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การบังคับคดีลมละลาย ของสหราชอาณาจักร 

 อธิบายถึงระบบกฎหมายของสหราชอาณาจักร ถึงการทําอยางไรในการจําหนายทรัพยสินในคดี

ลมละลาย เพ่ือสรางความม่ันใจใหแกระบบธุรกิจ มีหลายวิธี แต 1 ในหลายวิธี คือ การขายทอดตลาด เพราะ

ทุกคนมีสิทธิเขาสูราคา แตวิธีการจําหนายโดยวิธีการขาย อาจไมใชวิธีการท่ีไดราคาท่ีดีท่ีสุด  แตแสดงถึงวิธีใน

กระบวนการลมละลายเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด สําหรับเจาพนักงานพิทักษทรัพยในสหราชอาณาจักร               

มีกฎระเบียบและกฎหมายควบคุมมาก เพราะทํางานกับ World Bank และอีก 30 ประเทศ 

 การนําเสนอแบงออกเปน 3 ชวง คือ 

-  บทบาท ภารกิจกฎหมายท่ีเก่ียวของของเจาพนักงานพิทักษทรัพย (นําเสนอโดยคุณ เจฟ) 

-  ระบบคอมพิวเตอรท่ีเจาพนักงานพิทักษทรัพยใชในสหราชอาณาจักร การแสดงใหเห็นถึงระบบท่ี

เจาพนักงานพิทักษทรัพยในสหราชอาณาจักร (นําเสนอโดยคุณ พอลลา) 

-  ลักษณะการขายทอดตลาดแบบรวมไมขายเปนชิ้น  การขายทรัพยสินของบริษัทเปนชิ้น   (นําเสนอ

โดยคุณ แดเนียล) 
 

1. การคัดเลือก แตงตั้ง รายได คาตอบแทน ของเจาพนักงานพิทักษทรัพยในประเทศอังกฤษ 

 สืบเนื่องมาจากเจาพนักงานพิทักษทรัพย มีอํานาจหนาท่ีดูแลทรัพยสินตางๆ ของลูกหนี้ในคดี

ลมละลาย ทําใหผูท่ีจะเขามาเปนเจาพนักงานพิทักษทรัพยตองมีคุณสมบัติสูง คือ ตองจบการศึกษาปริญญาตรี 

มีประสบการณในหนาท่ี ตองข้ึนทะเบียนคลายทนายความอาชีพ มีจริยธรรม ซ่ือสัตย มีความเปนธรรม ตอง

ไดรับใบอนุญาตโดยมีการตรวจสอบคุณสมบัติกอนภายหลังไดรับใบอนุญาต ตองแสดงวามีใบอนุญาตการ

ปฏิบัติงานเปนเจาพนักงานพิทักษทรัพย เนื่องจากใบอนุญาตดังกลาวมีกําหนดระยะเวลา ตัวใบอนุญาตนี้จะมี

กลไกควบคุมกํากับดูแลโดยรัฐ วาเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบท่ีกําหนดไวโดยรัฐ

หรือไม ใบอนุญาตจึงมีอายุการใชปตอป เปนการพิจารณาเปนรายปๆ ไป 

 ในการศึกษาดูงานจะพิจารณาในเรื่องบริษัทฯ ในประเทศอังกฤษลมละลาย ไมพูดถึงบุคคลลมละลาย 

งานของเจาพนักงานพิทักษทรัพยประเทศอังกฤษไมใชการขายทอดตลาดทรัพยเทานั้น แตตองจัดการเยียวยา

ใหบริษัทฯ ดําเนินกิจการตอไปไดอีกดวย 

 การตั้งเจาพนักงานพิทักษทรัพยแตงตั้งได 2 วิธี คือเปนการดําเนินการทางศาล และอีกกระบวนหนึ่ง

คือ ไมใชศาล ไมวากระบวนการใดท่ีจะใหเจาหนี้เปนผูจัดการกําหนดคาตอบแทนของเจาพนักงานพิทักษทรัพย 

หลักการคือ เจาหนี้ของลูกหนี้ผูลมละลายจะมีอํานาจเลือกเจาพนักพิทักษทรัพย วาใครมีคุณสมบัติเหมาะสมใน

การดําเนินกระบวนการลมละลาย เรื่องคาตอบแทนในการปฏิบัติงานเปนเรื่อง เจาหนี้กําหนดจายให การ

กําหนดคาตอบแทนข้ึนอยูกับมูลคาทรัพยสินของลูกหนี้ท่ีขายไดดวย เม่ือเจาหนี้เปนผูกําหนดคาตอบแทนให

เจาพนักงานพิทักษทรัพย จึงเปนการจูงใจเจาพนักงานพิทักษทรัพยในการปฏิบัติงานซ่ึงปจจัยในการกําหนด

คาตอบแทนของเจาพนักงานพิทักษทรัพย จะพิจารณารวมไปถึงความลึกล้ําซับซอน ประสิทธิภาพของเจา

พนักงานพิทักษทรัพย  การรวบรวมทรัพยสินของลูกหนี้ของเจาพนักงานพิทักษทรัพย ระบบการดําเนิน

