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บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 
 
 
 
 การแก้ไขปัญหาการลม้ละลายเป็นประเดน็ส าคญัที่แสดงให้เหน็ถงึความยากง่ายในการ
เข้าไปประกอบธุรกิจของนักลงทุน ซึ่งธนาคารโลกได้จดัท าการศึกษาวเิคราะห์ไว้ในรายงาน
ผลการวจิยั เรื่อง “Doing Business” เพื่อประกอบการตดัสนิใจของนักลงทุนและการให้สนิเชื่อ
ของสถาบนัการเงนิ โดยประเทศไทยมอีตัราการได้รบัช าระหนี้คนืรอ้ยละ 67.7 ถูกจดัให้อยู่ใน
ล าดบัที่ 23 ของโลกในเรื่องการแก้ไขปัญหาการล้มละลายในปี ค.ศ. 2016 ถอืว่าเป็นอตัราที่ต ่า
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศอื่นๆ อาท ิสหรฐัอเมรกิา องักฤษ ญีปุ่่ นและมาเลเซยี  

ปัจจยัส าคญัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการแก้ไขปัญหาการลม้ละลาย คอื กระบวนการ
ภายในของการล้มละลายที่ส่งผลต่อตัวชี้ว ัดในเรื่องของอัตราการได้รบัช าระหนี้คืน และ
ความสามารถในการรวบรวมทรพัยส์นิของเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัย์เป็นประเด็นส าคญัที่ต้อง
พจิารณาเป็นล าดบัแรก รายงานวจิยัฉบบันี้ กล่าวถงึกระบวนการรวบรวมและจดัการทรพัยส์นิ
ของบุคคลล้มละลายของประเทศไทย เพื่อศกึษากระบวนการภายในในการสบืคน้ ตดิตามและ
ตรวจสอบทรพัยส์นิของบุคคลล้มละลาย และจากการศกึษาวจิยัได้พบปัญหาและอุปสรรคของ
การบงัคบัคดลีม้ละลายของไทยใน 4 ประเดน็ปัญหาทีส่ าคญั กล่าวคอื  
 

 
(1) ปัญหาบทบญัญตัแิห่งกฎหมายลม้ละลายซึง่จ ากดัขอบเขตอ านาจของ    

เจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัยใ์นการเขา้ถงึขอ้มลูทรพัยส์นิของลกูหนี้   
(2) ปัญหามาตรการในการป้องปรามการยกัยา้ยถ่ายเททรพัยส์นิของลูกหนี้ ซึง่

กฎหมายลม้ละลายของไทยมบีทลงโทษ โดยเฉพาะโทษปรบัทีไ่มเ่หมาะสม
ต่อการหา้มปรามการฝ่าฝืนกฎหมาย  

(3) ปัญหาเชิงกระบวนการและกลไกในการบังคับคดีล้มละลาย ซึง่ปัจจุบัน   
กรมบังคับคดียังไม่มีระบบฐานข้อมูลกลาง หรือระบบสืบค้นเพือ่ใช ้         
ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามพนัธกจิ  

(4) ปัญหาเกีย่วกบัองค์กรทีบ่งัคบัใช้กฎหมาย ซึง่ปัจจุบนักรมบงัคบัคดยีงัไม่มี
หน่วยงานเฉพาะทีท่ าหน้าทีใ่นการสบืคน้และตรวจสอบทรพัยส์นิของบุคคล  
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จากประเดน็ปัญหาของระบบกฎหมายลม้ละลายของไทยเป็นทีม่าในการศกึษาวเิคราะห์
ระบบกฎหมายลม้ละลายของต่างประเทศ ไดแ้ก่ สหรฐัอเมรกิา องักฤษ ญี่ปุ่ นและมาเลเซยี และ
การศกึษากรอบของธนาคารโลกในเรื่อง “Doing Business” ซึ่งจดัอนัดบัความยากง่ายในการ
เขา้ไปประกอบธุรกจิในแต่ละประเทศโดยกล่าวถงึเรื่องการแก้ไขปัญหาล้มละลายว่าเป็นปัจจยั
ส าคญัประการหนึ่งที่วดัระดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ และศึกษาวิเคราะห์กรณี
คณะกรรมการธกิารสหประชาชาตวิ่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (UNCITRAL) ซึ่งมี
การวางหลกัการเกี่ยวกบักฎหมายลม้ละลายในลกัษณะที่เป็นกฎหมายเอกภาพ อย่างไรก็ตาม 
ทัง้สองกรณี มิได้กล่าวถึงกระบวนการภายในในเรื่องการบังคับคดีล้มละลาย ส าหรบัการ
วเิคราะห์กรณีประเทศกลุ่มตวัอย่าง 4 ประเทศ พบว่าทุกประเทศมสีถติกิารจดัอนัดบัการแก้ไข
ปัญหาการลม้ละลายในระดบัทีส่งูกว่าประเทศไทย โดยทุกประเทศทีน่ ามาศกึษาวเิคราะหข์า้งต้น
ยงัพบว่า มคีวามเหมอืนกนัในสาระส าคญัเกี่ยวกบักระบวนการภายในในการสบืค้นทรพัย์สนิ
ของบุคคล กล่าวคอื ทุกประเทศทีน่ ามาศกึษามรีะบบฐานขอ้มลูกลางจดัไวส้ าหรบัการสบืคน้และ
ตรวจสอบขอ้มลูทรพัยส์นิของบุคคล ส่งผลใหง้า่ยต่อการสบืคน้ขอ้มลูทรพัยส์นิของบุคคล และมี
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนผ่านการใช้เลขประกันสังคม 
นอกจากนี้ การจดัการทรพัย์สินของบุคคลล้มละลายในประเทศสหรฐัอเมรกิาและญี่ปุ่ นยงัมี
วธิกีารอื่นนอกเหนือจากการขายทอดตลาด คอื การใชว้ธิกีารประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทางปัญญา
มาปรบัใชก้บัการบงัคบัคด ี 
 ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรบัปรุงกระบวนการรวบรวมและจดัการทรพัย์สินของ
บุคคลลม้ละลายทีไ่ดจ้ากการวจิยัในครัง้สรุปไดด้งัต่อไปนี้  
 



 

ix 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการรวบรวมและจดัการทรพัยสิ์นของบคุคลล้มละลายของประเทศไทย 
ล าดบั ประเดน็ แนวทางการปรบัปรงุ 

1 กระบวนการภายในในการสบืคน้
ทรพัยส์นิในคดลีม้ละลาย 

 รวบรวมขอ้มลูทีจ่ าเป็นต่อการบงัคบัคดลีม้ละลายจากหน่วยงานหรอืองคก์รต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน  
 จดัท าระบบสบืคน้ (Search Engine) ทีส่ะดวกในการใชง้าน   

2 การประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทางปัญญา
เพื่อการบงัคบัคดลีม้ละลาย 

 พจิารณาการน าวธิกีารประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทางปัญญามาใช้ในการบงัคบัคดลีม้ละลาย     
 ก าหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทางปัญญาตามแนวทางทีเ่ป็นสากลนิยม  

3 ประเดน็เรือ่งขอบเขตอ านาจของ       
เจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัยภ์ายใต้
พระราชบญัญตัลิม้ละลายฯ  

 ทบทวนขอบเขตอ านาจของเจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัยใ์นพระราชบญัญตัลิม้ละลาย (มาตรา 117 – 123)  
 พิจารณาเพิ่มเติมบทบัญญัติที่ให้อ านาจอธิบดีกรมบังคับคดีมีอ านาจสัง่ให้บุคคลอื่นซึ่ งมิใช่ลูกหนี้

ด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ่งเพื่อช าระเงนิหรอืส่งมอบทรพัยส์นิ  
4 ทบทวนบทบญัญตัเิรือ่ง “การเพกิถอน

การฉ้อฉลของลกูหนี้”  
 ทบทวนมาตรการเพกิถอนการฉ้อฉลของลูกหนี้ภายใต้พระราชบญัญตัลิ้มละลาย โดยพจิารณาทบทวน

เรื่องการก าหนดระยะเวลาในการเพกิถอนการฉ้อฉลของลูกหนี้ หรอืขยายระยะเวลาในการเพกิถอนการ
ฉ้อฉลของลกูหนี้จากเดมิทีก่ าหนดไวห้นึ่งปีก่อนมกีารขอใหล้ม้ละลาย เป็นระยะเวลาเพิม่มากขึน้  

5 ทบทวนบทก าหนดโทษเรือ่งโทษปรบั
ของพระราชบญัญตัลิม้ละลายฯ   

 วางกลไกในการก าหนดโทษปรบัสงูสุดตามกฎหมายใหเ้พิม่ขึน้ไดต้ามดชันีราคาผูบ้รโิภคโดยอตัโนมตั ิ 

6 การพฒันากรมบงัคบัคดใีนเชงิการ
บรหิารจดัการ  

 จดัตัง้ส านักสืบค้นและตรวจสอบทรพัย์สิน สังกัดกรมบังคับคดี หรอืหน่วยงานสืบค้นทรพัย์สินเป็น
หน่วยงานเฉพาะดา้น 

 พจิารณาทบทวนการก าหนดอตัราและฐานเงนิเดอืนของบุคลากรกรมบงัคบัคดใีหส้อดคลอ้งและเท่าเทยีม
กบัหน่วยงานทางกฎหมายอื่นๆ  

 การเพิม่แรงจูงใจในการปฏบิตัหิน้าที่ อาท ิแรงจูงใจที่เป็นตวัเงนิ (Monetary Rewards) แก่บุคลากรของ
กรมบงัคบัคด ี  
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Executive Summary 
 
 
 
 Resolving insolvency is one of the primary indicators, as developed by the 
World Bank in the Doing Business report, to measure how the ease of doing business 
in each country worldwide. According to the report, the willingness of banks and 
investors to support new business depends a great deal on rules that govern failing 
business. As of 2016, Thailand’s is ranked 23rd in the world in term of resolving 
insolvency. Its recovery rate (cents on the dollar) is stood at 67.7 percent, which is a 
relatively low when compared to other countries, such as the Untied States, United 
Kingdom, Japan and Malaysia.  
 Recovery rates and capability of receivers to collect assets of debtors are at the 
heart of effective insolvency regimes, and cannot be considered in isolation from it. This 
report aims to examine the Thai bankruptcy system in terms of the debt collection 
system and its administrations to analyse its effectiveness and limitations. It is observed 
here that there are four major areas of controversies inherit within the Thai bankruptcy 
systems, thereby diluting its effectiveness. These include the following concerns:  
 

 
(1) Government officials have very limited scope of authority under the 

Thai bankruptcy law to gain access to information of debtors.  
(2) Fine imposed on the case of fradualent conveyance is considered to 

be minimal for deterring debtors’ frauds.  
(3) Procedural and administrative complications exist within the current 

regime. Specifically, the lack of database and searching platform has 
been a major cause of concerns for the Legal Execution Department 
to perform effectively and sufficiently.   

(4) Issues relating to regulatory body, which in this case the Legal 
Execution Department, has not yet have a special division for 
searching and investigating assets of a person.  
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This leads us to a study of bankruptcy systems in other countries, including 

United States, United Kingdom, Japan and Malaysia, as well as examining the World 
Bank’s report, so-called “Doing Business” which ranks countries for investment from 
their information on easement and difficulties in doing business, including resolving 
insolvency. The research report also considers the UNCITRAL’s model law on 
insolvency/bankruptcy system. Nonetheless, it is observed that both World Bank and the 
UNCITRAL do not address a detailed explantion of procedure for bankruptcy 
enforcement. It is also suggested that US, UK, Japan and Malaysia are ranked higher 
than that of Thailand in term of resolving insolvency. One thing in common among 
those countries; their bankruptcy systems have conherent, workable procedures. 
Specifically, in those countries, a system for searching and tracking information on 
assets of an individual are available. These also include a system that links all 
information among public and private entities through the application of social security 
number. In addition to that, U.S. and Japan cases are interesting as they assess for IP 
valuation in order to enforce the bankrupt apart from the sale by auction.  
 Recommendations for strengthening the Thai current bankruptcy system are 
detailed below.  
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Policy Recommendations for Enhancing the Effectiveness of the Thai Debt Collection System and Its Administrations 
No. Issues  Practical Solutions  
1 Establishing searching system for 

assets in bankruptcy cases   
 Gathering all necessary data and information from relevant authorities or organizations in public 

and private sectors.  
 Establishing the Search Engine   

2 Applying IP valuation for bankruptcy 
execution  

 Considering IP valuation methodoloty to apply within legal execution in bankruptcy cases  
 Setting up rules for IP valuation consistently with international standards.   

3 Redefining the scope of receivers’ 
authorities under the Thai Bankruptcy 
Act.   

 Reconsider the scope of receivers’ authorities under the Thai Bankruptcy Act (S. 117 – 123)  
 Enacting additional provisions that empowering Director-General of the Legal Execution 

Department to be able to order third parties from debtors to reimbursement or consignment.   
4 Revising provisions on “cancellation 

of debtors’ fraud”  
 Reconsider provision about cancellation of debtors’ fraud under the Bankruptcy Act by 

considering a period for cancellation of debtors’ fraud which should extend the period to be 
longer than 1 year.   

5 Recalibrating fine under the 
Bankruptcy Act   

 Increasing penalty for maximum fine punishment to be able to increase automatically depending 
on the inflation.  

6 Enhancing effective administration of 
the Legal Execution Department  

 Establishing a division for searching and tracking personal’s assets under the Legal Execution 
Department or a special division for investing debtors’ assets.  

 Adjusting salary rate and income-based of officials in the Legal Execution Department to be 
equivalent to other legal institutions.  

 Monetary rewards for officials under the Legal Execution Department.  
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
 
 
1.1 ท่ีมาและความส าคญัของการวิจยั  
 
 การบังคับคดีล้มละลายเป็นภารกิจส าคัญของกรมบังคับคดี วตัถุประสงค์หลักของ    
การบังคับคดีล้มละลายคือ ให้บรรดาเจ้าหนี้ ในคดีล้มละลายได้รบัช าระหนี้จากทรพัย์สิน          
ทีเ่จา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัยส์ามารถรวบรวมไดภ้ายในระยะเวลารวดเรว็ซึง่จะเป็นกลไกช่วยให้
ระบบเศรษฐกจิเกดิการหมนุเวยีนต่อเนื่อง ดงันัน้ ประสทิธภิาพในการบงัคบัคดลีม้ละลายจงึเป็น
ปัจจยัหลักที่มีความส าคัญและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศโดยตรง 
นอกจากนี้  ธนาคารโลก (World Bank) ได้ท าการศึกษาข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบตัิของ
ประเทศต่าง ๆ เพื่อประกอบการให้สนิเชื่อ และเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนข้ามชาติ อนัได้แก่ 
ผลการวจิยัภายใต้โครงการ Doing Business1 ซึ่งเป็นรายงานที่เสนอให้ทราบถงึความยากง่าย
ในการเขา้ไปประกอบธุรกจิในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกและไดจ้ดัอนัดบัประเทศต่าง ๆ ตามตวัชีว้ดั
ที่ก าหนดไว้เป็นประจ าทุกปี โดยมีเกณฑ์การพิจารณา 4 เรื่องหลัก ได้แก่ ขัน้ตอนในการ
ด าเนินการที่ง่าย (Easier) ระยะเวลาในการด าเนินการที่รวดเร็ว (Faster) ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการที่ต ่ า (Cheaper) กฎหมายและกฎระเบียบที่ เอื้อต่อการด าเนินการ  (Smarter 
Regulations) ซึ่งการแก้ปัญหาการล้มละลาย (Resolving Insolvency) เป็นหนึ่งในตวัชี้วดัตาม
รายงานการวิจัย  เรื่อง  Doing Business 2016 ซึ่ งธนาคารโลกได้จัดท าขึ้น  จากหัวข้อ           
การเปรียบเทียบการด าเนินการกับประเทศ World Best และ Asia Best ได้แก่ ประเทศ
ฟินแลนด ์และประเทศญี่ปุ่ นแล้วจะเหน็ว่าในดา้นอตัราเงนิที่ไดค้นื (เซนต์ต่อดอลลาร)์ ประเทศ
ฟินแลนด์และญี่ปุ่ นมีอัตราการได้รบัช าระหนี้คืนร้อยละ 90.3 และร้อยละ 92.1 ตามล าดับ2     
โดยประเทศไทยมอีตัราการได้รบัช าระหนี้คนืรอ้ยละ 67.7 ถูกจดัให้อยู่ในล าดบัที่ 23 ของโลก  

                                                           

1. โครงการ Doing Business ของธนาคารโลกเริ่มต้นตัง้แต่ ปีค.ศ.2003 – ปัจจุบัน ดูตัวอย่างผล
การศกึษาประจ าปี ค.ศ.2015 ใน World Bank, ‘Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency’ 
(Washington D.C., World Bank, 2014).  

2. ดูการจดัอนัดบัโลกในเรื่อง Resolving Insolvency ของธนาคารโลกใน Economy Ranking หวัข้อ 
Resolving Insolvency ประจ าปี ค.ศ. 2017.  
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ในเรื่องการแก้ปัญหาการล้มละลาย 3 ฉะนั ้น  ปัญหาที่ต้องพิจารณาเป็นล าดับแรก  คือ          
ปัจจยัภายในของกระบวนการลม้ละลายทีส่่งผลต่อตวัชีว้ดัในเรื่องของอตัราการไดร้บัช าระหนี้คนื 
ความสามารถในการรวบรวมทรพัย์สินของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรพัย์จงึถือเป็นกลไกส าคัญ      
ทีส่ะทอ้นถงึตวัชีว้ดัในเรือ่งดงักล่าว  
 อยา่งไรกต็าม นับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 ซึง่เกดิวกิฤตเศรษฐกจิครัง้ส าคญัของประเทศไทย
เป็นต้นมา กจิการธุรกจิประสบภาวะถดถอยมกีารปิดกจิการและเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายของ
ศาลลม้ละลายกลางเป็นจ านวนมาก4 รวมถงึสถาบนัการเงนิ 56 แห่ง จงึท าให้บรรดาบรษิทัและ
บุคคลธรรมดาถูกศาลมคี าสัง่พทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาดตามมา โดยการด าเนินกระบวนการล้มละลาย
ในชัน้เจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัยข์องกรมบงัคบัคดใีนปัจจุบนั ประสบปัญหาลกูหนี้ไม่สุจรติปิดบงั 
ซ่อนเรน้ หรอืโอนยา้ยทรพัยส์นิใหแ้ก่บุคคลภายนอก ท าใหเ้จา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัยไ์มส่ามารถ
รวบรวมทรพัย์สนิเข้ามาไว้ในกองทรพัย์สนิเพื่อแบ่งช าระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ได้  จากกรณี
ดังกล่าว กรมบังคับคดียังไม่มีเครื่องมือในการปฏิบัติงานทัง้ในด้านองค์ความรู้ ทักษะ           
และวทิยาการทางเทคโนโลยทีี่มปีระสทิธภิาพอย่างเพยีงพอในการตรวจสอบ ตดิตามทรพัยส์นิ  
ทีม่กีารยกัยา้ย ซ่อนเรน้จากการกระท าของลูกหนี้หรอืบุคคลอื่น กรณีนี้จงึเป็นปัญหาส าคญัของ   
เจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัย ์ซึ่งอ านาจหน้าทีใ่นการรวบรวมทรพัยส์นิและจดักจิการทรพัยส์นิของ
ลูกหนี้ตามมาตรา 225 รวมถึงวิธีการขายในรูปแบบอื่น ๆ นอกจากการขายทอดตลาดของ     
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรพัย์ตามมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483 
กล่าวคือ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรพัย์มีอ านาจขายตามวิธีที่สะดวกและเป็นผลดีที่สุดและ     
การขายโดยวธิอีื่นนอกจากการขายทอดตลาดต้องได้รบัความเห็นชอบของกรรมการเจ้าหนี้ 6 

                                                           

3. ดูผลการส ารวจเกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิในประเทศไทยโดยธนาคารโลกใน  World Bank, ‘Doing 
Business 2017: Going Beyond Efficiency – Economy Profile 2017 Thailand’ (Washington 
D.C., World Bank, 2017).  

4. ดูสถิติ เกี่ยวกับปริม าณคดีที่ เข้าสู่ ศาลล้มละลายใน  Wisit Wisitsora-At, ‘Lesson Learned: 
Bankruptcy Reform in Thailand’ (2552) 2(1) Journal of the Thai Justice System, 1-7 และด ูC. 
Fritz. Foley, ‘Going Bush in Bangkok: Lessons from Bankruptcy Law Reform in Thailand’ 
(Working Paper, Harvard Business School, Cambridge, MA., 1999).  

5. มาตรา 22 แห่งพระราชบญัญัติล้มละลาย พุทธศกัราช 2483 บญัญตัิว่า “เมื่อศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัย์
ของลูกหนี้แล้ว เจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรพัย์แต่ผู้เดียวมีอ านาจดงัต่อไปนี้ (1) จดัการและจ าหน่าย
ทรัพย์สินของลูกหนี้  หรือกระท าการที่จ าเป็นเพื่อให้กิจการของลูกหนี้ที่ค้างอยู่เสร็จสิ้นไป  (2) 
ประนีประนอมยอมความ หรอืฟ้องรอ้ง หรอืต่อสูค้ดใีด ๆ เกีย่วกบัทรพัยส์นิของลกูหนี้”.  

6. มาตรา 123 แห่งพระราชบญัญตัลิม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 บญัญตัวิ่า “ทรพัยส์นิซึง่เจา้พนักงาน
พทิกัษ์ทรพัยร์วบรวมไดม้า เมื่อลกูหนี้ลม้ละลายแลว้ เจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัยม์อี านาจขายตามวธิี
สะดวกและเป็นผลดทีี่สุด […] การขายโดยวธิอีื่นนอกจากการขายทอดตลาดนัน้ ต้องได้รบัความ
เหน็ชอบของกรรมการเจา้หนี้ เวน้แต่ทรพัยส์นิทีเ่ป็นของเสยีง่ายหรอืถ้าหน่วงชา้ไวจ้ะเสยีหาย หรอื
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ดังนั ้น ในการรวบรวมทรพัย์สินของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จึงมีเรื่องต้องด าเนินการ        
แยกออกเป็น 2 กรณ ีกล่าวคอื  
 ประการแรก การได้มาซึ่งทรพัยส์นิของลูกหนี้ เกดิขึน้ด้วยวธิกีารใช้บุคคลเขา้ท าการ
ตรวจสอบจากเอกสารธุรกรรมทางการเงนิ ทางทรพัย์สิน การโอนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ ์       
ในทรพัย์สนิ โดยใช้วธิเีดยีวกนัทัง้หมดกบัทุกประเภทธุรกิจของลูกหนี้ ซึ่งในบางกรณีลูกหนี้  
เป็นผู้ที่มีความสามารถในทางธุรกิจ สามารถปกปิดทรพัย์สิน หรอืไม่เปิดเผยข้อความจรงิ            
ว่ามทีรพัยส์นิอยู่ทีใ่ดบา้ง หรอืลูกหนี้อาจมกีารโอนทรพัยส์นิไปให้บุคคลภายนอกก่อนทีต่นจะถูก
พิทักษ์ทรพัย์เด็ดขาด แม้กฎหมายล้มละลายจะบัญญัติเรื่องการเพิกถอนการฉ้อฉลเอาไว ้      
ในมาตรา 113–115 เพื่อใช้เป็นเครื่องมอืในการรวบรวมทรพัย์สนิของลูกหนี้ หรอืมมีาตรการ
ความรบัผิดทางอาญาเมื่อลูกหนี้ให้การสอบสวนเกี่ยวกับกิจการและทรพัย์สิน อันเป็นเท็จ        
ต่อเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัย์ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ย่อมแสดงให้เห็นว่าจะต้องมี
ความพยายามหาวธิกีารอย่างไรที่จะท าให้เจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัย์ สามารถสบืค้นทรพัยส์นิ
ของลูกหนี้ที่ถูกปกปิดนัน้ได้ เนื่องจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรพัย์ยงัมีข้อจ ากัดในหลายด้าน      
ทัง้ทกัษะ วธิกีารทางเทคนิค รวมถงึปัญหาด้านกฎหมายที่ให้อ านาจเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัย์
ตรวจสอบทรพัย์สนิของลูกหนี้ที่ไม่อาจกระท าได้ เช่น เจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรพัย์ไม่สามารถ
เข้าถงึข้อมูลทางการเงนิของลูกหนี้ การรบัรู้ทรพัย์สนิทางทะเบยีนของลูกหนี้มคีวามแตกต่าง
จากการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีส่ านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิซึง่สามารถเขา้ถงึ
ขอ้มลูทางการเงนิของลกูหนี้ไดโ้ดยอาศยับทบญัญตัขิองกฎหมาย  
 ประการท่ีสอง การด าเนินการภายหลงัจากที่ได้ทรพัย์สินอันเกิดจากการยึด หรอื
รวบรวมเพื่อแปรสภาพใหเ้ป็นเงนิ การช าระหน้ีแก่บรรดาเจา้หนี้ทัง้หลาย วธิกีารทัว่ไปทีใ่ชอ้ยูใ่น
ปัจจุบนัคอืการขายทอดตลาด แต่ส าหรบัวธิกีารขายโดยวธิอีื่นนอกเหนือจากการขายทอดตลาด 
ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัย์ยงัไม่ไดร้บัการสนับสนุนใหด้ าเนินการมากนัก 
อันเนื่ องมาจากการขาดองค์ความรู้ ความเข้าใจ การก าหนดมาตรการที่มีประสิทธิภาพ        
การเลอืกใชว้ธิกีารขายอื่นทีเ่หมาะสมกบัประเภทของทรพัยส์นิทีร่วบรวมได ้ 
 จากปัญหาดังกล่าวทัง้สองประการ จะเห็นได้ว่า อุปสรรคส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อ    
การรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ ให้เกิดประสิทธิภาพในภารกิจหลักของกรมบังคับคดี           
ในส่วนทีเ่กี่ยวกบัการบงัคบัคดลีม้ละลายเพื่อใหส้ามารถบรรลุเป้าหมาย ก่อใหเ้กดิประโยชน์และ
ประสทิธภิาพสงูสุดแก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีในกระบวนการลม้ละลาย เกดิขึน้จากขอ้จ ากดัในการปฏบิตัิ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรพัย์ ทัง้องค์ความรูด้้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ธุรกิจการเงนิ 
การธนาคาร รวมถงึวธิกีารตรวจสอบและการตดิตามทรพัยส์นิของลูกหนี้ในคดลีม้ละลาย ท าให้

                                                                                                                                                                      

ค่าใชจ้่ายจะเกนิส่วนกบัค่าของทรพัยส์นินัน้ […] ผูไ้ดร้บัโอนทรพัยส์นิจากเจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัย์
ในการขายหรอืการแบ่ง ไม่ตอ้งรบัผดิในค่าภาษอีากรหรอืจงักอบส าหรบัปีก่อนทีไ่ดร้บัโอน”.  
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การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรพัย์ขาดประสิทธิภาพ ขาดเครื่องมือหรอืกลไก      
ในการด าเนินการจดัการรวบรวมทรพัยส์นิของลูกหนี้อย่างเป็นระบบ ไม่ทนัต่อสถานการณ์หรอื
สภาพเศรษฐกจิและการประกอบธุรกจิในปัจจุบนั อกีทัง้ยงัมกีลุ่มบุคคลทีไ่ม่สุจรติเมื่อปรากฏว่า
ตนถูกศาลมคี าสัง่พิทกัษ์ทรพัย์ชัว่คราวหรอืเด็ดขาด มกัจะใช้ช่องทางในการยกัย้าย ถ่ายเท
ทรพัย์สนิของตนเองหรอืขององค์กรธุรกิจเพื่อให้พ้นจากการตรวจสอบหรอืใช้วธิกีารรวบรวม 
เข้ากองทรพัย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย การด าเนินการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย ์     
จงึกระท าไดเ้พยีงการซกัถาม การสอบสวนจากตวัลูกหนี้ หรอืการตรวจสอบเอกสารทางการเงนิ
ของลูกหนี้เบื้องต้นและไม่สามารถติดตามทรพัย์สนิที่ได้ถูกปกปิด ยกัยา้ย หรอืซ่อนเรน้ไว้ได้
ส่งผลต่อภารกิจของกรมบงัคบัคดดี้านการบงัคบัคดีล้มละลายในภาพรวมเป็นอย่างยิง่ ท าให้
สูญเสยีเวลาในการบรหิารจดัการคดลี้มละลายและค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จากการจดัการทรพัยส์นิ   
ทีต่อ้งทอดยาวออกไป แต่ไมคุ่ม้ค่าต่อประสทิธภิาพทีไ่ดร้บัจากการด าเนินการ  
 ด้วยเหตุดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาศึกษา เกี่ยวกับวิธีการ กลไก 
เครื่อ งมือทางเทคโนโลยีสารสน เทศในการสืบค้นและติดตามทรัพย์สินของลูกหนี้               
โดยจะท าการศกึษาแนวทางการรวบรวมทรพัยส์นิจากหน่วยงานภายในประเทศที่ส าคญั เช่น 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ เป็นต้น ว่ามวีธิกีารตรวจสอบทรพัยส์นิของบุคคลที่เกี่ยวขอ้งอย่างไร 
รวมถงึ ศกึษาแนวทางการตรวจสอบและรวบรวมทรพัยส์นิในต่างประเทศ เพื่อเป็นการพฒันา
รปูแบบการท างานของเจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัย ์และเจา้หน้าทีด่า้นอื่น เช่น นกับญัชี โดยอาศยั
เทคโนโลยสีารสนเทศ เสรมิสรา้งความรู ้ทกัษะ และความสามารถของเจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัย ์
และของนักบญัช ีรวมทัง้ มคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ในการจดัตัง้กลุ่มงานทีม่คีวามเชี่ยวชาญเฉพาะ
ในการสบืคน้ ตดิตามทรพัยส์นิของลกูหนี้ในคดลีม้ละลายเป็นการเฉพาะ อนัเป็นไปตามนโยบาย
ของกรมบงัคบัคดใีนการจดัตัง้กองสบืและตดิตามทรพัยส์นิในคดลี้มละลาย โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อติดตามทรพัย์สนิของลูกหนี้อย่างมปีระสทิธิภาพ รวมถึงการจดัท าหลกัสูตรจดัการอบรม   
เจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัย ์และนักบญัชใีห้มคีวามสามารถในการรวบรวมทรพัยส์นิตอบสนอง
ความทนัสมยัของเทคโนโลย ีและสามารถรูเ้ท่าทนัความไม่สุจรติของลูกหนี้ โดยน าองคค์วามรู้
ทัง้ทางนิตศิาสตร ์เศรษฐศาสตร ์การบญัชแีละเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเครื่องมอืในการบรหิาร
จดัการ นอกจากนี้  สมควรพิจารณาศึกษาวิธีการขายในรูปแบบอื่น  ๆ นอกเหนือจากวิธ ี       
การขายทอดตลาดทีน่ิยมน ามาใชใ้นต่างประเทศโดยพจิารณาจากลกัษณะประเภทของทรพัยส์นิ 
อาทิ การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) เป็นทางเลือกในการแปรสภาพ
ทรพัยส์นิทีร่วบรวมไดข้องเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัยใ์หเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม เพิม่มลูค่าทีสู่งขึน้ 
เกิดประโยชน์สูงสุดและลดค่าใช้จ่าย เพื่อน าเงนิมาช าระหนี้ให้แก่บรรดาเจา้หนี้ทัง้หลาย และ
ส่งผลดต่ีออตัราการได้รบัช าระหนี้คนืของตวัชี้วดัในการยกระดบัอตัราการได้รบัช าระคนืให้แก่
เจา้หนี้ในเรื่องการแก้ปัญหาล้มละลาย (Resolving Insolvency) ของธนาคารโลกให้เป็นไปตาม
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มาตรฐานสากล จงึมคีวามจ าเป็นต้องศกึษาวจิยัในประเดน็เรื่องสบืคน้และตดิตามทรัพยส์นิของ
ลกูหนี้ และวธิกีารขายในรปูแบบอื่น  
 
