหาท่ีแทจ้ริงอาจก่อใหเ้กิดปัญหาตามมาได ้เพราะไม่มีใครทราบปัญหาภายในของลูกหน้ีดีกวา่ผูบ้ริหาร
ของลูกหน้ีเอง 
4.4 วเิคราะห์กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกจิเกีย่วกบัการฟ้ืนฟูกจิการ 

 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีใช้ระบบเศรษฐกิจแบบ ทุนนิยม คือ ระบบเศรษฐกิจท่ีเอกชนมีบทบาท
ส าคญัในการเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต และเป็นผูป้ระกอบการทางเศรษฐกิจ ในระบบทุนนิยม เอกชนสามารถ
ใชปั้จจยัการผลิตไดอ้ยา่งเสรีโดยท่ีรัฐไม่เขา้มาแทรกแซงการท างาน ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจะขบัเคล่ือน
โดยการแข่งขนัภายใตก้ลไกตลาดและมีก าไรเป็นส่ิงจูงใจให้ผลิตสินคา้และบริการจากนิยามดงักล่าว เม่ือน ามา
ประกอบกบัการพิจารณาท่ีว่าประเทศไทยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบดงักล่าวแลว้มาใช้ปรับใช้กบักฎหมายฟ้ืนฟู
กิจการพบวา่แมป้ระเทศไทยจะมีการประกาศใชก้ฎหมายฟ้ืนฟูกิจการมาตั้งแต่ 2540 กลบัพบวา่ยงัมีปัญหาท่ียงั
พบอยูใ่นปัจจุบนัและสมควรไดรั้บการแกไ้ขโดยรวดเร็วเพื่อใหลู้กหน้ีท่ีประสบปัญหาทางการเงินแต่ยงัสามารถ
ด าเนินการทางธุรกิจไปไดส้ามารถเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการไดโ้ดยไม่มีอุปสรรคในกรณีน้ีรัฐซ่ึงเป็นผูต้รา
กฎหมายและผูบ้งัคบัใช้กฎหมายควรหันมาให้ความส าคญักบัลูกหน้ีท่ีประสบกบัสภาวะทางเศรษฐกิจ แต่ยงั
สามารถประกอบธุรกิจต่อไปได ้โดยการแกไ้ขกฎหมายใหถู้กตอ้งและเป็นธรรมเป็นไปตามหลกันิติรัฐและหลกั
นิติธรรมซ่ึงเป็นหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ตามมาตรา 68 วรรค 1 ปัญหา
ดงักล่าวยงัไม่ได้รับการแก้ไขท่ีเป็นรูปธรรมซ่ึงขดัต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 
มาตรา 27 วรรค และ วรรค 3 ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม จึงเกิดปัญหาความเหล่ือมล ้ าในดา้น
เศรษฐกิจและในดา้นกระบวนการทางกฎหมายตามมา 

 ถึงแมว้า่ปัจจุบนักฎหมายฟ้ืนฟูกิจการจะมีการแกไ้ขให้เป็นไปตามยคุสมยั และน าเอาหลกักฎหมาย
ของต่างประเทศมาปรับใชใ้หเ้ขา้กบัระบบกฎหมายของประเทศไทย แต่ก็ยงัมีปัญหาในทางทฤษฎีการปฏิบติัท่ียงั
ไม่เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการขอฟ้ืนฟูกิจการท่ีมีผูท่ี้ได้รับผลกระทบไม่ใช่แค่ลูกหน้ีและ
เจา้หน้ีเท่านั้น แต่รวมถึงแรงงานท่ีเป็นส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนกิจการของลูกหน้ีและเศรษฐกิจของประเทศ 
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โดยท่ีไม่ตอ้งค านึงวา่ลูกหน้ีท่ีประสบกบัสภาวะทางเศรษฐกิจจะประกอบธุรกิจบริษทัขนาดใหญ่หรือลูกหน้ีซ่ึง
เป็นผูป้ระกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มก็ตาม เพราะวา่ถา้ส่วนใดส่วนหน่ึงของระบบเศรษฐกิจ
ไดรั้บผลกระทบอีกส่วนหน่ึงก็ตอ้งไดรั้บผลกระตามเป็นห่วงลูกโซ่ แมก้ารประกอบกิจการจะไม่ไดส้อดคล้อง
กนั แต่ดว้ยท่ีว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมท่ีตอ้งอาศยัการพึ่งพาในการ
ขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจในประเทศดว้ยกนั และถา้ระบบเศรษฐกิจไทยท่ีเกิดปัญหาแล้วลุกลามไปยงัระบบ
เศรษฐกิจส่วนอ่ืนๆของโลก อาจท าให้นกัลงทุนต่างชาติไม่มีความเช่ือถือต่อระบบเศรษฐกิจของไทยและไม่มา
ลงทุนประกอบการธุรกิจไทย อาจท าใหผ้ลเสียหายท่ีเกิดข้ึนประเมินค่ามิได ้และอาจซ ้ ารอยวกิฤตตม้ย  ากุง้ดงัเช่น
ปี 2540 ได ้

