
มาตรการทางกฎหมายในการจัดใหมี้การฟื� นฟูกิจการของอาชีพประมง 
 

อจัฉรา พราหมนสั1 

รองศาสตราจารยปิ์ยะนุช โปตะวณิช2 
 

บทคดัย่อ 
การฟื� นฟูกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : 

SMEs) ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที� �) ฉบับแก้ไขเพิ�มเติม พุทธศักราช ���� หมวด �/� 
เป็นบทบัญญัติที�เพิ�มบทนิยามประเภทของลูกหนี� ให้ครอบคลุมถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เพื�อให้โอกาสลูกหนี�ที�เป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด บริษัทจ�ากัด หรือนิติบุคคลอื�นตามที�ก�าหนดในกฎกระทรวงซึ�งประกอบธุรกจิ
ที�มีลักษณะเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที�ขึ� นทะเบียนกับส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือที�จดทะเบียนกับ
หน่วยงานอื�นของรัฐ ขอเข้ารับการฟื� นฟูกิจการได้เช่นเดียวกับบริษัทจ�ากัด หรือบริษัทมหาชนจ�ากัด  ซึ�ง
ลูกหนี�ที�เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีอยู่เป็นจ�านวนมากในระบบเศรษฐกจิปัจจุบัน และประสบ
ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินชั�วคราว เพื�อให้ลูกหนี� ซึ� งไม่อยู่ในสถานะที�จะช�าระหนี� ได้มีโอกาสได้รับการ
ฟื� นฟูกจิการและไม่ตกเป็นบุคคลล้มละลาย หากมีช่องทางที�จะฟื� นฟูกจิการได้  

จากการศึกษาพบว่าอาชีพประมงไม่จัดอยู่ในประเภทธุรกิจที�ตามความหมายของวิสาหกิจ           
ที�ต้องเป็นกิจการประเภทการผลิต การบริการ การค้าส่ง และการค้าปลีก หรือกิจการอื�นตามที�รัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม พุทธศักราช 
���� จึงไม่เข้าหลักเกณฑท์ี�จะร้องขอฟื� นฟูกจิการของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมได้ จึงท�าให้ลูกหนี�
ซึ�งประกอบอาชีพประมงเชิงพาณิชย์ที�ประสบปัญหาทางการเงินชั�วคราว ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลาย และ
ไม่มีโอกาสที�จะฟื� นฟูกิจการของตนเองได้ ดังเช่นกระบวนการในต่างประเทศ ซึ�งอาชีพประมงถือว่ามี
ความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยเป็นแหล่งที�มาของรายได้ การจ้างแรงงาน และก่อให้เกิดอุตสาหกรรม
ต่อเนื�องอีกมากมาย 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นสมควรเสนอแก้ไขเพิ�มเติมความหมายของประเภทธุรกิจที�
จัดเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
พุทธศักราช ���� โดยเพิ�มอาชีพประมงให้รวมอยู่ในความหมายดังกล่าวด้วย  เพื� อเปิดโอกาสให้กลุ่ม
อาชีพประมงได้ร้องขอฟื� นฟูกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเพิ�มเติมกฎหมายเกี�ยวกับ
การฟื� นฟูกิจการของอาชีพประมงไว้เป็นบทเฉพาะจากการฟื� นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที� �) ฉบับแก้ไขเพิ�มเติม พุทธศักราช ���� หมวด �/� ดังเช่นตาม
แนวทางของสหรัฐอเมริกาได้มีการบัญญัติบทของประมวลกฎหมายล้มละลายในการฟื� นฟูกิจการของ

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิชานิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
2 ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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ครอบครัวชาวประมงที�มีรายได้ประจ�าปีตามปกติไว้ในประมวลกฎหมายล้มละลาย อีกทั�งให้มีการก�าหนด
รายละเอยีดคุณสมบัติของลูกหนี�ที�จะขอฟื� นฟูกจิการไว้เป็นบทเฉพาะ ซึ�งท�าให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
และอาชีพของบุคคลที�จะขอฟื� นฟูกิจการ ทั�งนี� เพื�อเป็นกระบวนการช่วยเหลือลูกหนี� ให้ได้รับโอกาสในการ
ช่วยเหลือให้มีการจัดการหนี�  ภายใต้กฎหมายล้มละลายของประเทศไทยด้วย 

 
Abstract 

Rehabilitation process according to the bankruptcy law is considered as another option to 
honest people to help debtor who face the financial problems and they have the wherewithal to pay 
their debt with the creditor to have a chance in rehabilitation without going out of business or 
bankruptcy. It is like giving a chance for the debtor to start a new life, not become bankrupt. The 
rehabilitation of the debtor is considered beneficial to both creditor and debtor. This thesis aims to 
study the law of rehabilitation by studying the legal measures to provide for the rehabilitation of the 
commercial fishery. Study the Principles of Thailand rehabilitation law compare to rehabilitation law 
of the United Kingdom, the United States and the Republic of France. 

 

1. บทน�า 
ประเทศไทยเป็นประเทศก�าลังพัฒนา อาชีพประมง3 ถือเป็นอาชีพที�มีความส�าคัญต่อระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นแหล่งที�มาของรายได้ การว่าจ้างแรงงาน และก่อให้เกิดอุตสาหกรรม
ต่อเนื�องอีกมากมาย ประเทศไทยถือเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น��าในล�าดับต้นของโลก โดยมีมูลค่า
การส่งออกสินค้าในหมวดสินค้ากุ้ง หมึก ปลาสดแช่ เย็นแช่แข็ง รวมทั�งผลิตภัณฑ์ทูน่าถือว่าเป็นสินค้า
อุตสาหกรรมเกษตรที�ท �ารายได้เข้าสู่ประเทศได้เป็นอนัดับต้นของประเทศ 

เนื�องจากสหภาพยุโรป (European Union : EU)ได้ออกกฎระเบียบการป้องกัน ยับยั�งและขจัด
การท�าประมงที�ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated 
Fishing Measures : IUU) มีที�มาจากอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ���� 
(UNCLOS) ข้อ �� ที�ว่าด้วยการอนุรักษ์ และข้อ �� ที�ว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น��าอย่าง
ยั�งยืน และจรรยาบรรณว่าด้วยการท �าประมงอย่างรับผิดชอบ (FAOs Code of Conduct for Responsible 
Fisheries : CCRF) โดย IUU ก�าหนดให้ประเทศที�จะส่งออกสินค้าประมงที�จับจากทะเลไปยังสหภาพยุโรป 
ต้องจัดท �าระบบป้องกัน ยับยั�งและขจัดการท �าประมงแบบ IUU และต้องมีใบรับรองการจับสัตว์น��า (Catch 
Certificate) ประกอบการส่งออกสัตว์น��าไปยังสหภาพยุโรปทุกครั�งเพื�อรับรองว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้มา
จากการ ท�าประมงผิดกฎหมายซึ�งกฎระเบียบนี�มีผลบังคับใช้ตั�งแต่วันที� � มกราคม พ.ศ. ���� เป็นต้น
มา เมื�อประเทศไทยมีการประมงที�ผิดกฎหมาย ท�าให้สหภาพยุโรปมีประกาศแจ้งเตือน งดน�าเข้าผลิตภัณฑ์
ประมงจากไทย4 และได้มีความเห็นให้ใบเหลืองประเทศไทย เนื�องจากผลการประเมินในการแก้ไขปัญหา
                                                           
3 ประมง หมายถึง การประกอบอาชีพการเกษตรทางน��า เช่น การเลี�ยงสัตว์หรือพืชน��า การจับสัตว์น��า 
4 สรุปรายงานความก้าวหน้าการด�าเนินการแก้ไขปัญหาการประมง IUU ของไทย .กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพ. 
2 กุมภาพันธ์ 2558.หน้า 1. 
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การประมง ผิดกฎหมาย หรือการประมงแบบ IUU ของไทยไม่สอดคล้องกฎระเบียบ IUU ของสหภาพ
ยุโรป ท�าให้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด�าเนินการเร่งด่วน ในการควบคุมการท �าการประมง
ของเรือประมงไทยโดยมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ���� เพื�อให้สอดคล้องกับการ
จัดการประมง ผิดกฎหมาย จัดท �าแผนการประมงทั�งระบบ โดยได้ด�าเนินการควบคุมการท�าประมงของ
เรือประมงไทย จัดวางระบบการออกใบรับรองการจับสัตว์น��า และระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ภายใต้
กรอบกฎหมายและระเบียบที�มีอยู่เดิม และให้มีการจดทะเบียนเรือไทย และขอใบอนุญาตใช้เรือส �าหรับ
การประมงในทะเล และต้องขอใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์  