กระบวนพิจารณาคดีลมละลายของอังกฤษเปนการออกแบบมาเพ่ือลดภาระของศาล   ซ่ึงตางจากประเทศไทย

ท่ีตองดําเนินกระบวนพิจารณาโดยศาล  เนื่องจากระบบกระบวนพิจารณาคดีลมละลายของประเทศอังกฤษมุง
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ความประสงคท่ีจะใหบริษัทลูกหนี้ฯ  ผูลมละลายสามารถท่ีจะดําเนินกิจการตอไปได    จนเปนลักษณะดูแล

รักษาเยียวยาผูปวยไดทันที การรักษาธุรกิจไวไดจะชวยสรางความม่ันใจทางเศรษฐกิจของประเทศ ยกตัวอยาง

เชน บริษัทไครสเลอร เจนเนอเรชั่นมอเตอร ของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีประสบภาวะขาดทุน ไดรับการเยี่ยว

ยาโดยปรับปรุงโครงสรางหนี้ ปรับบัญชีงบดุลเพ่ือรักษาการจางงานไว เพ่ือใหกิจการดําเนินการได ซ่ึงในระบบ

อังกฤษก็ไดใชวิธีการดังกลาวเพ่ือชวยเหลือธุรกิจใหดําเนินตอไปได 

 ในประเทศอังกฤษมีเจาพนักงานพิทักษทรัพยประมาณ 1,700 คน บางคนเปนเจาพนักงานพิทักษ

ทรัพยอิสระไมสังกัดบริษัทใด แตสวนใหญจะรวมตัวกันเปนลอวเฟรม สํานักงานกฎหมาย Zolto Cooper ท่ี

ศึกษาดูงาน มีเจาพนักงานพิทักษทรัพย 50 ทาน บางบริษัทฯ มีมากกวานี้ในทางดําเนินการ เจาพนักงาน

พิทักษทรัพยประเทศอังกฤษ จะมีหนวยราชการดูแลกํากับการปฏิบัติงานหนวยงานท่ีกํากับดูแล เจาพนักงาน

พิทักษทรัพยจะข้ึนตรงกับรัฐบาล การปฏิบัติงานของเจาพนักงานพิทักษทรัพย นอกจากจะมีกฎหมาย

ลมละลาย ซ่ึงมีลักษณะเหมือน พระราชบัญญัติลมละลายของประเทศไทยแลว ยังใช Statements of 

Insolveney Practice เปนคูมือปฏิบัติงานของเจาพนักงานพิทักษทรัพย เพ่ือใชเปนกรอบอุดชองวางทาง

กฎหมายและเพ่ือใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยปฏิบัติหนาท่ีโดยชอบ  นอกจากกฎหมายดังกลาวแลว ยังมีคูมือ

เก่ียวกับจริยธรรมของเจาพนักงานพิทักษทรัพยดวย ซ่ึงลูกหนี้เปนตัวกําหนดใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย

ปฏิบัติงานดวยความสุจริตเปนธรรม และดําเนินการอยางมืออาชีพ  หากเจาพนักงานพิทักษทรัพยไมปฏิบัติ

ตาม Statement of Insolveney Practice และจริยธรรมของเจาพนักงานพิทักษทรัพย จะไดรับการ

ดําเนินการทางวินัย โดยหนวยงานกํากับดูแล ปจจุบัน อยูระหวาง update กฎหมายใหม คาดวาจะเสร็จ

สมบูรณในป ค.ศ. 2016  เนื่องจาก Statement of Insolveney Practice ท่ีกําหนดวิธีการปฏิบัติงานของ

เจาพนักงานพิทักษทรัพยออกมาจากตัวแทนของเจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูปฏิบัติงาน ดังนั้นหลักเกณฑ 

วิธีการปฏิบัติงานจึงเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 เนื่องจากในการประกอบการเปนเจาพนักงานพิทักษทรัพยตองไดรับใบอนุญาต ทําใหตองมีกลไกการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาพนักงานพิทักษตางก้ัน ตามอัตราสวนของแตละสีในวงกลม เพ่ือใหประชาชน

เชื่อใจวามีการดําเนินกระบวนพิจารณาเปนไปตามกฎหมาย เม่ือมีกลไกกํากับดูแลหลายกลไก จึงทําใหยากใน

การดูมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปจจุบันไดมีการจัดตั้งองคกรกลางเขามาดูแลตรวจสอบ วีการกํากับดูแล

ตรวจสอบ ดูวีการทํางานท่ีออฟฟศ  ตรวจสอบสํานวนคดีวาทําไปตามหลักเกณฑ กําหมายหรือไม ซ่ึงสํานักงาน

กฎหมาย Zolfo Cooper ท่ีเขามาศึกษาดูงานก็ไดรับการตรวจสอบ ซ่ึงผลการตรวจสอบผานไปไดดวยดี หาก

ผลการตรวจสอบไมถูกตองตามหลักเกณฑ กฎหมาย จะถูกลงโทษทางวินัย  การตรวจสอบกํากับดูแล และใช