1.2 วตัถปุระสงคก์ารวิจยั   
 
 1.2.1 ศกึษาเปรยีบเทยีบกฎหมาย กฎระเบยีบ แนวปฏบิตัทิี่เป็นเลศิ (Best Practices) 
เกี่ยวกับการบังคับคดีล้มละลายในต่างประเทศ เพื่อเสนอแนะแนวทางอันเกี่ยวเนื่ องกับ         
การสบืคน้ รวบรวมและจดัการทรพัยส์นิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล  
 1.2.2 ปรบัปรงุ แกไ้ข เพิม่เตมิกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรวบรวม และจดัการทรพัยส์นิ 
เพื่อใชเ้ป็นเครือ่งมอืหรอืมาตรการส าคญัในการรวบรวมทรพัยส์นิของเจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัย์ 
 1.2.3 จดัท าโครงสรา้งหลกัสูตรอบรมทีไ่ดว้เิคราะหจ์ากงานศกึษาวจิยั เพื่อน ามาพฒันา
องคค์วามรูค้วามสามารถเป็นการเฉพาะในการสบืคน้ ตดิตาม รวบรวมและจดัการทรพัยส์นิของ
เจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัยใ์หเ้ป็นตามมาตรฐานสากล  
 
1.3 ขอบเขตของโครงการวิจยั   
 
 โครงการวจิยั เรื่อง “กระบวนการรวบรวมและจดัการทรพัยส์นิของบุคคลลม้ละลาย” มี
ขอบเขตการศกึษาวจิยัดงัต่อไปนี้  
 1.3.1 ขอบเขตในเชงิเนื้อหาวชิาการจะศึกษาหลกักฎหมาย กฎ ระเบยีบ และเอกสาร 
ทัง้ของประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ  (Best Practices) 
เกีย่วกบัการบงัคบัคดลีม้ละลายจากระบบกฎหมายของต่างประเทศ  
 1.3.2 ขอบเขตในเชงิปฏบิตัเิกี่ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ ประกอบดว้ย (1) กรณีศกึษา 
(Selected Case Studies) และ (2) ภาพรวมการจดัท าระบบโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 
 
1.4 ขัน้ตอนการวิจยั  
 

การศกึษาวจิยัในครัง้นี้ประกอบดว้ยขัน้ตอนด าเนินการ 7 ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้  
1.4.1 รวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และเอกสารงานวจิยัด้านนิติศาสตรแ์ละรฐัศาสตร ์

อาท ิต ารา บทความวจิยัและวชิาการ ตลอดจนเอกสารกฎหมายทัง้ของต่างประเทศและของ
ประเทศไทย และงานวรรณกรรมอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ของประเทศไทยและต่างประเทศ  

1.4.2 ด าเนินการสัมภาษณ์ เชิงลึก  (In-Depth Interview) ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ ที่ ม ี    
ความเชีย่วชาญดา้นการบงัคบัคดลีม้ละลายทัง้ของประเทศไทยและต่างประเทศ  
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1.4.3 ศกึษาและวเิคราะห์ ตลอดจนสรุปผลที่ได้รบัจากการศกึษาวเิคราะห์เอกสารและ
การสมัภาษณ์เชงิลกึดงักล่าวในขอ้ 1.4.1 และ 1.4.2  

1.4.4 สงัเคราะหข์อ้มลูทีไ่ดร้บัเพื่อน ามาจดัท าขอ้เสนอแนะในการแก้ไขพระราชบญัญตัิ
ล้มละลาย พุทธศกัราช 2483 ที่เกี่ยวข้องกับการสบืค้น ตดิตาม รวบรวมและจดัการทรพัย์สนิ 
รวมทัง้จดัท าหลกัสูตรการอบรมเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรพัย์ และเจา้หน้าที่อื่น  ๆ เช่น นักบญัช ี 
ในการสบืคน้ตดิตามทรพัยส์นิและวธิกีารรปูแบบอื่นอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

1.4.5 จดัประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ในหวัขอ้ “กระบวนการรวบรวมและจดัการ
ทรพัยส์นิของบุคคลล้มละลายอย่างมปีระสทิธภิาพ” เพื่อระดมความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะในการ
ปรบัปรุงกฎหมายลม้ละลาย หรอื กฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง และพจิารณ์โครงสรา้งหลกัสูตรอบรม
การสบืค้น ตดิตาม รวบรวมและจดัการทรพัยส์นิในคดลีม้ละลายอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเชญิ
บุคคลผู้มสี่วนได้เสียทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บรหิารซึ่งปฏิบตัิงานด้านการบงัคบัคดี
ลม้ละลายและฟ้ืนฟูกจิการของกรมบงัคบัคด ีตวัแทนกลุ่มเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัย ์หน่วยงาน
ของทางราชการอื่นภายในกระทรวงยตุธิรรม สถาบนัการศกึษาในระดบัอุดมศกึษา ตวัแทนกลุ่ม
เจ้าหนี้  และตัวแทนกลุ่มลูกหนี้ในคดีล้มละลายและคดีฟ้ืนฟูกิจการ รวมถึงประชาชนทัว่ไป      
เขา้รว่มประชุมเชงิปฏบิตักิาร ณ หอ้งประชุมของโรงแรมหรอืสถานทีอ่ื่นทีม่คีวามเหมาะสม  

1.4.6 ประมวลสรุปผลการประชุมดังกล่าว และน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้     
จากการประชุมมาวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมูล เพื่อแก้ไขข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
พระราชบญัญตัลิม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 หรอืกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งและโครงสรา้งหลกัสูตร
อบรมการสบืคน้ ตดิตาม รวบรวมและจดัการทรพัยส์นิในคดลีม้ละลายอย่างมปีระสทิธภิาพให้มี
ความเหมาะสมและสมบรูณ์ยิง่ขึน้  

1.4.7 สรุปผลการวจิยัฉบบัสมบูรณ์และโครงสรา้งหลกัสูตรอบรมการสบืค้นตดิตามและ
รวบรวมทรพัยส์นิในคดลีม้ละลายอยา่งมปีระสทิธภิาพเพื่อน าเสนอหน่วยงาน  
 
1.5 วิธีด าเนินการวิจยั 
 
 วธิวีจิยัที่จะใช้ในการศกึษาและวเิคราะห์กระบวนการรวบรวมและจดัการทรพัยส์นิของ
บุคคลลม้ละลายจะใชว้ธิวีจิยัทัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพ ดงัต่อไปนี้  

1.5.1 วจิยัเอกสารทางดา้นนิตศิาสตร ์รฐัศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการวจิยั 
โดยจะศึกษา วเิคราะห์และสงัเคราะห์เอกสาร ต ารา กฎหมาย กฎ ระเบยีบ และวรรณกรรมที่
เกีย่วขอ้งของต่างประเทศและประเทศไทย  
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1.5.2 วจิยัภาคสนามโดยการรวบรวมข้อมูลเชงิประจกัษ์ (Empirical Evidences) และ
การจดัประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ของผู้มสี่วนได้เสยี (Stakeholders) ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
บงัคบัคดลีม้ละลาย  
 
1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 
 ผลงานวจิยัในครัง้นี้คาดว่าจะก่อให้เกดิประโยชน์ในการน ามาซึ่งหลกัการในการก่อตัง้
กองสบืและติดตามทรพัยส์นิในคดลี้มละลาย รวมทัง้การจดัหลกัสูตรอบรมที่เหมาะสมเพื่อใช้
อบรมเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องในการติดตาม ทรัพย์สินที่มี
ประสทิธภิาพส่งผลดต่ีอจ านวนทรพัย์สนิของลูกหนี้ที่มอียู่จรงิเพิม่มากขึ้น ก่อให้เกิดแนวทาง 
การจดัการและรวบรวมทรพัยส์นิของลกูหนี้ และสามารถสรา้งวธิกีารขายทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะ 
ประเภท และสภาพทรพัยส์นิของลูกหนี้ทีร่วบรวมได ้เพื่อน าเงนิมาช าระหนี้ให้แก่บรรดาเจา้หนี้ 
และสามารถด าเนินการได้รวดเรว็ มปีระสทิธภิาพอนัเป็นการยกระดบัการบงัคบัคดลี้มละลาย  
ให้เป็นมาตรฐานสากลอนัเป็นปัจจยัที่เอื้อต่อการประกอบธุรกจิในประเทศไทยเพื่อประเทศไทย
จกัไดร้บัการจดัอนัดบัโลกโดยธนาคารโลกทางดา้นความยากง่ายในการเขา้มาประกอบธุรกจิให้
มลี าดบัทีด่ขี ึน้อยา่งต่อเนื่อง ตลอดจนส่งผลดต่ีอระบบเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ 
 
1.7 โครงสร้างรายงานวิจยั 
 
 รายงานการศึกษาวิจยั เรื่อง “กระบวนการรวบรวมและจดัการทรพัย์สินของบุคคล
ล้มละลาย” แบ่งขอบเขตการศึกษาออกเป็น 7 บท ดังต่อไปนี้  บทแรกเป็นบทน า กล่าวถึง
ประเดน็ปัญหาที่เกี่ยวกบัการบงัคบัคดลี้มละลายของประเทศไทย และปัญหาของกระบวนการ
การรวบรวมและจดัการทรพัยส์นิของลูกหนี้ภายใตร้ะบบกฎหมายไทย และกล่าวถงึขอบเขตและ
วตัถุประสงค์ของการศึกษาวจิยั วธิวีจิยั ตลอดจนแนวทางการด าเนินงานวจิยัในครัง้นี้ เพื่อให้
เป็นผลส าเรจ็  
 บทที่ 2 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี โดยเฉพาะ    
การบงัคบัคดลีม้ละลาย เพื่อรวบรวมองคค์วามรูด้า้นการบงัคบัคดลีม้ละลายและวางกรอบทฤษฎี
ส าหรบัประเทศไทยในการปรบัปรุงกระบวนการดงักล่าว บทนี้จะใหค้วามส าคญักบัววิฒันาการ
ของกฎหมายล้มละลายและการบังคบัคดลี้มละลายในระดบัระหว่างประเทศ ตลอดจนศึกษา
วิเคราะห์ความส าคัญของการบังคับคดีล้มละลาย และการวิเคราะห์ด้วยหลักการทาง
เศรษฐศาสตร ์ 
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 บทที่ 3 วเิคราะห์ระบบกฎหมายล้มละลายและการบังคับคดีล้มละลายของไทยและ
ศกึษาปัญหาและขอ้จ ากดัของระบบกฎหมายไทยทีส่่งผลกระทบต่อกระบวนการและกลไกต่าง ๆ 
ในการบงัคบัคดลี้มละลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเด็นดงัต่อไปนี้ (1) ขอ้จ ากดัของบทบญัญัติ
แห่งกฎหมายของไทย (2) ปัญหาเชิงกระบวนการที่ท าให้การบังคับคดีล้มละลายไม่มี
ประสทิธภิาพในทางภาคปฏบิตั ิและ (3) ปัญหาโครงสรา้งองคก์รผูใ้ชบ้งัคบักฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 
เพื่อหาแนวทางในการปรบัปรุงปัญหาต่าง ๆ อันจะส่งผลต่อการสร้างระบบการบังคับคดี
ลม้ละลายทีม่ปีระสทิธภิาพต่อไป  
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว บทที ่4 จะศกึษาระบบกฎหมายลม้ละลาย การบงัคบัคดลีม้ละลาย
ของต่างประเทศและในระดบัระหว่างประเทศ โดยเฉพาะแนวปฏบิตัขิองประเทศสหรฐัอเมรกิา 
และองักฤษ ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของระบบกฎหมายล้มละลายทัว่โลก และศึกษาระบบกฎหมาย
ดงักล่าวของประเทศในเอเชีย (ประเทศญี่ปุ่ น) และประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศสมาชิก
อาเซยีนทีม่ลีกัษณะทางสงัคม วฒันธรรม หรอืเศรษฐกจิคลา้ยคลงึกบัประเทศไทย รวมตลอดทัง้
ศกึษาแนวปฏบิตัิที่ด ี(Best Practices) ขององค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ อาท ิธนาคารโลก 
(World Bank) และคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  
(UNCITRAL) เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงระบบการบงัคบัคดลี้มละลายของไทย   
ในบทต่อไป  
 นอกเหนือจากการศึกษาและปรับใช้แนวปฏิบัติสากลและของต่างประเทศ บทที่ 5 
ศกึษากลไกและระบบตรวจสอบ สบืคน้และจดัการทรพัยส์นิของหน่วยงานภายในประเทศ ไดแ้ก่ 
(1) ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (2) ส านักงานป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงนิ (3) ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ และ 
(4) กรณีของกรมสรรพากร ที่มกีฎหมายให้อ านาจแก่เจ้าพนักงานในการด าเนินคดี ตลอดจน
การรวบรวมและจัดการทรัพย์สิน  โดยจะน าผลที่ได้จากการศึกษามาใช้เป็นแนวทาง             
ในการปรบัปรงุระบบ กลไกการบงัคบัคดลีม้ละลายของกรมบงัคบัคดขีองการศกึษาในบทต่อไป 
 บทที่ 6 เสนอแนะแนวทางในการสร้างกระบวนการสืบค้น ตรวจสอบ รวบรวมและ
จดัการทรพัยส์นิของลกูหนี้อย่างมปีระสทิธภิาพทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล และความจ าเป็น
ของประเทศไทย และบทที ่7 เป็นบทสรปุและขอ้เสนอแนะของการศกึษาวจิยัในครัง้นี้  
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บทท่ี 2  
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบงัคบัคดีล้มละลาย 

 
 
 
2.1 บทน า 
 

การศึกษากฎหมายล้มละลายและการบังคับคดีล้มละลายของไทยเพื่อยกระดับ
กระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จ าเป็นต้องมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัพฒันาการ หลกัการแนวคดิ ตลอดจนความส าคญัของกฎหมาย
ดงักล่าว บทนี้จะกล่าวถึงวิวฒันาการของกฎหมายล้มละลายที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของ
กฎหมายล้มละลายไทย ศกึษาความส าคญัของกฎหมายลม้ละลายและการบงัคบัคดลี้มละลาย 
ตลอดจนหลกัการทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับกฎหมายล้มละลายเพื่อวางเป็นกรอบแนวคิด
ส าหรบัการวเิคราะหใ์นบทต่อ ๆ ไป  
 
2.2 ภมิูหลงั  
 
 ค าว่า “ล้มละลาย” (Bankruptcy) มาจากภาษาละติน “banca rupta” หรือ “Broken 
Bench” หมายถงึ การท าลายสิง่ของของบรรดาพ่อคา้ทีไ่มส่ามารถช าระหนี้สนิคนืใหแ้ก่เจา้หนี้ได ้
เป็นวธิกีารทวงหนี้ที่ปรากฏมาตัง้แต่สมยักรกีโบราณ จนถงึช่วงยุคกลางของประเทศในยุโรป7 
โดยในสมยักรกีโบราณ (ประมาณ 800–500 ปีก่อนครสิตกาล) ยงัไม่มีกฎหมายล้มละลาย
ปรากฏแต่อยา่งใด จะมแีต่วธิกีารตดิตามและบงัคบัช าระหนี้ทีเ่ด่นชดั กล่าวคอื ผูใ้ดทีไ่ม่สามารถ
ช าระหนี้สนิคนืให้แก่เจ้าหนี้  จะต้องถูกบงัคบัให้กลายเป็นทาสจนกว่าจะสามารถน าทรพัย์สนิ   
มาช าระหนี้คนืใหแ้ก่เจา้หนี้ไดจ้นหมดสิน้ การชดใชห้นี้ดงักล่าวอาจชดใชเ้ป็นแรงงานทาส (Debt 
Slavery)8 การมอบทรพัย์สนิซึ่งรวมทัง้บรวิารและบุคคลในครอบครวั แทนการชดใช้เงนิหรอื

                                                           

7. Frank O. Loveland, A Treatise on the Law and Proceedings in Bankruptcy (London: W.H. 
Anderson Co., 1912) 4.  

8. กรณีนี้ยงัปรากฏใน the Code of Hammurabi ที่บุคคลซึ่งมหีนี้สนิล้นพ้นตวัถูกบงัคบัให้กลายเป็น
ทาสเช่นเดยีวกนั ด ูSecs. 115 – 116 of the Code of Hammurabi.  
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ทรพัยส์นิก็ได้9 โดยหลายรฐัในนครกรกีได้มขีอ้หา้มมใิห้เจา้หนี้ท ารา้ยลูกหนี้จนถงึแก่ความตาย 
หรอืทรมานลูกหนี้  เพราะเหตุไม่มีทรพัย์สินมาช าระหนี้  และมีข้อจ ากัดว่าบุคคลจะตกเป็น
แรงงานทาสเพื่อช าระหนี้นานเกนิกว่า 5 ปี มไิด้ แสดงให้เห็นถงึการสรา้งหลกัประกนัคุ้มครอง
สทิธขิองทัง้ลกูหนี้และเจา้หนี้ทีม่มีาตัง้แต่ยคุสมยักรกีโบราณ  
 ต่อมาในสมยัโรมนั ปรากฏวธิกีารบงัคบัช าระหนี้ทีอ่าจเทยีบเคยีงไดก้บัปัจจุบนั เรยีกว่า 
“Crude Form of Liquidation” ปรากฏในกฎหมายโรมันประมาณปีที่ 118 ก่อนคริสตกาล 
ภายใต้กฎหมายดงักล่าว ทรพัยส์นิของลกูหนี้ทัง้หมดจะถูกน ามาบงัคบัขายใหแ้ก่ผูซ้ือ้เพื่อน าเงนิ
ที่ได้มาช าระคืนให้แก่เจ้าหนี้ตามจ านวน หากไม่เพียงพอ ลูกหนี้ยงัคงผูกพันต้องช าระหนี้         
ที่คงเหลืออยู่คืนให้แก่เจ้าหนี้และหากลูกหนี้ไม่สามารถน าเงนิหรอืทรพัย์สินมาช าระหนี้ได ้     
ในเวลาอนัควร กฎหมายก าหนดให้ลูกหนี้จะต้องถูกจ าคุก ถูกบงัคบัให้กลายเป็นแรงงานทาส 
ถูกเนรเทศ หรอืถูกประหารชวีติ10 จะเห็นได้ว่า ลกัษณะการบงัคบัคดีล้มละลายในสมยัโรมนั    
มคีวามคล้ายคลงึกบัสมยักรกีโบราณ แต่มแีนวปฏิบตัิและหลกัเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรมมากกว่า   
นกักฎหมายถอืว่ากฎหมายโรมนัดงักล่าว เป็นรากฐานทีส่ าคญัของระบบกฎหมายลม้ละลายของ
กลุ่มประเทศยโุรปในระยะแรกเริม่11  
 ส าหรบักฎหมายล้มละลายของยุโรปในระยะแรกเริม่ อาทิ อังกฤษซึ่งมี Statute of 
Bankrupts (1542)12 เป็นกฎหมายฉบบัแรก มวีตัถุประสงค์ส าคญัเพื่อป้องปรามมใิห้ผู้มหีนี้สนิ
หลกีเลีย่งหรอืปฏเิสธความรบัผดิในหนี้สนิทีม่ต่ีอเจา้หนี้13 โดยมอีงคป์ระกอบส าคญัประการหนึ่ง

                                                           

9. กรณีนี้คลา้ยคลงึกบักฎหมายลกัษณะกูห้นี้ของไทย รศ. 127 ซึง่บญัญตัไิวว้่า “ผูใ้ดเป็นหนี้หลายต่อ
หลายแห่งสนิล้นพ้นตวัอนัจะใช้มไิด้ ถ้าเจ้าหนี้เร่งรดัเอาหนี้สนิไม่ได้ ให้เอาลูกหนี้นัน้ออกขาย ได้
ค่าตวัเท่าใด กเ็อาแจกเจา้หนี้ทัง้หลาย”.  

10. Kevin J. Delaney, Strategic Bankruptcy: How Corporations and Creditors Use Chapter 11 to 
Their Advantage (Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1998) pp. 12-13.  

11. Vern Countryman, ‘A History of American Bankruptcy Law (1976) 81 Commercial Law 
Journal, 226.  

12. The Statute of Bankrupts, 34 & 35 Henry VIII, c. 4 (1542) (England).  
13. The Preamble to the 1542 Act is as follows: “Where divers and sundry persons craftily 

obtaining into their hands great substance of other men’s goods do suddenly flee to parts 
unknown or keep their house, not minding to pay or restore to any their creditors their debts 
and duties, but at their own will and pleasure consume the substance obtained by credit of 
other men, for their own pleasure and delicate living, against all reason, equity and good 
conscience … the Lord Chancellor … shall have power and authority by virtue of this Act to 
take … imprisonment of their bodies or otherwise, as also with their real and personal 
property however held and to make sale of said real and personal property however held 
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คอื ต้องปรากฏพฤตกิารณ์แห่งการหลบหนี การปฏเิสธการชดใช้หนี้หรอืกล่าวอีกนัยหนึ่ง คอื 
สภาพทีไ่ม่สามารถช าระหนี้ใหแ้ก่ผูอ้ื่นไดเ้ป็นเหตุใหเ้ขา้สู่ภาวะลม้ละลาย จะเหน็ไดว้่า กฎหมาย
มิได้ใช้ค าว่า “ลูกหนี้ ” หรือ “คนล้มละลาย” แต่ใช้ค าว่า “ผู้หลบหนีการกระท าความผิด” 
(Fugitives) แสดงให้เห็นว่า กฎหมายล้มละลายของอังกฤษมุ่งเน้นที่จะเอาผิดแก่ลูกหนี้         
เป็นส าคัญ โดยเป็นความผิดในทางอาญามากกว่าเป็นเรื่องในทางแพ่ง ฉะนัน้ บุคคลที่อยู ่       
ในสภาพทีไ่ม่อาจช าระหนี้ใหแ้ก่ผูอ้ื่นได ้จงึเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายของกฎหมายองักฤษและ
กลายเป็นอาชญากรที่มีตราบาป (Stigma) ประทับเป็นเครื่องเตือนใจไว้ว่าเป็นผู้ที่มีหนี้และ     
ไม่อาจช าระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ได้ การเป็นคนล้มละลายของอังกฤษจงึมสีภาพไม่แตกต่างจาก
นกัโทษอาชญากร (Offenders) และถูกประนามในทางสงัคม14  

กฎหมายล้มละลายฉบับดังกล่าว  มีบทก าหนดโทษทางอาญาที่ค่อนข้างรุนแรง          
จงึถูกมองว่าเป็นเครื่องมอืของบรรดาเจา้หนี้ ในการบงัคบัเอาจากลูกหนี้อย่างไรม้นุษยธรรม15 
และถูกแก้ไขหลายครัง้ให้มีความทันสมยัและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป         
มกีารคุ้มครองประโยชน์ของทัง้สองฝ่าย ระหว่างเจา้หนี้และลูกหนี้มากยิง่ขึน้ มากกว่าจะเป็น
เรื่องการคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าหนี้แต่เพยีงฝ่ายเดยีว ในปี ค.ศ.1705 มกีารตรากฎหมาย
ล้มละลายฉบบัใหม่ภายใต้ Bankrupts Act of 170516 แทนที่กฎหมายฉบับเดิม มบีทบญัญัติ
ส าคญัในการเพิกถอนการเป็นบุคคลล้มละลาย ลูกหนี้ที่ไม่สามารถช าระหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้
สามารถฟ้ืนฟูกลบัมาเป็นบุคคลที่พ้นจากภาวะเป็นผู้ล้มละลายได้อีกครัง้ และในปี ค.ศ.1825    
มกีารแก้ไขกฎหมายล้มละลายเป็นกฎหมายล้มละลายฉบบัปี ค.ศ. 1825 (Bankrupts Act of 
1825)17 เปิดช่องใหล้กูหนี้สามารถฟ้องตวัเองใหก้ลายเป็นบุคคลลม้ละลายไดเ้ป็นครัง้แรก18  

ในช่วงศตวรรษที่ 19 อังกฤษเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution)19     
มกีารตรากฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบรษิัทที่ส าคญัภายใต้ Joint Stock Companies Act 

                                                                                                                                                                      

for true satisfaction and payment of the said creditors, that is to say; to every the said 
creditors a portion, rate and rate like, according to the quantity of their debt”, Ibid.  

14. Fowler v Padget (1789) 7 Term Rep. 509; 101 ER 1103 (England) อธิบายว่าเรื่องล้มละลาย
เป็นความผดิทางอาญาและบุคคลลม้ละลายถอืว่าเป็นอาชญากร โดย Lord Kenyon asserted that 
“Bankruptcy is considered a crime and a bankrupt is called an offender”.  

15. อาทิ การเป็นบุคคลล้มละลาย อาจถูกจ าคุก และถูกประณามทางสงัคม กฎหมายล้มละลายเป็น
ความผดิทางอาญา.  