จากนโยบายของรัฐบาลที�ต้องการยกระดับประมงของประเทศไทยให้ได้มาตรฐาน เพื�อให้
สหภาพยุโรป (European Union : EU) ยอมรับ เห็นได้ว่าการแก้ปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมายอย่าง
เร่งด่วนของรัฐบาลนั�น โดยการออกข้อก�าหนดหลายอย่างในระยะเวลารวดเร็ว ส่งผลให้ผู้ประกอบอาชีพ
ประมงพาณิชย์5ได้รับผลกระทบหลายอย่าง ท�าให้ต้องปรับตัวทั�งเรื�องการใช้เครื�องมือการท�าประมงให้
ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ�งอุปกรณ์การจับสัตว์น��ามีราคาแพง และการขอออกใบอนุญาตซึ�งต้องผ่านหลาย
ขั�นตอนท�าได้ยาก และการจ้างแรงงาน อีกทั�งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื�องจากมี  
ผู้ประกอบอาชีพประมงอยู่เป็นจ�านวนมาก และอุตสาหกรรมประมงเป็นปัจจัยส�าคัญในการส่งเสริมความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ กิจการประมงถือเป็นรายได้ส�าคัญของประเทศ การที�รัฐบาลออก
กฎหมายบังคับใช้อย่างเข้มงวด กรณีจึงเป็นปัญหาให้ผู้ที�ด�าเนินกิจการประมงต้องใช้ทุนสูงเพื�อให้ได้
มาตรฐาน เช่นการขอใบอนุญาตท�าการประมงให้ถูกต้องตามกฎหมาย เรือแต่ละล�าต้องลงทุนเพิ�ม หากไม่
มีการขอออกใบอนุญาตท�าการประมง ก็จะไม่สามารถออกจับปลาได้ ท�าให้เรือประมงที�ถูกต้องตาม
กฎหมายจึงลดน้อยลง หรือต้องหยุดการท�าประมงไป ปัญหาที�ตามมาคือ การว่างงาน การขาดเสถียรภาพ
ของรายได้ ท�าให้ชาวประมงผู้ประกอบอาชีพขาดรายได้ ไม่มีปัจจัยเลี� ยงชีพและครอบครัว มีหนี� สินเกิดขึ�น 
ส่งผลให้ประชาชนต้องบริโภคอาหารทะเลแพง ประเทศไทยต้องน�าเข้าสัตว์น��ามาเพื�อการบริโภค และมี
ราคาสูงขึ� นทั�งยังส่งผลต่ออุตสาหกรรมเกี�ยวเนื�องอื�นๆ เช่น โรงงานแปรรูปสัตว์น��า และโรงน��าแขง็ เป็นต้น 
ด้วยเหตุนี�  ท�าให้ผู้ประกอบอาชีพประมงต้องกู้ยืมเงินมาเพื�อการลงทุน ท �าให้เกิดภาระหนี� สิน ไม่สามารถ
ช�าระหนี� ให้แก่เจ้าหนี� ได้ ท�าให้เป็นบุคคลมีหนี� สินล้นพ้นตัวเข้าสู่สภาวะล้มละลาย จึงเป็นปัญหาที�รัฐบาล
ต้องช่วยเหลือ ประกอบอาชีพประมง 

จากที�กล่าวมาข้างต้น กรณีจึงเป็นการสมควรที�จะศึกษาค้นคว้าเพื�อแสวงหามาตรการหรือ
กระบวนการที�เหมาะสมในการคุ้มครองในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ลูกหนี� ซึ�งประกอบอาชีพ
ประมงที�ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินชั�วคราว สมควรได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน 

                                                           
5 การท�าการประมงพาณิชย์ (Commercial Fisheries) กล่าวคือไม่ใช่การประมงเพื�อยังชีพ ส่วนใหญ่ธุรกิจประมงแบบนี�จะ
ผูกพันกบักองเรือประมงที�จับปลาโดยใช้อวนลาก เบด็ราวทะเลลึก หรือ อวนลอย โดยทั�วไปเจ้าของเรือจะเป็นผู้ด�าเนนิการ
เอง สตัว์น��าที�ได้จะขายทั�งในท้องถิ�นหรือตลาดค้าสตัว์น��า ในประมงพาณชิย์จึงประกอบไปด้วย "ประมงน��าลึก" (Deep Sea 
Fisheries) คือ การจับปลาในระยะห่างจากฝั�งแต่ไม่เกินระยะ 200 ไมล์ทะเลจากชายฝั�ง และ "ประมงสากล" (Distant 
Water Fisheries) คือ การจับปลาในมหาสมุทรเป็นระยะทางไกลจากท่าเรือของประเทศนั�นๆ 
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เพื�อให้ลูกหนี� ซึ�งประกอบอาชีพประมงมีโอกาสได้รับการฟื� นฟูกิจการและไม่ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลาย 
เช่นเดียวกับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม6 

 

2. แนวคิดทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้ง 
1. ทฤษฎีการลงโทษ (Punishment) เป็นทฤษฎีของกฎหมายล้มละลายที�ปรากฏขึ� นตั�งแต่ใน

ยุคของกฎหมายโรมัน ในยุคโรมันหลักกฎหมายล้มละลายมุ่งเน้นที�จะให้อ�านาจเจ้าหนี� เรียกร้องบังคับช�าระ
หนี�  โดยมีการน�าโทษทางอาญามาใช้เพื�อการบริหารคดี เป็นการบังคับกับเนื� อตัวร่างกายของลูกหนี� เพื�อเป็น
การลงโทษบรรดาลูกหนี� ที�ไม่สามารถช�าระหนี� คืนแก่เจ้าหนี� ได้ และเป็นการกีดกันให้บุคคลที�มีหนี� สิน ล้น
พ้นตัวออกจากสังคม  

แนวคิดของกฎหมายล้มละลายตามทฤษฎีนี� จึงมุ่งเน้นเรื�องการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี� ให้
ได้มากที�สุดเพื�อน�ามาช�าระหนี� คืนเจ้าหนี�  ทฤษฎีนี� ปรากฏในกฎหมายล้มละลายของประเทศอังกฤษใน ยุค
แรก ซึ�งเห็นว่าบุคคลล้มละลายมีฐานะเสมือนเป็นจ�าเลยที�มีความผิดกึ�งอาญา แนวคิดในสมัยนั�นจึงยินยอม
ให้เฉพาะเจ้าหนี� เท่านั�น ที�มีสิทธิเริ�มต้นคดี โดยยังไม่มีบทบัญญัติที�จะให้ลูกหนี� หลุดพ้นจากหนี� สิน หลัง
สิ�นสุดกระบวนการล้มละลายได้ นอกจากนี�กฎหมายล้มละลายในยุคแรกของทั�งสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐ
ฝรั�งเศส และประเทศไทย กไ็ด้รับอิทธิพลจากทฤษฎีนี� เช่นเดียวกัน 

2. ทฤษฎีการให้โอกาส ทฤษฎีนี� เกิดจากแนวคิดที�ค�านึงถึงผลร้ายจากการที�ลูกหนี� ต้องเข้าสู่
กระบวนการล้มละลาย โดยลูกหนี� ต้องถูกจ �ากัดเสรีภาพและสิทธิในการท �านิติกรรมต่างๆ อันเป็นมาตรการ
ป้องกันไม่ให้ลูกหนี� สร้างภาระหนี�สินเพิ�มเติม ลูกหนี� ต้องถูกยึดทรัพย์สินที�มีอยู่ออกขายทอดตลาดเพื� อน�า
เงินมาช�าระหนี�  เป็นแนวคิดให้อภัยลูกหนี�  (Forgiveness) เพื� อให้โอกาสลูกหนี� ในการเริ�มต้นชีวิตใหม่  
(Fresh Start) มุ่งหมายที�จะหาทางให้เจ้าหนี� ได้รับช�าระหนี� จากทรัพย์สินของลูกหนี� ที�มีอยู่อย่างจ�ากัดให้ได้
มากที�สดุ และให้ความคุ้มครองช่วยเหลือแก่ลูกหนี�ที�สุจริตให้หลุดพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายด้วย  