วิธีสุมตรวจคดีใดก็ได เพ่ือพิจารณาวาการดําเนินการปฏิบัติงานของเจาพนักงานพิทักษทรัพยนั้น ขัดตอ

กฎหมาย และจริยธรรม หรือไม กรณีคดีมีผลประโยชนทับซอน กรรมการกํากับดูแลตรวจสอบ ก็สามารถเรียก

เจาพนักงานพิทักษทรัพยมาสอบได กลไกการตรวจสอบ เปนเรื่องท่ีเจาพนักงานพิทักษทรัพย จะตองซ่ือสัตย

ตอเจาหนี้ การปฏิบัติงานตองไมทําใหเกิดความเคลือบแคลงกับศาล เจาหนี้ และรัฐบาล  เพราะการดําเนินคดี

ลมละลายมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ  กระบวนการทางวินัย เปนการดําเนินการเพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานของเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนไปอยางโปรงใส แตละปจะมีการจัดทํารายงานกรณี เจาพนักงาน
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พิทักษทรัพยไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของเจาพนักงานพิทักษทรัพยดวย  การลงโทษทางวินัย  กรรมการกํากับ

ดูแลตรวจสอบอาจมีคําสั่งใหเพิกถอนใบอนุญาตการปฏิบัติงานเปน         เจาพนักงานพิทักษทรัพย  หรืออาจ

มีคําสั่งใหปรับปรุงการทํางาน ซ่ึงหากถูกคําสั่งปรับปรุงการทํางานอีกอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตได ซ่ึงในป ค.ศ.

2013 มีเจาพนักงานพิทักษทรัพย 2 คน ถูกเพิกถอนใบอนุญาตไมใหเขาเก่ียวของกับการดําเนินคดีลมละลาย 

นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถยื่นคํารองเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาพนักงานพิทักษทรัพยตอรัฐ ไดเชน 

กรณีมีการรองเรียนเจาพนักงานพิทักษทรัพยคนใด เจาพนักงานพิทักษทรัพยท่ีถูกรองเรียนจะตองยื่นคําชี้แจง

วาทําหรือไม จริงตามขอรองเรียนหรือไม ภาระการพิสูจนความผิดอยูท่ีตัวเจาพนักงานพิทักษทรัพยเอง ซ่ึงใน

รายงานผลการตรวจสอบคณะกรรมการกํากับดูแล         เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะมีรายงานการยื่นคํารอง

สถิติคดีรองเรียนดวย ในป ค.ศ. 2013  มีเรื่องรองเรียน 718 เรื่อง มี 28 เรื่องท่ีเจาพนักงานพิทักษทรัพยผู

ถูกรองเรียนถูกดําเนินการทางวินัยเพ่ือสรางความโปรงใสเปนธรรมในการปฏิบัติงานของเจาพนักงานพิทักษ

ทรัพย นอกจากเจาพนักงานพิทักษทรัพยท่ีไมปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมจะถูกลงโทษทางวินัยแลว อาจ

ถูกดําเนินคดีอาญาดวย ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดไววา การกระทําเปนความผิด โดยหลักทางวิชาชีพ หาก

เจาหนี้ไดรับความเสียหายถาไมใชเปนการกระทําสวนตัว บริษัทท่ีเจาพนักงานพิทักษทรัพยสังกัดอยู จะเปน

ผูรับผิดชอบชําระคาเสียหายท่ีเกิดข้ึน คดีท่ีมีการดําเนินคดีกับเจาพนักงานพิทักษทรัพยสวนใหญจะเปนกรณีท่ี

เจาพนักงานพิทักษทรัพย ปฏิบัติหนาท่ีแลวทําใหทรัพยสินท่ีเจาหนี้มีสิทธิไดรับชําระหนี้เสียหาย หรือไดรับ

ชําระหนี้ไมเพียงพอ จากการท่ีศาลและเจาหนี้มีสิทธิเลือกบุคคลท่ีจะเขามาปฏิบัติหนาท่ีเปนเจาพนักงานพิทักษ

ทรัพยในคดีลมละลายได   จึงทําให         เจาพนักงานพิทักษทรัพยท่ีปฏิบัติงานตองปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ  

เจาพนักงานพิทักษทรัพยท่ีไมเปนมืออาชีพจึงคอนขางนอย 
 

 2. Insolvency Practitioners System หรือ IPs 

Insolvency Practitioners System เปนระบบคอมพิวเตอรซ่ึงใชบันทึกขอมูลในคดีลมละลายของ

ประเทศอังกฤษ โดยผูกํากับควบคุมดูแลจะเปนผูกําหนด และเขามาดูในระบบคอมพิวเตอรดังกลาวดวย  

Insolvency Practitioners System ประกอบไปดวย 

1. Transaction Processing 

2. Diary 

3. Statutory documents 

4. Letter packs 

5. Contacts 
 

ระบบ Insolvency Practitioners System เปนระบบท่ีใชแพรหลายในอังกฤษ ระบบนี้เจาพนักงาน