16. 3 Anne, c. 17, passed in fact on 19 March 1706.  
17. Bankrupts Act (1825) (England).  
18. Bankrupts Act (1825) (England).  
19. Ha-Joon Chang, Economics: The User’s Guide (London: Pelican, 2014).  
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(1844)20 ส่งผลใหอ้งค์กรทางธุรกจิมสีภาพเป็นบุคคลตามกฎหมายอย่างชดัเจน มกีารระดมทุน
จากบรรดาผู้ถือหุ้น (Shareholders) และมอี านาจในการฟ้อง หรอืถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลได ้
กรณีนี้จงึเป็นจุดเริม่ต้นของการฟ้องล้มละลายนิติบุคคล 21 และพัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็น
กฎหมายล้มละลายในปัจจุบนัภายใต้ Bankruptcy Act (1869) กฎหมายล้มละลายขององักฤษ
ไดร้บัการกล่าวขานว่าเป็นตน้แบบของกฎหมายลม้ละลายในยคุปัจจบุนั22  

อย่างไรกต็าม กฎหมายลม้ละลายขององักฤษยงัมุ่งเน้นทีจ่ะลงโทษลกูหนี้เพื่อป้องปราม
การกระท าผดิและปัญหาบานปลายที่จะเกิดต่อสงัคมโดยรวม กล่าวได้ว่า กฎหมายล้มละลาย
ขององักฤษจงึถูกออกแบบเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าหนี้เป็นส าคญั กรณีนี้นักกฎหมาย
อังกฤษ (English Barristers) ให้ข้อสังเกตว่า สาเหตุส าคัญมาจากการออกกฎหมายมีที่มา      
ที่ยดึโยงกับชนชัน้สูงขององักฤษ และเป็นนายทุนระบบเศรษฐกิจของอังกฤษจงึอาศยักลไก   
การขับเคลื่อนของระบบเศรษฐกิจของชนชัน้นายทุนเป็นส าคัญ กฎหมายจึงตราขึ้นเพื่อ
ตอบสนองต่อสภาพสงัคมและเศรษฐกิจของอังกฤษดงักล่าว กรณีนี้จงึเกิดการพัฒนาระบบ
กฎหมายลม้ละลายอกีแนวทางหนึ่งทีม่อีทิธพิลต่อระบบกฎหมายลม้ละลายของโลกปัจจุบนั คอื
ระบบกฎหมายลม้ละลายของสหรฐัอเมรกิา  
 สหรฐัอเมรกิาได้รบัอิทธิพลของระบบกฎหมายมาจากอังกฤษ ตัง้แต่ รฐัธรรมนูญ 
กฎหมายมหาชนและปกครอง23 และรวมตลอดทัง้กฎหมายลม้ละลาย แมส้หรฐัอเมรกิาจะไดร้บั
อิทธพิลจากหลกักฎหมายของอังกฤษ อย่างไรก็ตาม กฎหมายล้มละลายของสหรฐัอเมรกิา      
มคีวามแตกต่างจากองักฤษอย่างเด่นชดั โดยเฉพาะในเรื่องของวตัถุประสงค์การตรากฎหมาย
ซึ่งมขีึ้นเพื่อคุ้มครองสทิธแิละประโยชน์ของลูกหนี้เป็นส าคญั เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ
สหรฐัอเมรกิาเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ ประชาชนชาวอเมรกิัน ถูกกดขี ่       
ทางสงัคมโดยนายทุนชาวองักฤษ ดงัค าที ่John Steinbeck ไดอ้ธบิายไวใ้นหนังสอืรางวลัโนเบล 
(Noble) เรื่อง The Grapes of Wrath ในปี ค.ศ.1939 ที่ว่า “ชาวอเมรกินักลายเป็นลูกหนี้ของ
พวกนายทุนคนอังกฤษไปเสียหมด และกฎหมายก็ไม่เอื้อประโยชน์กับชาวอเมรกิัน ...”24       
อาจกล่าวได้ว่า สภาพการณ์ดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้กฎหมายล้มละลายในสหรฐัอเมริกา          
ถูกออกแบบและมุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองลูกหนี้ เป็นส าคญั พิจารณาได้จากบทบัญญัติแห่ง

                                                           

20. The Joint Stock Companies Act, 7 & 8 Vict. c. 110 (1844) (England).  
21. Bankruptcy Act (1869) (England).  
22. Venessa Finch, Corporate Insolvency Law: Perspective and Principles (New York: 

Cambridge University Press, 2009) p. 9.  
23. ปวริศร เลิศธรรมเทวี, รัฐธรรมนูญกับการรับรองและคุ้มครองสิทธิข ัน้พื้นฐานด้านสิง่แวดล้อม 

(กรุงเทพฯ: ส านกังานศาลรฐัธรรมนูญ, 2558) บทที ่4.  
24. John Steinbeck, The Grapes of Wrath (1939) (reprinted by Penguin Book, Penguin Classic).  
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รฐัธรรมนูญ (United States Constitution of 1787)25 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร   
ฉบบัแรกของโลก ให้อ านาจสภาคองเกรส (Article I, Section 8 C. 4) ในการตรากฎหมายที่มี
ความเป็นเอกภาพเพื่อใช้บงัคบัในสหรฐัอเมรกิา26 ก่อให้เกิดกฎหมายล้มละลายฉบบัแรกของ
สหรฐัอเมรกิาภายใต้ Bankruptcy Act of 1800 กฎหมายดงักล่าว ถูกยกเลกิในปี ค.ศ.1803 และ
โดยเฉพาะในปี ค.ศ.1898 มกีารตรากฎหมายลม้ละลายฉบบัใหม่ในอเมรกิาภายใต้ Bankruptcy 
Act of 1898 หรือที่เรยีกกันว่า “the Nelson Act” เป็นกฎหมายล้มละลายที่ส าคัญฉบับหนึ่ ง
อนุญาตให้บรษิัท หรอืองค์กรทางธุรกิจ อาจขอรบัความคุ้มครองจากเจ้าหนี้ได้เป็นครัง้แรก 
กฎหมายล้มละลายฉบบัดงักล่าวถอืว่าเป็นรากฐานของระบบกฎหมายล้มละลายสหรฐัอเมรกิา 
ในยคุสมยัปัจจบุนั  
 ในช่วงศตวรรษที่ 20 สหรฐัอเมรกิามกีฎหมายล้มละลายภายใต้ “The Chandler Act” 
ตราขึ้นในปี ค.ศ. 1938 ซึ่งเปิดช่องให้ลูกหนี้สามารถขอให้ตนเองกลายเป็นผู้ล้มละลายได้      
เป็นครัง้แรกและให้เรื่องการจดัการล้มละลายอยู่ในอ านาจของคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
ของสหรฐัอเมรกิา (Securities and Exchange Commission) กฎหมายฉบบัดงักล่าวถูกแก้ไข
ในปี ค.ศ.1978 ซึง่ในการแกไ้ขครัง้นี้มขีอ้สงัเกตส าคญัอยา่งน้อยสองประการ กล่าวคอื  
 ประการแรก กฎหมายมกีารกล่าวถงึการด าเนินคดแีบบกลุ่ม (Class Action) ซึ่งเริม่มี
เป็นครัง้แรกเมือ่วนัที ่1 ตุลาการ ค.ศ. 1979 และ  
 ประการท่ีสอง กฎหมายฉบับปี ค.ศ. 1978 แบ่งเนื้อหาและสาระที่ส าคัญออกเป็น       
4 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนทีห่นึ่งแกไ้ขกฎหมายลม้ละลายเดมิทีป่รากฏในรฐัธรรมนูญอเมรกิา ส่วนทีส่อง
กล่าวถงึเรือ่งของพยานหลกัฐานในคดลีม้ละลาย ส่วนทีส่ามกล่าวถงึคดลี้มละลายในระดบัมลรฐั 
และส่วนสุดทา้ยกล่าวถงึเรือ่งกองทุนทรสัต ์ 
 นอกเหนือจากสาระส าคญัสองประการข้างต้น กฎหมายฉบับดังกล่าวยงัก่อให้เกิด     
การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งของระบบศาลในสหรฐัอเมรกิาทีเ่กี่ยวกบัคดลีม้ละลาย รวมตลอดทัง้
เหตุในการเขา้สู่กระบวนการลม้ละลาย เขตอ านาจของศาล แนวปฏบิตัเิพื่อความเป็นกลางของ  
ผู้พิพากษาและการแต่งตัง้ผู้พิพากษาที่ท าหน้าที่ในการพิจารณาคดีล้มละลาย เป็นต้น          
หากการแต่งตัง้ผู้พิพากษาไม่ถูกต้องถือว่าการพิจารณาคดีล้มละลายไม่ชอบและขัดต่อ
รัฐธ รรม นูญ ดังก รณี ที่ ป รากฏ ในคดี  Northern Pipeline Co. v. Marathon Pipe Line Co. 
(1982)27 ต่อมาในปี ค.ศ.1984 สภาคองเกรสมีการแก้ไขกฎหมายล้มละลายฉบับดังกล่าว      

                                                           

25. Constitution of the United States of America (1787).  
26. Ibid, U.S.C., art. I, § 8 C. 4, states that “[C]ongress was given the power to legislate for 

uniform laws on the subject of Bankruptcies throughout the United States […]”.  
27. Northern Pipeline Co. v. Marathon Pipe Line Co., 458 U.S. 50, 102 S. Ct. 2858, 73 L. Ed. 2d 

598 [6 C.B.C. 2d 785] (1982).  
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เพื่อเพิม่เตมิสาระส าคญัและแก้ไขปัญหาที่เกดิขึน้จากการบงัคบัใช้กฎหมายลม้ละลายฉบบัเดมิ 
โดยต รา Bankruptcy Amendments and Federal Judgeship Act of 1984 ที่ ใช้ บั งคับ อ ยู่   
จนถงึปัจจบุนั  
 ปัจจุบนัสหรฐัอเมรกิามกีฎหมายที่เกี่ยวกบัล้มละลายหลายฉบบั แต่ละฉบบัมขีอบเขต
และท าหน้าทีแ่ตกต่างกนั อาท ิ 

 รฐัธรรมนูญ ปรากฏใน Article I, Section 8, Clause 4 เป็นบทบญัญตัิที่วางกรอบ
ให้สภาคองเกรสตรากฎหมายล้มละลายที่มีความเป็นเอกภาพขึ้นใช้บังคับ
ภายในประเทศ  

 รัฐบัญญัติล้มละลาย ปี  ค.ศ. 1978 (Bankruptcy Reform Act of 1978) ซึ่งเป็น
เสมอืนประมวลกฎหมายล้มละลายของสหรฐัอเมรกิา มกีารบัญญัติลกัษณะและ
สาระส าคญัของการด าเนินคดลีม้ละลายไวอ้ย่างกวา้งขวาง  

 รัฐบัญญัติฉบับ ปี  ค .ศ . 2005 (Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer 
Protection Act of 2005) ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายฉบบัปี 1978  

 กฎหมายเกี่ยวกบัความผิดทางอาญาเกี่ยวกับล้มละลาย (Title 18 of the United 
States Code) หรอืกรณีเกี่ยวกบัภาษีอากรและการล้มละลายตาม Title 26 of the 
United States Code (Internal Revenue Code) เป็นตน้  

กฎหมายลม้ละลายของสหรฐัอเมรกิาถอืไดว้่ามอีทิธพิลต่อระบบกฎหมายลม้ละลายของ
โลกระบบหนึ่ง โดยกฎหมายของสหรฐัอเมรกิาจะมุ่งเน้นไปทีเ่รือ่งของการสรา้งหลกัประกนัใหแ้ก่
เจ้าหนี้ที่จะได้รบัช าระหนี้คนืจากลูกหนี้ และการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ เพื่อให้กลบัมาเริม่ต้น
ชวีติใหม่ มากกว่าจะเป็นเรื่องการกระท าความผดิทางอาญาอย่างของประเทศองักฤษ ส าหรบั
แนวทางในการบงัคบัคดขีองทัง้ประเทศองักฤษและสหรฐัอเมรกิาจะไดก้ล่าวไวใ้นบทที ่4  

ส าหรบัประเทศไทยมกีารตรากฎหมายล้มละลายขึ้นบงัคบัใช้เป็นครัง้แรกปี พ.ศ.2483 
(ค.ศ.1940) ภายใต้พระราชบญัญัติล้มละลาย พุทธศกัราช 2483 ซึ่งในระยะแรกเริม่กฎหมาย
ล้มละลายของไทยได้รบัอิทธพิลมาจากกฎหมายล้มละลายของประเทศองักฤษ อย่างไรก็ตาม 
ประเทศไทยได้รบัอิทธิพลจากระบบกฎหมายล้มละลายของสหรฐัอเมรกิาในช่วงหลังซึ่งม ี    
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายล้มละลายตามสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
โดยเฉพาะวกิฤตทิางเศรษฐกิจตัง้แต่ปี พ.ศ.2540 เป็นต้นมา ภาคเอกชนประสบภาวะถดถอย  
มกีารปิดกจิการและเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายเป็นจ านวนมาก มกีารแก้ไขกฎหมายลม้ละลาย 
โดยเฉพาะในปี พ.ศ.2542 ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมหลักการฟ้ืนฟูกิจการตามแนวทางของ
สหรฐัอเมรกิาเป็นส าคญั ววิฒันาการของกฎหมายลม้ละลายไทยจะไดก้ล่าวไวใ้นบทต่อไป  
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2.3 ความส าคญัของกฎหมายล้มละลายและการบงัคบัคดีล้มละลาย และ
 ความสมัพนัธร์ะหว่างเจ้าหน้ี ลกูหน้ี และรฐั (เจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรพัย)์  
 
 ววิฒันาการของกฎหมายล้มละลายดงักล่าวขา้งต้นแสดงให้เหน็ถงึรากฐานอนัยาวนาน
ของกฎหมายลม้ละลายทีย่ดึโยงกบัระบบการตดิตามและทวงหนี้สนิตัง้แต่ในสมยัโบราณ รวมทัง้
บทบาทและความส าคญัของกฎหมายลม้ละลายทีมุ่่งเน้นการคุม้ครองและปกป้องประโยชน์ของ
เจา้หนี้และลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม ความส าคญัของกฎหมายล้มละลายมไิด้จ ากดัอยู่แค่ประโยชน์
ในการตดิตามทวงหนี้ หรอืผลประโยชน์ระหว่างเจา้หนี้กบัลูกหนี้เท่านัน้ แต่ยงัมอีทิธพิลต่อสงัคม
และระบบเศรษฐกิจโดยรวม ฉะนัน้ ในการวิเคราะห์ความส าคญัของกฎหมายล้มละลายและ   
การบงัคบัคดลีม้ละลายจงึสามารถแบ่งความส าคญัได้เป็นสี่กลุ่มที่ส าคญัได้แก่ (1) ความส าคญั
ของกฎหมายล้มละลายที่มีต่อเจ้าหนี้  (2) ความส าคญัของกฎหมายล้มละลายที่มีต่อลูกหนี้     
(3) ความส าคญัของกฎหมายล้มละลายที่มอีิทธพิลต่อการสร้างบรรยากาศในการลงทุน และ     
(4) ความส าคญัของกฎหมายลม้ละลายในการสรา้งความยุตธิรรมทางสงัคม โดยแต่ละกลุ่มยงัมี
ความเกี่ยวพนักนัระหว่างเจา้หนี้ ลูกหนี้ และรฐัที่แตกต่างกนัไป สรุปความส าคญัของกฎหมาย
ล้มละลายและการบังคับคดีล้มละลาย และความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้  ลูกหนี้  และรัฐ         
(เจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัย)์ ไดด้งัรายละเอยีดต่อไปนี้  
 

2.3.1 ความส าคญัของกฎหมายล้มละลายท่ีมีต่อเจ้าหน้ี    
 
 นักกฎหมายต่างลงความเห็นว่าลกัษณะพื้นฐานอนัส าคญัของกฎหมายล้มละลาย คอื 
เป็นเครื่องมอืในการติดตามและทวงหนี้สนิจากลูกหนี้ (Debt-Collective Device) ลกัษณะและ
ความส าคญัพื้นฐานของกฎหมายล้มละลาย คอื การสรา้งกระบวนการรวบรวมและจดัการ
ทรพัยสิ์นของลูกหนี้เพื่อน ามาช าระคนืใหแ้ก่เจา้หนี้อย่างเป็นธรรม28 กฎหมายลม้ละลายจงึเป็น
เหมือนหลักประกันในการลงทุนให้แก่บรรดาเจ้าหนี้  ฉะนัน้ ความส าคัญประการแรกของ
กฎหมายล้มละลายจงึมขีึน้เพื่อตอบสนองต่อเจา้หนี้ (Creditors) หรอืความไว้เนื้อเชื่อใจ หรอืที่
เรยีกกันว่า “เครดิต” (Credit)29 ความส าคัญของกฎหมายล้มละลายที่สนองตอบต่อระบบ
เศรษฐกจิแบบไวเ้นื้อเชื่อใจ (เครดติ) ดงักล่าว จงึแสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธร์ะหว่างเจา้หนี้กบั
ลกูหนี้อยา่งมนียัส าคญั ซึง่อาจมไีดส้องกรณี กล่าวคอื (1) ความสมัพนัธร์ะหว่างเจา้หนี้ – ลูกหนี้

                                                           

28. Thomas Jackson, The Logic and Limits of Bankruptcy Law (Discussion Paper No. 16, 12/85, 
Harvard Law School 1986).  

29. Ibid, 9-12s.  
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ที่เป็นบุคคลธรรมดา (Individuals) กับ (2) กรณีความสมัพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้  – ลูกหนี้ที่เป็น     
องคก์รทางธุรกจิ (Enterprises)  

กรณีบุคคลธรรมดา การก่อหนี้ การยมื หรอืการน าเงนิในอนาคตมาใช้มหีลายสาเหตุ  
จากหลายปัจจยัตัง้แต่ความเดอืดรอ้นและความจ าเป็นทางสงัคม ความต้องการส่วนบุคคลหรอื
ความต้องการในการน าเงินในอนาคตมาใช้เพื่อตอบสนองการบริโภคสินค้าหรือบริการ          
แต่ส าหรบักรณีองค์กรทางธุรกิจ การก่อหนี้ย่อมแตกต่างจากกรณีบุคคลธรรมในทางทฤษฎ ี   
ซึง่หลกัการและเหตุผลในการก่อหนี้มาจากการน าเงนิมาใชใ้นการประกอบกจิการและการขยาย
การลงทุน ทัง้สองกรณจีงึเกดิเจา้หนี้ในสถานะทีแ่ตกต่างกนัไป อาท ิ   

 ธนาคาร หรือสถาบนัการเงิน ซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายหลกัที่ส าคญั (Prototype) เป็น
ผูใ้หกู้ย้มืเงนิ  

 ผู้ขายสินค้า/บริการ ซึ่งให้เครดิตในการซื้อสนิค้าหรอืบรกิาร อาจมสีถานะเป็น
เจา้หนี้ไดเ้ช่นเดยีวกนักบัธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิ  

 ผู้ถือหุ้น/ซ้ือขายหุ้น มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ขององค์กรทางธุรกิจที่น าเงินไปใช้        
ในการลงทุนเช่นกนั กรรมการบรษิทัย่อมมสีถานะเป็นลูกหนี้ และผูกพนัตามอาณัติ
ของบรรดาผูถ้อืหุน้ และ  

 รฐั อาจมสีถานะเป็นเจ้าหนี้ได้เช่นเดียวกัน ตัวอย่างที่เห็นได้ชดัที่สุดคอืการเก็บ
ภาษีและอากรของรฐั ซึ่งบุคคลทุกคนย่อมมหีน้าที่จะต้องเสยีภาษีอากร ฉะนัน้ รฐั  
ในฐานะที่เป็นผู้เก็บภาษีอากร ย่อมมสีถานะเป็นเจา้หนี้ หรอืในกรณีรฐัมมีาตรการ
ผ่อนช าระค่าภาษีอากรเป็นงวด กรณีนี้เปรยีบเสมอืนรฐัให้ “เครดติ” แก่ประชาชน 
เป็นการออก “เครดติ” ทีเ่กดิมลูหนี้รปูแบบหน่ึง และรฐัยอ่มมสีถานะเป็นเจา้หนี้  

ไม่ว่าการก่อหนี้ของลูกหนี้  หรือการให้ เครดิตของเจ้าหนี้ จะมีเหตุผลประการใด 
ความส าคญัคือการช าระคืนหนี้สินที่มีการก่อไว้ (Repayment) ฉะนัน้ เมื่อลูกหนี้ไม่สามารถ    
น าเงินมาช าระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ตามที่ได้ก่อหนี้ ไว้ หรอืมีภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว  กฎหมาย
ล้มละลายจงึเป็นช่องทางในการเยยีวยาทางกฎหมาย (Legal Remedy) ตรงจุดนี้ที่รฐัเข้ามามี
บทบาทส าคญัในกระบวนการของการล้มละลาย ตัง้แต่ขัน้ตอนการพทิกัษ์ทรพัย ์การบงัคบัคด ี
การรวบรวม ตลอดจนการจดัการทรพัยส์นิของผูล้ม้ละลาย ความส าคญัของกฎหมายลม้ละลาย
และการบงัคบัคดลีม้ละลายจงึถูกมองว่าเป็นเครื่องมอืและกลไกของเจา้หนี้ในการไดร้บัช าระหนี้
คนืจากลกูหนี้  
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2.3.2 ความส าคญัของกฎหมายล้มละลายท่ีมีต่อลูกหน้ี  
 
 หากพิจารณาเฉพาะกลไกและมาตรการในการติดตามหนี้สนิของกฎหมายล้มละลาย
ย่อมเป็นการจ ากัดลกัษณะและความส าคญัของกฎหมายล้มละลายเกินไป อันที่จรงิบทบาท     
ที่ส าคญัอีกประการหนึ่งของกฎหมายล้มละลาย คือ การคุ้มครองสิทธปิระโยชน์ของลูกหนี้30    
ดงัได้กล่าวแล้วว่า พฒันาการของกฎหมายล้มละลายในระยะแรกเริม่ ยดึโยงกบัระบบติดตาม
และทวงหนี้สนิที่ส่งผลให้ลูกหนี้ถูกรดิรอนสทิธเิสรภีาพของตนเอง ดงัที่ปรากฏในระยะแรกเริม่
ของกฎหมายโรมนั หรอืช่วงกฎหมายล้มละลายขององักฤษในระยะแรกเริม่ซึ่งมขีอ้สนันิษฐาน
ของบุคคลที่ไม่สามารถจะช าระหนี้สนิคนืแก่เจา้หนี้ไดแ้ละเขา้สู่กระบวนการเป็นผูล้ม้ละลายและ
เป็นความผดิทางอาญา กลายเป็นอาชญากร ส่งผลให้ผู้นัน้มตีราบาปทางสงัคมไปโดยปรยิาย 
ด้วยเหตุดังกล่าว พัฒนาการของระบบกฎหมายล้มละลายในระยะหลัง จึงได้มุ่งเน้นไปที ่      
การคุม้ครองลกูหนี้เพื่อไมใ่หล้กูหนี้ตอ้งอยูใ่นสถานะทีถู่กกดขีจ่ากเจา้หนี้อยา่งไรม้นุษยธรรม  

ววิฒันาการของกฎหมายล้มละลายซึ่งเติบโตไปพร้อม ๆ กับสถานการณ์ของโลกที่
เปลีย่นแปลงไป การตดิตามและการทวงหนี้ดว้ยวธิกีารฆ่า การทรมาน การบงัคบัใหต้กเป็นทาส 
หรอืการบังคบัขู่เขญ็ คงเป็นเรื่องที่ไม่อาจกระท าได้อีกต่อไป สงัคมโลกที่ให้ความส าคญักับ
คุณค่าและศักดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์มากขึ้น มีการเคารพสิทธิมนุษยชนขัน้พื้นฐานซึ่งรองรบั
ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights)       
และทุกประเทศทัว่โลกต่างให้ความเคารพ กระแสดงักล่าวส่งผลต่อการจดัวางนโยบายและ      
การบญัญัติกฎหมายที่ผสมผสานมติิทางด้านสงัคม อาจกล่าวได้ว่าบทบาทส าคญัอีกประการ 
ของกฎหมายลม้ละลาย คอื การคุม้ครองลกูหนี้ ซึง่มอียา่งน้อยสองประการ กล่าวคอื  

ประการแรก เป็นการคุ้มครองลูกหนี้ เพื่อมิให้เจ้าหนี้แสวงหาประโยชน์จากลูกหนี้   
โดยไม่เป็นธรรม เกินจากมูลหนี้ที่เจ้าหนี้ควรจะได้รบั  (Proportionate Share) ดังตัวอย่าง       
ที่เคยปรากฏในสมยักฎหมายโรมนั ซึ่งผู้ที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนดเวลาจะต้องถูก
บงัคบัตามกฎหมายโรมนัน าทรพัยส์นิของตนเองทัง้หมดมาขายเพื่อเป็นการช าระหน้ีคนื  

ประการท่ีสอง เกี่ยวขอ้งกบัการเยยีวยาและฟ้ืนฟูลูกหนี้ โดยระบบกฎหมายลม้ละลาย
ในระยะหลงัถูกพฒันาและออกแบบให้ลูกหนี้ที่ไม่สามารถช าระหนี้คนืแก่เจา้หนี้  ไม่จ าเป็นต้อง
กลายเป็นผู้ล้มละลายในทนัที แต่มีมาตรการบางประการที่ให้เวลาแก่ลูกหนี้ในการแสวงหา
ทรพัยส์นิมาช าระคนืแก่เจา้หนี้ หรอืมมีาตรการในการฟ้ืนฟูใหลู้กหนี้หลุดพน้จากการสถานะของ
การเป็นบุคคลล้มละลายและกลบัมาเริม่ต้นชวีติใหม่ได้ ตวัอย่างที่เห็นได้ชดัที่สุดคอืกฎหมาย
ล้มละลายของสหรฐัอเมรกิา ซึ่งเปิดช่องให้ลูกหนี้สามารถช าระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ได้ โดยที่ยงั    

                                                           

30. Ibid.  
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ไม่กลายเป็นบุคคลลม้ละลาย หรอืมกีระบวนการในการฟ้ืนฟูกจิการของลูกหนี้ใหก้ลบัมาเริม่ต้น
ชวีติใหมไ่ดอ้กีครัง้  

ระบบกฎหมายล้มละลายของไทยมีลักษณะเช่นเดียวกับกฎหมายล้มละลายของ
สหรฐัอเมรกิา ซึง่ไดร้บัอทิธพิลระบบกฎหมายลม้ละลายของสหรฐัอเมรกิาในเรื่องนี้อย่างเด่นชดั 
พจิารณาได้จากการแก้ไขเพิม่เติมพระราชบญัญัติล้มละลายของไทยในระยะหลงั มกีารแก้ไข
เพิ่มเติมหลักการในเรื่อง “การฟ้ืนฟูกิจการ” ตามแนวของกฎหมายประเทศสหรฐัอเมรกิา
โดยเฉพาะในปี พ.ศ.2541 มกีารแก้ไขเพิม่เติมกระบวนพจิารณาเกี่ยวกบัการฟ้ืนฟูกจิการของ
ลูกหนี้ไว้ในหมวด 3/1 ตัง้แต่มาตรา 90/1 ถงึ 90/90 นับว่าเป็นการเปิดช่องให้องค์กรทางธุรกจิ 
ที่มหีนี้สินล้นพ้นตัว โดยจะต้องเป็นองค์กรที่เป็นหนี้ไม่น้อยกว่าสบิล้านบาท และเจ้าหนี้ของ
บรษิัทดงักล่าวอาจยื่นค ารอ้งต่อศาลให้ฟ้ืนฟูกจิการดงักล่าวได้ และในระยะต่อมาประเทศไทย 
ไดม้กีารแก้ไขกฎหมายลม้ละลายตามแนวทางของกฎหมายลม้ละลายสหรฐัอเมรกิา โดยเฉพาะ
ในเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมหลักการฟ้ืนฟูกิจการที่ได้รวมหลักการล้มละลายบางอย่าง อาท ิ    
การเพกิถอนการโอน หรอืการกระท าของลูกหนี้ หรอืหลกัการพ้นจากการเป็นบุคคลลม้ละลาย
โดยอัตโนมัติเมื่อครบก าหนดสามปีนับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย     
แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการตรากฎหมายล้มละลายซึ่งมขีึ้นเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของ   
ฝัง่ลกูหนี้อกีประการหน่ึงเช่นกนั  
 
 2.3.3 ความส าคญัของกฎหมายล้มละลายท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างบรรยากาศ
  ในการลงทุน  
 
 ความส าคัญของกฎหมายล้มละลายคงมิได้จ ากัดอยู่เฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์
ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ (Creditor-Debtor relations) ดงัที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่ยงัมสีถานะ
เป็นกลไกทีส่ าคญัของรฐัในการสรา้งบรรยากาศของการลงทุน  

ความยากง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจสามารถพจิารณาได้จากหลายปัจจยั ตัง้แต่ 
สถานการณ์และความมัน่คงทางการเมอืง โครงสรา้งขัน้พื้นฐานของรฐั ระบบกฎหมาย หรอื
ศกัยภาพของทรพัยากรบุคคล เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า ตัวชี้วดัที่ส าคญัซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า   
เอื้อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจคอื การจดัวางนโยบาย ระบบกฎหมายและกฎระเบยีบที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อการด าเนินการทีเ่รยีกว่าการสรา้ง “Smarter Regulations” ซึ่งธนาคารโลก (World 
Bank) ได้เคยจัดท าการศึกษาวิเคราะห์ไว้ในรายงานโครงการวิจัยเรื่อง Doing Business31  

                                                           

31. โครงการ Doing Business ของธนาคารโลกเริ่มต้นตัง้แต่ ปี ค.ศ. 2003 - ปัจจุบัน ดูตัวอย่างผล
การศึกษ าใน  World Bank, ‘Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency’ (Washington 
D.C., World Bank, 2014).  
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เสนอให้ทราบถึงความยากง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก           
โดยพจิารณาจากการจดัวางสภาพแวดลอ้มทางกฎหมายโดยรวมของแต่ละประเทศ  

การจัดวางสภาพแวดล้อมดังกล่าว  สามารถอธิบายได้โดยหยิบยกแนวคิดเรื่อง         
การแข่งขันเชิงระบบ (Competition of Legal System)32 ซึ่งให้ความส าคัญกับการก าหนด
นโยบายและกฎหมายใหม้ทีศิทางทีช่ดัเจนและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม นักลงทุนยอ่มมุง่ไปสู่
ระบบ (หรอืประเทศ) ที่มศีกัยภาพในการดงึดูดได้มากที่สุด การที่นักลงทุนหรอืผู้ประกอบการ  
จะเข้ามาลงทุนหรอืไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับการจดัวางนโยบายและกฎหมายภายในของประเทศ    
เป็นส าคัญ เพราะเอกชนย่อมมีอ านาจตัดสินใจเลือกสถานที่ที่เหมาะสมและให้ประโยชน์         
ต่อการประกอบธุรกิจมากที่สุด ในทางตรงกันข้าม  หากสถานที่ เป้าหมายมีกฎเกณฑ์              
ที่ไม่เอื้ออ านวย ภาคเอกชน (นักลงทุน) ย่อมปฏิเสธสถานที่ดงักล่าว เป็นต้นว่า นักลงทุน
ต้องการมาประกอบกิจการภายในประเทศ A แต่ประเทศ A มอีตัราการได้รบัช าระหนี้คนืที่ต ่า 
นกัลงทุนต่างชาตไิม่ไดร้บัเอกสทิธิห์รอืประโยชน์ตามกฎหมายภายในรฐัทีเ่ขา้ไปลงทุน บ่อยครัง้
การกระท าของรฐัก่อใหเ้กดิผลเสยีหายเกนิควรต่อนักลงทุนต่างชาต ิกรณีดงักล่าว เป็นตวัอย่าง
ของประเทศที่ไม่พงึประสงค์ของนักลงทุนหรอืคนต่างชาตสิ่วนใหญ่เพราะไม่ไดร้บัการคุ้มครอง
ภายใตก้ฎหมายทีค่วรจะเป็น33  

การแก้ไขปัญหาการล้มละลายซึ่งเป็นหนึ่งในตวัชี้วดัและปัจจยัที่ส าคญัของการจดัวาง
นโยบายแบบ “Smarter Regulations” และการสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ประโยชน์ในการลงทุน และ
จากข้อมูลตวัชี้วดัซึ่งธนาคารโลกได้จดัท าขึน้ภายใต้รายงานโครงการเรื่อง “Doing Business” 
พบว่าประเทศไทยมอีตัราการได้รบัช าระหนี้คนืในอตัราที่ค่อนข้างต ่า โดยเมื่อเปรยีบเทยีบกบั
หลายประเทศคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 67.7 ถูกจดัให้อยู่ในล าดบัที่ 23 ของโลกในปี ค.ศ. 201634 
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัประเทศฟินแลนด์หรอืญี่ปุ่ น สองประเทศที่มอีตัราการได้รบัช าระหนี้คนืสูง 
คิดเป็นอัตราร้อยละ 90.3 และในอัตราร้อยละ 92.1 จัดเป็นล าดับที่  1 และ 2 ของโลก

                                                           

32. ทฤษฎีการแข่งขนัเชิงระบบ ถูกน ามาอธิบายในเรื่องการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากผลกระทบที่เกดิจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ อาท ิการรวมกลุ่มของสหภาพยุโรป หรอื
การรวมกลุ่มอย่างของอาเซยีน ก่อให้เกดิการเปรยีบเทยีบระบบกฎหมาย การปรบัโครงสรา้งทาง
กฎหมาย ดตูวัอย่างการปรบัใชแ้นวคดิเรื่องการแข่งขนัเชงิระบบเกีย่วกบัการรวมกลุ่มเศรษฐกจิของ
อาเซยีนไดใ้น ปวรศิร เลศิธรรมเทว ีและ อคัรวฒัน์ เลาวณัย,์ ‘ผลกระทบต่อกระบวนการกฎหมาย
จากการเขา้เป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนของไทย ’ (2557) 12(3) วารสารสถาบนัพระปกเกล้า, 
21-38.  