3. แนวคิดในเรื�องการฟื� นฟูลูกหนี�  (Rehabilitation or Fresh Start)  
เนื�องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต��าและถดถอย มีบุคคลที�ได้รับผลกระทบในด้าน

ปัญหาทางการเงินอยู่เป็นจ�านวนมาก จึงท�าให้เกิดแนวคิดในเรื� องการฟื� นฟูลูกหนี�  (Rehabilitation of 
Fresh Start) ที�ให้ลูกหนี� ได้เริ�มต้นชีวิตใหม่ เป็นหลักการที�ส�าคัญที�สุดของกฎหมายล้มละลายในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

ในแนวความคิดเรื�องการฟื� นฟูลูกหนี�  (Rehabilitation or Fresh Start) ได้ถูกน�ามาบัญญัติไว้
ในกฎหมายล้มละลายใน � หลักการใหญ่ๆ คือ  

�. การก�าหนดการกรอบของกองทรัพย์สินของลูกหนี� ในคดีล้มละลาย (Estate) 
2. การอนุญาตให้ทรัพย์สินบางประเภทเป็นข้อยกเว้นไม่ตกเป็นกองทรัพย์สินของลูกหนี�  ที�จะ

น�ามาแบ่ง (Exemption) 
3. การอนุญาตให้ลูกหนี�ปลดเปลื�องจากบรรดาเจ้าหนี�  (Discharge) เมื�อผ่านกระบวนการล้มละลายแล้ว 

                                                           
6 ธุรกิจ SMEs หมายถงึ ธรุกจิขนาดย่อมและขนาดกลางที�ด�าเนินกจิกรรมทางด้านการผลิต การค้าปลีกหรือค้าส่ง และการ
ให้บริการ เป็น ธุรกจิที�เป็นอสิระมีเอกชนเป็นเจ้าของ ด�าเนินการโดยเจ้าของเอง ไม่เป็นเครื�องมือของธุรกจิใดไม่ตกอยู่
ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือธุรกิจอื�น มีต้นทุนในการด�าเนินงานต��าและมีพนักงานจ�านวนไม่มากตามกฎกระทรวง 
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แนวความคิดเรื�องการฟื� นฟูลูกหนี� ถือเป็นแนวความคิดหลักในกฎหมายล้มละลาย ดังนั�น 
บทบัญญัติในกฎหมายจึงมีลักษณะที�เอื� ออ�านวยและให้โอกาสลูกหนี� ในการเริ�มต้นชีวิตใหม่ โดยหลังจาก ที�
ลูกหนี� ได้ละทิ�งทรัพย์สินทั�งหมดแก่ Trustee เพื�อที�จะน�าทรัพย์สินนั�นมาจัดสรรแบ่งช�าระให้แก่บรรดา
เจ้าหนี�ทั�งหลายแล้ว ลูกหนี� มีโอกาสในการเริ�มต้นท �าสิ�งอื�นตามหลักการฟื� นฟูลูกหนี�นี�ถือว่าเป็นการเริ�มต้น
ใหม่ทางการเงินหลังจากที�ได้จัดการกับกองทรัพย์สนิแล้ว และได้จัดการกบัหนี�ทั�งหมดด้วย ซึ�งเหตุผลหลัก
ในการช่วยเหลือสถานะทางการเงินของลูกหนี�ในพระราชบัญญัติล้มละลายนี� จัดว่าเป็นทฤษฎีทางศีลธรรม
หนึ�งของกฎธรรมชาติ เมื�อพิจารณาถึงประวัติศาสตร์ของกฎหมายล้มละลายนั�นพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุผลทาง
ศีลธรรมที�จะช่วยเหลือลูกหนี� เพื�อประโยชน์แก่ลูกหนี�  คือ เพื�อช่วยเหลือบุคคลที�ตกอยู่ในสภาวะที�ถูกบีบ
บังคับทางการเงินซึ�งเหตุผลทางศีลธรรมของหลักการฟื� นฟูลูกหนี� ได้ให้ความส�าคัญ ในเรื�องของความ
ยุติธรรมในการแบ่งสรรทรัพย์สินของลูกหนี� ซึ�งต้องขึ� นอยู่กับการกระท�าของลูกหนี� ที�มีต่อเจ้าหนี� ด้วย โดย
หลักการฟื� นฟูลูกหนี� นั�นมุ่งที�จะคุ้มครองลูกหนี�ที�สจุริตในการที�จะให้เขากลับไปเริ�มต้นชีวิตใหม่โดยหลุดพ้น
จากหนี� เดิม 

 

3. มาตรการทางกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 
3.1 พระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543  

การส่งเสริมกิจการ SMEs นั�น ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
จะท�างานร่วมกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้องกับการส่งเสริม SMEs ทั�งภาครัฐ และภาคเอกชนตามที�ระบุใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ได้แก่ ส่วนราชการ หน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การเอกชน โดยกิจการ SMEs ที�ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมให้การสนับสนุนและส่งเสริม จะครอบคลุมเฉพาะ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกิจการผลิต
สินค้า กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง กิจการค้าปลีก7 หรือกิจการอื�นตามที�รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ซึ�งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ���� มาตรา �ได้นิยาม
ความหมายของวิสาหกิจไว้ โดยความหมายของแต่ละกิจการ มีดังนี�  

“กิจการผลิตสินค้า” (Production Sector) หมายความครอบคลุมถึง การผลิตที�เป็นลักษณะ
ของการประกอบการอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยความหมายที�เป็นสากลของการผลิตกค็ือ การเปลี�ยนรูป
วัตถุให้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ด้วยเครื�องจักรกล หรือเคมีภัณฑ์ โดยไม่ค�านึงว่างานนั�นท�าโดยเครื�องจักร
หรือด้วยมือ ทั�งนี� กจิการผลิตสนิค้าในที�นี� รวมถึงการแปรรูปผลิตผลการเกษตรอย่างง่ายที�มีลักษณะเป็นการ
อุตสาหกรรม การผลิตที�มีลักษณะเป็นวิสาหกิจชุมชน8 และการผลิตที�เป็นการประกอบอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนด้วย 

“กิจการการบริการ” (Service Sector) หมายความครอบคลุมถึง การศึกษา การสุขภาพ การ
บันเทิง การขนส่ง การก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ การโรงแรมและหอพัก การภัตตาคาร การขายอาหาร 

                                                           
7 นิยามวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ����. มาตรา �. 
8 วิสาหกิจชุมชน คือ กจิการของชุมชนเกี�ยวกบัการผลิตสนิค้า การให้บริการ หรือการอื�นๆ ที�ด�าเนินการโดยคณะบุคคลที�
มีความผูกพันกัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ เพื�อสร้างรายได้และ เพื�อการพึ�งพาตนเองของครอบครัว 
ชุมชนและระหว่างชุมชน 
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การขายเครื�องดื�มของภัตตาคารและร้านอาหาร การให้บริการเช่าสิ�งบันเทิง และการพักผ่อนหย่อนใจ การ
ให้บริการส่วนบุคคล บริการในครัวเรือน บริการที�ให้กับธุรกจิ การซ่อมแซมทุกชนิดและการท่องเที�ยวและ
ธุรกจิที�เกี�ยวเนื�องกบัการทอ่งเที�ยว 

“กิจการค้าส่งและค้าปลีก” (Trading Sector) / (Retailing) หมายถึง การให้บริการเกี�ยวกบั
การค้า โดยการค้าส่ง หมายถึง การขายสินค้าใหม่และสินค้าใช้แล้วให้แก่ผู้ค้าปลีก ผู้ใช้ในงานอุตสาหกรรม 
งานพาณิชยกรรม สถาบัน ผู้ใช้ในงานวิชาชีพ และรวมทั�งการขายให้แก่ผู้ค้าส่งด้วยกันเอง ส่วนการค้าปลีก 
หมายถึง การขายโดยไม่มีการเปลี�ยนรูปสินค้า ทั�งสินค้าใหม่และสินค้าใช้แล้วให้กับประชาชนทั�วไป เพื�อ
การบริโภคหรือการใช้ประโยชน์เฉพาะส่วนบุคคลในครัวเรือน การค้าในที�นี� มีความหมายรวมถึง การเป็น
นายหน้าหรือตัวแทนการซื�อขาย สถานีบริการน��ามัน และสหกรณ์ผู้บริโภค9  
3.2 กฎกระทรวงก�าหนดจ�านวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย ์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและ  