พิทักษทรัพยสามารถปรับไดตามความเหมาะสมของคดี ระบบพัฒนามาเพ่ือใชบันทึกการทําธุรกรรมในคดี การ

จายเงินในคดีใหแกผูเก่ียวของ มีการพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง  ระบบนี้เปนกลไกในการตรวจสอบดูแล             

เจาพนักงานพิทักษทรัพยของผูตรวจสอบควบคุมดูแลดวย โดยทํา Transaction Processing จัดทํารายงาน

ของเจาพนักงานพิทักษทรัพย เพ่ือใหผูตรวจสอบสามารถเขาไปตรวจสอบในระบบงานของเจาพนักงานพิทักษ
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ทรัพยได แตหลักฯ ท่ีผูตรวจสอบดูแลเขาไปตรวจสอบคือ Diary ซึงเจาพนักงานพิทักษทรัพยใชบันทึกกําหนด

ระยะเวลาในการดําเนินการในชวงเวลาปฏิบัติงาน นอกจากนี้เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะตองดําเนินการ 

Statutory documents คือ ตองเตรียมเอกสารการดําเนินคดีเพ่ือใหศาลหรือใหคูความ โดยเอกสารดังกลาว

จะถูกผลิตจากคอมพิวเตอรโดยอัตโนมัติ ระบบจะพัฒนาข้ึนเรื่อยๆเพ่ือใชควบคุมการปฏิบัติงานในคดี

ลมละลายท้ังคดี ปจจุบันสามารถพัฒนาอยางกาวกระโดด คือ การจายเงินในคดีไดถูกบันทึกในระบบ 

Insolvency Practitioners System (IPs) แลวในมุมมองผูตรวจสอบแลวบริษัทจะตองดําเนินการคดีใหเกิด

ความเชื่อม่ันวา ไดปฏิบัติงานโดยถูกตองตามกฎหมาย และการจายเงินในคดีใหแกเจาหนี้ตองถูกตองและ

รวดเร็ว นอกจากนี้ในการออกเอกสารแจงนายทะเบียน Letter packs ตางๆ ทางเจาพนักงานพิทักษทรัพยก็

จะตองออกหนังสือแจงตามแบบในระบบงาน หากออกหนังสือแจงโดยมิใชแบบในระบบงาน เอกสารอาจถูกตี

กลับได เนื่องจากระบบงานเปนระบบท่ีใหญ จึงจะมีขอมูลเก่ียวกับ ลูกหนี้ ผูแทนบริษัท ผูเก่ียวของ ขอมูล

ทรัพยสินลูกหนี้ หลักฐานทางการเงิน สมุดบัญชีแสดงทรัพยสินของบริษัท และขอมูลท่ีเก่ียวของ ระบบนี้

นอกจากจะใชติดตามทรัพยสินของลูกหนี้ในคดีลมละลายแลว การทํารายงานเอกสารเสนอศาล หรือเสนอ

เจาหนี้ก็ใชระบบนี้ ประโยชนของระบบนี้คือ ทําใหสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานในคดี และทราบ

เหตุขัดของตางๆ ในคดีและสํานวนคดี 

 การจัดจําหนายทรัพยสินคดีลมละลายในประเทศอังกฤษ  

 เม่ือเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดรับการแตงตั้งแลว เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะเขาดําเนินกิจการธุรกิจ

นั้นๆ ผูบริหารบริษัทลูกหนี้จะถูกระงับอํานาจไว หนาท่ีเจาพนักงานพิทักษทรัพยในกระบวนการฟนฟูคือ 

going concern จําหนายทรัพยท้ังหมดท้ังธุรกิจไมแยกขาย แมวาบริษัทจะยังปฏิบัติงานอยูก็ขายกิจการได ใน

คดีลมละลายของประเทศอังกฤษใชเวลาการจําหนาย 6 – 12 สัปดาห การจําหนายกิจการจะเร็วกวาการ

จําหนายทรัพยสินของธนาคารหรือกิจการอ่ืนๆ 

 1. กระบวนการฟนฟูโดยการจําหนายทรัพยสินท้ังกิจการ  

 เจาพนักงานพิทักษทรัพย จะรวบรวมขอมูลเก่ียวกับทรัพยสินบริษัทฯลูกหนี้ สงไปใหผูมีอํานาจซ้ือ

กิจการนั้นๆ โดยเจาพนักงานพิทักษทรัพยจะพิมพประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ หรือสื่อท่ีสามารถใหขอมูลผู

มีอํานาจซ้ือ เม่ือผูมีศักยภาพซ้ือไดรับขาวก็จะทําหนังสือแสดงความประสงคเขาซ้ือทรัพยหลังจากนั้น เจา

พนักงานพิทักษทรัพยจะตรวจสอบขอเสนอท่ีไดรับ และคัดเลือกเฉพาะผูมีศักยภาพเพียง 2 - 3  รายในการ

เขาประมูลขายตอไป โดยเจาพนักงานพิทักษทรัพยจะใหขอมูลเชิงลึกใหแกผูมีศักยภาพดังกลาวเพ่ิมเติม เพ่ือใช