33. Ibid.  
34. ดูผลการส ารวจเกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิในประเทศไทยโดยธนาคารโลกใน World Bank, ‘Doing 

Business 2016: Going Beyond Efficiency – Economy Profile 2016 Thailand’ (Washington 
D.C., World Bank, 2015).  
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ตามล าดบั35 จะเหน็ไดว้่า เรื่องการแก้ไขปัญหาลม้ละลายดงักล่าวคงเป็นประเดน็ทีป่ระเทศไทย 
ต้องทบทวนทัง้ในเรื่องเนื้อหาและสาระส าคญัของกฎหมาย ตลอดจนกระบวนการของกฎหมาย
ล้มละลายให้เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้นอนัจะได้ศกึษาวเิคราะห์ในรายงานวจิยัฉบบันี้
ต่อไป  
 
 2.3.4 ความส าคญัของกฎหมายล้มละลายในการสร้างความยติุธรรมทางสงัคม  
 
 ความส าคัญของกฎหมายล้มละลายประการสุดท้ายเกี่ยวข้องกับบทบาทของระบบ
กฎหมายล้มละลายในการสร้างบรรทดัฐานและความยุติธรรมของสงัคม ฉะนัน้ เมื่อกล่าวถึง
กฎหมายลม้ละลายในเชงิการสรา้งความยุตธิรรมและความผาสุกของสงัคม36 นักกฎหมายน ามา
เกี่ยวพันกับแนวคิดและทฤษฎีกฎหมายกับสังคม โดยเฉพาะทฤษฎีอรรถประโยชน์ 
(Utilitarianism) ของท่ าน เจเรมี่  เบนแธม  (ค .ศ . 1748 – 1832) และจอห์น  สจ๊วต  มิลล ์        
(ค.ศ. 1806 – 1873)  
 ส าหรบัเบนแธมซึง่เป็นเจา้ของทฤษฎอีรรถประโยชน์37 มไิดก้ล่าวถงึกฎหมายลม้ละลาย 
หรอืระบบการติดตามหนี้สนิไว้แต่ประการใด แต่กล่าวถึงความสมัพนัธ์ระหว่างกฎหมายและ
สงัคมที่นักกฎหมายหยบิยกมาอธบิายระบบกฎหมายล้มละลายในปัจจุบนัว่ามบีทบาทส าคญั   
ในการจดัระเบยีบความเรยีบรอ้ยและความผาสุกของสงัคม ทฤษฎดีงักล่าวของเบนแธมมองว่า 
ธรรมชาติก าหนดให้มนุษย์อยู่ภายใต้กฎหมาย การควบคุมของอ านาจทัง้สองอย่าง  คือ       
ความเจ็บปวด (Pain) กบัความพอใจ (Pleasure) สองสิง่นี้เป็นตัวก าหนดว่าสิ่งใดควรกระท า 
และสิง่ใดไม่ควรกระท า หวัใจของทฤษฎอีรรถประโยชน์ก็คอืความผาสุกที่สุดของคนส่วนใหญ่ 
(The Greatest Happiness for the Greatest Number) ซึ่งได้กลายมาเป็นวาทะอันโด่งดังของ
เบนแธม เบนแธมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย ศีลธรรมและรฐับาล ถ้าอ านวยประโยชน์          
ให้คนส่วนใหญ่มคีวามผาสุกที่สุดย่อมเป็นความด ีเป็นความพอใจ ฉะนัน้ กฎหมายที่ออกมา
ทัง้หมดถ้าสนองตอบต่อประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่ คนก็จะเคารพกฎหมายเพราะกฎหมาย  
ให้คุณประโยชน์หรอืก่อให้เกิดคุณความดี38 กฎหมายล้มละลายก็เช่นเดยีวกนัมวีตัถุประสงค์   
ในการป้องปรามมิให้ลูกหนี้กระท าโดยทุจริตผิดนัดไม่ช าระหนี้  กฎหมายล้มละลายจึงม ี       
                                                           

35. ดูการจดัอนัดบัโลกในเรื่อง Resolving Insolvency ของธนาคารโลกใน Economy Ranking หวัข้อ
เรื่อง “Resolving Insolvency ประจ าปี ค.ศ. 2016.  

36. Irit Haviv-Segal, ‘Bankruptcy Law and Inefficienct Entitlements’ (2005) 2(2) Berkeley 
Business Law Journal, 357, at 360.   

37. Jeremy Bentham, ‘A Manual of Political Economy’ in the works of Jeremy Bentham (1962) 
31.  

38. Ibid.  
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การก าหนดมาตรการลงโทษ หรอืกลไกบางประการที่รบัประกนัเจา้หนี้ว่าจะได้รบัช าระหนี้คนื
จากลูกหนี้ กล่าวได้ว่า ระบบกฎหมายล้มละลายจงึมคีวามส าคญัในเรื่องการป้องกนักลฉ้อฉล 
(Fraud) ของลกูหนี้39  
 จอหน์ สจ๊วต มลิล ์ซึง่เหน็ดว้ยกบัแนวคดิของเบนแธม ไดป้รบัปรงุหลกัการพืน้ฐานของ
ทฤษฎีอรรถประโยชน์ โดยเน้นความพอใจของมนุษยค์อืเกียรตศิกัดิศ์ร ียิง่กว่าความต้องการ
ทางกาย การให้เสรภีาพคอืการส่งเสรมิเกยีรตแิละศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์และเสรภีาพคอื
การเป็นอิสระจากรฐับาล40 มุมมองดงักล่าวของมลิล์ มอีิทธพิลต่อการก าหนดระบบกฎหมาย
ลม้ละลายในปัจจุบนั41 ซึง่เปิดโอกาสใหลู้กหนี้ขอฟ้ืนฟูกจิการเพื่อหลุดพน้จากหนี้สนิและเริม่ต้น
ชวีติใหม ่ 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า การศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลายและ    
การบังคับคดีล้มละลายจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญของ
กฎหมายดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้  
 
2.4 การวิเคราะหก์ฎหมายล้มละลายในทางเศรษฐศาสตรแ์ละหลกั
 เศรษฐศาสตรว่์าด้วยการบงัคบัคดี  
 
 นอกเหนือจากบทบาทและความส าคญัของกฎหมายลม้ละลายทีม่หีลายประการดงักล่าว 
หากวิเคราะห์กฎหมายล้มละลายตามหลักการในทางเศรษฐศาสตร์42 จะสามารถพิจารณา
วตัถุประสงคข์องกฎหมายลม้ละลายไดเ้ป็นสามกลุ่มทีส่ าคญั43 กล่าวคอื  

                                                           

39. Louis Edward Levinthal, ‘The Early History of Bankruptcy Law’ (1919) 67(1) University of 
Pennsylvania Law Review, 223, at 227.  

40. John Stuart Mill, Principles of Political Economy, Book V, Chapter X, section 5 (reprinted by 
Penguin Classic, 1985).  

41. นอกเหนือจากการปรบัใชท้ฤษฎใีนเรื่องของกฎหมายลม้ละลาย ทฤษฎอีรรถประโยชน์ยงัถูกปรบัใช้
ในเรื่องกฎหมายทรพัย์สนิทางปัญญาซึ่งอธิบายไว้ในข้อยกเว้นของทฤษฎีดงักล่าว ดูค าอธิบาย
ทฤษฎีอรรถประโยชน์ของเบนแธมและมลิล์ได้ใน ปวรศิร เลศิธรรมเทว,ี ความรู้เกีย่วกบักฎหมาย
ทรพัยส์นิทางปัญญา (กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพว์ญิญชูน, 2559).  

42. ปัจจุบันการวิเคราะห์กฎหมายกับหลักการทางเศรษฐศาสตร์เป็นแนวทางที่ใช้เพื่อวิเคราะห์
ผลกระทบต่าง  ๆ  อาทิ  Richard A. Posner, Economic Analysis of Law  (The Netherlands: 
Kluwer Law, 2014) หรือของศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล, กฎหมายกับเศรษฐศาสตร ์
(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์นิติธรรม, 2555) ซึ่งวเิคราะห์กฎหมายกบัเศรษฐศาสตร์ในเรื่อง ทรพัย์สนิ 
สญัญา และละเมดิ การศกึษาเรื่องกฎหมายลม้ละลายมอิาจหลกีเลีย่งทีจ่ะต้องวเิคราะหห์ลกัการทาง
เศรษฐศาสตร์กับกฎหมายล้มละลายซึ่งปัจจุบันมีงานวิจัยที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ดังกล่าว        
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 กลุ่มอนุรกัษ์นิยม (Conservative Group) ซึง่จะมุ่งคุ้มครองผลประโยชน์ของ
เจา้หนี้  

 กลุ่มเสรีนิยม (Liberal Group) ซึง่จะมุง่คุม้ครองผลประโยชน์ของลกูหนี้  
 กลุ่มทีอ่ยู่ระหว่างสองกลุ่มแรก (Moderate Group) ซึง่จะค านึงถงึผลประโยชน์

ของทัง้สองฝ่าย  
 

 
ประเทศทีอ่ยูใ่นกลุ่มอนุรกัษ์นิยมจะมุ่งเน้นการคุม้ครองผลประโยชน์ของเจา้หนี้เป็นหลกั 

ซึง่จะมองว่าภาระหนี้สนิของลูกหนี้จะไม่ไดร้บัการยกเวน้ แมว้่าจะเป็นบุคคลลม้ละลาย ประเทศ
ในกลุ่มนี้ไดแ้ก่ จนี เวยีดนาม บลัแกเรยี ยเูครน ฮงัการ ีตุรก ีซาอุดอิาราเบยี อติาล ีกรซี บราซลิ 
เมก็ซโิก อารเ์จนตนิา เป็นตน้  

ส าหรบัประเทศในกลุ่มเสรนีิยม การออกแบบนโยบายและกฎหมายลม้ละลายจะมุ่งเน้น
ไปทีก่ารคุม้ครองผลประโยชน์ของลูกหนี้เป็นหลกั บุคคลลม้ละลายจะไดส้ทิธยิกเวน้ภาระหนี้สนิ
บางประการ ตัวอย่างที่ปรากฏให้เห็นคือกรณีสหรฐัอเมรกิา ลูกหนี้ที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้
สามารถยื่นค ารอ้งขอเป็นบุคคลลม้ละลายไดเ้อง หากด าเนินการตาม Chapter 7 หนี้สนิทัง้หมด
จะถูกยกเลกิภายในเวลา 3 ถงึ 4 เดอืน นับจากวนัที่ได้ยื่นค ารอ้งดงักล่าว และบุคคลลม้ละลาย
ยงัสามารถถือครองทรพัย์สนิบางประเภทได้ อาทิ บ้าน หรอืรถยนต์ ได้ตามมูลค่าที่ระบุไว้ใน
กฎหมายอกีดว้ย  

ประเทศอังกฤษ และประเทศในเครอืจกัรภพ เช่น แคนาดา ออสเตรเลยี นิวซีแลนด ์
ฮ่องกง ก็มนีโยบายช่วยเหลือลูกหนี้เช่นเดียวกนั แม้อาจไม่มากเท่าในสหรฐัอเมรกิา ลูกหนี้

                                                                                                                                                                      

อ ย่ า ง ก ว้ า ง ข ว า ง  อ าทิ  Rafael Efrat, Global Trends in Personal Bankruptcy’ (2002) 76 
American Bankruptcy Law Journal, 81-100; Richard M. Hynes, Anup Malani, and Eric A. 
Posner, ‘The Political Economy of Property Exemption Laws’ (2004) 47 Journal of Law and 
Economics, 19-43; Wei Fan and Michelle J. White, ‘Personal Bankruptcy and the Level of 
Entrepreneurial Activity’ (2003) 46 Journal of Law and Economics, 543-567; John Armour 
and Douglas Cumming, ‘Bankruptcy Law and Entrepreneurship’ (2008) 10 American Law 
and Economics Review, 303-350; and Reint Gropp, John Karl Scholz, and Michelle J. 
White, ‘Personal Bankruptcy and Credit Supply and Demand’ (1997) 112 Quarterly Journal 
of Economics, 217-252.  

43. Rafael Efrat, Global Trends in Personal Bankruptcy’ (2002) 76 American Bankruptcy Law 
Journal, 81-100.  
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สามารถได้รบัการยกเวน้ภาระหนี้สนิทัง้หมดในเวลา 3 ถงึ 4 ปี หลงัจากการยื่นค ารอ้ง แต่จะมี
บทลงโทษผูล้ม้ละลายดว้ย ส าหรบัประเทศไทยจดัอยูใ่นกลุ่มทีส่องกลุ่มประเทศเสรนีิยม  

ส่วนกลุ่มประเทศที่อยู่ระหว่างสองขัว้นัน้ ผู้ล้มละลายอาจได้หรอืไม่ได้รบัสทิธยิกเว้น
ภาระหนี้สนิ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของศาล ศาลจะพจิารณาเป็นกรณีไปว่าลูกหนี้สมควรไดร้บั
การยกเลกิภาระหนี้สนิหรอืไม่ ประเทศในกลุ่มนี้ไดแ้ก่ ญี่ปุ่ น อนิเดยี สงิคโปร ์ฝรัง่เศส เยอรมนั 
สเปน และประเทศในกลุ่มสแกนดเินเวยี44  

ความแตกต่างของกฎหมายลม้ละลายดงักล่าวขา้งตน้ แสดงใหเ้หน็ถงึระดบัความส าคญั
ของลูกหนี้และเจา้หนี้ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละประเทศในทางเศรษฐศาสตร ์การคุม้ครองลูกหนี้นัน้
มวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิการลงทุนโดยการเป็นเจา้ของกจิการ ส่วนการคุม้ครองเจา้หนี้นัน้เพื่อ
รกัษาเสถยีรภาพในตลาดสนิเชื่อ  
 

2.4.1 กฎหมายล้มละลายกบัการลงทุนเป็นเจ้าของกิจการ 
 

ในแต่ละระบบเศรษฐกจิ ผูป้ระกอบกจิการทัง้รายใหญ่และรายยอ่ย ต่างมบีทบาทส าคญั
ในการขบัเคลื่อนท าให้ระบบเศรษฐกิจก้าวหน้า มกีารเจรญิเติบโต และสนับสนุนการจ้างงาน 
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนเหล่านี้ต้องรบัภาระความเสี่ยงอย่างสูง เนื่ องจากธุรกิจที่ลงทุนไป       
อาจขาดทุน ผูป้ระกอบธุรกจิเกอืบทุกรายต้องกู้เงนิมาลงทุน และมโีอกาสที่ธุรกจิจะไม่สามารถ
สรา้งเงนิหมุนเวยีนมาเพียงพอเพื่อช าระหนี้ การที่กฎหมายล้มละลายอนุญาตให้ผู้ล้มละลาย
ได้รบัการยกเว้นภาระหนี้สนิได้นัน้ จงึเป็นแรงจูงใจให้มกีารลงทุนโดยผู้ประกอบการในระบบ
เศรษฐกจิมากขึ้น มงีานวจิยัที่สะท้อนให้เห็นถงึบทบาทของการช่วยเหลอืลูกหนี้ผ่านกฎหมาย
ลม้ละลายต่อการลงทุนประกอบธุรกจิทัง้ในระดบัประเทศและระดบันานาชาตดิงันี้  

บุคคลในประเทศสหรฐัอเมรกิาสามารถเป็นผู้ล้มละลายได้ตาม Chapter 7 ว่าด้วย    
การแปรสภาพทรัพย์45 และ Chapter 13 ว่าด้วยการลดหย่อนภาระหนี้ สิน 46 หากบุคคล       
เป็นลูกหนี้ (Debtors) ตาม Chapter 7 ภาระหนี้สนิทีไ่มม่หีลกัทรพัยค์ ้าประกนัต่าง ๆ จะหมดไป 
ส่วนหนี้สนิที่มหีลกัทรพัยค์ ้าประกนั ผูล้้มละลายสามารถเลอืกได้ว่าจะผ่อนช าระต่อหรอืจะหยุด
ผ่อนช าระและให้เจ้าหนี้ยดึหลกัทรพัย์ค ้าประกันไป โดยผู้ล้มละลายสามารถรกัษาทรพัย์สิน   
ส่วนที่มคีวามจ าเป็นในการด ารงชพีและประกอบอาชพีไว้ได้ตามมูลค่าที่แต่ละมลรฐัก าหนดไว้ 
(Homestead Exemption: HE) ซึ่ง HE ดงักล่าว เป็นมาตรการทางกฎหมายของสหรฐัอเมรกิา 
                                                           

44. Ibid, 100.  
45. Chapter 7, Title 11, United States Code (Bankruptcy Code), which governs the process of 

liquidation under the bankruptcy laws of the US.  
46. Chapter 13, Title 11, United States Code (Bankruptcy Code), which governs the process of 

reorganization of a debtor in bankrtupcy.  
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ที่เปิดช่องให้ลูกหนี้  (ผู้ล้มละลาย) สามารถรักษาทรพัย์สินที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพหรือ        
การประกอบอาชพีไวไ้ดใ้น 2 กรณทีีส่ าคญั กล่าวคอื  

ประการแรก กรณีทีเ่ป็นบา้นหลงัสุดทา้ยทีลู่กหนี้ใชพ้ านักอยู่ กฎหมายใหไ้ดร้บัยกเวน้
ไมถ่อืเป็นส่วนหนึ่งของทรพัยส์นิทีจ่ะน าไปขายทอดตลาดเพื่อช าระหนี้คนืใหแ้ก่เจา้หนี้  

ประการท่ีสอง กรณีเกี่ยวกับทรพัย์สินที่เป็นบ้านของคู่สมรส หากคู่สมรสฝ่ายหนึ่ง
เสยีชวีติลงและคู่สมรสอกีฝ่ายหนึ่งยงัมชีวีติอยู ่กฎหมายใหไ้ดร้บัยกเวน้ โดยไม่ใหถ้อืว่าบา้นของ
คู่สมรสดงักล่าวเป็นกองทรพัยส์นิทีจ่ะถูกบงัคบัขายทอดตลาด  
 อย่างไรก็ตาม หลกัเกณฑ์หรอืปัจจยัในการก าหนดทรพัย์สนิหรอืมูลค่าทรพัยส์นิที่ให้
ลกูหนี้ถอืครองไดม้คีวามแตกต่างกนัในแต่ละมลรฐั อาท ิมลรฐัแคลฟิอรเ์นีย (California) ส าหรบั
บุคคลทัว่ไปที่ยงัไม่มคีู่สมรสคุ้มครองสูงสุดที่ 75,000 ดอลลารส์หรฐั ส าหรบัคู่สมรสได้รบัความ
คุ้มครองที่ 100,000 ดอลลาร์สหรฐั และส าหรบัผู้ที่มอีายุเกิน 65 ปีบรบิูรณ์ หรอืเป็นผู้พิการ
คุ้มครองที่ 175,000 ดอลลาร์สหรฐั เป็นต้น47 และส าหรบัทรพัย์สินส่วนที่เกินมูลค่ายกเว้น      
จะน ามาช าระคนืหนี้สนิทีไ่ม่มหีลกัทรพัยค์ ้าประกนัตามล าดบัความส าคญัของเจา้หนี้ (Absolute 
Priority Rule หรอื APR) เจา้หนี้ทีม่หีลกัทรพัยค์ ้าประกนัไมส่ามารถเรยีกรอ้งส่วนแบ่งตาม APR 
ดงักล่าวได้ หากเป็นผู้ล้มละลายตาม Chapter 13 ผู้ล้มละลายสามารถถือครองทรพัย์สินได้
ทัง้หมดแต่จะต้องวางแผนช าระหนี้ที่ได้รบัการลดหย่อนให้หมดในระยะเวลาที่ก าหนดและ
หลงัจากที่ช าระหนี้ตามแผนดังกล่าว ภาระหนี้สินที่ไม่มีหลกัทรพัย์ค ้าประกันอื่นจะหมดไป     
โดยมากหนี้สินไม่มีหลักทรพัย์ค ้าประกันได้รบัการลดหย่อนเหลือเพียงร้อยละ 1 เท่านั ้น 
เนื่องจาก Chapter 7 เปิดโอกาสให้ภาระหนี้สินมีหลักทรพัย์ค ้าประกันหมดไป ผู้ล้มละลาย    
กว่ารอ้ยละ 70 เลอืกที่จะล้มละลายตาม Chapter 7 ในจ านวนนี้กว่ารอ้ยละ 90 ของผูล้้มละลาย
ตาม Chapter 7 มีมูลค่าทรพัย์สินต ่ ากว่ามูลค่าที่ได้รบั  การยกเว้นจึงไม่ต้องแปลงสภาพ
ทรพัยส์นิใหเ้ป็นตวัเงนิเพื่อการช าระหนี้แต่อย่างใด เมื่อปี ค.ศ. 2005 กฏหมายก าหนดใหลู้กหนี้  
ที่มีรายได้สูงกว่าค่ ามัธยฐาน (Median) ของแต่ละรัฐไม่สามารถเป็นบุคคลล้มละลาย            
ตาม Chapter 7 ไดจ้ะตอ้งเป็นผูล้ม้ละลายตาม Chapter 13 เท่านัน้  

เนื่องจากแต่ละรฐัในสหรฐัอเมรกิามกีารก าหนดมูลค่าทรพัย์สนิที่ผู้ล้มละลายสามารถ  
ถอืครองได้ (Homestead Exemption หรอื HE) แตกต่างกนั ลูกหนี้ที่อาศยัอยู่ในรฐัที่ม ีHE สูง
จงึมีแรงจูงใจที่จะยื่นค าร้องขอเป็นบุคคลล้มละลายมากกว่ารฐัอื่น กรณีนี้นักวิชาการพบว่า

                                                           

47. Paan Jindapon and Bradford Patterson, ‘Do State Bankruptcy Homestead Exemptions 
Affect Filing Rates? A Look at U.S. non-Business Chapter 7 Filings’ (College of Commerce 
and Business Administration, University of Alabama, February 2011). ส าหรบับางมลรฐั อาท ิ
เทก็ซสั มไิดก้ าหนดหลกัเกณฑเ์รื่องมลูค่าของทรพัยส์นิทีใ่หลู้กหนี้ถอืครองไดไ้ว้แต่ก าหนดเป็นเรื่อง
ขนาดของพืน้ทีท่รพัยส์นิทีล่กูหนี้สามารถถอืครองได.้  
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จ านวนการยื่นค าร้องในแต่ละรฐัสูงขึ้นตามจ านวน HE อย่างมีนัยส าคัญ 48 อย่างไรก็ตาม 
นกัวชิาการยงัพบว่า HE ทีส่งูกว่าสามารถจงูใจใหม้ผีูป้ระกอบการธุรกจิทีสู่งขึน้อย่างมนีัยส าคญั
เช่นกัน ทัง้นี้  เนื่ องจากผู้ประกอบการเหล่านี้ เห็นว่าแม้ธุรกิจจะล้มเหลวและมีภาระหนี้สิน
มากมาย หากเป็นผู้ล้มละลายแล้วยงัสามารถเก็บทรพัย์สนิโดยเฉพาะบ้านที่ตนอาศยัอยู่เป็น
มูลค่าเท่ากับ HE ที่ก าหนดไว้ในรฐัของตนได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุ่มรฐัที่ก าหนดค่า HE 
สงูสุด49 และจากสถติยิงัพบว่าผูท้ีม่บีา้นเป็นของตนเองตดัสนิใจเป็นเจา้ของกจิการมากกว่าในรฐั
ทีก่ าหนด HE ต ่าอยูถ่งึรอ้ยละ 3550  

การที่กฎหมายล้มละลายช่วยเอื้อให้บุคคลกล้าลงทุนท าธุรกิจมากขึน้นัน้ ไม่ได้เกดิขึ้น
เพียงแค่ในสหรฐัอเมริกาเท่านั ้น  การวัดระดับความช่วยเหลือบุคคลล้มละลายยังปรากฏ         
ในหลายประเทศในยโุรป รวมถงึแคนาดา โดยการวดัจากระยะเวลาจากวนัทีย่ ืน่ค ารอ้งขอใหเ้ป็น    
บุคคลลม้ละลายจนถงึวนัทีม่กีารยกเลกิหนี้สนิ กรณีนี้พบว่าประเทศทีย่ ิง่เอื้อประโยชน์แก่ลูกหนี้
โดยมกีระบวนการลม้ละลายทีร่วบรดัและรวดเรว็ ยิง่มผีูป้ระกอบธุรกจิเป็นเจา้ของกจิการมากขึน้
อยา่งมนียัส าคญั51  
 

2.4.2 กฎหมายล้มละลายกบัตลาดสินเช่ือ 
 

เนื่องจากกฎหมายลม้ละลายเอื้อใหผู้ล้งทุนกลา้ทีจ่ะด าเนินธุรกจิดงักล่าวขา้งต้น ผูล้งทุน
จงึมคีวามต้องการกู้เงนิมากขึน้ กรณีนี้ส่งผลให้อุปสงค์ต่อวงเงนิกู้ยมืเพิม่ขึน้ ในขณะเดยีวกนั 
สถาบนัที่ให้กู้เงนิย่อมต้องการผลตอบแทนจากความเสี่ยงมากขึ้น หรอือาจมคีวามระมดัระวงั    
ในการพิจารณาให้สินเชื่อแก่ผู้กู้มากขึ้น หากพิจารณาประเทศสหรฐัอเมริกาซึ่งมรีะดับ HE        
ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละรฐั52 ผลกระทบต่อตลาดสนิเชื่อจงึควรจะมคีวามแตกต่างกนัดว้ย โดยในรฐั 

                                                           

48. Wei Fan and Michelle J. White, ‘Personal Bankruptcy and the Level of Entrepreneurial 
Activity’ (2003) 46 Journal of Law and Economics, 543-567.  

49. Wei Fan and Michelle J. White, ‘Personal Bankruptcy and the Level of Entrepreneurial 
Activity’ (2003) 46 Journal of Law and Economics, 543-567.  

50. John Armour and Douglas Cumming, ‘Bankruptcy Law and Entrepreneurship’ (2008) 10 
American Law and Economics Review, 303-350.  

51. Paan Jindapon and Bradford Patterson, ‘Do State Bankruptcy Homestead Exemptions 
Affect Filing Rates? A Look at U.S. non-Business Chapter 7 Filings’ (College of Commerce 
and Business Administration, University of Alabama, February 2011); and John Armour and 
Douglas Cumming, ‘Bankruptcy Law and Entrepreneurship’ (2008) 10 American Law and 
Economics Review, 303-350.  

52. ดเูชงิอรรถที ่47 ขา้งตน้.  
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ที่มีการก าหนดค่า HE ไว้สูง ผู้ขอกู้เงนิมโีอกาสถูกปฏิเสธเงนิกู้มากกว่าในรฐัที่มคี่า HE ต ่ า     
ถงึรอ้ยละ 5.5 นอกจากนี้ผูกู้้เงนิมทีีม่รีายได้ต ่าในรฐัทีม่คี่า HE สูงต้องจ่ายดอกเบีย้ในอตัราทีสู่ง
กว่าผูท้ีม่รีายไดต้ ่าในรฐัทีม่คี่า HE ต ่าอยา่งมนียัส าคญัอกีดว้ย53  
 

2.4.3 การวดัประสิทธิภาพของกระบวนการล้มละลาย  
 

กฎหมายลม้ละลายทีเ่หมาะสมควรเอือ้ประโยชน์ต่อทัง้ฝ่ายเจา้หนี้และลูกหนี้อย่างสมดุล 
หากเอื้อประโยชน์ต่อเจา้หนี้มากเกินไป จะท าให้เศรษฐกิจชะลอการเติบโต เนื่องจากผู้ลงทุน 
ขาดความกลา้ในการลงทุน หากเอื้อประโยชน์ต่อลูกหนี้มากเกนิไปจะท าให้อตัราดอกเบีย้เงนิกู้
สูงขึน้ การเติบโตของเศรษฐกจิก็อาจชะลอตวัเช่นกนั เนื่องจากต้นทุนของการได้มาซึ่งเงนิทุน
สูงขึ้น บทบาทของรฐับาลในการช่วยเหลอืเจา้หนี้ในการตรวจสอบขอ้มูลทรพัย์สนิและรวมทัง้
การพทิกัษ์ทรพัยข์องบุคคลล้มละลายอาจมทีัง้ผลดแีละผลเสยีในตลาดสนิเชื่อ นักวชิาการด้าน
เศรษฐศาสตร์ได้น า เสนอแนวคิดในการวัดประสิทธิภาพของกระบวนการล้มละลาย                
ว่าควรพิจารณา 2 ประเด็นส าคัญ ได้แก่ (1) ประสิทธิภาพก่อนการล้มละลาย (Ex-Ante 
Efficiency) และ (2) ประสทิธภิาพหลงัการลม้ละลาย (Ex-Post Efficiency)  

ประสทิธภิาพก่อนการลม้ละลายนัน้วดัไดจ้ากคุณภาพของการลงทุนในธุรกจิของผูกู้เ้งนิ
และการตดัสนิใจอนุมตัใิหกู้้เงนิของสถาบนัการเงนิ การเอื้อประโยชน์ให้ผูกู้ม้ากเกนิไปอาจท าให้
ผู้กู้ลงทุนในธุรกิจที่มคีวามเสี่ยงสูงมากเกินปกติ ในทางตรงกันข้าม การให้ความช่วยเหลือ
สถาบนัทางการเงนิมากเกนิไปในการบรกิารขอ้มลูของผูกู้แ้ละการช่วยเหลอืในการพทิกัษ์ทรพัย์
ในกรณี ที่ผู้ กู้ ไม่สามารถช าระเงินกู้ ได้  อาจท าให้สถาบันการเงินไม่ศึ กษ าหาข้อมูล          
ประกอบการตัดสินใจให้เงนิกู้อย่างสุดความสามารถ การเอื้อประโยชน์ในลกัษณะดังกล่าว       
จะท าใหป้ระสทิธภิาพก่อนการลม้ละลายต ่า54  

ส าหรบัประสิทธิภาพหลังการล้มละลายนั ้นสามารถวัดได้จากความสามารถของ           
ผู้มอี านาจในการพิทกัษ์ทรพัย์ภายหลงัจากที่การล้มละลายได้เกิดขึ้นแล้ว โดยในทางทฤษฎ ี     
การแปลงสภาพทรพัย์สนิให้เป็นตวัเงนิผ่านการประมูลจะสามารถสรา้งปรมิาณเงนิสดเพื่อมา
ช าระหนี้ไดส้งูสุด จงึอาจเชื่อไดว้่าการประมลูทรพัย์สนิก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพหลงัการลม้ละลาย
สูงสุด แต่ในทางปฏบิตับิุคคลผู้ล้มละลายอาจมเีจา้หนี้หลายราย การต่อรองกนัระหว่างเจา้หนี้
หลายรายที่ไม่มีหลักทรัพย์ค ้าประกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีเจ้าหนี้ รายใดที่มีล าดับ

                                                           

53. Reint Gropp, John Karl Scholz, and Michelle J. White, ‘Personal Bankruptcy and Credit 
Supply and Demand’ (1997) 112 Quarterly Journal of Economics, 217-252.  