ขนาดย่อม พุทธศกัราช 2545 

กฎกระทรวงก�าหนดจ�านวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พุทธศักราช 2545 ได้ค�านิยามหรือความหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : 
SMEs10 (Small and Medium Enterprises)โดยใช้หลักเกณฑ์ของการจ้างงาน (จ�านวนคนงาน) หรือมูลค่า
ทรัพย์สินถาวรอย่างใดอย่างหนึ�งกไ็ด้ ดังนี�  

1) อุตสาหกรรมขนาดย่อม ได้แก่ อุตสาหกรรมที�มีจานวนการจ้างงานไม่เกิน 50 คน หรือ มี
ทรัพย์สินถาวรไม่เกิน 20 ล้านบาท 

2) อุตสาหกรรมขนาดกลาง ได้แก่อุตสาหกรรมที�มีจานวนการจ้างงานมากกว่า 50 คนขึ�นไป
แต่ไม่เกิน 200 คน หรือมีทรัพย์สินถาวรมากกว่า 20 ล้านบาทขึ�นไป แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท 

3) อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่อุตสาหกรรมที�มีจานวนการจ้างงานมากกว่า 200 คนขึ�นไป 
หรือมีทรัพย์สินถาวรตั�งแต่ 100 ล้านบาทขึ�น 
3.3 พระราชบญัญติัลม้ละลาย (ฉบบัที� �) ฉบบัแกไ้ขเพิ�มเติม พุทธศกัราช ����  

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที� 9) ฉบับแก้ไขเพิ�มเติม พุทธศักราช 2559 หมวด 3/2 
เป็นกระบวนพิจารณาเกี�ยวกับการฟื� นฟูกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and 
Medium Enterprises : SMEs) ด้วยมีการเพิ�มบทนิยามประเภทของลูกหนี� ให้ครอบคลุมถึงวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมเพื�อให้โอกาสลูกหนี�ที�เป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน 
ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด บริษัทจ�ากัด หรือนิติบุคคลอื�นตามที�ก�าหนดใน
กฎกระทรวงซึ�งประกอบธุรกิจที�มีลักษณะเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมที�ขึ�นทะเบียนกบัส�านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม หรือที�จดทะเบียนกับหน่วยงานอื�นของรัฐขอเข้ารับการฟื� นฟูกิจการได้เช่นเดียวกับบริษัทจ�ากัด หรือ
บริษัทมหาชนจ�ากัด และได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การขอฟื� นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไว้ 

                                                           
9 กฎกระทรวงก�าหนดจ�านวนการจ้างงานและมูลค่าทรัพย์สินถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.  พ.ศ.����. 
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่มที� ��� ตอนที� �� ก หน้า �� วันที� �� กนัยายน. ����. 
10 นิยามวิสาหกิจ SMEs ตามกฎกระทรวงก�าหนดจ�านวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. 2545 
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กรณีลูกหนี�ที�เป็นบุคคลธรรมดานั�นต้องประกอบธุรกจิที�มีลักษณะเป็นวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมมี
จ�านวนหนี� ไม่น้อยกว่าสองล้านบาท และต้องเป็นหนี�ที�เกิดจากการด�าเนินกิจการของลูกหนี�  และลูกหนี� ต้อง
มีเหตุอนัสมควรและมีช่องทางที�จะฟื� นฟูกจิการของลูกหนี� จึงขอให้ฟื� นฟูกิจการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมได้11 
 

4. บทวิเคราะห์ 
4.1 กิจการที�จัดเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามความหมายของพระราชบญัญติัส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที� 9) ฉบับแก้ไขเพิ�มเติม พุทธศักราช 2559 หมวด 3/2 
เป็นกระบวนพิจารณาเกี�ยวกบัการฟื� นฟูกจิการของลูกหนี�ที�เป็นวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
โดยลูกหนี�ที�จะได้รับการฟื� นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติฉบับนี� ได้มีการให้ค�านิยามไว้ใน มาตรา 90/91 
ว่า “ลูกหนี�” หมายความว่า ลูกหนี�ที�เป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่ จดทะเบียน ห้าง
หุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด บริษัทจ�ากัด หรือนิติบุคคลอื�น ตามที�ก�าหนดในกฎกระทรวง 
ซึ�งประกอบธุรกิจที�มีลักษณะเป็นวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม ตามกฎหมายว่าด้วยการ ส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที�ขึ� นทะเบียนกับส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
หรือที�จะทะเบียนกบัหน่วยงานอื�นของรัฐ 

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มาตรา 3 ได้ให้
นิยามของค�าว่า“วิสาหกิจ”ไว้ว่า หมายถึงกิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง กิจการค้าปลีก 
หรือกิจการอื�นตามที�รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากความหมายของ ค�าว่า “วิสาหกิจ” ข้างต้น
นั�น จะเห็นว่าไม่รวมถึงผู้ประกอบอาชีพประมงรวมอยู่ด้วย และเมื�อได้ศึกษา  ค�าว่า “กิจการอื�นตามที�
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา” แล้วนั�น พบว่ากิจการอื�นไม่รวมถึง ผู้ประกอบกิจการประมง
เช่นเดียวกัน เมื�อได้พิจารณาความหมายของค�าว่า “วิสาหกิจ” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มาตรา 3 แล้ว กจิการประมงจึงไม่ใช่ลูกหนี�ที� สามารถยื�นขอฟื� นฟูกิจการ
ได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที� 9) ฉบับแก้ไขเพิ�มเติม พ.ศ. 2559 เพราะกิจการประมงไม่ใช่
ลูกหนี�ตามที�บัญญัติไว้ในมาตรา มาตรา 90/91 ประกอบพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มาตรา 3 

อาชีพประมงถือเป็นอาชีพที� มีความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเป็น
แหล่งที�มาของรายได้ การว่าจ้างแรงงาน และก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื�องอีกมากมาย ในปัจจุบัน
ประเทศไทยไม่ได้มีบทบัญญัติเกี�ยวกับการฟื� นฟูกิจการของประมงไว้โดยเฉพาะ ท�าให้ผู้ประกอบอาชีพ
ประมง ไม่สามารถยื�นขอฟื� นฟูกิจการได้  

จากการศึกษากิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพบว่าในอดีตกิจการดังกล่าว  ไม่
สามารถยื�นขอฟื� นฟูกิจการได้เช่นเดียวกับกิจการประมง เนื�องจากไม่มีบทบัญญัติกฎหมายบัญญัติ ไว้ให้
สิทธิไว้ แต่เนื�องจากรัฐบาลเล็งเห็นว่าผู้ประกอบกิจารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีอยู่เป็นจ�านวน
มากในระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน และประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินชั�วคราว ดังนั�น เพื�อให้ลูกหนี�

                                                           
11พระราชบัญญัตล้ิมละลาย (ฉบบัที� 9) พ.ศ. 2559. มาตรา 90/92.  
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ซึ�งไม่อยู่ในสถานะที�จะช�าระหนี� ได้มีโอกาสได้รับการฟื� นฟูกิจการและไม่ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายหากมี
ช่องทางที�จะฟื� นฟูกิจการได้ จึงได้แก้ไขเพิ�มเติมพระราชบัญญัติล้มละลาย ฉบับที� 9 พ.ศ. 2559 เพื�อเปิด
โอกาสให้ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฟื� นฟูกิจการได้ ซึ�งจากการศึกษาผู้เขียนพบว่า
ผู้ประกอบอาชีพของประมงไทยมีอยู่เป็นจ�านวนมากและประสบปัญหาในการเข้าสู่กระบวนการฟื� นฟู
กิจการเช่นเดียวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอดีต ดังนั�น ผู้ประกอบอาชีพประมงจึงควรได้รับ
โอกาสในการฟื� นฟูกิจการเช่นเดียวกับการฟื� นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

จากที�กล่าวมาข้างต้นผู้เขียนเห็นว่าควรแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม มาตรา 3 โดยเพิ�มกิจการประมงไว้ในความหมายของกิจการอื�นตามที�รัฐมนตรีประกาศ ในราช
กิจจานุเบกษา เพื� อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพประมงที�ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน
ชั�วคราว เข้าสู่กระบวนการฟื� นฟูกิจการได้ ทั�งนี�  โดยให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื�อเพิ�มเติม
กิจการประมงไว้ในกิจการอื�นด้วย 
4.2 การจดทะเบียนพาณิชยข์องการฟื� นฟูของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกบัหลกัเกณฑ์

การฟื� นฟูกิจการของผูป้ระกอบอาชีพประมง 
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที� 9) พ.ศ. 2559 มาตรา 90/91 ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ การ

ขอฟื� นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไว้ โดยก�าหนดให้ลูกหนี� ที�ประกอบธุรกิจที�มีลักษณะ
วิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมตามกฎหมายต้องขึ�นทะเบียนกับส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม หรือต้องจดทะเบียนกับหน่วยงานอื�นของรัฐ ลูกหนี� จึงสามารถเข้าสู่กระบวนการฟื� นฟู
กิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ ดังนั�นผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบบุคคลธรรมดา  
หรือแบบนิติบุคคล เช่นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน หรือบริษัทจ�ากัด การประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมนั�นต้องด�า เนินการจดทะเบียนพาณิชย์ ตามกฎหมายเพื� อเป็นหลักฐานทางการค้าว่า  
ประกอบธุรกิจนั�นอยู่ 

จากการศึกษาการฟื� นฟูกิจการของผู้ประกอบอาชีพประมงของสหรัฐอเมริกาที�ก�าหนดให้ ผู้
ประกอบกิจการประมงเชิงพาณิชย์นั�นต้องมีการออกใบอนุญาตท�าประมงและอาหารทะเล เช่น ใบอนุญาต
ของทะเลแบริ�ง ใบอนุญาตของแคริบเบียน เป็นต้น ซึ�งก�าหนดให้สามารถท�าการประมงเชิงพาณิชย์  ในเขต
พื� นที�ที�ขอใบอนุญาตเท่านั�น ทั�งนี� ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายบังคับให้ต้องมีการจดทะเบียนพาณิชย์
เช่นเดียวกับกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยอีก 

และเมื�อท�าการศึกษากฎหมายฟื� นฟูกจิการของประเทศอังกฤษ ไม่ได้มีบทบัญญัติเกี�ยวกับการ
ขอฟื� นฟูกิจการของลูกหนี� ซึ�งประกอบอาชีพประมงไว้ ซึ�งกฎหมายฟื� นฟูกิจการของประเทศอังกฤษ  เปิด
โอกาสให้บุคคลธรรมดาไม่จ�าต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั�นที�จะขอเข้าฟื� นฟูกจิการของลูกหนี� ได้ โดยยื�นค�าร้อง
ขอต้องแสดงให้ศาลเห็นว่าลูกหนี� ไม่สามารถช�าระหนี�  หรือมีหนี�สินล้นพ้นตัว กร้็องขอให้ฟื� นฟูกิจการได้ 

กฎหมายฟื� นฟูกิจการของประเทศสาธารณรัฐฝรั�งเศสไม่ได้มีบทบัญญัติเกี�ยวกับ การขอฟื� นฟู
กิจการของลูกหนี� ซึ�งประกอบอาชีพประมงไว้ อย่างไรกต็ามลูกหนี�ที�มีคุณสมบัติที�จะได้รับ การฟื� นฟูกิจการ
ได้นั�น ได้แก่ ผู้ประกอบการค้าขาย ช่างฝีมือ เกษตรกร และนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน โดยกิจการของ
บุคคลธรรมดาทั�งสามประเภทนี� สามารถร้องขอให้มีการฟื� นฟูกิจการได้ โดยไม่จ�าเป็นต้องเป็นกจิการที�เป็น
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เพียงนิติบุคคลเท่านั�น เป็นการขอฟื� นฟูของผู้ประกอบการ ซึ�งการฟื� นฟูกิจการ เป็นกระบวนการหลังจากที�
ลูกหนี�มีหนี�สินล้นพ้นตัวแล้ว ต้องปรากฏว่าลูกหนี� เป็นผู้ไม่สามารถช�าระหนี� ได้ 

ปัจจุบันประเทศไทยมีประมงอยู่ 2 ประเภท คือประมงพื�นบ้านและประมงพาณิชย์ ซึ�งในการ
ประกอบกิจการประมงนั�น ประมงพื� นบ้านต้องมีการจดทะเบียนเรือไทย ส่วนประมงพาณิชย์ ต้องมีการจด
ทะเบียนเรือไทยและออกใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์ ทั�งนี� อยู่ภายใต้บังคับของ  พระราชก�าหนด
ประมง พ.ศ. 2558 ผู้เขียนเห็นว่าการฟื� นฟูกิจการนั�นควรเป็นประมงพาณิชย์ เนื�องจาก ไม่ใช่การประมง
เพื�อยังชีพ ส่วนใหญ่เป็นการประกอบธุรกิจประมง ทั�งนี� ขั�นตอนการขอใบอนุญาต ท�าการประมงพาณิชย์
จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที�พระราชก�าหนดประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 36 ก�าหนดไว้ ผู้ประกอบอาชีพ
ประมงพาณิชย์จึงจะประกอบการจับสัตว์น��าในน่านน��าเพื�อการค้าได้ 

จากที�กล่าวมาแล้วข้างต้นผู้เขียนเหน็ว่าควรน�ากฎหมายฟื� นฟูกิจการของสหรัฐอเมริกา มาใช้
บังคับกับการฟื� นฟูกิจการของผู้ประกอบอาชีพประมงในประเทศไทย กล่าวคือ ผู้ประกอบ  อาชีพประมง 
เชิงพาณิชย์ในสหรัฐอเมริกาใช้หลักฐานเพียงใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์เท่านั�น  โดยไม่จ�าต้องไป            
จดทะเบียนพาณิชย์ดังเช่นการฟื� นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ ประเทศไทย ซึ�งผู้เขียน
เห็นว่าหากผู้ประกอบอาชีพประมงพาณิชในประเทศไทยต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์เช่นเดียวกับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมจะท�าให้เกิดความยุ่งยากและเกิดความซ��าซ้อน เนื�องจากผู้ประกอบอาชีพประมง
ต้องไปขอใบอนุญาตท�าการประมง ซึ�งมีหลักเกณฑ์เงื�อนไขตาม พระราชก�าหนดประมง พ.ศ. 2558 
ก�าหนดไว้โดยเฉพาะอยู่แล้ว หากจะต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์อีก  จะท �าให้ไม่ทันต่อการช่วยเหลือ                  
ผู้ประกอบอาชีพประมงที�จะได้รับการฟื� นฟูกจิการ  
4.3 การก�าหนดจ�านวนหนี� ของการฟื� นฟูกิจการของผูป้ระกอบอาชีพประมงกบัการฟื� นฟูของกิจการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที� 9) พ.ศ. 2559 มาตรา 90/92 ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การ 
ขอฟื� นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไว้ กรณีลูกหนี� ที�เป็นบุคคลธรรมดาต้องประกอบธุรกิจ  
ที�มีลักษณะเป็นวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม ซึ�งมีจ�านวนหนี� ไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท และต้องเป็น 
หนี� ที�เกิดจากการด�าเนินกิจการของลูกหนี�  และลูกหนี� ต้องมีเหตุอันสมควรและมีช่องทางที�จะฟื� นฟูกิจการ
ของลูกหนี�  จึงขอให้ฟื� นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้  