ประกอบการตัดสินใจ เม่ือผูซ้ือเห็นขอมูลในครั้งนี้ก็จะทําหนังสือถึงเจาพนักงานพิทักษทรัพย ซ่ึงจะมีผลตาม

กฎหมายตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย ๆ จะเปนผูเลือกผูซ้ือเพ่ือทําขอตกลงซ้ือขายกิจการตอไป ระหวาง

ดําเนินการขายกิจการ เจาพนักงานพิทักษทรัพยมีอํานาจหนาท่ีดูแล ปฏิบัติงานกิจการนั้นไปพลางกอนใน

ระหวางท่ีเจาพนักงานพิทักษทรัพยดูแลกิจการมีประเด็นท่ีเจาพนักงานพิทักษทรัพยตองใหความสนใจ              

คือกิจการตองใชเม็ดเงินเทาใดเพ่ือมิใหธุรกิจชะงักงัน ในสวนผูจัดการแผนก เจาหนาท่ีในบริษัทซ่ึงตอง

ปฏิบัติงานเพ่ือใหกิจการประกอบกิจการตอไปได  เจาพนักงานพิทักษทรัพยตองประเมินบุคคลเหลานี้วาจะ

ดําเนินกิจการกับเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดหรือไม ในสวนปจจัยเรื่องเวลาก็สําคัญ ถาเจาพนักงานพิทักษ
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ทรัพยมีเวลาใหผูซ้ือตัดสินใจประเมินกิจการก็จะทําใหสามารถขายกิจการไดราคาดีและเหมาะสมยิ่งข้ึน เพ่ือ          

ผูซ้ือจะไดตรวจสอบขอมูล ศักยภาพธุรกิจนั้น  นอกจากนี้ยังมีปจจัยหลายปจจัยท่ีสงผลตอการขายกิจการ

ทรัพยสิน เชนระยะเวลาการขาย ขอมูลท่ีจะใหผูซ้ือ การรวมมือของพนักงาน กรรมการบริษัท กับเจาพนักงาน

พิทักษทรัพย ในการขับเคลื่อนกิจการ 

 2. การขายทรัพยสินคดีลมละลายใน Prepackaged Sales  (pre-packs) 

 ถาเปนการฟนฟูกิจการเริ่มตนจากการตั้งเจาพนักงานพิทักษทรัพย เพ่ือใหขอมูลผูซ้ือในการขาย

กิจการ แตวิธีนี้จะตางไป กระบวนการขายวิธีนี้จะขายทรัพยสินกอนเจาพนักงานพิทักษทรัพยเขาไป คือ มีการ

ทําสัญญาขายกันไวกอน เหตุผลท่ีสําคัญท่ีตองใชวิธี Prepackaged Sales เพราะตองการเม็ดเงินในระหวางเจา

พนักงานพิทักษทรัพยจะเขาบริหารงาน เพ่ือใหกิจการดําเนินธุรกิจตอไปได ปกติในกระบวนการลมละลาย

บริษัทฯไมมีอํานาจดําเนินกิจการตอไป ซ่ึงทําใหการโอนกิจการใหผูซ้ือเปนไปไมได การขายในกระบวนการ 

Prepackaged Sales ทําใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยไมมีโอกาสตรวจสอบ ซ่ึงอาจทําใหเกิดการใช Pre-packs 

ในทางท่ีผิด  ดังนั้นสภาอังกฤษและเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดหารือกันเพ่ือหาทางแกไข จึงทําใหเกิดมี

กฎหมายเขมงวดในเรื่อง Prepackaged Sales ใน Statement of Insolvency Practice 16 (SIP 16)               

ท่ีกําหนดใหตองจัดทํารายงานใหเจาหนี้ทราบวาการขายตามวิธี Pre-packs จะเกิดประโยชนตอเจาหนี้สูงสุดมี

องคประกอบ 5 องคประกอบ คือ 

1. Initial Introduction. 

2. Pre – appointment considerations. (considerations) 

3. Marketing of business and assets. 

4. Valuation of business and assets. 

5. The transaction 

เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะเขาไปตรวจสอบการขายโดยวิธี Prepackaged วาทําไมตองขายโดยวิธี 

Pre-packs  การขายโดย Pre-packs ดีกวาวิธีอ่ืนอยางไร (ควรใชวิธีนี้มากกวาการชําระบัญชี หรือวิธีการขาย

อ่ืนอยางไร) ในรายงานจะตองระบุถึงการประเมินราคาทรัพยใครเปนผูประเมิน ราคาประเมินเทาใด การทํา

ธุรกรรมใครเปนผูซ้ือ และซ้ือไปในราคาเทาใด 
 

ผลดีของการขาย Prepackaged Sales 

1. มูลคาของกิจการท่ีจะขายไดเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีโอกาสท่ีจะไดพูดคุยกับผูมีสวนไดเสียในคดี 