54. Michael Manove, A. Jorge Padilla, and Marco Pagano, Collateral versus Project Screening: 
A Model of Lazy Banks, Rand Journal of Economics 32 (2001) 726-744.  
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ความส าคญั หรอือ านาจการต่อรองสูงกว่าเจ้าหนี้รายอื่น อาจท าให้การแปลงสภาพทรพัย์สนิ
เกิดขึ้นอย่างเร่งรบี โดยพิจารณาผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลกั เจ้าหนี้รายอื่นจงึไม่ได้รบั   
การช าระหนี้เท่าทีค่วร ประสทิธภิาพหลงัการลม้ละลายจงึลดลงได้ 
 
 2.4.4 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมฉ้อฉลของลูกหน้ีด้วยหลกัเศรษฐศาสตร ์ 
 
 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบล้มละลายยงัสามารถวิเคราะห์
พฤตกิรรมของลูกหนี้ได้โดยน า “ทฤษฎกีารกระท าความผดิทางอาญาโดยเลอืกอย่างมเีหตุผล” 
(Rational Choice Theory of Crime)55 มาปรบัใช้ โดยทฤษฎีดังกล่าววางหลักไว้ว่าบุคคล     
จะตดัสนิใจกระท าการใดก็ต่อเมื่อประโยชน์ที่เขาคาดว่าจะได้รบั (Expected Benefits) สูงกว่า
ผลเสยีทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (Expected Costs)56  
 กล่าวไดว้่า การกระท าในแต่ละครัง้มคีวามไม่แน่นอนทีจ่ะด าเนินการส าเรจ็ และอาจถูก
ลงโทษ (ทัง้ทางแพ่งและอาญา) กรณีนี้จงึต้องน าความน่าจะเป็นที่ประโยชน์ (Benefits) และ
ผลเสยี หรอื “ต้นทุน” (Costs) ที่อาจจะเกดิขึน้มาพจิารณาด้วย โดยประโยชน์ที่คาดคะเนไว้คอื 
ประโยชน์ที่บุคคลคาดว่าจะได้จากการกระท า อาทิ การยักย้ายถ่ายเททรพัย์สินของลูกหนี้     
เพื่อมิให้ถูกน าไปบังคับช าระหนี้  ประโยชน์ที่คาดคะเน  คือ มูลค่าของทรพัย์สิน คูณกับ       
ความน่าจะเป็นทีจ่ะยกัยา้ยถ่ายเททรพัยส์นิส าเรจ็ ส่วนต้นทุน (ผลเสยี) ที่คาดว่าจะเกดิขึน้ คอื 
ความเป็นไปไดท้ีบุ่คคลดงักล่าวจะถูกจบัได้ และถูกลงโทษดว้ยบทลงโทษส าหรบัการกระท านัน้ 
เช่น ค่าปรบั หรอืต้นทุนจากการถูกจ าคุก เป็นต้น นอกจากนี้ ผลเสยี หรอื ต้นทุน (Costs) ของ
ผู้ด าเนินการ (ซึ่งกรณีนี้ คือลูกหนี้ ) ยังอาจรวมถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสจากเวลาที่ใช้ไป            
ในการเตรยีมการและด าเนินการ และค่าใชจ้า่ยในการเตรยีมการ  
 จากแนวคดิดงักล่าว การป้องปรามการกระท าคอืการลดประโยชน์ที่ผู้กระท าคาดหวงั 
และเพิม่ผลเสยีทีจ่ะตามมา (หรอืต้นทุนที่คาดว่าจะเกดิขึน้) ทัง้นี้ การเพิม่ผลเสยีที่จะตามมาแก่
ผูก้ระท าอาจท าไดโ้ดยการเพิม่บทก าหนดโทษให้หนักขึน้ หรอืการเพิม่ประสทิธภิาพการจบักุม
ผู้กระท าการให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การเพิ่มประสทิธภิาพในการจบักุมผู้กระท าการให้สูงขึ้น      
อาจสรา้งภาระ (ตน้ทุน) ใหร้ฐัมากยิง่ขึน้ ซึง่แนวคดิในทางเศรษฐศาสตรต์อ้งค านึงถงึความคุม้ค่า 
ฉะนัน้ วธิกีารที่น่าจะเหมาะสมที่สุดในทางเศรษฐศาสตร์ คอื การเพิม่การลงโทษในบางรปูแบบ 
โดยเฉพาะการเพิม่ค่าปรบั (Fines)  

                                                           

55. ส าหรบัค าอธิบายที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์กฎหมายด้วยหลักการทางเศรษฐศาสตร์ของไทยดู
ค าอธบิายใน ศกัดา ธนิตกุล, กฎหมายกบัเศรษฐศาสตร ์(กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพน์ิตธิรรม, 2555).  

56. ดูค าอธิบายใน Richard A. Posner, Economic Analysis of Law (The Netherlands: The Kuwer 
Law International, 9th Edition, 2014) chapter 7 “Criminal Law”.  
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แนวคดิดงักล่าวเป็นวธิกีารตามหลกัการทางเศรษฐศาสตรท์ีป่รบัใชก้บักฎหมายเกี่ยวกบั
อาญาของสหรฐัอเมรกิาเพื่อป้องปราบการกระท าความผดิทางอาญาอย่างเป็นรูปธรรม ฉะนัน้ 
ประเด็นที่จ าเป็นต้องพิจารณาต่อไปคอืบทลงโทษที่เป็นค่าปรบัที่เหมาะสม (Optimal Fines) 
ควรมีระดับอย่างไรเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด กรณีนี้สามารถพิจารณาได้จาก
หลกัการทางเศรษฐศาสตรว์่าดว้ยการป้องปรามโดยการลงโทษทีเ่ป็นตวัเงนิ  
 การป้องปรามโดยการลงโทษที่เป็นตัวเงิน (Deterrence with Monetary Sanction)     
มีหลักการวางไว้ว่า หากมีการกระท าความผิดโดยประโยชน์  (Gain) ของผู้กระท านั ้นคือ        
90 หน่วย และความเสยีหายที่เกิดขึ้น (Harm) คอื 100 หน่วย ในกรณีนี้ความเสยีหายสูงกว่า
ประโยชน์จากการกระท าความผดิ ในทางเศรษฐศาสตร ์รฐัจงึควรป้องปรามการกระท าความผดิ 
และหากสมมตใิหค้วามน่าจะเป็นในการจบักุมผูก้ระท าผดิมาลงโทษเท่ากบั 1 ซึง่หมายความว่า
จับกุมได้แน่นอน ค่าปรับส าหรับการกระท าผิดดังกล่าวที่เหมาะสมที่สุดในหลักการทาง
เศรษฐศาสตรจ์ะตอ้งเท่ากบัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้คอื 100 หน่วย  
 ในความเป็นจรงิ ความเป็นไปได้ในการจบักุมผู้กระท าผิดมาลงโทษย่อมน้อยกว่า 1 
ตวัอย่างเช่น หากก าหนดความน่าจะเป็นในการจบักุมผูฝ่้าฝืนกฎหมายเท่ากบัรอ้ยละ 50 และให้
ค่าปรบัเท่ากับ 100 หน่วย กรณีนี้ค่าปรบัที่ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายคาดคะเนไว้ (Expected Fine)     
จะเท่ากับ 50 หน่วย ซึ่งในกรณีนี้ประโยชน์ที่ผู้กระท าความผิดคาดคะเนไว้สูงกว่าต้นทุน         
ที่คาดคะเนว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งท าให้เกิดแรงจูงใจในการฝ่าฝืนกฎหมาย ฉะนัน้ เพื่อป้องปราม     
การฝ่าฝืนกฎหมาย รฐัควรจะก าหนดค่าปรบัไวท้ี ่200 หน่วย หรอืเท่ากบัความเสยีหาย หารดว้ย      
ความน่าจะเป็นในการจบักุมผูฝ่้าฝืนกฎหมาย  
 ส าหรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายที่ เป็นกลางต่อความเสี่ยง (Risk Neutral) ส่วนผสมของ      
การลงโทษในการปรบัและความน่าจะเป็นในการจบักุมมาลงโทษที่ให้ผลลพัธ์เป็นค่าคะเน       
ที่เท่ากันจะส่งผลป้องปรามที่เหมอืนกัน กล่าวคือ ถ้าความเสยีหายจากการกระท าความผิด
เท่ากับ 100 หน่วย เมื่อความน่าจะเป็นในการจบักุมผู้กระท าผิดมาลงโทษเท่ากับร้อยละ 50 
ค่าปรบัควรเท่ากับ 200 หน่วย แต่หากความน่าจะเป็นในการจบักุมลดลงเหลือร้อยละ 10 
ค่าปรบัควรจะเพิม่ขึน้เป็น 1,000 หน่วยตามแนวคดิทางเศรษฐศาสตร ์ซึ่งกรณีนี้จะท าใหบุ้คคลที่
เป็นกลางต่อความเสี่ยงไม่รู้สึกถึงความแตกต่างระหว่าง 2 กรณีข้างต้น เพราะการลงโทษ       
ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้เท่ากบั 100 หน่วยเท่ากนัทัง้สองกรณ ี 
 กล่าวได้ว่า การปรับใช้บทลงโทษโดยค่าปรับ ส่งผลกระทบในทางสังคมที่ต ่ า            
ซึ่งหลักเศรษฐศาสตร์มองว่าการปรบัเป็นเพียงการโอน (Transfer) ทรพัย์สินจากผู้ฝ่าฝืน
กฎหมายไปให้แก่รฐั (กรณีการเปรยีบเทยีบปรบัความผดิเกี่ยวกบัการจราจรทางบก เป็นต้น) 
ฉะนัน้ บทลงโทษที่มปีระสทิธภิาพที่สุดตามหลกัการทางเศรษฐศาสตร์ คอื การปรบัให้สูงที่สุด
เท่าทีจ่ะเป็นไปได ้และความน่าจะเป็นในการจบักุมต ่าทีสุ่ดเพื่อลดตน้ทุน  
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 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการลงโทษโดยการปรับจะน าไปใช้เป็นฐาน           
ในการวิเคราะห์บทก าหนดโทษ โดยเฉพาะค่าปรบัในระบบกฎหมายล้มละลายของไทย        
เพื่อพจิารณาถงึความเหมาะสมต่อไป  
 
2.5 บทสรปุ  
 
 บทนี้กล่าวถงึภูมหิลงัของกฎหมายลม้ละลายทีม่จีุดเริม่ต้นมาจากระบบการตดิตามและ
ทวงหนี้สินที่ปรากฏหลักฐานมาตัง้แต่สมัยโบราณ โดยมีแนวปฏิบัติในการบังคับช าระหนี้       
ดว้ยวธิกีารที่โหดเหีย้มและไรม้นุษยธรรม อาท ิการบงัคบัให้กลายเป็นแรงงานทาสดงัที่ปรากฏ
ในสมยักรกี หรอืการบังคบัโดยการรบิทรพัย์สินของลูกหนี้ไปทัง้หมดและขายให้แก่เจ้าหนี้     
เพื่อเป็นการช าระหนี้ดงัที่ปรากฏในสมยัโรมนั วิวฒันาการของกฎหมายล้มละลายได้พัฒนา
เรื่อยมาจนกระทัง่มกีารเริม่ใช้กฎหมายล้มละลายขึ้น อาทิ กฎหมายขององักฤษในยุคกลาง      
ที่มีว ัตถุประสงค์ในเรื่องการห้ามปรามลูกหนี้  ฉะนัน้ กฎหมายในยุคกลางจึงมีบทลงโทษ          
ทีค่่อนขา้งรนุแรง ผูล้ม้ละลายกลายเป็นอาชญากร และมตีราบาปตดิตวัไปตลอดชวีติเสมอืนหนึ่ง
เป็นนกัโทษในคดอีาญา และต่อมากฎหมายลม้ละลายไดพ้ฒันาเปลีย่นแปลงไปมกีารรบัรองและ
ประกนัสทิธเิสรภีาพของลูกหนี้มากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะกฎหมายของสหรฐัอเมรกิาทีเ่ปิดโอกาสให้
ลกูหนี้ไมต่อ้งเขา้สู่กระบวนการลม้ละลาย และมกีระบวนการฟ้ืนฟูกจิการของลกูหนี้  
 นอกเหนือจากววิฒันาการของระบบกฎหมายลม้ละลาย บทนี้ยงัไดก้ล่าวถงึแนวคดิทาง
เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับระบบกฎหมายล้มละลาย โดยการวเิคราะห์กฎหมายล้มละลายด้วย
หลักการทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งให้ความส าคัญกับ 4 ประเด็นส าคัญ กล่าวคือ (1) กฎหมาย
ลม้ละลายกบัการลงทุนเป็นเจา้ของกจิการซึง่กฎหมายเป็นกลไกส าคญัในเรือ่งการประกอบธุรกจิ
และการลงทุน (2) ความสมัพนัธ์ของระบบล้มละลายกบัตลาดสนิเชื่อ (3) การวดัประสทิธภิาพ
ของกระบวนการล้มละลาย (การฟ้องคดลี้มละลาย) และ (4) การพจิารณาโทษปรบัในระดบัที่
เหมาะสมซึง่ช่วยในการป้องปรามการฝ่าฝืนกฎหมาย  
 จากการวเิคราะห์ขา้งต้นพบว่า ระบบกฎหมายลม้ละลายมพีฒันาการมาอย่างยาวนาน 
โดยมีขึ้นเพื่อสนองตอบต่อความสมัพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ ฉะนัน้ ความส าคญัของ
กฎหมายลม้ละลาย คอื การคุม้ครองสทิธเิจา้หนี้ทีจ่ะไดร้บัช าระหนี้คนืจากลูกหนี้อย่างเป็นธรรม 
ขณะเดยีวกนัเป็นการประกนัสทิธเิสรภีาพของลูกหนี้ ให้ได้รบัความคุ้มครองจากการถูกข่มขู ่
หรอืขู่เขญ็จากเจา้หนี้ และเปิดช่องใหลู้กหนี้สามารถกลบัคนืสู่สภาพทีพ่้นจากภาวะของการเป็น
บุคคลล้มละลายและกลบัมาเริม่ต้นชวีติใหม่ได้อีกครัง้ดงัที่ได้วเิคราะห์ขา้งต้น ซึ่งได้วางกรอบ
แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบักฎหมายลม้ละลายอนัจะไดน้ าไปใชใ้นการวเิคราะหข์องบทต่อไป  
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บทท่ี 3  
ระบบกฎหมายล้มละลายและการบงัคบัคดีล้มละลายของไทย 

 
 
 
3.1 บทน า  
  
 จากการศกึษาประวตัศิาสตรข์องกฎหมายลม้ละลายในบทที ่2 พบว่ากฎหมายลม้ละลาย
เริม่ต้นมาจากการติดตามและทวงหนี้สินส่วนของลูกหนี้  การหลุดพ้นจากหนี้สินในระบบ
กฎหมายล้มละลายได้พัฒนามาจากการลงโทษลูกหนี้ อย่างรุนแรงไปสู่การไกล่ เกลี่ย
ประนีประนอมทางการเงนิ ท าให้ลูกหนี้สามารถฟ้ืนฟูกิจการและกลบัมาเริม่ต้นชีวิตใหม่ได ้
หลายประเทศรวมทัง้ประเทศไทยมกีารออกแบบระบบกฎหมายล้มละลายในลกัษณะดงักล่าว 
กล่าวไดว้่า ในระบบกฎหมายลม้ละลายการตดิตามหนี้สนิจงึเป็นรากฐานและองคป์ระกอบส าคญั
ของระบบลม้ละลาย ซึ่งการตดิตามหนี้สนิมคีวามเกี่ยวพนักบักระบวนการเก็บหรอืการรวบรวม 
(Collection) และการจดัการ (Management) ทรพัย์สนิของลูกหนี้เพื่อน ามาจดัสรรปันส่วนและ
ช าระหนี้สนิคนืใหแ้ก่เจา้หนี้ตามมูลหนี้อย่างเป็นธรรม ฉะนัน้ ประเดน็ที่ต้องพจิารณาต่อไป คอื 
กระบวนการรวบรวมและจดัการทรพัย์สินมปีระสทิธภิาพมากน้อยเพียงใด บทนี้จะกล่าวถึง  
ระบบกฎหมายลม้ละลายของไทย ซึง่จ าเป็นทีจ่ะต้องกล่าวถงึววิฒันาการของกฎหมายลม้ละลาย 
ตลอดจนกระบวนการรวบรวมและจดัทรพัย์สนิของบุคคลล้มละลายเพื่อวเิคราะห์ปัญหาและ
ข้อจ ากัดทางกฎหมายและปัญหาในเชงิการบงัคบัใช้อนัจะน าไปสู่การแสวงหาแนวทางแก้ไข
ต่อไป  
 
3.2 ความเป็นมาของระบบกฎหมายล้มละลายไทย  
 
 ก่อนที่จะมพีระราชบญัญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ประเทศไทยเคยมกีฎหมาย
ลกัษณะกู้หนี้มาก่อนซึ่งมหีลกัการก าหนดไว้ว่า “ผู้ใดเป็นหนี้หลายต่อหลายแห่ง สนิล้นพ้นตวั  
อนัจะใชม้ไิด ้ถ้าเจา้หนี้เร่งรดัเอาหนี้สนิไม่ไดใ้หเ้อาลูกหนี้นัน้ออกขาย ไดค้่าตวัเท่าใด กเ็อาแจก
เจ้าหนี้ทัง้หลาย”57 จะเห็นได้ว่า กฎหมายล้มละลายในระยะแรกเริ่มของไทยมีลักษณะ
เช่นเดียวกับสมยักรกีโบราณ หรอืกฎหมายโรมนัซึ่งมรีูปแบบที่มุ่งลงโทษลูกหนี้ เป็นส าคัญ 
ปัจจุบันววิฒันาการของกฎหมายล้มละลายได้เปลี่ยนแปลงไปและพัฒนาไปในแนวทางที่ให้

                                                           

57. ด ูกฎหมายลกัษณะกูห้นี้ รศ. 127.   
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ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ สินได้ กล่าวได้ว่า  พัฒนาการของระบบกฎหมายล้มละลายไทย    
สามารถแบ่งได้เป็นสองช่วงที่ส าคัญ กล่าวคือ ช่วงที่ได้รบัอิทธิพลมาจากระบบกฎหมาย
ลม้ละลายขององักฤษ กบัช่วงทีร่บัเอาแนวคดิของหลกักฎหมายลม้ละลายสหรฐัอเมรกิา  
 

ตารางท่ี 1 พฒันาการของกฎหมายล้มละลายไทย  
ฉบบัท่ี ปี พ.ศ. รายละเอียดการแก้ไขท่ีส าคญั อิทธิพลระบบกฎหมาย 

1 พ.ศ. 2483 เป็นกฎหมายลม้ละลายฉบบัแรกของไทย 
 

ระบบกฎหมายของประเทศ
องักฤษ 

2 พ.ศ. 2511 แกไ้ขจ านวนหนี้ทีจ่ะฟ้องคดลีม้ละลายใหส้งูขึน้ 
 

ระบบกฎหมายของประเทศ
องักฤษ 

3 พ.ศ. 2526 ปรบัปรุงหลกัเกณฑ์ก าหนดเกีย่วกบัจ านวนเงนิที่
เจา้หนี้มสีทิธจิะฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายได้ใหม่ให้
สงูขึน้   

ระบบกฎหมายของประเทศ
องักฤษ 

4 พ.ศ. 2541 ปรบัปรุงหลกัเกณฑ์การอุทธรณ์ในคดีล้มละลาย  
และเพิม่เตมิเรื่องการฟ้ืนฟูกจิการของลกูหนี้ 

ระบบกฎหมายของประเทศ 
สหรฐัอเมรกิา 

5 พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิบทบญัญตัวิ่าดว้ยกระบวนการฟ้ืนฟู
กิจการของลูกหนี้ บางประการ การเพิกถอน      
นิตกิรรมทีไ่ดก้ระท าไปแลว้ เป็นตน้ 

ระบบกฎหมายของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 

6 พ.ศ. 2543 แกไ้ขสถานะของเจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัย ์
 

ระบบกฎหมายของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 

7 พ.ศ. 2547 การพน้จากการลม้ละลาย 
 

ระบบกฎหมายของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 

8 พ.ศ. 2558 แก้ไขขัน้ตอนการขอรบัช าระหนี้ และปรบัปรุงบท
ก าหนดโทษให้เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและ
สงัคมในปัจจุบนั 

ระบบกฎหมายของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 

9 พ.ศ. 2559 เพิ่มเติมกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟ้ืนฟู
กิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

ระบบกฎหมายของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 

 
 
 
 3.2.1 ระบบกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยช่วงท่ีได้รบัอิทธิพลจากองักฤษ  
 
 กฎหมายล้มละลายของประเทศไทยในช่วงแรกได้รบัอิทธิพลมาจากกฎหมายของ
องักฤษ ฉะนัน้ พระราชบญัญัตลิ้มละลายฉบบัแรกที่ถูกตราขึน้ในปี พ.ศ. 2483 จงึมุ่งเน้นที่จะ
ลงโทษลูกหนี้เป็นส าคญั เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะช่วงเวลานัน้นักกฎหมายไทยส่วนใหญ่
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ได้รบัการศึกษากฎหมายมาจากประเทศอังกฤษ จงึเคยชินกับระบบกฎหมายของอังกฤษ 
(English Jurisprudence)58 และได้น าข้อดีของกฎหมายของอังกฤษมาปรบัใช้เป็นกฎหมาย
ภายในของไทย ความรุ่งโรจน์ขององักฤษน ามาซึ่งการตดิต่อสื่อสาร การค้าและการลงทุนและ
บรรดาพ่อค้าส่วนใหญ่เป็นชาวองักฤษ59 จงึเลือกที่จะใช้ระบบกฎหมายของประเทศอังกฤษ 
เนื่องจากเป็นระบบกฎหมายที่ตนมคีวามเคยชินอยู่แล้ว60 จุดนี้เองเป็นสาเหตุส าคญัที่ท าให้
กฎหมายเกีย่วกบัการพาณิชยใ์นปัจจบุนัมรีากฐานมาจากกฎหมายขององักฤษ61 ระบบกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์รวมทัง้กฎหมายล้มละลายของไทยก็เช่นเดยีวกนัได้รบัอทิธพิลมาจากระบบ
กฎหมายของประเทศองักฤษอย่างมาก ศาสตราจารย ์(พเิศษ) วชิา มหาคุณ ใหข้อ้สงัเกตไวว้่า
กฎหมายลม้ละลายของไทยไดร้บัแนวทางการบญัญตักิฎหมายตัง้แต่เริม่ต้นจากองักฤษ “แมแ้ต่
เจา้กรมล้มละลายคนแรกของประเทศยงัเป็นชาวองักฤษ”62 ยิง่กว่านัน้ แนวคดิเรื่องล้มละลาย
ของไทยยงัโน้มเอยีงไปทางการลงโทษลกูหนี้อยู่ก่อนแลว้พจิารณาไดจ้ากกฎหมายลกัษณะกู้หนี้
ดงัทีก่ล่าวขา้งตน้63  

ภายใตก้ฎหมายลม้ละลายฉบบัแรกของไทยพระราชบญัญตัลิม้ละลายพุทธศกัราช 2483 
บุคคลล้มละลายจะต้องเป็นผู้ที่มี “หนี้สินล้นพ้นตัว”64 จะเห็นได้ว่าค าว่า “หนี้สินล้นพ้นตัว”       
ยงัเป็นถ้อยค าที่ตกทอดมาตัง้แต่กฎหมายลกัษณะกู้หนี้ดงักล่าวขา้งต้น65 เสมอืนเป็นตราบาป

                                                           

58. อาท ิหม่อมราชวงศ ์เสนีย ์ปราโมช ซึง่เป็นสมาชกิเนตบิณัฑติองักฤษ (Of Gray’s Inn).   
59. Kate Miles, The Origins of International Investment Law: Empire, Environment and the 

Safeguarding of Capital (New York: Cambridge University Press, 2015).  
60. M.G. Bridge, The International Sale of Goods (Oxford: Oxford University Press, 2013) ซึ่ ง

กล่าวถึงเรื่องของแบบสญัญาหรอืหลกักฎหมายการลงทุนกป็รบัใช้จากกฎหมายองักฤษดู Patrick 
Dumberry, The Formation and Identification of Rules of Customary International Law in 
International Investment Law (New York: Cambridge University Press, 2016); and Chester 
Brown and Kate Miles (eds), Evolution in Investment Treaty Law and Arbitration (New York: 
Cambridge University Press, 2011).   

61. ชวลติ อตัถศาสตร,์ กฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ (กรุงเทพฯ: เนตบิณัฑยสภา, 2555).  
62. วชิา มหาคุณ, ‘กฎหมายล้มละลายและธุรกจิประกนัชวีติ’ (2544) 14(53) จุฬาลงกรณ์วารสาร, 11-

18.   
63. กรณีนี้ศาสตราจารย ์(พเิศษ) วชิา มหาคุณ ใหข้อ้สงัเกตว่า แนวคดิเรื่องลม้ละลายของไทยยดึโยงกบั

การลงโทษลูกหนี้ เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว พิจารณาได้จากค าว่า “ล้มละลาย” ซึ่งพจนานุกรมฉบับ
ราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า “สิน้เนื้อประดาตวั, หมดทรพัยส์มบตัขิองตวั, 
มหีนี้สนิลน้พน้ตวั, ทรพัยส์มบตัติกอยู่ในความควบคุมของเจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัย์, Ibid.  

64. ด ูพระราชบญัญตัลิม้ละลาย พุทธศกัราช 2483.   
65. ด ูกฎหมายลกัษณะกูห้นี้ ร.ศ. 127.   
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ประทับให้แก่ลูกหนี้ว่าเป็นผู้ต้องด้วยข้อสนันิษฐานว่าเป็นหนี้แล้วไม่ช าระ กรณีนี้กฎหมาย
ลม้ละลายของประเทศไทยจงึมคีวามคลา้ยคลงึกบัระบบกฎหมายลม้ละลายขององักฤษ66  

พระราชบญัญัติล้มละลายของไทยมกีารแก้ไขหลายครัง้ ซึ่งนับถึงปัจจุบนัมกีารแก้ไข
มาแล้วถึง 9 ฉบบั (ดูตารางที่ 1 ซึ่งแสดงพฒันาการทางกฎหมายล้มละลายของไทยข้างต้น) 
โดยฉบบัที ่1 – 8 ยงัปรากฏถอ้ยค าค าว่า “หนี้สนิลน้พน้ตวั” อยูซ่ึง่เป็นการตัง้สนันิษฐานเบือ้งต้น
ให้แก่ลูกหนี้ว่ามหีนี้สนิแล้วไม่ช าระ และส าหรบัฉบบัที่ 9 พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นฉบบัที่ใช้บงัคบัอยู่
ในปัจจุบนั ใช้ค าว่า “ไม่อยู่ในสถานะที่จะช าระหนี้ได้” แทนค าว่า “หนี้สนิล้นพ้นตวั” และจาก
ตารางที่ 1 ขา้งต้น จะพบว่าระบบกฎหมายล้มละลายของไทยในช่วงแรกได้รบัอทิธพิลมาจาก
กฎหมายขององักฤษโดยเฉพาะฉบบัแรกถงึฉบบัทีส่าม ท าให้ระบบกฎหมายลม้ละลายของไทย
ในช่วงแรกจงึไม่ค่อยเปิดโอกาสใหลู้กหนี้หลุดพ้นจากหนี้สนิหรอืเริม่การเริม่ต้นใหม่อย่างระบบ
ปัจจุบนั การหลุดพน้จากหนี้สนิจงึมชี่องทางอยู่ไม่มากนกัภายใตร้ะบบกฎหมายลม้ละลายในช่วง
แรกเริม่ของไทย เช่น การประนอมหนี้ก่อนการลม้ละลาย67 การประนอมหนี้ภายหลงัลม้ละลาย68 
การปลดจากลม้ละลาย69 ระบบกฎหมายลม้ละลายของไทยในระยะแรกเริม่ที่ไม่ค่อยเปิดช่องให้
ลูกหนี้ได้รบัการแก้ไขโดยเฉพาะในการแก้ไขพระราชบญัญตัลิ้มละลาย (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2541 
และพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 มีการน าเอาหลกัการเรื่อง “การฟ้ืนฟู
กิจการของลูกหนี้ ” มาปรบัใช้เป็นกฎหมายภายในตามแนวทางของสหรฐัอเมรกิาซึ่งนับว่า     
เป็นจุดเริม่ของการน าหลกัการของระบบกฎหมายล้มละลายสหรฐัอเมรกิามาผสมผสานกับ
กฎหมายลม้ละลายของประเทศองักฤษเป็นกฎหมายของไทยจนถงึปัจจุบนั  
 
 3.2.2  ระบบกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยช่วงท่ีได้รบัอิทธิพลจาก 
  สหรฐัอเมริกา 
 
 ระบบกฎหมายล้มละลายของไทยช่วงที่ได้ร ับอิทธิพลจากระบบกฎหมายของ
สหรฐัอเมรกิาเริม่ตัง้แต่พระราชบญัญตัลิม้ละลาย (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา มกีารแก้ไข
เพิม่เตมิเรื่องกระบวนพจิารณาเกี่ยวกบัการฟ้ืนฟูกจิการของลูกหนี้ไวใ้นหมวด 3/1 (มาตรา 90/1 
ถงึมาตรา 90/90) นับว่าเป็นการเปิดโอกาสใหบ้รษิทัฯ ทีม่หีนี้สินลน้พ้นตวัสามารถฟ้ืนฟูกจิการ 

                                                           

66. ดบูทที ่2.   
67. มาตรา 45 – 60 แห่งพระราชบญัญตัลิม้ละลาย พุทธศกัราช 2483.   
68. มาตรา 63 แห่งพระราชบญัญตัลิม้ละลาย พุทธศกัราช 2483. 
69. มาตรา 135 – 138 แห่งพระราชบญัญตัลิม้ละลาย พุทธศกัราช 2483.   