จากการศึกษากฎหมายฟื� นฟูกิจการของสหรัฐอเมริกา พบว่าได้ก�าหนดกระบวนการ  ฟื� นฟู
กิจการของผู้ประกอบอาชีพประมงไว้ในหมวดที� 12 ใน section 101 (19A) โดยได้ก�าหนดหลักเกณฑ์
การฟื� นฟูกิจการไว้เฉพาะลูกหนี�ที�เป็นครอบครัวชาวประมงที�มีรายได้ประจ�าปี โดยต้องมีรายได้ที�แน่นอน
สม��าเสมอที�จะน�ามาช�าระหนี� ให้ได้ตามแผน ต้องมีวัตถุประสงค์ของข้อก�าหนดนี� เพื�อให้แน่ใจว่า ลูกหนี� มี
รายได้ประจ�าปี ลูกหนี�ที�มีเสถียรภาพและมีรายได้สม��าเสมอเพื�อให้ลูกหนี� สามารถช�าระเงิน ตามแผนได้ 
และมีการก�าหนดจ�านวนหนี�ที�จะขอฟื� นฟูกิจการได้โดยต้องบุคคลธรรมดาหรือคู่สมรสและ คู่สมรสร่วมใน
การท�าประมงพาณิชย์จ�านวนหนี�ทั�งหมด (มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน) ของ การด�าเนินการจะต้อง
ไม่เกิน 1,924,550 เหรียญ และไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ�านวนหนี�ทั�งหมด ที�มีการก�าหนดไว้ในวันที�
ยื�นฟ้อง  
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ผู้เขียนเห็นว่าการฟื� นฟูกิจการของสหรัฐอเมริกา มีการบัญญัติการฟื� นฟูกิจการของครอบครัว
ชาวประมงซึ�งมีรายได้ประจ�าปีไว้ และมีการก�าหนดจ�านวนหนี�ที�จะขอฟื� นฟูกิจการไว้โดยต้องมีจ�านวนหนี�
ทั�งหมดของการด�าเนินกิจการประมงพาณิชย์ จ�านวนต้องไม่เกิน 1,924,550 เหรียญ และไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ�านวนหนี� ทั�งหมดที�มีการก�าหนดไว้ในวันที�ยื�นฟ้อง ผู้เขียนเหน็ว่า ไม่เหมาะสมกับการน�ามา
ปรับใช้กับการฟื� นฟูกิจการของอาชีพประมงในประเทศไทยเนื�องจาก การคิดค�านวณจ�านวนหนี� คิดล�าบาก
และมีความยุ่งยาก เมื�อประมงเป็นบุคคลธรรมดาเช่นเดียวกับ คดีล้มละลาย ดังนั�นก็ควรจะก�าหนดให้มี
เพดานหนี� เช่นเดียวกับคดีล้มละลาย คือไม่น้อยกว่าหนึ�งล้านบาท  

และเมื�อท �าการศึกษากฎหมายฟื� นฟูกิจการของประเทศอังกฤษ ไม่ได้มีบทบัญญัติ  เกี�ยวกับ
จ�านวนหนี� ในการขอฟื� นฟูกิจการของลูกหนี� ซึ�งประกอบอาชีพประมงไว้ กฎหมายฟื� นฟูกิจการ ของประเทศ
อังกฤษลูกหนี�ที�จะได้รับการฟื� นฟูกิจการ ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน บริษัทจ�ากัด และบุคคลธรรมดา สามารถร้อง
ขอได้การจัดการหนี�สินด้วยความสมัครใจ (Voluntary Arrangement) การยื�นค�าร้องขอ ต้องแสดงให้ศาล
เห็นว่าลูกหนี� ไม่สามารถช�าระหนี�  หรือมีหนี� สินล้นพ้นตัว ( Insolvency) โดย ต้องพิจารณาถึง การที�ลูกหนี�
ไม่สามารถช�าระหนี�สินทั�งปวงได้เมื�อหนี�นั�นถึงก�าหนดช�าระแล้ว และพิจารณามูลค่าของทรัพย์สินของลูกหนี�
ว่าน้อยกว่าหนี� สินของลูกหนี�หรือไม่ โดยค�านึงถึงความรับผิดของลูกหนี� ที�มีจ�านวนไม่แน่นอน และที�จะ
เกิดขึ�นในภายหน้าประกอบด้วย หากครบหลักเกณฑ์ จึงขอฟื� นฟูกิจการได้  

ผู้เขียนเหน็ว่าการฟื� นฟูกิจการของประเทศอังกฤษ ไม่มีการก�าหนดจ�านวนหนี� ที�จะขอฟื� นฟู
กิจการไว้ เพียงแต่หากศาลเห็นว่าลูกหนี� ไม่สามารถช�าระหนี�หรือมีหนี� สินล้นพ้นตัวก็สามารถขอฟื� นฟู
กิจการได้ซึ�งเห็นว่าไม่เหมาะสมกับการน�ามาปรับใช้กับการฟื� นฟูกิจการของอาชีพประมงในประเทศไทย
เนื�องจากการฟื� นฟูกจิการมีขั�นตอนที�ยุ่งยาก หากลูกหนี� มีหนี� จ�านวนไม่มากจะมาขอเข้าฟื� นฟูกจิการ อาจท�า
ให้ ไม่คุ้มค่าต่อการฟื� นฟูกิจการ  

เช่นเดียวกับกฎหมายฟื� นฟูกิจการของประเทศสาธารณรัฐฝรั�งเศส ไม่ได้มีบทบัญญัติเกี�ยวกับ
จ�านวนหนี� ในการขอฟื� นฟูกิจการของลูกหนี� ซึ�งประกอบอาชีพประมงไว้ ลูกหนี�ที�มีคุณสมบัติ ที�จะได้รับการ
ฟื� นฟูกิจการ ได้แก่ ผู้ประกอบการค้าขาย ช่างฝีมือ เกษตรกร และนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน โดย
กิจการของบุคคลธรรมดาทั�งสามประเภทนี� สามารถร้องขอให้มีการฟื� นฟูกิจการได้ โดยไม่จ�าเป็นต้องเป็น
กิจการที�เป็นเพียงนิติบุคคลเท่านั�น ซึ�งกระบวนการหลังจากที�ลูกหนี� มีหนี� สิน ล้นพ้นตัว โดยการฟื� นฟู
กิจการนั�นใช้ส�าหรับกรณีกิจการของลูกหนี� มีโอกาสที�จะฟื� นฟูได้ และไม่ได้ก�าหนดจ�านวนหนี� ที�บุคคล
ธรรมดาจะร้องขอให้ฟื� นฟูกิจการไว้ เพียงแต่หากลูกหนี� ประสบปัญหาทางการเงิน และลูกหนี�มีหนี� สินล้น
พ้นตัว ลูกหนี� ไม่สามารถช�าระหนี�ได้ ลูกหนี� จึงมีสิทธิร้องขอให้ด�าเนินกระบวนการฟื� นฟูกิจการของตนได้ 
โดยต้องยื�นค�าร้องต่อศาล เพื�อให้ศาลมีค�าสั�งด�าเนินการฟื� นฟูกิจการของตน  ซึ�งก่อให้เกิดผลดีแก่ลูกหนี�  
เป็นการเปิดโอกาสให้หลุดพ้นจากภาระแห่งหนี�  และมีโอกาสเริ�มต้นใหม่ 

ผู้เขียนเหน็ว่าการฟื� นฟูกจิการของสาธารณรัฐฝรั�งเศส ไม่มีการก�าหนดจ�านวนหนี�ที�จะขอฟื� นฟู
กิจการไว้ เพียงแต่หากหากลูกหนี�ประสบปัญหาทางการเงิน และลูกหนี�มีหนี� สินล้นพ้นตัว ลูกหนี�  ไม่
สามารถช�าระหนี� ได้ ลูกหนี� จึงมีสิทธิร้องขอให้ด�าเนินกระบวนการฟื� นฟูกิจการของตนได้ ซึ�งเห็นว่า  ไม่
เหมาะสมกับการน�ามาปรับใช้กับการฟื� นฟูกิจการของอาชีพประมงในประเทศไทยเนื�องจากการ  ฟื� นฟู
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กจิการมีขั�นตอนที�ยุ่งยาก หากลูกหนี� มีหนี� จ�านวนไม่มากจะมาขอเข้าฟื� นฟูกจิการ อาจท�าให้ ไม่คุ้มค่าต่อการ
ฟื� นฟูกิจการ 

ประเทศไทยเป็นประเทศก�าลังพัฒนา ผู้ประกอบอาชีพประมงจึงมีอยู่เป็นจ�านวนมาก  อีกทั�ง
ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น��าในล�าดับต้นของโลก ซึ�งถือเป็นแหล่งรายได้หลัก  ของ
ประเทศ อาชีพประมงจึงมีความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย รายไ ด้ของผู้ประกอบอาชีพ
ประมงขึ� นอยู่กับปัจจัยทางธรรมชาติ โดยขึ�นอยู่กับสภาพอากาศของลมมรสุม ความเค็ม และออกซิเจน  
การหมุนเวียนของกระแสน��า ท �าให้อาชีพประมงไม่สามารถหารายได้ตลอดทั�งปี เนื�องจากช่วงปลาย เดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม เป็นช่วงลมมรสุม ทะเลมีคลื�นลมแรง และฝนตกทั�วพื� นที� เรือประมง             
ไม่สามารถออกหาปลาได้ เรือประมงต้องงดการออกเรือชั�วคราว จึงขาดรายได้ในช่วงที�ไม่ได้ ออกเรือ
ในช่วงฤดูมรสุม  