2. ราคาเหมาะสม เพราะกระบวนการทํา Marketing ใชเวลาเหมาะสมในราคาสมเหตุสมผล 

3. การขายตาม Pre-packs เม่ือตั้งเจาพนักงานพิทักษทรัพย  เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะโอนขาย

ทรัพยสินใหแกผูซ้ือตามกฎหมายโดยมีทนายความเขาชวย และไมตองไดรับอนุญาตจากศาล และ            

ไมตองรับผิดชอบในการกระทํา เพราะเปนการทําตามหนาท่ี 
 

ในประเทศอังกฤษกระบวนการฟนฟูโดยการจําหนายทรัพยสินท้ังกิจการไดรับความนิยมมากกวา

กระบวนการขายระบบ Prepackaged 
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การจําหนายทรัพยสินในคดีลมละลายของประเทศอังกฤษจะมีวิธีการท่ีแตกตางกันไป เชน  สิ่งของท่ี

จับตองได , สิ่งของท่ีจับตองไมได , คาลิขสิทธิ์ , หลักประกันตาง ๆ , หลักประกันลอย , หุน , กิจการ (กรณีเอา

กิจการมาเปนหลักประกัน) , สินคาไมใชหลักประกัน ไมวาจะเปนเจาพนักงานพิทักษทรัพยท่ีไดรับแตงตั้งโดย

กระบวนการใดก็ตาม จะมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระยะเวลา ขายทอดตลาดทรัพย อํานาจในการ

ขายเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด และกฎหมายยังไดกําหนดหนาท่ีของเจาพนักงานพิทักษทรัพย วาจะตอง

ดําเนินการโดยสุจริต และตองคํานึงวาวิธีใดดีท่ีสุดสําหรับเจาหนี้ โดยเจาพนักงานพิทักษทรัพยจะตองรายงาน

ผลดําเนินการตอเจาหนี้ดวย เจาหนี้มีสิทธิคัดคานไดถาไมพอใจ ราคาขายทอดตลาดหรือขายใหบุคคลท่ี               

ไมถูกตอง 

3. การขายแบบ Private 

เปนการขายท่ีมีขอตกลงการขายกับเอกชนดวยกัน ทรัพยสินท่ีขายโดยวิธีนี้เชน พวกอสังหาริมทรัพย 

ท่ีดิน ซ่ึงเจาพนักงานพิทักษทรัพยเชื่อวาถาขายใหบุคคลนั้นแลว จะไดราคาสูงสุด เพ่ือใหการขายไดราคาสูงจึง

ตองมีผูประเมินราคาท่ีประกอบวิชาชีพประเมินราคาทรัพยสิน ผูซ้ือจะเสนอราคาเขามากอนทําการขาย

ทอดตลาดทรัพยสิน เชน การขายทรัพยสินกรรมสิทธิ์รวมระหวางสามี-ภริยา การถือกรรมสิทธิ์รวมถือวามีสวน

ไดเสียของเจาของกรรมสิทธิ์รวมอยูดวยใน Statement of Insolvency Practice   ขอ 13 จึงกําหนดวา     

การขายทอดตลาดทรัพยใหแกผูมีสวนเก่ียวของกับลูกหนี้ขายได หากขายในราคาท่ี   สูงกวาท่ีจะเปน             

และเจาพนักงานพิทักษทรัพยจะตองรายงานการขายใหผูตรวจสอบทราบดวย 

4. การขายทรัพยแบบย่ืนซองประกวดราคา 

การขายทรัพยโดยยื่นซองประกวดราคาเปนการขายใหบุคคลเปนกลุมๆ โดยจะมีการประเมินราคา

ทรัพย และวางหลักเกณฑ การขายใหผูซ้ือทรัพย หลังจากประเมินราคาก็จะแจงใหผูสนใจซ้ือยื่นหนังสือ ซอง

ประกวดราคา (มี Date time) เพ่ือคัดเลือกวาใครใหราคาดีท่ีสุด ( Best offer) การขายจะเปนผลดีแกเจาหนี้

ท่ีสุด การขายโดยการประมูลราคาเปนการขายโดยโปรงใส 

5. การขายโดยวิธี Online option 

เปนการขายใน Internet สะดวกตอการขายขอดีคือเขาถึงผูซ้ือไดมากข้ึน 

6. การขายโดยมีผูเช่ียวชาญมาชวยในการขายทอดตลาด 

เปนการขายทรัพย จําพวก เพชร พลอย โดยตองมีผูเชี่ยวชาญมาชวยดูแลการขายทอดตลาด 

7. การขายโดยการโอนสิทธิเรียกรองของลูกหนี้ 

เปนการขายโดยเจรจาขายกันตรงๆ โดยเจาพนักงานพิทักษทรัพยจะเปนผูดําเนินการตอไป ถาเปน

การขายหนี้ธุรกิจซับซอนหลายประเภทท่ีอยูในกิจการ ตองมีผูเชี่ยวชาญการขายดวย เพ่ือใหไดราคาดีท่ีสุด          