 

34 

และเริม่ต้นใหม่ได้อีกครัง้ ทัง้นี้ จะต้องเป็นหนี้ที่ไม่น้อยกว่าสบิล้านบาทและเจา้หนี้ยนิยอมให้
ฟ้ืนฟูกจิการดงักล่าวได7้0  
 ต่อมาในการแก้ไขฉบบัที่ 5 พ.ศ. 2542 ยงัไดเ้พิม่เตมิหลกัการเรือ่งการฟ้ืนฟูกจิการของ
ลูกหนี้บางประการและหลกัการเรื่องการล้มละลายบางอย่าง อาทิ การเพิกถอนการโอนหรอื  
การกระท าของลูกหนี้ (ดูตารางที่ 1) ภายใต้พระราชบญัญัติล้มละลาย (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2542  
ได้ตดับทบญัญัติมาตรา 114 ซึ่งเป็นเรื่องการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้รบัโอนโดยสุจรติและเสยี
ค่าตอบแทนทรพัย์สินที่ลูกหนี้ได้โอนออกไปอย่างสิ้นเชิง71 เรื่องการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้   
เป็นเรื่องที่ใหม่ เช่นเดียวกับกฎหมายหลาย ๆ สาขาของประเทศไทย 72 ฉะนั ้น จึงเกิด             
ข้อวพิากษ์วิจารณ์อย่างมาก โดยเฉพาะมาตรา 35 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติ
ลม้ละลาย (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2542 บญัญตัวิ่า  
 

บรรดาคดลีม้ละลายทีศ่าลมคี าพพิากษาใหล้กูหนี้ซึง่เป็นบุคคลธรรมดาเป็นบุคคลลม้ละลาย 
และหนี้อนัเป็นมูลเหตุทีฟ้่องล้มละลายไม่มีลกัษณะเป็นทุจรติให้ลูกหนี้พ้นจากการเป็น
บุคคลลม้ละลายเมือ่ครบสามปีนับแต่วนัทีม่คี าพพิากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย และให้น า
บทบญัญตัมิาตรา 76 และมาตรา 77 แห่งพระราชบญัญตัลิม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 มา
ใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

 
 หลกัการตามมาตรา 35 ดงักล่าวเป็นหลกัการที่ให้ลูกหนี้สามารถหลุดพ้นจากหนี้สิน  
โดยอัตโนมตัิเมื่อครบสามปี เป็นหลักการที่ปรากฏในกฎหมายล้มละลายของประเทศไทย     
เป็นครัง้แรกซึ่งกรณีนี้แตกต่างจากการประนอมหนี้ การปลดจากการลม้ละลายหรอืการยกเลกิ
ลม้ละลายทีป่รากฏในกฎหมายเดมิ  
 อทิธพิลของกฎหมายลม้ละลายสหรฐัอเมรกิายงัส่งผลกระทบต่อโครงสรา้งของศาลและ
การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีล้มละลายของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดการปฏิรูประบบ
กฎหมายล้มละลายที่ส าคญัด้วยการจดัตัง้ศาลล้มละลายกลางภายใต้พระราชบัญญัติจดัตัง้    
ศาลลม้ละลายและพจิารณาคดลีม้ละลาย พ.ศ. 2542  
 

                                                           

70. มาตรา 90/1 – 90/4 แห่งพระราชบญัญตัลิม้ละลาย (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2541.   
71. ด ูพระราชบญัญตัลิม้ละลาย (ฉบบัที ่5) พ.ศ.  2542.   
72. ลกัษณะเช่นเดียวกบัเรื่องกฎหมายทรพัย์สนิทางปัญญา ซึ่งเริ่มมีวิวฒันาการอย่างจรงิจงัตัง้แต่

ประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นสมาชกิองค์การการค้าโลกในปี ค.ศ. 1995 มกีารแกไ้ขกฎหมายหลายฉบบั 
และตรากฎหมายขึน้ใหม่เพื่ออนุวตักิารตามพนัธกรณีภายใต้ขอ้ตกลงทางการค้าทีเ่กีย่วกบัสทิธใิน
ทรพัย์สินทางปัญญา (TRIPS Agreement) ดู ปวริศร เลิศธรรมเทวี, ความรู้เกีย่วกับกฎหมาย
ทรพัยส์นิทางปัญญา (กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพว์ญิญชูน, 2559) บทที ่2.  
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 ระบบกฎหมายล้มละลายของไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมอีก 4 ครัง้จนถึงปัจจุบัน            
มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติบางประการให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม        
ในปัจจุบนั โดยเฉพาะพระราชบญัญตัลิม้ละลาย (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2559 ซึง่เป็นฉบบัปัจจุบนัทีใ่ช้
บงัคบัอยู่ในช่วงที่ด าเนินการวจิยัในครัง้นี้  โดยได้เพิม่เตมิหลกัการเกี่ยวกบัการฟ้ืนฟูกจิการของ
ลกูหนี้ทีเ่ป็นวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมหรอืธุรกจิ “SMEs” เขา้ไวใ้นกฎหมายลม้ละลาย73 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการรบัเอาหลกัการของกฎหมายล้มละลายสหรฐัอเมรกิาที่เคยตกหล่นไว ้ 
ตัง้แต่ฉบบัที ่4 พ.ศ. 254174 และฉบบัที ่5 พ.ศ. 254275 ดงักล่าวขา้งตน้  
 
3.3 ปัญหาและข้อจ ากดัของระบบกฎหมายไทยในการบงัคบัคดีล้มละลาย  
 
 ดงัได้กล่าวข้างต้นว่า การแก้ไขปัญหาการล้มละลายเป็นประเดน็ที่ส าคญัประการหนึ่ง 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างบรรยากาศในการลงทุนและเป็นตัวชี้ว ัดที่จดัท าโดยธนาคารโลก
เกี่ยวกบัความยากงา่ยในการเขา้ไปประกอบธุรกจิ โดยตวัชีว้ดัทีส่ะท้อนใหเ้หน็ถงึประสทิธภิาพ
ในการแก้ไขปัญหาการล้มละลายดงักล่าว คอื อัตราการได้รบัช าระหนี้คืนของบรรดาเจ้าหนี้    
ย่อมต้องอาศยักลไกในการติดตามหนี้สนิที่มปีระสิทธภิาพและความสามารถในการรวบรวม
ทรพัยส์นิลูกหนี้ของเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัย์ ฉะนัน้ การเพิม่ขดีสามารถดงักล่าวจงึเป็นเรื่อง
ส าคญั ประเดน็ทีต่อ้งพจิารณาต่อไป คอื ปัจจยัทีเ่ป็นปัญหาของระบบการตดิตามและตรวจสอบ
ทรัพย์สินอันส่งผลต่อความสามารถในการด าเนินงานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย ์            
ซึง่มปีระเดน็ปัญหาอยา่งน้อยหา้ประการดงัต่อไปนี้  

3.3.1 ปัญหาเกีย่วกบับทบญัญตัขิองกฎหมายลม้ละลาย  
3.3.2 ขอ้จ ากดัเรื่องมาตรการและวธิกีารในการป้องปรามลกูหนี้ภายใต้ระบบกฎหมาย

  ลม้ละลายของไทย  
3.3.3 ปัญหาเกีย่วกบักระบวนการในการบงัคบัคดลีม้ละลาย  
3.3.4 ประเดน็เกีย่วกบัองคก์รทีบ่งัคบัใชก้ฎหมาย  

 3.3.5 ความสามารถของบุคลากรในการบงัคบัคดลีม้ละลาย และความสมัพนัธก์บั 
  กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรวบรวมและจดัการทรพัย์สนิของ
  บุคคลลม้ละลาย  
 
 

                                                           

73. พระราชบญัญตัลิม้ละลาย (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2559.   
74. พระราชบญัญตัลิม้ละลาย (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2541.   
75. พระราชบญัญตัลิม้ละลาย (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2542.   
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 3.3.1 ปัญหาบทบญัญติัของกฎหมายล้มละลาย  
 
 ปัญหาส าคญัทีล่ดทอนประสทิธภิาพในการรวบรวมทรพัยส์นิเพื่อน ามาช าระหนี้คนืใหแ้ก่
เจา้หนี้ คอื ขอ้จ ากดัของบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัิล้มละลายซึ่งมไิด้ให้อ านาจที่ชดัเจนแก่
เจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัย ์และหน้าทีข่องลกูหนี้ตามกฎหมายลม้ละลาย  
 
 (1) อ านาจของเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรพัย ์ 
 

อ านาจของเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัยป์รากฏในหมวด 4 เรื่อง “วธิจีดัการทรพัยส์นิของ
ลูกหนี้” ส่วนที ่4 “การรวบรวมและจ าหน่ายทรพัยส์นิ” (มาตรา 117 ถงึ 123)76 โดยมาตรา 117 
กล่าวถึงแนวทางการรวบรวมทรพัยส์นิลูกหนี้ของเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัย์ และให้อ านาจแก่  
เจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัย ์ไวอ้ยา่งชดัเจนว่า  
 

เมือ่ศาลได้มีค าสัง่พิทักษ์ทรพัย์ของลูกหนี้ แล้ว ศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรพัย์          
มอี านาจออกหมายเรยีกลูกหนี้  คู่สมรสของลูกหนี้  หรอืบุคคลหนึง่บุคคลใดซึง่ได้ความ 
หรอืสงสยัว่ามทีรพัยส์นิของลกูหนี้อยู่ในครอบครอง หรอืเชือ่ว่าเป็นหนี้ลกูหนี้ หรอืเหน็ว่า
สามารถแจง้ขอ้ความเกีย่วกบักจิการหรอืทรพัยส์นิของลูกหนี้มาไต่สวน หรอืสอบสวน 
และมีอ านาจสัง่ให้บุคคลนัน้  ๆ ส่งเอกสารหรือวัตถุพยานซึง่อยู่ในความยึดถือ หรือ
อ านาจของผูน้ัน้อนัเกีย่วกบักจิการหรอืทรพัยส์นิของลกูหนี้ 
 
ถ้าบุคคลนัน้จงใจขดัขืนหมายเรียกหรือค าสัง่ ศาลมีอ านาจออกหมายจับบุคคลนัน้         
มาขงัไวจ้นกว่าจะไดป้ฏบิตัติามค าสัง่ศาลหรอืเจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัย ์ 

 
 จะเห็นได้ว่า การได้มาซึ่งทรพัย์สินของลูกหนี้เกิดขึ้นด้วยวธิีการใช้บุคคลเข้าท าการ
ตรวจสอบทัง้จากเอกสารธุรกรรมทางการเงนิ ทางทรพัยส์นิหรอืการโอนเปลีย่นแปลงกรรมสทิธิ ์
ในทรัพย์สินของลูกหนี้  ฉะนั ้น การทราบข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ จึงได้จาก          
การสอบถามลูกหนี้ ซึ่งในความเป็นจรงิบุคคลล้มละลายเป็นผู้ที่มหีนี้สนิและไม่ช าระหนี้อยู่แล้ว
ย่อมมพีฤติการณ์ปิดบงั ไม่เปิดเผยข้อความจรงิเกี่ยวกบัทรพัย์สนิของตนเป็นลกัษณะทัว่ไป 
ความจรงิทีจ่ะไดร้บัจากลกูหนี้ยอ่มเป็นเรือ่งยากทีจ่ะไดร้บัผลในทางปฏบิตั ิ  
 นอกเหนือจากมาตรา 117 ยงัมมีาตรา 118 ซึ่งให้อ านาจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรพัย ์   
ในการขอให้ศาลบงัคบัให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อช าระเงนิหรอื
ส่งมอบทรพัย์สินได้ มาตรา 118 บญัญัติไว้ว่า “เมื่อเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรพัย์มคี าขอ ศาลมี

                                                           

76. มาตรา 117 – 123 แห่งพระราชบญัญตัลิม้ละลาย พุทธศกัราช 2483.   
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อ านาจบงัคบัให้บุคคลที่รบัว่าเป็นหนี้ลูกหนี้ หรอืรบัว่ามทีรพัย์สนิของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง 
ช าระเงนิหรอืส่งมอบทรพัย์สนิแก่เจ้าพนักงานพทิกัษ์ทรพัย์ภายในก าหนดเวลาตามที่สมควร 
หากไม่ปฏิบัติ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรพัย์อาจมีค าขอให้ศาลออกหมายบงัคบัเสมือนหนึ่งว่า 
บุคคลนัน้เป็นลูกหนี้ตามค าพพิากษา”77 หรอืมาตรา 119 ให้อ านาจเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรพัย์
สอบถามกรณีเมื่อปรากฏว่าลูกหนี้มสีทิธเิรยีกรอ้งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดช าระเงิน หรอืส่งมอบ
ทรพัยส์นิแก่ลกูหนี้ ใหเ้จา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัยแ์จง้ความเป็นหนงัสอืไปยงับุคคลนัน้ ด าเนินการ
ช าระเงิน หรือส่งมอบทรพัย์สินตามจ านวนที่ได้แจ้งไปและให้แจ้งไปด้วยว่าถ้าจะปฏิเสธ         
ให้แสดงเหตุผลประกอบข้อปฏิเสธเป็นหนังสือมายังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  ภายใน
ก าหนดเวลาสบิสีว่นันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ความ มฉิะนัน้ จะถอืว่าเป็นหนี้กองทรพัยส์นิของลูกหนี้
อยูต่ามจ านวนทีแ่จง้ไปเป็นการเดด็ขาด78  
 ดเูหมอืนว่าอ านาจของเจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัยจ์ะถูกจ ากดัอยู่เฉพาะอ านาจในการถาม
เพื่อการรวบรวมทรพัย์สินของลูกหนี้  กรณีนี้ต้องชมผู้ร่างกฎหมายล้มละลายที่แสดงถึง      
ความระมดัระวงัในการใชถ้้อยค าของบทบญัญตัแิห่งกฎหมายที่จ ากดักรอบและขอบเขตอ านาจ
ของเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรพัย์มใิห้มมีากจนเกินไปจนอาจลุแก่อ านาจ อย่างไรก็ตาม อ านาจ
ดงักล่าวของเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัยม์ขีอ้จ ากดัจนเกนิไป อ านาจของเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัย์
มแีต่เฉพาะการรวบรวม เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรพัย์ไม่มีอ านาจในการค้น สืบเสาะ แสวงหา
เหมอืนอย่างของเจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา อาท ิเจา้พนักงาน
ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ (ป.ป.ส.) ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน (ปปง.)79 หรือเจ้าพนักงานของกรมศุลกากร เหตุที่ เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะ             
คดีล้มละลายของไทยถือว่าเป็นคดีความแพ่ง และเมื่อเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรพัย์ไม่มอี านาจ    
ในการสบืค้นตามกฎหมาย ย่อมกระทบกระเทอืนต่อประสทิธภิาพในการติดตามและรวบรวม
ทรพัย์สินเพื่อน ามาจดัการและช าระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้  กรณีนี้จึงควรที่จะพิจารณาทบทวน
บทบญัญตักิฎหมายที่ใหอ้ านาจเจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัย ์และวเิคราะหอ์ านาจหน้าทีข่องบรรดา
เจา้พนกังานของหน่วยงานดงักล่าวเพื่อเป็นกรณศีกึษาอนัจะไดก้ล่าวต่อไป  
 
 
 

                                                           

77. มาตรา 118 แห่งพระราชบญัญตัลิม้ละลาย พุทธศกัราช 2483.   
78. มาตรา 119 แห่งพระราชบญัญตัลิม้ละลาย พุทธศกัราช 2483.   
79. บทที ่5 วเิคราะห์แนวปฏบิตัใินการสบืคน้ทรพัยส์นิของหน่วยงาน อาท ิป.ป.ช., ปปง., ป.ป.ส. และ

กรมสรรพากรของประเทศไทย.   
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 (2) หน้าท่ีของลกูหน้ีตามกฎหมาย  
 
 นอกเหนือจากอ านาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรพัย์ ปัญหาส าคัญอีกประการของ
กฎหมายล้มละลายของไทย คือ การก าหนดหน้าที่ของลูกหนี้  (Debtor’s Obligations) ซึ่ง
ปรากฏอยูห่ลายมาตราภายใตพ้ระราชบญัญตัลิม้ละลาย โดยเฉพาะส่วนที ่9 “การควบคุมตวัและ
ทรพัยส์นิของลกูหนี้และการจ ากดัสทิธ”ิ80  

มาตรา 64 ก าหนดหน้าที่ของลูกหนี้ โดยบัญญัติว่า “ลูกหนี้ซึ่งถูกพิทักษ์ทรพัย์แล้ว   
ต้องไปในการประชุมเจ้าหนี้ทุกครัง้และตอบค าถามของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรพัย8์1 
กรรมการเจา้หนี้หรอืเจา้หนี้คนหนึ่งคนใดในเรื่องทีเ่กี่ยวกบักจิการทรพัยส์นิหรอืหุ้นส่วนของตน
และต้องกระท าการอันเกี่ยวกับกิจการและทรพัย์สิน  หรอืการที่จะแบ่งทรพัย์สินในระหว่าง  
เจา้หนี้ทัง้หลาย ตามที่เจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัยห์รอืผู้จดัการทรพัย์จะสัง่โดยมเีหตุอนัสมควร 
หรอืตามทีไ่ดบ้ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตันิี้ หรอืตามทีศ่าลจะไดม้คี าสัง่ใหก้ระท า”82  

จะเห็นได้ว่า ลูกหนี้มหีน้าที่ที่จะต้องไปในการประชุมเจา้หนี้ทุกครัง้ที่มกีารประชุมและ   
มหีน้าทีท่ีจ่ะต้องตอบค าถามของเจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัย ์นอกเหนือจากมาตรา 64 บทบญัญตัิ
มาตรา 65 ยงัวางกรอบหน้าที่ของลูกหนี้เพื่อเตมิไว้ว่าลูกหนี้มหีน้าที่ต้องเป็นธุระช่วยโดยเต็ม
ความสามารถในการการจ าหน่ายทรพัย์สินและในการแบ่งทรพัย์สินให้กับระหว่างเจ้าหนี้
ทัง้หลายเมือ่ศาลพพิากษาใหล้ม้ละลายแลว้  
 ดงัไดก้ล่าวขา้งต้นแลว้ว่า ในความเป็นจรงิไม่มลีูกหนี้ผูใ้ดเตม็ใจในการเป็นธุระช่วยหรอื
ตอบค าถามที่เป็นประโยชน์ต่อการยดึทรพัย์สนิของตนเอง ฉะนัน้ จงึมปีระเด็นต้องพจิารณา
ต่อไปว่ามาตรการในการป้องปรามและบงัคบัลูกหนี้ รวมทัง้บทลงโทษแก่ลกูหนี้มกีารวางหลกัไว้
ว่าอยา่งไร  
 
 3.3.2 ข้อจ ากดัเร่ืองมาตรการและวิธีการในการป้องปรามลูกหน้ีภายใต้ระบบ
  กฎหมายล้มละลายของไทย 
 
 ปัญหาส าคัญประการที่สองที่ส่งต่อประสิทธิภาพต่อกระบวนการรวบรวมทรพัย์สิน
เกี่ยวขอ้งกบัขอ้จ ากดัของมาตรการในการป้องปรามลูกหนี้ที่ปกปิดหรอืไม่เปิดเผยขอ้ความจรงิ

                                                           

80. สว่นที ่9 “การควบคุมตวัและทรพัยส์นิของลูกหนี้และการจ ากดัสทิธิ” แห่งพระราชบญัญตัลิม้ละลาย 
พุทธศกัราช 2483.  

81. ในการด าเนินงานของเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัยจ์ะมแีบบฟอรม์ (ค าใหก้ารลูกหนี้หรอืพยาน) ทีม่ชีุด
ค าถามใหล้กูหนี้ตอบค าถามเบือ้งตน้.  

82. มาตรา 64 แห่งพระราชบญัญตัลิม้ละลาย พุทธศกัราช 2483.   
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ว่ามทีรพัย์สนิอยู่ที่ใดบ้าง กรณีนี้เป็นปัญหาสบืเนื่องมาจากข้อจ ากดัของบทบญัญัติกฎหมาย
ล้มละลายของไทยเช่นกัน ในความเป็นจรงิลูกหนี้ย่อมปกปิดทรพัย์สินไม่เปิดเผยความจรงิ
เกี่ยวกบัทรพัยส์นิที่ครอบครองไว้ หรอือาจมกีารโอนทรพัยส์นิของตนเองไปให้บุคคลภายนอก
ก่อนที่จะถูกพทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาด กรณีนี้จงึต้องพจิารณาว่า (1) ระบบกฎหมายล้มละลายของ
ไทยมกีารบญัญตัิเรื่อง “การเพกิถอนการฉ้อฉล” ไวม้ากน้อยเพยีงใด และ (2) บทก าหนดโทษ
ในทางอาญามคีวามเหมาะสมในการป้องปรามลกูหนี้ทีเ่หมาะสมหรอืไม ่ 
 
 (1) การเพิกถอนการฉ้อฉล  
 
 ส าหรบักรณีที่ลูกหนี้ปกปิดทรพัยส์นิ หรอืไม่เปิดเผยขอ้ความจรงิที่ควรแจง้ใหท้ราบว่า 
มีท รัพ ย์สินอยู่ที่ ใดหรือลูกหนี้ มีก ารโอนทรัพ ย์สิน ไป ให้บุ คคลภายนอก ก่อนที่ ต น                    
จะถูกพทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาด กฎหมายลม้ละลายมกีารบญัญตัริองรบัถงึการเพกิถอนกลการฉ้อฉล
ในส่วนที ่3 เรือ่ง “ผลของการลม้ละลายเกีย่วกบักจิการทีไ่ดก้ระท าไปแลว้” (มาตรา 113–116)83  
 การเพกิถอนการฉ้อฉลในคดลี้มละลายจ าเป็นต้องรอ้งขอต่อศาลและต้องอาศยัอ านาจ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ตามมาตรา 113 ซึ่งบญัญตัวิ่า “การขอให้ศาลเพกิถอน
การฉ้อฉลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั ้น ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรพัย์ขอได้       
โดยท าเป็นค าร้อง” และถ้าเกิดขึ้นภายในระยะเวลาหนึ่ งปีก่อนมีการขอให้ล้มละลายและ  
ภายหลงันัน้ หรอืเป็นการท าให้โดยเสน่หา หรอืเป็นการที่ลูกหนี้ได้รบัค่าตอบแทนน้อยเกิน
สมควร ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการกระท าที่ลูกหนี้และผู้ที่ได้ลาภงอกแต่การนัน้รู้อยู่ว่า    
เป็นทางให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบ (มาตรา 114) หรือมาตรา 115 ซึ่งบัญญัติว่า “การโอน
ทรพัย์สนิหรอืการกระท าใด ๆ ซึ่งลูกหนี้ได้กระท า หรอืยนิยอมให้กระท าในระหว่างระยะเวลา
สามเดือนก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลังนัน้ โดยมุ่งหมายให้เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใด
ได้เปรยีบแก่เจ้าหนี้อื่น ถ้าเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรพัย์มคี าขอโดยท าเป็นค าร้อง ศาลมอี านาจ    
สัง่เพกิถอนการโอนหรอืการกระท านัน้ได้” และถ้าเจา้หนี้ผูไ้ดเ้ปรยีบเป็นบุคคลภายในของลกูหนี้ 
ศาลมีอ านาจในการสัง่เพิกถอนการโอน หรอืการกระท าดังกล่าวที่ได้กระท าขึ้นในระหว่าง
ระยะเวลาหนึ่งปีก่อนทีจ่ะมกีารขอใหล้ม้ละลายและภายหลงัได ้ทัง้นี้ ไม่กระทบกระเทอืนถงึสทิธิ
ของบุคคลภายนอกซึ่ งได้มาโดยสุจริตและมีค่ าตอบแทนก่อนมีการขอให้ล้มละลาย          
(มาตรา 116)84  
 จะเห็นได้ว่า กฎหมายล้มละลายมมีาตรการในการเพิกถอนการฉ้อฉลของลูกหนี้อยู่
เช่นกนัซึ่งต้องเป็นการกระท าที่ท าให้เจ้าหนี้ต้องเสยีเปรยีบ  แม้กฎหมายล้มละลายจะบญัญัติ

                                                           

83. มาตรา 113 – 116 แห่งพระราชบญัญตัลิม้ละลาย พุทธศกัราช 2483.   
84. มาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตัลิม้ละลาย พุทธศกัราช 2483.   
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เรื่องการเพกิถอนการฉ้อฉลไวใ้นมาตรา 113 – 116 เพื่อใช้เป็นเครื่องมอืก็ตาม แต่การก าหนด
ระยะเวลาอาจสัน้เกินไป อันที่จรงิระยะเวลาในการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายย่อมใช้เวลา
พอสมควร และลูกหนี้ย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าตนเองก าลังจะกลายเป็นผู้ล้มละลาย ฉะนั ้น 
ข้อเท็จจริงย่อมมีพฤติการณ์ยกัย้ายถ่ายเททรพัย์สินไปสู่บุคคลภายนอกก่อนระยะเวลาที่
กฎหมายจะก าหนดไวอ้ยูแ่ลว้ ประเดน็น้ีจงึอาจตอ้งมกีารทบทวนความเหมาะสมต่อไป  
 
 (2) บทก าหนดโทษทางอาญา  
 

มาตรการความรบัผดิทางอาญาถือได้ว่าเป็นปัจจยัส าคญัในการป้องปรามเมื่อลูกหนี้    
ให้การสอบสวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย ์          
และดงักล่าวข้างต้นว่าลูกหนี้มีหน้าที่ที่จะต้องเป็นธุระช่วยเต็มความสามารถ และต้องตอบ
ค าถามต่อเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัยเ์พื่อการจดัการและแบ่งทรพัยส์นิซึ่งต้องพจิารณาว่าระบบ
กฎหมายลม้ละลายของไทยมบีทลงโทษในทางอาญาอย่างไร  

มาตรา 162 ซึ่งบญัญัติโทษที่จะลงแก่ลูกหนี้อันมพีฤติการณ์เป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน
พทิกัษ์ทรพัยใ์นการให้ข้อมูลเกี่ยวกบัทรพัยส์นิของตนเองไว้ว่า “ลูกหนี้คนใดฝ่าฝืนบทบญัญตัิ
มาตรา 64 มาตรา 65 มาตรา 79 หรือมาตรา 80 โดยไม่มีข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขดัขืน      
เจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัยใ์นการปฏบิตัหิน้าที่ตาม 16(1) มคีวามผดิต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิ
สองรอ้ยบาท หรอืจ าคุกไม่เกนิสี่เดอืน หรอืทัง้ปรบัทัง้จ า” มาตรา 162 ดงักล่าวได้รบัการแก้ไข
ปรบัปรงุโทษขึน้ใหมภ่ายใตพ้ระราชบญัญตัลิม้ละลาย (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2558 ซึง่บญัญตัวิ่า  
 

ลูกหนี้คนใดฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งมาตรา 64 มาตรา 65 มาตรา 79 หรือมาตรา 80      
โดยไม่มขีอ้แก้ตัวอนัสมควร หรอืขดัขนืเจ้าพนักงานพทิกัษ์ทรพัย์ในการปฏิบตัิหน้าที ่
ตามมาตรา 16(1) มคีวามผดิต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิสีห่มืน่บาท หรอืจ าคุกไม่เกนิสี ่
เดอืน หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 
บทก าหนดโทษทางอาญาตามกฎหมายล้มละลายของไทย  แม้มีการปรับปรุง           

เพื่อเพิม่โทษใหเ้หมาะสมกบัสภาพสงัคมและเศรษฐกจิหลายครัง้แลว้ ยงัถอืไดว้่าบทก าหนดโทษ
ทางอาญาของกฎหมายล้มละลายไทยให้ความปราณี  (Mercy) ต่อลูกหนี้ เป็นอย่างมาก 
บทลงโทษทางอาญาตามมาตรา 162 โดยเฉพาะโทษปรบัยงัน้อยกว่าโทษปรบัของการฝ่าฝืน
บทบญัญตักิฎหมายอื่น ๆ อาท ิพระราชบญัญตัคิุ้มครองพนัธุ์พชื พ.ศ. 2542 ซึ่งมกีารก าหนด
โทษทางอาญากรณีไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย โดยมกีารระวางโทษที่สูงตามบทบญัญตัิมาตรา 66 
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แห่งพระราชบญัญัติคุ้มครองพนัธุ์พืช พ.ศ. 2542 บญัญัติไว้ว่า “ผู้ใดไม่ปฏบิตัิตามมาตรา 48 
หรอืมาตรา 52 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิสองปีหรอืปรบัไมเ่กนิสีแ่สนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั”85  

มาตรา 52 แห่งกฎหมายดงักล่าว เกี่ยวขอ้งกบัการใช้ การเกบ็จดัหาหรอืการเพาะปลูก
พนัธุ์พชืพื้นเมอืงทัว่ไปในราชอาณาจกัร ซึ่งบญัญตัิไว้ว่า “ผู้ใดเก็บ จดัหาหรอืรวบรวมพนัธุพ์ชื
พื้นเมอืงทัว่ไป พนัธุ์พืชป่าหรอืส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดงักล่าว เพื่ อการปรบัปรุงพนัธุ์
ศกึษา ทดลอง หรอืวจิยัเพื่อประโยชน์ทางการค้าจะต้องได้รบัอนุญาตจากพนักงานเจา้หน้าที ่
และท าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ ....”86 จะเห็นได้ว่าหากไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายดงักล่าว กฎหมายมกีารระวางโทษสูงไว้ที่จ าคุกไม่เกินสองปี หรอืปรบัไม่เกินสี่แสน
บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั อะไรคอืพนัธุ์พชืพื้นเมอืงทัว่ไปและเกี่ยวพนักบัประเด็นเรื่องกฎหมาย
ลม้ละลายอยา่งไร  

พนัธุพ์ชืพืน้เมอืงทัว่ไป คอืพชืทุกชนิดทีป่รากฏในราชอาณาจกัรไทย และมไิดร้บัการขึน้
ทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (New Plant Varieties) หรือพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น (Local 
Domestic Plant Varieties) อาท ิพรกิ หรอืพชืผกัสวนครวั ฯลฯ87 อาจกล่าวไดว้่า การปลูกพรกิ
หรือพืชผักสวนครวัเพื่อใช้บริโภคภายในครอบครวัโดยมิได้ขออนุญาต ถือว่ามีความผิด        
ตามกฎหมายคุม้ครองพนัธุพ์ชื มาตรา 52 ประกอบมาตรา 66 ดงักล่าวขา้งต้น ซึง่โทษยงัสงูกว่า  
การกระท าความผดิของลกูหนี้ในเรือ่งลม้ละลาย  