จากที�กล่าวมาข้างต้นผู้เขียนเหน็ว่าควรน�าหลักเกณฑ์การฟื� นฟูกิจการของวิสาหกจิ ขนาดกลาง
และขนาดย่อม และการฟื� นฟูกิจการของสหรัฐอเมริกาในเรื�องการก�าหนดจ�านวนหนี�มาใช้บังคับกับการ
ฟื� นฟูกิจการของอาชีพประมงพาณิชย์ของประเทศไทย อย่างไรกต็ามผู้เขียนเห็นว่าการก�าหนด จ�านวนหนี�
ตามการฟื� นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ�งก�าหนดจ�านวนหนี� ไว้ไม่น้อยกว่า  2 ล้านบาท 
ผู้เขียนเหน็ว่าเป็นจ�านวนหนี� ขั�นต��าที�สูงเกินไป เนื�องจากไม่สอดคล้องกับอาชีพประมงพาณิชย์ ซึ�งรายได้
ของอาชีพประมงไม่สามารถหารายได้ตลอดทั�งปี เนื�องจากมีเหตุจากปัจจัยธรรมชาติ  เช่น ช่วงลมมรสุม 
เรือประมงไม่สามารถออกหาปลาได้ ต้องงดการออกเรือชั�วคราว จึงไม่สามารถหารายได้ ได้ในช่วงหยุดพัก
ระยะเวลาดังกล่าว แตกต่างกับการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพราะธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมนั�นรายได้จากกิจการที�ท �าเป็นรายได้ที�แน่นอนและคาดเดาได้โดยเทียบจาก
รายได้ปีก่อนๆ การผลิตสินค้าแน่นอน ผู้เขียนเห็นว่าควรก�าหนดจ�านวนหนี� ให้เหมาะสมกับรายได้ของ
กิจการประมง โดยก�าหนดให้มีหนี� ขั�นต��าไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท เพื�อให้ลูกหนี�ที�ประกอบ อาชีพประมงมี
โอกาสได้เข้าสู่กระบวนการฟื� นฟูกิจการ ทั�งนี�ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่ลูกหนี� ผู้ประกอบอาชีพประมงมาก
ขึ�น เพื�อเป็นการช่วยเหลือลูกหนี� ผู้ประกอบอาชีพประมงอย่างแท้จริงหากมีช่องทางที�จะ ฟื� นฟูกิจการได้          
ซึ�งอาจส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของไทย  

 

5. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 
�.� บทสรุป 

จากที�มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการกฎหมายล้มละลายตั�งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ทั�งของประเทศไทยและในต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และสาธารณรัฐฝรั�งเศส แล้ว
นั�นเหน็ได้ว่าในอดีตเริ�มจากแนวคิดที�ว่ากฎหมายล้มละลายเป็นกฎหมายที�เป็นบทลงโทษ (Punishment) 
ลูกหนี�  บังคับกับเนื� อตัวร่างกายของลูกหนี� เพื�อเป็นการลงโทษบรรดาลูกหนี� ที�ไม่สามารถช�าระหนี� คืนแก่
เจ้าหนี� ได้ และเป็นการกีดกันให้บุคคลที�มีหนี� สินล้นพ้นตัวออกจากสังคม ต่างจากกฎหมายล้มละลายใน
ปัจจุบันที�น�าแนวคิดให้อภัยลูกหนี�  (Forgiveness) เพื�อให้โอกาสลูกหนี� ในการเริ�มต้นชีวิตใหม่ (Fresh 
Start) มุ่งหมายที�จะหาทางให้เจ้าหนี� ได้รับช�าระหนี� จากทรัพย์สินของลูกหนี�ที�มีอยู่อย่างจ�ากดัให้ได้มากที�สุด 
และให้ความคุ้มครองช่วยเหลือแก่ลูกหนี� ที�สุจริตให้หลุดพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายด้วย เนื�องจาก
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สภาวะเศรษฐกิจของประเทศที�ตกต��าและถดถอยมีบุคคลที�ได้รับผลกระทบในด้านปัญหาทางการเงินอยู่
จ�านวนมาก จึงท�าให้เกิดแนวคิดในเรื� องการฟื� นฟูลูกหนี�  (Rehabilitation or Fresh Start) ที�ให้ลูกหนี� ได้
เริ�มต้นชีวิตใหม่     

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที� �) ฉบับแก้ไขเพิ�มเติม พุทธศักราช ���� เป็นบท
คุ้มครองในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ลูกหนี� ที�เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที�อาจ
ประสบปัญหา ขาดสภาพคล่องทางการเงินชั�วคราว สมควรได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน เพื�อให้ลูกหนี�
มีโอกาสฟื� นฟูกิจการและไม่ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลาย ซึ�งเดิมลูกหนี� กลุ่มนี� ไม่อยู่ในข่ายที�จะฟื� นฟูกิจการ
ได้ แต่ปัจจุบันผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีเป็นจ�านวนมากและประสบปัญหาทาง
การเงินท�าให้ต้องมีการบัญญัติกฎหมายให้มีการฟื� นฟูกิจการได้ ส�าหรับอาชีพประมงถือว่ามีความส�าคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ผู้ประกอบอาชีพประมงมีจ�านวนมากในประเทศไทย อีกทั�งประมงยัง
ประสบปัญหาจากนโยบายการแก้ไขการประมงผิดกฎหมายของรัฐบาลอย่างเข้มงวด ท�าให้ชาวประมงต้อง
ประกอบกิจการประมงให้ชอบด้วยกฎหมาย จึงเกิดปัญหาหนี� สินตามมา ไม่สามารถช�าระหนี� ได้ แต่กิจการ
ประมงไม่อยู่ในประเภทธุรกิจตามความหมายของ “วิสาหกิจ” ที�ต้องเป็นกิจการประเภทการผลิต การ
บริการ การค้าส่ง และการค้าปลีก หรือกิจการอื�นตามที�รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม พุทธศักราช ���� จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ของ
การฟื� นฟูกจิการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ ลูกหนี�ที�ประกอบอาชีพประมงจึงไม่อาจร้องขอฟื� นฟู
กิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ จึงท�าให้ถูกผลของค�าสั�งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ตลอดจนค�า
พิพากษาให้กลายเป็นบุคคลล้มละลาย ซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของไทย 

ตามกระบวนพิจารณาเกี�ยวกับลูกหนี� ที�เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดโอกาสให้
ลูกหนี�ที�เป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้าง
หุ้นส่วนจ�ากดั บริษัทจ�ากดั หรือนิติบุคคลอื�นตามที�ก�าหนดในกฎกระทรวงซึ�งประกอบธุรกจิที�มีลักษณะเป็น
วิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ
ที�จดทะเบียนกับหน่วยงานอื�นของรัฐ เมื�อเทียบกับกฎหมายสหรัฐอเมริกาในบทที�  �� แล้วพบว่า 
สหรัฐอเมริกานั�นเปิดโอกาสให้ครอบครัวชาวประมงยื�นฟื� นฟูกิจการของตนเองไ ด้ แม้เป็นเพียงบุคคล
ธรรมดา โดยมีเงื�อนไขเพียงว่าต้องมีรายได้ประจ�าจากการประกอบประมงพาณิชย์เท่านั�น ส่วนกฎหมาย
ของประเทศอังกฤษแล้วลูกหนี�ที�มีสิทธิจะได้รับการฟื� นฟูกิจการ ได้แก่ บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วน หรือ
บริษัท ลูกหนี�สามารถขอให้ฟื� นฟูกิจการได้โดยสมัครใจ เพื�อได้จัดการหนี�สินและเริ�มต้นชีวิตใหม่ และส่วน
ในประเทศสาธารณรัฐฝรั�งเศสลูกหนี� ที�จะได้รับการฟื� นฟูกิจการ ได้แก่ ผู้ประกอบการค้าขาย ช่างฝีมือ 
เกษตรกร และนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนโดยกิจการของบุคคลธรรมดาทั�งสามข้างต้นประเภทนี�
สามารถร้องขอให้มีการฟื� นฟูกิจการได้ โดยไม่จ�าเป็นต้องเป็นกิจการที�เป็นเพียงนิติบุคคลเท่านั�นซึ�งเปิด
กว้างกว่ากฎหมายล้มละลายของไทย 