แตหากมีการขายสิทธิเล็กๆนอยๆ ก็อาจจะไปทํานอกกระบวน 

8. การขายทรัพยสินทางปญญา Intellectual Property  โดยวิธีใดเพ่ือ 

เม่ือตั้งเจาพนักงานพิทักษทรัพยแลว เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะตองคํานึงวาจะขายใหราคาสูงสุด 

โดยเจาพนักงานพิทักษทรัพยจะตองพูดคุยกับเจาของทรัพยสินทางปญญา และตองไดรับความรวมมือกับ

ผูเชี่ยวชาญ และผูทําการตลาด เพ่ือใหไดรับ 
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จากการศึกษาดูงานในวันดังกลาวจะเห็นไดวา  ในประเทศอังกฤษใหความสําคัญเก่ียวกับระบบ

กฎหมายลมละลายอยางมาก  เนื่องจากประเทศอังกฤษเปนประเทศท่ีมีการดําเนินการทางธุรกิจสูง               

ความนาเชื่อถือในเรื่องเก่ียวกับสถานะทางธุรกิจจึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง จึงจําเปนท่ีจะตองใหความสําคัญกับ

กฎหมายลมละลายอยางยิ่งยวด  เพราะกฎหมายลมละลายไมไดหมายถึงเฉพาะการขายทอดตลาดทรัพย

เทานั้น  แตตองจัดการเยียวยาใหบริษัทฯ ดําเนินกิจการตอไปไดอีกดวย 

การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีลมละลายของประเทศอังกฤษมีความแตกตางจากประเทศไทยหลาย

ประการ  ซ่ึงในสวนท่ีไดศึกษาดูงานจะเห็นไดวา  เจาพนักงานพิทักษทรัพยตามพระราชบัญญัติลมละลาย  

พุทธศักราช 2483 นั้นเปนเจาหนาท่ีของรัฐเทานั้น   แตสําหรับประเทศอังกฤษแลวจะมีเจาพนักงานพิทักษ

ทรัพยในสวนภาคเอกชนเพ่ิมเขามา  ซ่ึงก็มีวิธีการคัดกรองและคัดสรรบุคคลท่ีจะเขามาเปนเจาพนักงานพิทักษ

ทรัพยซ่ึงเปนผูท่ีจะมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินการตามกฎหมายลมละลายใหเปนไปตามเจตนารมณ

ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษเพ่ือใหสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอังกฤษสามารถเดินตอไปไดอยาง

คลองตัว  สรางความเชื่อม่ันใหกับบุคคลท้ังในประเทศและตางประเทศท่ีจะเขามาดําเนินธุรกิจภายในประเทศ

อังกฤษ  อันนี้มีความแตกตางจากกฎหมายไทย  เนื่องจากบุคคลท่ัวไปมักมองและมีความเขาใจวากฎหมาย

ลมละลายเปนเครื่องมือสุดทายท่ีจะบังคับลูกหนี้ในกรณีท่ีลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ไดแลว  มิไดมีความหมาย

ในลักษณะของการเยียวยาลูกหนี้ใหสามารถกลับไปดําเนินการทางธุรกิจไดอีกครั้งจนตองออกกฎหมายในเรื่อง

ฟนฟูกิจการออกมา  แตกฎหมายอังกฤษกลับมีความแตกตางออกไป  เพราะกฎหมายเปดโอกาสใหลูกหนี้

สามารถท่ีจะมาขอใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสินของตนไดแมไมตองผาน

กระบวนการทางศาล  เพ่ือใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยจัดการทรัพยสินของตนเพ่ือแบงใหแกบรรดาเจาหนี้

ท้ังหลายไดอยางรวดเร็ว  และอาจทําใหลูกหนี้สามารถดําเนินการทางธุรกิจตอไปไดอยางตอเนื่อง                

ดังนั้น  คุณสมบัติ  และความสามารถของบุคคลท่ีจะเปนเจาพนักงานพิทักษทรัพยจึงมีความสําคัญ  และจาก

การศึกษาดูงานจะพบวา  เจาพนักงานพิทักษทรัพยของประเทศอังกฤษจะเปนบุคคลท่ีมีความสามารถในการ

บริหารจัดการทรัพยสินออกมาในรูปของผลกําไรจากทรัพยสินท่ีมีอยู  ท้ังนี้ผลกําไรมิไดหมายความถึงมีรายได

มากกวาตนทุนเพียงอยางเดียว  แตยังหมายรวมถึงความรวดเร็วในการจําหนายทรัพยสินของลูกหนี้

เปรียบเทียบกับราคาหรือความคุมคาดวย  ซ่ึงอันนี้แตกตางจากเจาพนักงานพิทักษทรัพยในประเทศไทยท่ีมัก

มองการจัดการทรัพยสินของลูกหนี้วาเปนเพียงแบบพิธีท่ีจะตองปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้น  อีกท้ัง

สถานะของเจาพนักงานพิทักษทรัพยในประเทศไทยเปนเพียงเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีกรอบในการปฏิบัติงาน

คอนขางจํากัด  และมีความสามารถหรือประสบการณในการจัดการทรัพยสินนอยกาวาภาคเอกชน  จึงทําให