จากการวเิคราะหก์ฎหมายตามหลกัการทางเศรษฐศาสตร์ในบทที ่2 พบว่าการก าหนด
โทษปรับมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการฝ่าฝืนกฎหมาย  และยังพบว่ากฎหมายไทย           
มกีารก าหนดโทษปรบัอยู่ในระดบัที่ต ่ากว่าระดับที่เหมาะสม (Optimal Level) มากจนเกนิไป88 
และไม่สามารถป้องปรามไม่ใหเ้กดิการฝ่าฝืนกฎหมายซึง่มสีาเหตุต่าง ๆ อย่างน้อยสองประการ 
ดงัต่อไปนี้  
 ประการแรก การก าหนดโทษปรบัสูงสุดในกฎหมายไม่ได้ค านึงถึงอตัราเงนิเฟ้อของ
ประเทศซึ่งท าให้โทษปรบัที่แท้จรงิเมื่อปรบัด้วยอตัราเงนิเฟ้อแล้ว ย่อมมคี่าลดลงตามอตัรา
ค่าเงินเฟ้อ และหากปรับค่าเงินของก าหนดโทษปรับสูงสุดของกฎหมายแล้วย่อมพบว่า       
หากน าระดับเงินเฟ้อซึ่งใช้ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  (GDP deflator)       
เป็นตวัปรบัค่าของเงนิเฟ้อกบัการบญัญตัโิทษปรบัตามกฎหมาย การก าหนดโทษปรบัตามของ

                                                           

85. มาตรา 66 แห่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุพ์ชื พ.ศ. 2542.   
86. มาตรา 52 แห่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุพ์ชื พ.ศ. 2542.   
87. Pawarit Lertdhamtewe, ‘Intellectual Property Law of Plant Varieties: A Contextual Analysis’ 

(2015) 46 International Review of Intellectual Property and Competition Law, 386.   
88. สมเกียรติ ตัง้กิจวานิชย์ และคณะ , นิติศาสตร์ของระบบยุติธรรมทางอาญาของไทย  (ส านักงาน

กองทุนสนบัสนุนการวจิยั, 2554) 221.   
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กฎหมายไทยสมควรได้รบัการเพิม่โทษปรบัสูงขึน้อกี 8 เท่า ฉะนัน้ โทษในกฎหมายลม้ละลาย
ตามมาตรา 162 จากโทษ 40,000 บาท ควรปรบัเป็น 320,000 บาท  
 ประการท่ีสอง การก าหนดโทษปรบัในขัน้ตอนของนิติบัญญัติมิได้พิจารณาถึง      
ความน่าจะเป็นในการด าเนินคดเีอาผดิกบัผูฝ่้าฝืน ฉะนัน้ จงึส่งผลต่อการก าหนดโทษปรบัสูงสุด
ตามกฎหมายที่ท าให้อยู่ในระดบัที่ต ่ากว่าระดบัเหมาะสม และไม่สามารถป้องปรามการละเมดิ
กฎหมายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ กรณีนี้เหน็ได้ว่าโทษปรบัในกฎหมายล้มละลายไม่มหีลกัการ
วเิคราะหใ์นทางเศรษฐศาสตร ์(Economic Analysis) และการคดิค านวณระดบัความเหมาะสมไว้
แต่อย่างใด ซึง่ในทางทฤษฎเีศรษฐศาสตร ์ค่าปรบัทีเ่หมาะสมควรเท่ากบัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 
และหักออกด้วยความน่าจะเป็นในการด าเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืน ในทางปฏิบัติความเป็น ไปได ้      
ในการด าเนินคดกีบัผูฝ่้าฝืนยอ่มไมส่งูนกั เนื่องจากไมคุ่ม้กบัค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ  
 นอกเหนือจากปัจจยัดงักล่าวทัง้สองประการ การก าหนดโทษตามกฎหมายล้มละลาย
ของไทยในลกัษณะดงักล่าวอาจเป็นเพราะมุมมองทีม่องว่าลูกหนี้เป็นผูม้หีนี้สนิลน้พน้ตวัอยู่แลว้ 
ย่อมไม่มคีวามสามารถในการช าระหนี้ไดอ้กี จงึไม่ควรก าหนดโทษดงักล่าวเนื่องจากจะเป็นการ
สรา้งภาระแก่ลกูหนี้มากจนเกนิไป กรณีนี้อาจกล่าวไดว้่าลกัษณะส าคญัของการก าหนดโทษปรบั
คอืการป้องปรามการกระท าความผดิ ฉะนัน้ หากการก าหนดโทษปรบัสูงสุดตามกฎหมายมไิด้
ค านึงถงึความน่าจะเป็นในการด าเนินคด ีโทษปรบัทีก่ าหนดขึน้นัน้ย่อมต ่ากว่าระดบัทีเ่หมาะสม 
และท าให้โทษปรบัไม่สามารถป้องปรามการกระท าความผิดได้อย่างแท้จรงิ ประเด็นเรื่อง     
การก าหนดบทลงโทษโดยเฉพาะโทษปรบัจงึเป็นอีกประเด็นที่เป็นปัญหาของระบบกฎหมาย
ลม้ละลายและจ าเป็นตอ้งพจิารณาทบทวนเพื่อการแกไ้ขต่อไป  
 

3.3.3 ปัญหาเชิงกระบวนการและกลไกในการบงัคบัคดีล้มละลาย 
 

ดงัได้กล่าวข้างต้นว่า หนึ่งในพันธกิจส าคญัของกรมบังคบัคดี คือ การรวบรวมและ
จดัการทรพัยส์นิของบุคคลล้มละลายเพื่อน าไปสู่การแปรสภาพทรพัยส์นิของลูกหนี้ให้เป็นเงนิ
เพื่อช าระคนืแก่เจา้หนี้ ในการก้าวไปสู่เป้าหมายดงักล่าว จ าเป็นต้องอาศยัระบบโครงสรา้งที่มี
ขอ้มลูและกลไกทีด่ซีึง่จะช่วยสนบัสนุนการสบืคน้ทรพัยส์นิของลกูหนี้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและ
ส่งผลต่อการพทิกัษ์ทรพัยล์กูหนี้และน าไปสู่การแปรสภาพทรพัยส์นิลกูหนี้เพื่อช าระหน้ีต่อไปได ้  

สรุปขัน้ตอนในการรวบรวมและจดัการทรพัยส์นิของบุคคลลม้ละลายไดเ้ป็น 3 ขัน้ตอน
ดงัทีป่รากฏในภาพที ่1  
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ภาพท่ี 1. กลไกการรวบรวมและจดัการสินทรพัยข์องบคุคลล้มละลาย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เมือ่มกีารพทิกัษ์ทรพัยล์ูกหนี้ตามภาพที ่1. แลว้ กระบวนการส าคญัยอ่มเขา้สู่การสบืคน้
ข้อมูลแหล่งทรพัย์สินของลูกหนี้เพื่อน ามาแปรสภาพทรพัย์สนิให้เป็นเงนิและช าระหนี้คนืแก่
บรรดาเจา้หนี้ ความสามารถในการสบืคน้ทรพัยส์นิจงึสะท้อนให้เหน็ถงึอตัราการได้รบัช าระหนี้
คนืแก่เจา้หนี้ ซึง่ในทางปฏบิตั ิการไดม้าซึง่ขอ้มลูของทรพัยส์นิของลกูหนี้เกดิขึน้โดยวธิกีาร “ใช้
บุคคลเข้าตรวจสอบ” เอกสารต่าง ๆ อาท ิเอกสารธุรกรรมทางการเงนิ เอกสารการถอืครอง
ทรพัยส์นิ การโอนเปลีย่นกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิ อาจกล่าวไดว้่า ลูกหน้ีสามารถปกปิด ซ่อนเรน้ 
หรอืไม่แจง้ให้ทราบซึ่งข้อมูลเกี่ยวกบัทรพัย์สนิของลูกหนี้ได้ ท าให้การสบืค้นเพื่อตามหาและ
รวบรวมทรพัยส์นิเป็นไปได้อย่างล าบาก ส่งผลให้ประเทศไทยมอีตัราการรบัช าระหนี้คนือยู่ใน
อตัราทีต่ ่า  
 

(1) วิธีการสืบค้นทรพัยสิ์นของบคุคลล้มละลายของไทยในปัจจบุนั  
 

เมือ่มองยอ้นกลบัมาทีก่ลไกที่ใชใ้นการรวบรวมและจดัการสนิทรพัยข์องบุคคลลม้ละลาย
ในปัจจุบันนัน้ การได้มาซึ่งข้อมูลของสินทรพัย์ของลูกหนี้ เกิดขึ้นโดยวิธีการใช้บุคคลเข้า
ตรวจสอบจากเอกสารธุรกรรมทางการเงนิและทรพัย์สิน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ทางกรมบังคับคดี
อาจจะไดม้าจากตวัลูกหนี้แจง้เองส่วนหนึ่งตามความเป็นจรงิ แต่ส าหรบัลกูหนี้ทีม่คีวามสามารถ
ทางธุรกิจและทราบว่าตนเองอาจจะถูกฟ้องล้มละลาย ก็จะท าการแปรรูปและปกปิดทรพัย์สนิ

พทิกัษ์ทรพัยข์องลกูหนี้ 

สบืคน้ทรพัยส์นิของลกูหนี้ 

แปรสภาพทรพัยส์นิใหเ้ป็นเงนิเพื่อช าระหนี้แก่เจา้หนี้ 
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หรอืถ่ายโอนไปให้กบับุคคลอื่นที่สนิทถือครองไว้ ซึ่งท าให้การสบืค้นเพื่อตามหาและรวบรวม
ทรพัย์สินนัน้เป็นไปได้อย่างล าบาก หรือใช้เวลาในการตามสืบค้นเป็นเวลานานเนื่ องจาก        
เจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรพัย์ของกรมบงัคับคดีจะต้องประสานกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ      
ทัง้ภาครัฐและเอกชน เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน และกรมที่ดิน เพื่ อที่จะสืบทรัพย์              
ที่มีการถูกโอนถ่ายไปก่อนหน้า การกระท าดังกล่าวของลูกหนี้ ส่งผลกระทบต่อภาพรวม        
ของกระบวนการบงัคบัคดลีม้ละลายเป็นอย่างมาก  

เมื่อพิจารณาถึงบทบาทและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า
อุปกรณ์ที่ เก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์มีราคาถูกลงอย่างมากซึ่งสนับสนุนความต้องการ         
ขององคก์รต่าง ๆ ทีจ่ะให้มกีารเก็บและการวเิคราะหข์อ้มลูเพิม่ขึน้ไดอ้ย่างชดัเจน นอกจากนัน้ 
การเข้าถึงข้อมูลนัน้มกีารถูกปรบัปรุงให้ง่ายขึ้นเป็นอย่างมากด้วย ยกตวัอย่างเว็บไซต์ชื่อดงั
อย่าง Google ทีอ่ านวยความสะดวกใหท้ัง้ผูบ้รโิภคและองคก์รต่าง ๆ สามารถค้นหาหรอืสบืค้น
ขอ้มลูในโลกนี้ได้อย่างสะดวก ซึ่งการพฒันาในด้านเทคโนโลยสีารสนเทศนี้ท าให้องค์กรต่าง ๆ 
ตอ้งปรบัตวัอยา่งมากทัง้ในเชงิของการเกบ็ขอ้มลูและการเขา้ถงึขอ้มลู ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้  

 ธนาคารและสถาบันการเงนิ มกีารเก็บข้อมูลว่าลูกค้ารายใดมีการใช้บรกิารและ
ผลิตภัณฑ์ใดของธนาคารอยู่บ้าง เช่น นาย ก . มีเงนิฝาก มีการกู้เงนิ มีการซื้อ
กองทุน และกรมธรรม์ประกันชีวิตกับทางธนาคาร เป็นต้น นอกจากนัน้  ยังม ี     
การเก็บข้อมูลที่เรียกว่า “ความสัมพันธ์ของลูกค้ากับบุคคลอ้างอิง” อีกด้วย 
ยกตวัอย่างเช่น นาย ก. มคีวามสมัพนัธ์กบันาย ข. โดยเป็น พี่/น้อง และนาย ก.                
มีความสัมพันธ์กับ นาย ค. ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงาน การเก็บข้อมูลในลักษณะนี้         
เพื่อที่จะใช้เป็นขอ้มูลอ้างองิทางธุรกรรมของธนาคาร (เช่น ลูกค้ากบับุคคลอ้างอิง
เป็นผู้กู้ร่วมในการซื้อบ้าน เป็นผู้ค ้าประกนัหรอืเป็นผู้เอาผลประโยชน์ในกรมธรรม์
ประกนัชวีติของลูกคา้ เป็นต้น) รวมทัง้เพิม่โอกาสในการขายบรกิารและผลติภณัฑ์
อื่นให้กับบุคคลอ้างอิงซึ่งมคีวามสมัพนัธ์กับลูกค้าของธนาคารได้มากขึ้นอีกด้วย 
ข้อมูลต่าง ๆ ทัง้ในด้านบรกิารและผลิตภณัฑ์รวมถึงความสมัพนัธ์ของลูกค้ากับ
บุคคลอ้างอิงนัน้ ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ธนาคารพาณิชย์ส่งข้อมูล
ดงักล่าวใหเ้พื่อเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มลูกลางของธนาคารแห่งประเทศไทยดว้ยเช่นกนั  

 กรมที่ดิน มีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับที่ดินและอสังหารมิทรพัย์ว่าบุคคลใดเป็น
เจา้ของ นอกจากนี้ทางกรมทีด่นิยงัมกีารน าเสนอระบบตรวจสอบราคาประเมนิของ
ที่ดนิซึ่งผู้บรโิภคสามารถเขา้ไปตรวจสอบได้ด้วยตนเองเพยีงแค่กรอกเลขที่ โฉนด
เขา้ไปในเวบ็ไซต์ของกรมที่ดนิเท่านัน้ ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกกบัผู้บรโิภค
ในดา้นการเขา้ถงึขอ้มลูเป็นอยา่งมาก  
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 ตลาดหลกัทรพัยแ์ละกรมพฒันาธุรกจิการค้า มกีารเก็บขอ้มูลว่าบุคคลใดมกีารถือ
หุน้อยู่ทีบ่รษิทัใดและเป็นจ านวนเท่าใด เช่น นาย ก. มกีารถอืหุน้ทีบ่รษิทั ง. จ านวน
รอ้ยละ x เป็นต้น นอกจากองค์กรดงักล่าว ยงัมกีารเก็บขอ้มูลของมูลค่าทรพัยส์นิ
และหุ้นส่วนอีกด้วย ซึ่งหุ้นนัน้จะมีมูลค่าตามราคาตลาดส าหรบัในกรณีบรษิัท      
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ละจะมมีลูค่าตามทุนจดทะเบยีนหรอืผลประกอบการของบรษิทั
ส าหรบักรณขีองบรษิทัจ ากดั  

เมื่อพจิารณาประเดน็การบงัคบัคดลีม้ละลาย ความส าเรจ็ของกลไกการสบืคน้ทรพัยส์นิ
ของลูกหนี้ต้องอาศยัองคป์ระกอบหลกัในลกัษณะเดยีวกบัองคก์รอื่น ๆ ขา้งต้น กล่าวคอื ต้องมี
ระบบเก็บขอ้มลูทีด่แีละครบถ้วน (ขอ้มูลทรพัย์สนิทัง้หมดของลูกหนี้รวมถงึมูลค่าของทรพัย์สนิ
เหล่านัน้)  และระบบการน าข้อมูลไปใช้ (ซึ่งหมายถึงการค้นหาและสืบค้นข้อมูลที่ง่ายและ
รวดเรว็เพื่อให้การท างานของเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัย์เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเรว็) ดงัที่
ปรากฏในภาพที ่2  
 

ภาพท่ี 2 ส่วนประกอบส าคญัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงข้อมลู 
 

 
 
 

หากพจิารณาโดยละเอยีดจะพบว่ากระบวนการสบืคน้ทรพัย์สนิแทบจะไม่มคีวามจ าเป็น 
ถา้ลกูหนี้ทุกรายยนิดทีีจ่ะแจง้บญัชทีรพัย์สนิทุกอย่างต่อเจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัยอ์ยา่งครบถว้น 
แต่ในชีวิตจรงิย่อมหนีไม่พ้นว่าลูกหนี้บางส่วนพยายามที่จะปกปิด ถ่ายโอน หรอืซุกซ่อน

ระบบการน าข้อมลูไปใช้  
(การค้นหาและสืบค้นข้อมลูง่าย
และรวดเรว็เพ่ือให้การท างาน
ของเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรพัย์

เป็นไปอย่างสะดวก) 

ข้อมลูท่ีครบถ้วน 
(ข้อมลูทรพัยสิ์นทัง้หมดของ
ลูกหน้ี รวมถึงมลูค่าของ

ทรพัยสิ์นดงักล่าว) 
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ทรพัย์สนิ ซึ่งกรมบงัคบัคดจี าเป็นจะต้องสบืทราบให้ได้ว่าลูกหนี้กลุ่มนี้มทีรพัย์สนิหรอืท าการ   
ซุกซ่อนหรือโอนถ่ายสินทรพัย์ไปไว้ที่ใดบ้าง  ซึ่งในหัวข้อต่อไปจะได้พิจารณาประเด็นนี้         
โดยการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทัง้หมดว่าลูกหนี้สามารถซุกซ่อนหรอืโอนถ่ายทรพัย์สิน     
ได้ในลกัษณะอย่างไรเพื่อที่จะพจิารณาว่าจะสามารถน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเชงิขอ้มูล   
มาประยกุตใ์ชใ้นการช่วยเหลอืหรอืปรบัปรงุระบบสบืคน้ทรพัยส์นิของลกูหนี้ไดต่้อไปอย่างไร 
 

(2) ลกัษณะและความเป็นไปได้ในการซ่อนเร้นหรือโอนถ่ายทรพัย์สินของ
  ลกูหน้ี 

 
การที่กรมบังคับคดีจะสามารถบรรลุเป้าหมายของการสืบค้นได้  ควรจะเริ่มต้นที ่       

การพิจารณาจากรูปแบบความเป็นไปได้ทัง้หมดที่ลูกหนี้จะสามารถซุกซ่อนหรอืโอนถ่าย
ทรพัยส์นิไดจ้ากในระดบัแนวคดิ (Concept) ดงัทีภ่าพที ่3.  

ในการสรา้งกลไกและกระบวนการเพื่อไปสู่การรวบรวมและจดัการทรพัยส์นิของบุคคล
ลม้ละลายที่มปีระสทิธภิาพจ าเป็นจะต้องมคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบั “ลกัษณะและความเป็นไปได้
ทัง้หมดท่ีลกูหน้ีจะสามารถซุกซ่อนหรือโอนถ่ายทรพัยสิ์น”  ซึง่สรปุไดด้งัภาพที ่3  
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ภาพท่ี 3 ความเป็นไปได้ส าหรบัรปูแบบท่ีลกูหน้ีสามารถจะซุกซ่อนหรือโอนถ่ายทรพัยสิ์น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช่น เงนิฝากธนาคาร ทัง้เงนิฝากเผือ่เรยีก เงนิฝากประจ า       
เงนิลงทุน กองทุนต่าง ๆ ประกนัชวีติ รวมทัง้ตัว๋เงนิ และตราสาร

ทางการเงนิอื่น ๆ สิง่ปลกูสรา้ง อสงัหารมิทรพัย ์และทีด่นิ 

เช่น เงนิสด ทองค า เพชร งานศลิปะและของมคี่าต่าง ๆ ทีล่กูหนี้
เกบ็ไวใ้นทีพ่กัอาศยั 

หุน้ส่วน 

เช่น เงนิฝากธนาคาร ทัง้เงนิฝากเผือ่เรยีก เงนิฝากประจ า      
เงนิลงทุน กองทุนต่างๆ ประกนัชวีติ รวมทัง้ตัว๋เงนิ และตราสาร    

ทางการเงนิอื่น ๆ สิง่ปลกูสรา้ง อสงัหารมิทรพัย ์และทีด่นิ 

ทรพัยส์นิส่วนตวัในนาม
บุคคลธรรมดา 

ในนามนิตบิุคคล  
(บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่น) 

เช่น เงนิสด ทองค า เพชร งานศลิปะและของมคี่าต่าง ๆ ทีล่กูหนี้
เกบ็ไวใ้นทีพ่กัอาศยั 

หุน้ส่วน 

ทรพัยส์นิ 

ทรพัยส์นิทีอ่ยู่ในชือ่ของ
ลกูหนี้ 

ทรพัยส์นิทีไ่มอ่ยู่ในชือ่
ของลกูหนี้ (เชน่ มกีาร
โอนถ่ายไปใหญ้าต ิหรอื

คนใกลช้ดิ 

ทรพัยส์นิส่วนตวัในนาม
บุคคลธรรมดา (อาท ิญาต ิ
หรอืคนใกลช้ดิของลกูหนี้ 
เป็นผูถ้อืครองทรพัยส์นิ) 

ทรพัยส์นิในนามนติบิุคคล 
(บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่น)      

โดยญาตหิรอืคนใกลช้ดิของ
ลกูหนี้เป็นผูถ้อืครองทรพัยส์นิ) 
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ฉะนัน้ เมื่อพจิารณาเชงิกระบวนการแล้วจะพบว่า จ าเป็นที่จะต้องทราบก่อนว่าลูกหนี้   
มทีรพัยส์นิและได้ท าการซุกซ่อนหรอืโอนถ่ายทรพัย์สนิไปไว้ที่ใด และกรมบงัคบัคดจีะเข้าถึง
ข้อมูลดังกล่าวได้อย่างไรและโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะด าเนินการรวบรวมทรพัย์สินของลูกหนี้     
เพื่อช าระหนี้ก่อนที่จะมกีารแปรสภาพ หรอืถ่ายโอนไปสู่บุคคลภายนอกจนยากที่จะสามารถ
สบืคน้ดว้ยบุคลากรของกรมบงัคบัคดซีึง่มอียา่งจ ากดั  
 

1. ทรพัยสิ์นท่ีอยู่ในช่ือของลูกหน้ี   
1.1. ทรพัยส์นิส่วนตวัในนามบุคคลธรรมดา ตวัอยา่งทรพัยส์นิในกลุ่มนี้ ไดแ้ก่ เงนิทีฝ่าก

ธนาคารทัง้เงินฝากเผื่อเรียก เงินฝากประจ า เงินลงทุน กองทุน ประกันชีวิต 
รวมถงึตัว๋เงนิ และเครือ่งมอืทางการเงนิอื่น สิง่ปลกูสร้างและอสงัหารมิทรพัย ์ทีด่นิ 
ที่อยู่ในชื่อลูกหนี้  เป็นต้น นอกจากนี้  ยงัรวมถึงทรพัย์สินอีกกลุ่ม เช่น เงนิสด 
ทองค า เพชร งานศลิปะ และของมคี่าต่าง ๆ ที่ลูกหนี้เก็บรกัษาไว้ที่บ้าน เป็นต้น 
โดยธรรมชาติแล้ว ทรพัย์สินประเภทหลังนี้  ค่อนข้างยากต่อการตามสืบค้น
เนื่องจากลูกหนี้เก็บไว้ในที่พกัอาศยัของตน ท าให้ง่ายต่อการซุกซ่อน ปิดบงัหรอื
การโอนถ่ายต่อไปได้ ซึ่งจะต่างจากทรพัย์สนิในกลุ่มแรก เพราะเป็นทรพัย์สนิที่มี
การถูกบนัทึกไว้ในระบบโดยองค์กรต่าง ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน เช่น ธนาคาร 
สถาบนัการเงนิ ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกรมทีด่นิ เป็นตน้ 

1.2. ทรพัยส์นิทีอ่ยู่ในรปูแบบของบรษิทั หรอืนิตบิุคคล อาท ิหุ้นส่วน ทัง้ในบรษิทัที่อยู่
ในตลาดหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทัจ ากดัทัว่ไปซึง่ลกูหนี้มชีื่อเป็นผูถ้อืหุน้  

 
2. ทรพัย์สินท่ีไม่อยู่ในช่ือของลูกหน้ี เพราะมีการยกัย้ายถ่ายเทไปให้กับผู้อื่นซึ่งมี

ความสมัพนัธ์ใกลช้ดิกบัลูกหนี้ อาท ิญาตหิรอืคนสนิทของลูกหนี้ ซึ่งน าไปสู่การจดัการ 
การแปรรูป หรอืโอนถ่ายทรพัย์สนิต่อไปอกีได้หลายรปูแบบ เช่น ที่ดนิซึ่งเคยเป็นของ
ลูกหนี้ หรอืเงนิที่เก็บไวใ้นธนาคารโดยรบัเงนิโอนมาจากลูกหนี้ รวมตลอดทัง้ของมคี่า 
เช่น เพชรพลอย อญัมณีต่าง ๆ ซึง่ลูกหนี้น ามาฝากไว ้เป็นต้น แต่ในความเป็นจรงิแลว้
ลกูหนี้ยงัคงเป็นเจา้ของสนิทรพัยอ์ยูน่ัน่เอง  
จะพบว่าไม่ว่าลูกหนี้จะถือเก็บหรอืถ่ายโอนทรพัย์สนิแบบใดก็ตาม เมื่อพิจารณาจาก

แนวคดิและความเป็นไปได้ทัง้หมด ย่อมไม่เกนิวธิกีารหรอืรูปแบบดงัที่กล่าวมา การวเิคราะห ์  
ในบทที่ 6 จะได้น าเสนอแนวทางแก้ไขปรบัปรุงกระบวนการสบืค้นทรพัย์สนิว่ากรมบงัคบัคด ี  
จะสามารถประยุกต์ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงข้อมูลได้อย่างไร 
เพื่อทีจ่ะใหส้ามารถรองรบัการสบืคน้ทีค่รอบคลุมความเป็นไปไดท้ัง้หมดทีลู่กหนี้จะสามารถโอน
ถ่ายทรพัย์สนิได้ดงัที่แสดงไว้ในภาพที่ 3. สู่การรวบรวมทรพัย์สนิของลูกหนี้เพื่อช าระหนี้คืน
ใหแ้ก่เจา้หนี้ต่อไป  
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 3.3.4 ประเดน็เก่ียวกบัองคก์รบงัคบัใช้กฎหมาย  
 
 ประเด็นเกี่ยวกับองค์กรบังคับใช้กฎหมายเป็นอีกปัญหาส าคัญของการบังคับคดี
ล้มละลายของไทยในปัจจุบัน ประเด็นนี้มีความสัมพันธ์กับวิว ัฒนาการของระบบศาลและ
กระทรวงยุตธิรรมของไทยซึง่เป็นผลสบืเนื่องมาจากลกัษณะการปกครอง โดยตัง้แต่สมยัสุโขทยั 
สภาพสงัคมและการจดัระเบยีบการบรหิารราชการแผ่นดนิเป็นไปอย่างเรยีบง่าย การใช้อ านาจ
ตุลาการเป็นไปในลกัษณะการช าระความทีเ่รยีกว่าแบบ “พ่อปกครองลูก” มกีารแบ่งส่วนราชการ
ออกเป็น 4 ส่วนที่ส าคญัเรยีกว่า “กรม” ได้แก่ เวยีง วงั คลงั และนา โดยมเีสนาบดกีรมวงัเป็น
ผูท้ าหน้าทีช่ าระความแทนพระมหากษตัรยิ ์ฉะนัน้ จะเหน็ไดว้่าการพจิารณาอรรถคดขีองบรรดา
ตุลาการเป็นอ านาจทีม่รีากฐานมาจากกษตัรยิ ์(ซึง่ปัจจบุนักระท าในพระปรมาภไิธย)  
 ต่อมาในสมยักรุงศรอียุธยา มกีารปรบัปรุงรปูแบบการช าระความทีเ่ป็นแบบแผนมากขึน้ 
มกีารจดัตัง้ศาลเป็นครัง้แรก และเริม่มศีาลในกรมอื่น ๆ ตามมา และในสมยักรุงรตันโกสนิทร์
ระบบศาลมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสมัยรชักาลที่ 5 มีการปรบัปรุงระบบ
โครงสรา้งศาลยุติธรรมให้มคีวามเป็นสากลยิง่ขึ้น และต่อมาในปี พ.ศ. 2478 มกีารประกาศใช้
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมแบ่งแยกงานศาลยุติธรรมเป็นสองฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายงานธุรการ  กับ   
ฝ่ายงานตุลาการ โดยให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงยุตธิรรมเป็นผู้รบัผดิชอบงานธุรการ ส่วนงาน
ตุลาการเป็นอ านาจของผูพ้พิากษา ฉะนัน้ ในช่วงก่อนรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบัปี 
พ.ศ. 2540 ศาลยุตธิรรมจงึยงัมไิดแ้ยกออกจากกระทรวงยตุธิรรมอยา่งในปัจจุบนั อย่างไรกต็าม 
ภายหลงัทีป่ระเทศไทยมกีารประกาศใชร้ฐัธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. 2540 จงึมกีารแยกศาลยุตธิรรม
ออกจากกระทรวงยุติธรรม และก าหนดให้ศาลยุติธรรมมีหน่วยงานทางธุ รการ  คือ        
ส านักงานศาลยุติธรรมที่เป็นอิสระจากกระทรวงยุติธรรม ตรงจุดนี้ เองที่ถือว่าศาลยุติธรรม     
แยกออกจากกระทรวงยุตธิรรมอย่างชดัเจน การบงัคบัคดซีึง่เป็นพนัธกจิหลกัของกรมบงัคบัคด ี               
จงึถูกแยกออกจากงานธุรการของศาลอย่างชดัเจน และในส่วนทีเ่กี่ยวกบัการบงัคบัคดลีม้ละลาย
ของเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรพัย์ก็ยงัได้มกีารแก้ไขในส่วนนี้ดงัที่ปรากฏในหลกัการและเหตุผล 
ตามพระราชบญัญตัลิม้ละลาย (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2543 ทีว่่า  
 

“เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอืโดยทีม่าตรา 275 ของรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม
ก าหนดให้ส านักงานศาลยุติธรรมเป็นหน่วยงานธุรการอิสระของศาลยุติธรรม แต่มิได้
ก าหนดให้กรมบงัคบัคดเีป็นหน่วยงานธุรการของศาลยุติธรรม กรมบงัคบัคดจีงึยงัอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรม ดังนัน้ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
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ล้มละลาย พุทธศกัราช 2483 ในส่วนที่เกี่ยวกบัสถานะของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรพัย์
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ดงักล่าว จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้”  

 
จากการสัมภาษณ์นักกฎหมายทนายความพบว่า การแยกศาลยุติธรรมออกจาก

กระทรวงยุตธิรรมภายหลงัรฐัธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. 2540 ส่งผลต่อความรูส้กึ (Sentiment) และ
ความศกัดิส์ทิธิข์องการบงัคบัคด ี 
 
 3.3.5 ความสามารถของบคุลากรในการบงัคบัคดี และความสมัพนัธ์กบั 
  กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการรวบรวมและจดัการทรพัยสิ์น
  ของบคุคลล้มละลาย 
 
 ปัญหาส าคญัประการสุดทา้ยทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการบงัคบัคดีลม้ละลายเกี่ยวกบั
ขดีความสามารถของทรพัยากรบุคคลของกรมบงัคบัคดซีึง่มปีระเดน็ทีต่้องพจิารณาสามประการ 
และความสมัพันธ์กับกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการรวบรวมและจดัการ
ทรพัยส์นิของบุคคลลม้ละลาย  
 