เพื�อลดผลกระทบของปัญหาเหน็ควรเพิ�มเติมความหมายของประเภทธุรกิจที�จัดเป็นวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม 
พุทธศักราช ���� เพื�อให้โอกาสลูกหนี�ที�ประกอบอาชีพประมงสามารถร้องขอฟื� นฟูกิจการของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมได้ เช่นเดียวกับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  และ
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เพิ�มเติมกฎหมายเกี�ยวกับการฟื� นฟูกิจการของอาชีพประมงไว้เป็นบทเฉพาะจากการฟื� นฟูกิจการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที� �) ฉบับแก้ไขเพิ�มเติม พุทธศักราช 
���� หมวด �/�  
�.� ขอ้เสนอแนะ 

จากที�ได้ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทยีบมาตรการทางกฎหมายในการจัดให้มีการฟื� นฟูกจิการของ
อาชีพประมงมาแล้ว เห็นควรเสนอแนวทางแก้ไขดังต่อไปนี�  

5.2.1 เพิ�มเติมกิจการประมงให้รวมอยู่ในความหมายของวิสาหกิจตามพระราชบญัญัติ

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พุทธศกัราช 2543 มาตรา 3 โดยก�าหนดใหเ้ป็น “กิจการ

อื�น” ตามที�รฐัมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
จากการวิเคราะห์การขอฟื� นฟูกิจการของผู้ประกอบอาชีพประมง พบว่ากิจการประมงไม่อยู่ใน

ความหมายของวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ท�าให้
ไม่ได้รับการฟื� นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ�งผู้ประกอบอาชีพของประมงในประเทศไทย
มีอยู่เป็นจ�านวนมากและประสบปัญหาในการเข้าสู่กระบวนการฟื� นฟูกิจการเช่นเดียวกับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในอดีต ดังนั�นผู้ประกอบอาชีพประมงจึงควรได้รับโอกาสในการฟื� นฟูกิจการ
เช่นเดียวกับการฟื� นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยให้เพิ�มเติมกิจการประมงให้รวมอยู่ใน
ความหมายของวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พุทธศักราช 2543 
มาตรา 3 โดยก�าหนดให้เป็น “กิจการอื�น” ตามที�รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื�อเปิดโอกาสให้
ลูกหนี� ที�ประกอบอาชีพประมงมีสิทธิยื�นค�าร้องขอเข้าสู่กระบวนการฟื� นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที� 9) พุทธศักราช 2559 ได้ เช่นเดียวกับผู้ประกอบ
กิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หากลูกหนี�ที�ประกอบอาชีพประมงฟื� นฟูกจิการส�าเรจ็ เจ้าหนี� ใน
ประเทศไทยก็จะได้รับประโยชน์จากการฟื� นฟูกิจการด้วย จึง เป็นการช่วยเศรษฐกิจของประเทศอย่าง
แท้จริง 

ผู้เขียนจึงเห็นควรให้เพิ�มเติมกิจการประมงให้อยู่ในความหมายของวิสาหกิจที�จะขอฟื� นฟู
กิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ โดยให้อยู่ในค�าว่า “กิจการอื�น” ตามที�รัฐมนตรีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา โดยให้กิจการอื�นมีความหมายครอบคลุมไปถึงอาชีพประมงโดยให้รัฐมนตรีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา  

5.2.2 ให้กิจการประมงพาณิชยไ์ดร้ับยกเวน้ไม่จ�าตอ้งจดทะเบียนพาณิชยใ์นการรอ้งขอ

ฟื� นฟูกิจการของอาชีพประมงเช่นเดียวกบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยให้มีใบอนุญาตท�า

การประมงพาณิชยแ์ทน 

จากการวิเคราะห์การขอฟื� นฟูกิจการของผู้ประกอบอาชีพประมง พบว่าปัจจุบันการประกอบ
อาชีพประมงเชิงพาณิชย์ อยู่ภายใต้บังคับของพระราชก�าหนดประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 36 ก�าหนดให้ผู้
ที�จะท�าการประมงพาณิชย์ต้องได้รับใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์ จึงจะท�าการประมงได้ ซึ�งการขอ
ใบอนุญาตท �าการประมงมีหลักเกณฑ์เงื�อนไขตามพระราชก�าหนดประมงโดยเฉพาะ หากผู้ประกอบอาชีพ
ประมงในประเทศไทยต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์เช่นเดียวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะท�าให้
เกิดความยุ่งยากและเกิดความซ��าซ้อน และการออกใบอนุญาตท�าประมงดังกล่าวท�าให้เชื�อได้ว่าลูกหนี� นั�น
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ประกอบอาชีพประมงเป็นที�แน่นอน จึงไม่ต้องมีการขอจดทะเบียนพาณิชย์เช่นเดียวกับหลักเกณฑ์การขอ
ฟื� นฟูกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม  

ผู้เขียนจึงเหน็ควรให้เพิ�มเติมกฎหมายเกี�ยวกับการฟื� นฟูกิจการของอาชีพประมงไว้เป็น บท
เฉพาะจากการฟื� นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที� 9) 
ฉบับแก้ไขเพิ�มเติม พุทธศักราช 2559 หมวด 3/2 ในส่วนเกี�ยวกับให้ได้รับยกเว้นไม่จ�าต้องจดทะเบียน
พาณิชย์ในการร้องขอฟื� นฟูกิจการของอาชีพประมง แต่ให้มีใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์แทน โดยต้อง
มีใบอนุญาตท�าประมงพาณิชย์ก่อนจึงจะขอฟื� นฟูกิจการได้ เพื�อเป็นการช่วยเหลือลูกหนี� ที�ประกอบอาชีพ
ประมงให้ได้รับการฟื� นฟูกิจการ 

5.2.3 ให้ก�าหนดจ�านวนหนี� ขั�นต� �าที�จะร้องขอฟื� นฟูกิจการของอาชีพประมงไว้เป็นบท

เฉพาะจากการฟื� นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
จากการวิเคราะห์การขอฟื� นฟูกิจการของผู้ประกอบอาชีพประมง พบว่าการก�าหนดจ�านวนหนี�

ที�จะขอฟื� นฟูกจิการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม จ�านวนไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาทนั�นเป็นจ�านวนหนี�ขั�น
ต��าที�สูงเกินไป เนื�องจากไม่สอดคล้องกับรายได้จากการประกอบอาชีพประมง เนื�องจากการกิจการประมง
กิจการประมงนั�นรายได้ขึ�นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ไม่สามารถหารายได้ตลอดทั�งปี และไม่สามารถก�าหนด
ได้ว่าจะมีรายได้เท่าไหร่ในแต่ละปีไม่เหมือนกับกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอื�น จึงควรต้อง
ก�าหนดจ�านวนหนี� ให้เหมาะสมกับรายได้ของกิจการประมง เพื�อให้ลูกหนี�ที�ประกอบอาชีพประมงมีโอกาส
ได้เข้าสู่กระบวนการฟื� นฟูกิจการ  

ผู้เขียนจึงเหน็ควรให้ก�าหนดจ�านวนหนี� ขั�นต��าที�จะร้องขอฟื� นฟูกิจการของอาชีพประมงไว้เป็น
บทเฉพาะจากการฟื� นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที� 
9) ฉบับแก้ไขเพิ�มเติม พุทธศักราช 2559 หมวด 3/2 โดยก�าหนดให้มีจ�านวนหนี�ไม่น้อยกว่าหนึ�งล้านบาท 
ตามกฎหมายล้มละลาย เนื�องจากผู้ประกอบอาชีพประมงถือเป็นบุคคลธรรมดาเช่นเดียวกันกับลูกหนี� ใน  
คดีล้มละลาย เพื�อให้เหมาะสมกับรายได้จากการประกอบอาชีพประมง  

หากมีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นแล้ว ย่อมท�าให้ผู้ประกอบอาชีพ
ประมงได้รับการฟื� นฟูกิจการ เป็นการเปิดโอกาสให้ลูกหนี� ที�ประกอบอาชีพประมงที�ประสบปัญหาทาง
การเงินชั�วคราวให้ได้รับการฟื� นฟูกิจการ และไม่ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลาย หากมีช่องทางที�จะฟื� นฟู
กิจการได้ ซึ�งส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของไทย 
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