การจัดการทรัพยสินของเจาพนักงานพิทักษทรัพยในประเทศไทยไมคอยมีประสิทธิภาพท้ังในดานความเร็ว  

และมูลคาหรือความคุมคาจากการจัดการทรัพยสิน 

นอกจากเรื่องคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะเขามาเปนเจาพนักงานพิทักษทรัพย  และฐานะของเจา

พนักงานพิทักษทรัพยท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนท่ีตางกันแลว  การท่ีเจาพนักงานพิทักษทรัพยของประเทศ

อังกฤษเปนภาคเอกชนนั้น  จะกอใหเกิดการแขงขันกันระหวางเจาพนักงานพิทักษทรัพยดวยกัน  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งดังท่ีไดกลาวไป  หากเจาพนักงานพิทักษทรัพยภาคเอกชนใดท่ีมีความสามารถในการบริหารจัดการ
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ทรัพยสินไดดี  ก็จะไดรับความไววางใจใหดําเนินการในคดีลมละลายท่ีมากข้ึนและนํามาซ่ึงรายไดจากการ

ดําเนินการดังกลาว  ดังนั้น  เจาพนักงานพิทักษทรัพยประเทศอังกฤษจึงมีการแขงขันกันสูงทําใหเกิดผลดีกับ

ลูกหนี้  และดวยเหตุผลท่ีมีการแขงขันกันสูงดังกลาว  ทําใหเกิดระบบการบริหารจัดการในกลุมเจาพนักงาน

พิทักษทรัพยเพ่ือตรวจสอบวา  เจาพนักงานพิทักษทรัพยแตละคนภายในสังกัดของตนมีการทํางานอยางไร  

เปนไปตามกรอบระยะเวลาหรือไม  ทําใหเกิดการสรางระบบควบคุมการปฏิบัติงานของเจาพนักงานพิทักษ

ทรัพย  ซ่ึงในสถานท่ีท่ีไดไปศึกษาดูงานจะใหระบบคอมพิวเตอรในการควบคุม  มีการเชื่อมโยงระบบให              

ผูควบคุมสามารถเห็นผลการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานของเจาพนักงานพิทักษทรัพยแต

ละรายได  ซ่ึงกรณีดังกลาวควรศึกษาและนํามาปรับเปนแนวทางในการชวยเจาพนักงานพิทักษทรัพยแตละคน

ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

ประเด็นสุดทายท่ีผูศึกษาดูงานเห็นวามีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับกระบวนการลมละลายของบริษัท  

คือ  การจําหนายทรัพยสินตาง ๆ ของบริษัท ฯ ลูกหนี้  ซ่ึงกฎหมายอังกฤษมีวิธีการจําหนายทรัพยสินของ

ลูกหนี้ถึง 8 วิธีดวยกัน  แมกฎหมายลมละลายของไทย  จะเปดกวางไวใหสามารถขายโดยวิธีอ่ืนนอกจากการ

ขายทอดตลาดก็ตาม  แตก็ไมไดอธิบายขยายความไววา  การขายโดยวิธีอ่ืนนอกจากการขายโดยวิธีการขาย

ทอดตลาดนั้น  มีวิธีใดบาง  และแตละวิธีมีการดําเนินการในแตละข้ันตอนอยางไรบาง  ซ่ึงจากการศึกษาดูงาน

แลว  ผูศึกษาดูงานมีความเห็นวา  การขายท้ัง 8 วิธีดังกลาวขางตนก็ตางมีขอดีขอเสียแตกตางกันออกไป            

แตสําหรับวิธีท่ีควรจะนํามาปรับใชในตอนนี้  ซ่ึงก็มีใหเห็นกันบางแลว  คือ  วิธีการประกวดราคา  ซ่ึงเปนวิธีท่ี

นาจะเปนผลดีกับลูกหนี้มาก  เนื่องจากการประกวดราคาจะเกิดข้ึนจากผูท่ีสนใจท่ีจะเขาซ้ือทรัพยนั้นโดย

เฉพาะเจาะจงมากกวาการขายทอดตลาด  และการประกวดราคาจะทําใหทรัพยสินท่ีขายโดยวิธีนี้ไดราคาสูง

กวาการขายทอดตลาด  ซ่ึงวิธีท่ีเห็นและปฏิบัติอยูในตอนนี้ไดแก  การประกวดราคาของกระทรวงการคลัง   

ซ่ึงผูศึกษาดูงานมีความเห็นวา  ควรนําวิธีประกวดราคาดังกลาวมาพิจารณาเพ่ือหาหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ

เพ่ือใหเกิดผลจริงตอไป  และนอกจากนั้นหากสามารถตั้งเจาพนักงานพิทักษทรัพยภาคเอกชนซ่ึงมี

ความสามารถเฉพาะการจัดการทรัพยสินนั้น ๆ โดยเฉพาะข้ึนมาได  ก็จะสามารถทําใหการจัดการทรัพยสิน

ของลูกหนี้ไดประโยชนอยางสูงสุดตอไป 
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