 ในกรณีที่ลูกหน้ีไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นบุคคลล้มละลายและนิติบุคคลต้อง
ส้ินสภาพบุคคลตามกฎหมายล้มละลายแล้วอาจส่งผลกระทบต่อบรรดาแรงงานเป็นจ านวนมากโดย
ผลของการส้ินสภาพบุคคลธรรมดาท่ีมีผลต่อลูกหน้ีในกรณีท่ีเป็นห้างหุ้นส่วน พิจารณาจากประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1055 (5)12 และในกรณีลูกหน้ีเป็นนิติบุคคลพิจารณาจากประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 123613 

 เม่ือลูกหน้ีมีสภาพเป็นบุคคลลม้ละลายแลว้บรรดากิจการทั้งหลายตอ้งยติุและตอ้งเลิกจา้งแรงงานใน
องค์กรตอ้งกลายเป็นผูต้กงานแมอ้าจไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายแรงงานแต่ก็เป็นการบรรเทาในเบ้ืองตน้ 
การแก้ไขปัญหาลูกหน้ีท่ีมีสภาพปัญหาทางการเงินชั่วคราวหรืออยู่ในสถานะท่ีมิอาจช าระหน้ีให้กบับรรดา
เจา้หน้ีไดต้ามก าหนดระยะเวลาจึงควรไดรั้บการแกไ้ขในระดบัตน้เพื่อมิใหปั้ญหาลุกลามจนแกไ้ขล าบาก 
 

5.บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 กฎหมายล้มละลายในส่วนของการฟ้ืนฟูกิจการ เป็นทางเลือกของลูกหน้ีประสบปัญหาสภาวะมี

หน้ีสินล้นพ้นตัวแต่กิจการของลูกหน้ียงัพอมีทางท่ีจะฟ้ืนฟูกิจการได้ ประกอบกับประเทศไทยใช้ระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมมาตรการทางกฎหมายฟ้ืนฟูกิจการท่ีออกมาบางกรณีจึงยงัไม่สอดคล้องกับระบบ
เศรษฐกิจดังกล่าว เม่ือเปรียบเทียบกับต่างประเทศท่ีน ามาเป็นกรณีศึกษาแล้ว พบว่ามีความแตกต่างกนัใน
สาระส าคญั แต่ขอ้จ ากดัของกฎหมายฟ้ืนฟูกิจการของประเทศไทยมีการประกาศใช้เม่ือปี 2541 จึงยงัไม่มีการ
ปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบันานาอารยประเทศ ถา้ประเทศไทยยงัไม่ปรับปรุงแกไ้ขเปล่ียนแปลงในสาระส าคญั

                                                           
12ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา1055 หา้งหุน้ส่วนสามญัยอ่มเลิกกนัดว้ยเหตดุงักล่าวต่อไปน้ี (5) เม่ือผูเ้ป็นหุน้ส่วน
คนใดคนหน่ึงตาย ลม้ละลาย หรือตกเป็นผูไ้ร้ความสามารถ 
13ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา1236 อนับริษทัจ ากดัยอ่มเลิกกนัดว้ยเหตดุัง่จะกล่าวต่อไปน้ี คือ (5) เม่ือบริษทั
ลม้ละลาย 
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ของกฎหมายฟ้ืนฟูกิจการแลว้ ความเช่ือมัน่ต่อนกัลงทุน ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ อาจมีผลต่อความ
เช่ือมัน่ในระบบเศรษฐกิจไทย และอาจการโยกยา้ยฐานการผลิตไปยงัประเทศอ่ืนๆท่ีมีศกัยภาพทางระบบ
เศรษฐกิจและระบบกฎหมายท่ีมีความทนัสมยัและเขม้แขง็มากกวา่ประเทศไทย ดงันั้นรัฐในฐานะผูใ้ชอ้  านาจ จึง
ควรเขา้มาร่วมแกไ้ขกฎหมายฟ้ืนฟูกิจการท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนั เพื่อให้นกัลงทุนและประเทศอ่ืนๆยอมรับ โดยท่ี
แมว้า่กฎหมายฟ้ืนฟูกิจการจะเป็นทางเลือกของลูกหน้ีท่ีประสบกบัสภาวะการมีหน้ีสินลน้พน้ตวัเพื่อมิให้เขา้สู่
กระบวนการลม้ละลาย แต่ถา้มีบทบญัญติัท่ีเป็นการก าหนดคุณสมบติัและขั้นตอนต่างๆมากจนเกินไปอาจท าให้
กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการเกิดความล่าช้าหรือชะลอตวัลงได ้เพราะวา่กฎหมายฟ้ืนฟูกิจการคือทางเลือกท่ีดีท่ีสุด
ในการหลุดพน้สภาวะการมีน้ีสินลน้พน้ตวั 

ตามหลกัทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ รัฐควรเขา้มาแก้ไขกฎหมายตามท่ีมีปัญหาอยู่
ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 3 ประการคือ 

1. การไม่ก าหนดจ านวนหน้ีของลูกหน้ีท่ีเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ 
 จากการท่ีกฎหมายฟ้ืนฟูกิจการของไทยได้ก าหนดจ านวนยอดหน้ีท่ีตอ้งเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟู

กิจการไวจึ้งเป็นอุปสรรคต่อการฟ้ืนฟูกิจการทั้งในทางดา้นทฤษฎีทางปฏิบติัเน่ืองจากถา้ลูกหน้ีท่ีประสงคจ์ะขอ
เขา้กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการด้วยความสมคัรใจแต่มีจ านวนยอดหน้ีไม่ถึงตามท่ีกฎหมายก าหนดอาจไม่เขา้สู่
กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการดว้ยความสมคัรใจ 

 การท่ีกฎหมายฟ้ืนฟูกิจการของไทยตอ้งก าหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัจ านวนยอดหน้ีไวเ้พื่อท าใหข้อฟ้ืนฟู
กิจการมีความสะดวกและรวดเร็ว แต่ในทางปฏิบติับางกรณีการขอฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ีท่ีประสงค์ขอฟ้ืนฟู
กิจการแต่จ านวนยอดหน้ีมีไม่ถึงเกณฑ์ แต่ไดทุ้จริตหรือปลอมแปลงจ านวนยอดหน้ีให้ถึงหรือเกินตามจ านวนท่ี
กฎหมายก าหนดไวอ้าจท าให้เจา้หน้ีบางรายคดัคา้นการขอฟ้ืนฟูกิจการเน่ืองจากเห็นว่าเป็นการประวิงเพื่อมิให้
เจา้หน้ีไดรั้บช าระหน้ีตามกฎหมาย การท่ีกฎหมายไดบ้ญัญติัไวจึ้งถือวา่เป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมและ
ขดัต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช2560 มาตรา 27 วรรค และ วรรค 3 ถือว่าเป็นการเลือก
ปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม จึงเกิดปัญหาความเหล่ือมล ้ าในด้านเศรษฐกิจและในด้านกระบวนการทางกฎหมาย
ตามมา 

 เม่ือพิจารณากฎหมายฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ีของประเทศไทยเห็นว่ามีความแตกต่างกบักฎหมาย
ฟ้ืนฟูกิจการของสหรัฐอเมริกา ประเทศองักฤษ และสาธารณรัฐฝร่ังเศส เพราะกฎหมายฟ้ืนฟูกิจการของ
สหรัฐอเมริกา ประเทศองักฤษ และสาธารณรัฐฝร่ังเศส ไม่ไดก้  าหนดจ านวนยอดหน้ีท่ีตอ้งเขา้สู่กระบวนการ
ฟ้ืนฟูกิจการไวเ้พียงแต่ก าหนดวา่ลูกหน้ีขดสภาพคล่องทางการเงินหรือไม่สามารถช าระหน้ีให้กบัเจา้หน้ีได ้จึง
ท าให้ลูกหน้ีท่ีมีสภาวะมีหน้ีสินลน้พน้ตวัสามารถเขา้ถึงกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการได้เร็วกว่าของประเทศไทย 
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ดงันั้นการท่ีประเทศไทยบญัญติักฎหมายให้มีจ  านวนยอดหน้ีการขอฟ้ืนฟูกิจการจึงเป็นการเลือกปฏิบติัและขดั
ต่อหลกัความเสมอภาคจึงท าใหเ้กิดความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจ 

2. บทบาทของคณะกรรมการเจา้หน้ีและผูบ้ริหารแผนชัว่คราว 
 คณะกรรมการเจา้หน้ีคือกลุ่มบุคคลท่ีเขา้มาตรวจสอบและควบคุมดูแลกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของ

ลูกหน้ีแทนบรรดาเจา้หน้ีทั้งหลาย เพราะถา้ปล่อยให้บรรดาเจา้หน้ีทั้งหลายเขา้มาตรวจสอบกนัเองทั้งหมดอาจ
เขา้มาแทรกแซงกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการโดยท าใหก้ระบวนการฟ้ืนฟูกิจการไม่เป็นไปตามแผน 

เ ม่ือพิจารณามาตรา 90/55 พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช  2483 ท่ีได้ก าหนดให้มี
คณะกรรมการเจา้หน้ีไวด้้วยเพื่อให้มีการสอดส่องดูแลการปฏิบติัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี แต่ไม่ได้
ก าหนดคุณสมบติัของคณะกรรมการเจา้หน้ีวา่เป็นอยา่งไร จึงเห็นสมควรเพื่อให้การตรวจสอบการฟ้ืนฟูกิจการ
ของลูกหน้ีเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการขอแต่งตั้งคณะกรรมการเจา้หน้ีดงักล่าวเห็นควรใหมี้การก าหนด
ไวใ้นแผนฟ้ืนฟูกิจการก่อนมีการพิจารณาเห็นชอบดว้ยแผนเพื่อใหมี้การพิจารณาและเห็นชอบของบรรดาเจา้หน้ี
ทั้งหลายก่อนท่ีจะส่งเร่ืองใหศ้าลพิจารณาเห็นชอบพร้อมกบัแผนฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายฟ้ืนฟูกิจการต่อไป 

 ส่วนบทบาทของผูบ้ริหารแผนชั่วคราวก็ให้น าแนวการแก้ไขท่ีเก่ียวกบัคณะกรรมการเจา้หน้ีมา
เทียบเคียงต่อไป 

3. การเขา้ท าหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารแผนของฝ่ายลูกหน้ี 
 การท่ีจะให้ผูบ้ริหารของลูกหน้ีเขา้ท าหน้าท่ีเป็นผูบ้ริหารแผน เห็นว่า ควรมีการก าหนดไวใ้นแผน

ฟ้ืนฟูกิจการในกรณีท่ีลูกหน้ีขอเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูดว้ยความสมคัรใจเน่ืองจากพิจารณากฎหมายฟ้ืนฟูกิจการ
ของประเทศไทยแลว้พบวา่ยงัไม่มีบทบญัญติัรองรับประเด็นดงักล่าวประกอบกบัตามกฎหมายฟ้ืนฟูกิจการของ
ไทย ผูบ้ริหารแผนอาจเป็นฝ่ายลูกหน้ีและฝ่ายเจา้หน้ีท่ีสามารถขอยื่นตั้งผูท้  าแผนต่อศาลไดท้ั้งสองฝ่ายจึงท าให้
เกิดปัญหาในทางทฤษฎีและในทางปฏิบติั ในประเด็นดงักล่าวน้ีเป็นประเด็นท่ีมีความส าคญัมาก เพราะถ้า
บุคคลภายนอกมาบริหารกิจการของลูกหน้ีแลว้อาจเกิดความไม่โปร่งใสและอาจก่อให้เกิดความเสียหายอ่ืนๆ
ตามมาอีกได ้

 การให้ผูบ้ริหารแผนของลูกหน้ีเขา้มามีบทบาทในการบริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการจึงมีความส าคญั
เพราะเป็นผูท้ราบถึงกิจการภายในของตนเองและการบริหารแผนท่ีเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของลูกหน้ี ถา้ให้
บุคคลภายนอกมาบริหารแผนอาจเกิดผลกระทบต่อบรรดาแรงงานและมูลค่าทรัพยสิ์นต่างๆของลูกหน้ีท่ีอาจตอ้ง
ลดลง จึงอาจไม่เป็นตามความประสงคข์องการเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการดว้ยความสมคัรใจของลูกหน้ี 

 ในกรณีท่ีลูกหน้ีเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการดว้ยความสมคัรใจ บรรดาเจา้หน้ีทั้งหลายควรใหก้าร
ยอมรับและให้การสนบัสนุนให้ผูบ้ริหารแผนของลูกหน้ีเขา้มามีบทบาทในการท าแผนฟ้ืนฟูกิจการและบริหาร
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แผนฟ้ืนฟูกิจการ และบทบาทของบรรดาเจ้าหน้ีทั้งหลายคือการตรวจสอบว่า ตรวจสอบกระบวนการฟ้ืนฟู
กิจการของลูกหน้ีวา่เป็นไปตามแผนหรือไม่ 
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