 (1) ความสามารถของบคุลากรท่ีเก่ียวกบัการบงัคบัคดี  
 
 ประเด็นเรื่องขดีความสามารถของทรพัยากรบุคคลที่เกี่ยวกับการบังคบัคดีสามารถ
พจิารณาไดส้ามประการทีส่ าคญั กล่าวคอื ประเดน็เรื่อง เจตคติ (Attitude) กรมบงัคบัคดเีป็น
หน่วยงานที่มบีุคลากรมคีวามสามารถหน่วยงานหนึ่งของประเทศไทย ฉะนัน้ บุคลากรที่สงักดั
กรมบงัคบัคดจีงึมกีารโยกยา้ยต าแหน่งหน้าที่ หรอืเปลีย่นแปลงสายงานบ่อยครัง้ อาท ิการสอบ
เป็นผูพ้พิากษาส่วนใหญ่มาจากบุคลากรของกรมบงัคบัคด ีปัญหาประการส าคญัจงึเกี่ยวขอ้งกบั
การขาดความต่อเนื่องของบุคลากรกรมบังคบัคดีที่มคีวามต่อเนื่องและมีเจตคติซึ่งจะท าให้
บุคลากรในองคก์รอยูแ่ละมคีวามรกัในองคก์รมากยิง่ขึน้ กรณีนี้คงตอ้งปรบัแก้ทีก่ารเพิม่แรงจงูใจ
และความก้าวหน้าในการท างาน อาทิ การให้เงินรางวัลในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีตัวอย่าง          
ที่เห็นได้ชัดคือกรณีตัวอย่างของกรมศุลกากร หรอืการปรบัอัตราเงนิเดือนให้ทัดเทียมกับ
หน่วยงานทางกฎหมายอื่น ๆ อาท ิส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ส านักงานศาลรฐัธรรมนูญ 
หรอืส านกังานอยัการ เป็นตน้  
 ประเด็นเก่ียวกบัความรู้ (Knowledge) ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคญัของการบงัคบัคด ี
ซึ่งกล่าวได้ว่าการบังคับคดีใช้องค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องหลายประการ อาทิ ความรู้ด้าน
เศรษฐศาสตร ์การบญัช ีหรอืความรูด้้านวศิกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ บุคลากรหลกัของ
กรมบังคับคดีมพีื้นฐานมาจากนักกฎหมาย จบนิติศาสตร์เป็นส าคญั  เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะ   
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การด าเนินงานของกรมบงัคบัคด ีอาศยัองคค์วามรูด้า้นกฎหมายเป็นอยา่งมาก และการคดัเลอืก
มีระบบการสอบแข่งขันและวัดระดับความรู้ในสาขานิติศาสตร์ การได้บุคคลที่มีพื้นฐาน        
ทางนิตศิาสตรม์ขีอ้ดแีละขอ้เสยีที่แตกต่างกนั ซึง่กล่าวไดว้่าบุคลากรในวงการนิตศิาสตรม์คีวามรู้
จ ากัดเฉพาะกฎหมายเพราะระบบการศึกษากฎหมายของไทยจ ากัดอยู่เฉพาะการศึกษา
บทบญัญัติกฎหมาย หรอืการท่องจ า กรณีนี้แตกต่างจากการศึกษากฎหมายของต่างประเทศ   
ซึ่งผู้ที่สามารถจะเขา้เรยีนนิติศาสตรไ์ด้จะต้องเป็นผู้มปีระสบการณ์และมคีวามรูใ้นสาขาอื่น ๆ 
มาก่อน ฉะนัน้ การเพิม่บุคลากรทีม่อีงคค์วามรูด้า้นอื่น ๆ จงึเป็นเรือ่งส าคญัเช่นกนั  
 ประเด็นเก่ียวกับทักษะ  (Skills) เมื่อองค์ความรู้มีอยู่อย่างจ ากัด ทักษะและ         
ความช านาญในการบังคับคดีย่อมถูกจ ากัดเช่นเดียวกัน ประเด็นเรื่ องทักษะอาจพัฒนา
ความสามารถของบุคลากรได้โดยการฝึกอบรม และการรบับุคคลที่มีความรู้ความสามารถ      
ในด้านอื่น ๆ ตัวอย่างที่ เห็นได้ชัดในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  คือ โครงการพัฒนา
ความสามารถบุคลากรของส านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร ซึ่งมกีารจดัอบรมความรูใ้หแ้ก่
บุคลากรของหน่วยงานรฐัสภาเกี่ยวกบักฎหมายอาเซยีน (ASEAN Law) เป็นการเพิม่พูนองค์
ความรู้เพื่อน าไปใช้ในกระบวนการนิติบัญญัติของไทยที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้การเป็น         
รฐัสมาชกิอาเซยีน หรอืโครงการอบรมของกระทรวงยุตธิรรมเกี่ยวกบัการเป็นประชาคมอาเซยีน
ซึง่มลีกัษณะเช่นเดยีวกนั ประเดน็นี้  อาจจดัท าโครงการฝึกอบรมแก่บุคลากรของกรมบงัคบัคดี
เกี่ยวกบัการบงัคบัคดลี้มละลายที่มปีระสทิธภิาพ ซึ่งรายงานวจิยัฉบบันี้จะได้น าเสนอเค้าโครง
หลกัสตูรฝึกอบรมการบงัคบัคดลีม้ละลายทีม่ปีระสทิธภิาพต่อไป  
 นอกเหนือจากประเดน็เรือ่งขดีความสามารถของบุคลากรในการบงัคบัคดลีม้ละลายของ
กรมบงัคบัคดแีลว้ยงัมปีระเดน็เรือ่งความสมัพนัธก์บักฎหมายอื่น ๆ ทีอ่าจส่งผลต่อประสทิธภิาพ
ของงานดา้นการบงัคบัคดทีัง้ในทางตรงและทางออ้ม โดยมกีฎหมายทีส่มควรพจิารณาสองฉบบั 
ไดแ้ก่ พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 และพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540  
 
 (2) พระราชบญัญติัระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
 
 พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าที่
ของบุคลากรของกรมบังคับคดีอย่างมีนัยส าคัญ ข้าราชการฝ่ายพลเรอืนมีความหมายถึง
ครอบคลุมถงึบุคคลซึง่ไดร้บัการบรรจุและแต่งตัง้ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน
ให้รบัราชการ โดยได้รบัเงนิเดือนจากงบประมาณในกระทรวง กรม ฝ่ายพลเรอืน แบ่งเป็น     
สองประเภท กล่าวคือ ข้าราชการพลเรอืน กับข้าราชการอื่นในกระทรวง กรม ฝ่ายพลเรอืน       
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการประเภทนัน้ บุคลากรของกรมบังคับคดีซึ่งอยู่ส ังกัด
กระทรวงยุติธรรมจึงเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนประเภทหนึ่ ง ซึ่งการจ่ายเงินเดือนและ        
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เงนิประจ าต าแหน่งให้ข้าราชการ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรอืนก าหนดไว้ว่า       
ให้เป็นไปตามที่ระเบียบ ก.พ. ก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ฉะนั ้น       
ยอ่มส่งผลใหก้ารก าหนดอตัราเงนิและเงนิประจ าต าแหน่งหรอืเงนิในลกัษณะอื่น ๆ ซึง่คงไม่อาจ
ดงึดูดเท่าทีค่วรจนกว่าจะเขา้สู่ต าแหน่งในระดบัทีสู่งยิง่ขึน้ อาท ิช านาญการ (ระดบั 7) ช านาญ
การพเิศษ (ระดบั 8) หรอืเชีย่วชาญ (ระดบั 9) เป็นตน้  

ดงัได้กล่าวข้างต้นแล้วว่า ปัญหาและอุปสรรคส าคัญ คือ การขาดทรพัยากรบุคคล       
ทีเ่พยีงพอ มปีระสบการณ์และมคีวามรูจ้ากหลากหลายสาขาวชิาซึง่จ าเป็นต่อการบงัคบัคด ีอาท ิ
ผู้มีความรู้ความช านาญด้านการบัญชี ด้านนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic) ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น ยงัเป็นทรพัยากรบุคคลทีข่าดแคลนของกรมบงัคบัคด ีสาเหตุส าคญัคอืระบบ
การตอบแทนและจูงใจแก่บุคลากรยงัขาดความเหมาะสม และไม่อาจตอบแทนความอุตสาหะ  
ไดอ้ย่างสมเหตุผล และหากเปรยีบเทยีบผลตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิระหว่างบุคลากรสายกฎหมาย
ในหน่วยงานราชการอื่น อาท ิตุลาการหรอืผู้พพิากษาศาล อยัการ นักกฎหมายกฤษฎกีา และ
ข้าราชการสงักัดกระทรวงยุติธรรม บุคลากรสังกัดกระทรวงยุติธรรมได้รบัเงนิค่าตอบแทน 
(เงนิเดอืน) น้อยทีสุ่ด ทัง้ ๆ ที่การปฏบิตัหิน้าทีข่องกระทรวงยุตธิรรม โดยเฉพาะกรมบงัคบัคด ี
เป็นเรื่องส าคญัและต้องอาศยัความรูค้วามช านาญเฉพาะด้าน และกรมบงัคบัคดเีป็นหน่วยงาน
ส าคัญทางกฎหมายหน่วยงานหนึ่ งของประเทศ ก็ควรจะได้รบัผลตอบแทนในลักษณะที่         
ไม่ยิง่หย่อนกว่าหน่วยงานอื่น ๆ กรณีนี้จงึต้องพจิารณาแนวทางในการตอบแทนและให้รางวลั
แก่บุคลากรของกรมบงัคบัคดใีนระดบัทีส่งูขึน้และเหมาะสมต่อไป   
 
 (3) พระราชบญัญติัข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เป็นผลสืบเนื่ องมาจาก
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งบญัญตัริบัรองสทิธทิีป่ระชาชนจะไดร้บัทราบ
ขอ้มลูข่าวสารของทางราชการเป็นครัง้แรกตามหลกัเรือ่ง “การเขา้ถงึขอ้มลูข่าวสาร” (Access to 
Information) และเป็นการคุ้มครองสิทธิส่วนบุ คคลตามหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน            
ที่ทุกประเทศทัว่โลกต่างให้การยอมรับ อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร           
ของทางราชการมผีลกระทบทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการบงัคบัคด ีกล่าวคอื  
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางการราชการ มีบทบัญญัติในลักษณะที่เป็น      
การเพิม่ภาระและอุปสรรคแก่เจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัยใ์นการเขา้ถงึขอ้มลูของลูกหนี้มากยิง่ขึน้ 
การเขา้ถงึขอ้มูลลูกหนี้ของเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัย์โดยปกตใิช้วธิกีารให้บุคคลเขา้ตรวจสอบ 
การสอบถามจากลูกหนี้ซึ่งในทางปฏบิตัมิคีวามล าบากที่จะได้รบัทราบข้อมูลจากลูกหนี้อยู่แล้ว 
โดยมาตรา 24 แห่งพระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของทางการราชการ บัญญัติรบัรองข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลไว้ว่าหน่วยงานรัฐจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแล     
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ของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น หรือผู้อื่นโดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือ           
ของเจา้ของขอ้มลูที่ให้ไวล้่วงหน้าหรอืในขณะนัน้มไิด ้อนัจะเหน็ไดว้่า การเขา้ถงึขอ้มลูเกี่ยวกบั
ทรพัยส์นิลูกหนี้ของเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัย์ กระท าได้ยากยิง่ขึน้ ตวัอย่างเช่น การขอขอ้มูล
การโอนกรรมสิทธิใ์นอสังหาริมทรพัย์ของลูกหนี้  ซึ่งจะต้องประสานงานกับทางกรมที่ดิน         
ในกรณีนี้กฎหมายก าหนดไว้อย่างชดัแจ้งว่า กรมที่ดนิจะต้องได้รบัความยนิยอมจากเจา้ของ
ขอ้มลูก่อน (ลูกหนี้) จงึจะสามารถเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวได ้และเมื่อพจิารณาถงึขอ้ยกเวน้ทีอ่าจ
กระท าได ้ยงัไม่ครอบคลุมถงึการปฏบิตัหิน้าที่ของเจา้พนักงานพทิักษ์ทรพัย ์หรอืการบงัคบัคดี
แต่อยา่งใด มาตรา 24 บญัญตัเิรือ่งขอ้ยกเวน้ ทีส่ามารถกระท าไดใ้นกรณดีงัต่อไปนี้  

1. เป็นการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตน เพื่ อการน าไปใช้        
ตามอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานของรฐัแห่งนัน้  

2. เป็นการเปิดเผยเพื่อการใช้ขอ้มูลตามปกตภิายในวตุัประสงค์ของการจดัให้มรีะบบ
ขอ้มลูขา่วสารส่วนบุคคลนัน้  

3. เป็นการเปิดเผยต่อหน่วยงานของรฐัที่ท างานด้วยการวางแผน หรอืการสถติ ิหรอื 
ส ามะโนต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่ต้องรกัษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผย   
ต่อไปยงัผูอ้ื่น  

4. เป็นการเปิดเผยเพื่อการให้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย โดยไม่ระบุชื่อหรือ         
ส่วนทีท่ าใหรู้ว้่าเป็นขอ้มลูขา่วสารส่วนบุคคลทีเ่กีย่วกบับุคคลใด  

5. เป็นการเปิดเผยต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิกรมศลิปากร หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั 
เพื่อการตรวจดคูุณค่าในการเกบ็รกัษา  

6. เป็นการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรฐัเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย การสบืสวน การสอบสวน หรอืการฟ้องคด ีไมว่่าเป็นคดปีระเภทใดกต็าม  

7. เป็นการเปิดเผยที่เป็นการให้อนัจ าเป็น เพื่อการป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อชวีติ
หรอืสุขภาพของบุคคล  

8. เป็นการเปิดเผยต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรฐั หรอืหน่วยงานของรฐัหรอืบุคคล       
ทีม่อี านาจตามกฎหมายทีจ่ะขอขอ้เทจ็จรงิดงักล่าว  

9. กรณอีื่นตามทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎกีา  
การเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าว พระราชบญัญตัขิอ้มลูข่าวสารของทางการราชการ

ยังก าหนดให้มีการจัดท าบัญชีแสดงการเปิดเผยก ากับไว้กับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว                
ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดโดยกฎกระทรวง  

จะเหน็ไดว้่า ขอ้ยกเวน้ทีม่คีวามเกี่ยวพนักบัการบงัคบัคดปีรากฏในขอ้ยกเวน้ที ่6 และ 8 
อย่างไรก็ตาม ข้อยกเว้นดังกล่าวถูกมองว่าเป็นเรื่องทางศาลที่ต้องอาศัยอ านาจศาล หรือ     
การออกหมาย หรอืเป็นอ านาจของเจ้าพนักงานต ารวจ ส าหรบัการบงัคบัคดี ภาคประชาชน    
ยงัขาดความย าเกรงต่อเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัย ์กรณีนี้อาจเป็นเพราะกฎหมายมไิดใ้ห้อ านาจ
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แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรพัย์ที่เหมาะสมดังที่วิเคราะห์ในหัวข้อ 3.3.1 และ 3.3.4 ข้างต้น      
หากจะเพิม่ประสทิธภิาพในการบงัคบัคดลี้มละลายให้ดยีิง่ขึน้ กรณีนี้ควรที่จะทบทวนให้มกีาร
บญัญตัเิป็นขอ้ยกเวน้โดยบทบญัญตัขิองกฎหมายแก่กรณกีารบงัคบัคดใีหช้ดัเจนยิง่ขึน้  
 
3.4 ความจ าเป็นในการสร้างกระบวนการรวบรวมและจดัการทรพัยสิ์น                               

ของบคุคลล้มละลายท่ีมีประสิทธิภาพ   
 
 ดงัไดว้เิคราะหข์า้งต้น ปัญหาทีเ่ป็นอุปสรรคของการบงัคบัคดลีม้ละลายคอืขอ้จ ากดัของ
ระบบกฎหมายล้มละลายของไทยในหลาย ๆ ประการ และกระบวนการภายในต่าง ๆ          
ของการบงัคบัคดลี้มละลายไม่มปีระสทิธภิาพเพยีงพอ ฉะนัน้ จงึมคีวามจ าเป็นที่กรมบงัคบัคดี
จะต้องสร้างกระบวนการรวบรวมและจดัการทรพัย์สินของบุคคลล้มละลายที่มปีระสทิธภิาพ     
ในการสบืคน้และตดิตามทรพัยส์นิของลกูหนี้ยิง่ขึน้  
 
 3.4.1 การปรบัปรงุกระบวนการรวบรวมและจดัการทรพัยสิ์น 

ของบคุคลล้มละลายให้มปีระสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล  
 
 ปัญหาส าคญัที่ลดทอนประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรพัย์คือ 
กระบวนการและระบบในการสืบค้นและติดตามทรพัย์สินยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ          
ดงัได้วเิคราะห์ขา้งต้น กรณีนี้จงึจ าเป็นต้องปรบัปรุงกระบวนการรวบรวมและจดัการทรพัยส์นิ
ของบุคคลล้มละลายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะเป็นการเพิ่มอัตราในการช าระหนี้คืน      
ให้แก่เจา้หนี้ได้สูงขึน้ตามหลกัการของสากล ฉะนัน้ กรณีนี้จงึต้องมกีารพจิารณาศึกษาวธิกีาร 
กลไก เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและติดตามทรพัย์สินของลูกหนี้          
ซึง่จะวเิคราะห์แนวทางในการรวบรวมทรพัยส์นิจากหน่วยงานภายในประเทศ ไดแ้ก่ ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ ส าน างานป้องกันและปราบปราม    
การฟอกเงนิ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกรมสรรพากร      
ว่ามีวิธีการตรวจสอบทรพัย์สินของบุคคลอย่างไร รวมถึงศึกษาแนวทางการตรวจสอบและ
รวบรวมทรัพย์สินในต่างประเทศ เพื่ อน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน                
ของเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรพัย์และเจ้าหน้าที่ด้านอื่น อาท ินักบญัช ีโดยอาศยัเทคโนโลยีและ
ระบบขอ้มลูสารสนเทศซึง่จะไดก้ล่าวในบทต่อไปของรายงานวจิยัฉบบันี้  
 
 
 



 

55 

 3.4.2 การสร้างแนวร่วมระหว่างหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน   
 
 นอกเหนือจากการปรบัปรุงระบบและกระบวนการในการสบืค้นและรวบรวมทรพัยส์นิ 
การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกรมบังคับคดีในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่     
ของเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรพัย์ ยงัต้องอาศัยความร่วมมอืจากภาคส่วนต่าง ๆ ทัง้ภาครฐัและ
เอกชนในการเขา้ถงึขอ้มลูที่จ าเป็นเกี่ยวกบัทรพัยส์นิของลูกหนี้ซึง่สรุปขอ้มลูเกี่ยวกบัทรพัยส์นิ
ของลกูหนี้ไดเ้ป็นสองลกัษณะทีส่ าคญัดงัไดว้เิคราะหข์า้งตน้ กล่าวคอื   
 ประการแรก ข้อมูลที่ เป็นตัวเงิน ซึ่งอยู่ในความดูแลของธนาคารพาณิชย์และ     
สถาบนัการเงนิ และสามารถเขา้ถงึได้ขอ้มูลดงักล่าวได้จากบรษิัทขอ้มูลเครดติแห่งชาต ิจ ากดั 
หรอืทีเ่รยีกว่า “เครดติบโูร” ซึง่เป็นหน่วยงานทีเ่กดิขึน้จากการรเิริม่ของกระทรวงการคลงัร่วมกบั
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นศูนยก์ลางส าหรบัแลกเปลีย่นขอ้มลูทางการเงนิของลกูคา้  
 ประการท่ีสอง ขอ้มลูที่ไม่เป็นตวัเงนิ อาท ิขอ้มลูเกี่ยวกบัการถอืครองทีด่นิ โฉนดหรอื
กรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย ์เป็นตน้ ซึง่อยูใ่นความดแูลของกรมทีด่นิ กระทรวงมหาดไทย  
 การบังคับคดีล้มละลายจะมีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่งหากมีการประสานงานกับ
หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน ซึ่งต้องอาศัยฐานข้อมูลที่ เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน 
ขอ้เสนอแนะเบื้องต้น คอื การจดัท าฐานขอ้มูลของกรมบงัคบัคดโีดยอาศยัการเชื่อมโยงขอ้มูล
จากบตัรประชาชนและการบรรจุข้อมูลต่าง ๆ ในบตัรประชาชน บตัรประชาชนเปรยีบเสมอืน
ตวัตนของบุคคล การท าธุรกรรมทางการเงนิ หรอืการท านิติกรรมต่างต้องใช้บตัรประชาชน
ทัง้สิน้ซึง่มเีลขเฉพาะ 13 หลกัทีบ่่งบอกตวัตนทีแ่ทจ้รงิกรณนีี้จะไดเ้สนอแนะในบทต่อไป  
 การจดัท าระบบฐานข้อมูลของกรมบงัคบัคดีที่อาศัยข้อมูลมาจากเลขบตัรประชาชน    
ยงัหมายถึงการจดัตัง้กลุ่มงานที่มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะในการสบืค้น ติดตามทรัพย์สินของ
บุคคล (ลูกหนี้ ) กรณี นี้ จึงมีความจ าเป็น จะต้องจัดตั ้งกองสืบและติดตามทรัพย์ สิน                 
ให้เป็นหน่วยงานหนึ่งเพิม่ขึน้อยู่สงักดัภายใต้กรมบงัคบัคด ีและขยายอตัราก าลงัคน (Recruit) 
เพื่อเพิม่บุคลากรเฉพาะด้านทีจ่ะมาปฏบิตัหิน้าทีด่า้นการสบืคน้และตดิตามทรพัยส์นิของบุคคล    
ซึ่งต้องมกีารศึกษาความจ าเป็น รวมถึงศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างของหน่วยงานที่เสนอแนะ     
ให้มกีารจดัตัง้ดงักล่าวอนัจะได้วเิคราะห์ในบทที่ 6 ของรายงานวจิยัฉบบันี้ซึ่งให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางในการปรบัปรงุการบงัคบัคดลีม้ละลายใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้น  
 
3.5 บทสรปุ  
 
 ดงัไดก้ล่าวขา้งต้นว่าระบบกฎหมายลม้ละลายของไทย โดยเฉพาะกระบวนการรวบรวม
และจดัการทรพัยส์นิของบุคคลลม้ละลายมปัีญหาหลายประการ ซึง่เป็นปัญหาทีเ่กดิจากขอ้จ ากดั
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ของบทบัญญัติกฎหมายที่ไม่ให้อ านาจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรพัย์ในการสืบค้น และติดตาม
ทรพัย์สนิของลูกหนี้อย่างเพียงพอ และกฎหมายมไิด้มลีกัษณะที่จะท าให้ลูกหนี้เกรงกลวัต่อ
บทบญัญตัแิห่งกฎหมาย โดยเฉพาะเรื่องบทก าหนดโทษ (โทษปรบั) ในการใหค้วามร่วมมอืกบั
เจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัย ์ 
 นอกเหนือจากปัญหาดังกล่าว ยังมีข้อจ ากัดอีกหลายประการที่ส่ งผลต่อระบบ          
การตดิตาม สบืค้นอนัจะน าไปสู่การรวบรวมทรพัยส์นิของลูกหนี้เพื่อน ามาจดัการและช าระคนื
ให้แก่บรรดาเจา้หนี้ ได้แก่ ปัญหาของกฎหมายที่ไม่มมีาตรการป้องกนัที่เพยีงพอต่อการยบัยัง้     
การยกัย้ายถ่ายเททรพัย์สินของลูกหนี้ดงักล่าวข้างต้น และกระบวนการภายใน อาทิ ระบบ
ฐานข้อมูลในการสืบทรพัย์สินไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และอัตราก าลังคนไม่เพียงพอ         
ต่อลกัษณะของงานบงัคบัคดลี้มละลายที่ต้องอาศยัความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นอกเหนือจาก
ความรูใ้นสาขากฎหมาย นอกจากนี้ ยงัมปัีญหาอื่น ๆ ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัเรื่องระบบแรงจูงใจ  
ที่ไม่เพียงพอเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรพัย์ และกฎหมายอื่น       
มลีกัษณะไปจ ากดัอ านาจของเจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัยท์ีปั่จจบุนัไมเ่พยีงพอต่อการปฏบิตัหิน้าที่
อยู่แล้ว อาท ิเรื่องข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่มกีารบญัญัติรบัรองสทิธสิ่วนบุคคล ท าให้
ขอ้มลูของบุคคลทีป่กตยิากทีจ่ะเขา้ถงึอยู่แลว้ถูกจ ากดัและท าใหย้ากในการเขา้ถงึยิง่ขึน้ บทน้ีได้
น าเสนอประเดน็ปัญหาเพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึความจ าเป็นทีจ่ะต้องปรบัปรงุแกไ้ขระบบการตดิตาม 
สบืค้น รวบรวมและจดัการทรพัย์สินของบุคคลล้มละลาย ซึ่งมปีระเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไป
หลายประการ กล่าวคอื  
 ประเดน็ทีเ่กี่ยวกบัแนวปฏบิตัใินการสบืคน้ของต่างประเทศ อาท ิสหรฐัอเมรกิา องักฤษ 
หรอืของประเทศที่มีอัตราในการได้รบัช าระหนี้สูงอย่างของญี่ปุ่ นว่ามีแนวทางในการสืบค้น
อยา่งไร กรณนีี้จะไดว้เิคราะหใ์นบทที ่4 ต่อไป  
 ประเด็นเกี่ยวกับการสบืค้น ติดตามและรวบรวมทรพัย์สินของบุคคล ของหน่วยงาน
ภายในประเทศ ได้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ปปง. ส านักงาน ป.ป.ส. และกรมสรรพากร 
ทัง้สี่หน่วยงานมรีะบบติดตามและสบืค้นข้อมูลที่อาจน ามาเป็นฐานในการพฒันาระบบสบืค้น
ข้อมูลทรพัย์สินให้แก่กรมบังคับคดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมและจดัการทรพัย์สิน     
ของบุคคลล้มละลายได้ต่อไป กรณีนี้จะได้วเิคราะห์แนวปฏิบตัิของหน่วยงานภายในประเทศ
ดงักล่าวในบทที ่5 ต่อไป  
 ประเด็นเกี่ยวกับการแก้ ไขปรับปรุงบทบัญญัติแห่งกฎหมายและการปรับปรุง
กระบวนการภายในของระบบสืบค้นและติดตามข้อมูลด้านทรัพย์สิน ตลอดจนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจของกรมบังคบัคดี ซึ่งต้องมกีารจดัตัง้กองสืบและติดตาม
ทรพัยส์นิ และดว้ยการเพิม่ขดีความสามารถของทรพัยากรบุคคลซึง่ตอ้งอาศยัการฝึกอบรม และ
การเพิม่แรงจงูใจ กรณีนี้จะไดว้เิคราะหแ์นวทางในการยกระดบัซึง่จะไดก้ล่าวไวใ้นบทที ่6 และ 7 
ซึง่เสนอแนะแนวทางการปรบัปรุงบทบญัญตัขิองกฎหมายลม้ละลายบางประการ การปรบัปรุง
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ระบบการตดิตามและสบืค้นทรพัยส์นิ และการปรบัปรุงโครงสรา้งขององคก์รและความจ าเป็นที่
จะตอ้งจดัตัง้หน่วยงานในการสบืคน้ทรพัยส์นิเฉพาะดา้น รวมตลอดทัง้น าเสนอเคา้โครงหลกัสตูร
อบรมเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีล้มละลายให้มี
ความสามารถในการรวบรวมทรพัย์สนิที่ตอบสนองความทนัสมยัของเทคโนโลยี และย่อมจะ
ส่งผลต่อการเพิม่ประสทิธภิาพในการบงัคบัคดลีม้ละลาย อนัจะส่งผลต่อตวัชีว้ดัในเรือ่งการแกไ้ข
ปัญหาลม้ละลายไดต่้อไป  
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บทท่ี 4 
การบงัคบัคดีล้มละลายในต่างประเทศ และแนวปฏิบติัของสากล 

 
 
 
4.1 บทน า  
 
 บทนี้ จะศึกษาวิเคราะห์การบังคับคดีล้มละลายในต่างประเทศ และแนวปฏิบัติ             
ที่เป็นสากลเกี่ยวกับเรื่องระบบกฎหมายล้มละลาย โดยให้ความส าคัญกับระบบกฎหมาย       
ของประเทศทีเ่ป็นต้นแบบของกฎหมายลม้ละลาย ไดแ้ก่ สหรฐัอเมรกิาและองักฤษ สองประเทศ
ที่มอีิทธพิลต่อการจดัวางนโยบายเกี่ยวกบัล้มละลายของประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ประเทศไทย  
และทัว่โลก และศึกษาระบบกฎหมายล้มละลายของประเทศญี่ปุ่ นและประเทศมาเลเซีย          
ซึง่มอีตัราการไดร้บัช าระหนี้คนืทีด่กีว่าประเทศไทย และศกึษากรอบและแนวปฏบิตัสิากล ไดแ้ก่ 
รายงานเรื่อง Doing Business ของธนาคารโลก และแนวปฏิบัติของคณะกรรมาธิการ
สหประชาชาตวิ่าดว้ยกฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ (UNCITRAL) ทีเ่กีย่วกบัลม้ละลาย  
 
4.2 แนวปฏิบติัสากลท่ีเก่ียวกบัการบงัคบัคดีล้มละลาย  
 
 แนวปฏบิตัขิองสากลทีเ่กี่ยวกบัระบบลม้ละลายสามารถแบ่งการวเิคราะหไ์ดเ้ป็น 3 กลุ่ม
ที่ส าคัญ กล่าวคือ (1) แนวปฏิบัติของธนาคารโลก (2) แนวปฏิบัติของคณะกรรมาธิการ
สหประชาชาตวิ่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ หรอื  “UNCITRAL” และ (3) แนวปฏบิตั ิ 
ทีเ่ป็นสากลในลกัษณะอื่น ๆ  
 
 4.2.1 ธนาคารโลก (World Bank)  
 
 ธนาคารโลก มไิดก้ล่าวถงึเรือ่งกฎหมายลม้ละลายหรอืการบงัคบัคดลีม้ละลายไวโ้ดยตรง 
แต่กล่าวถงึเรื่องการแก้ไขปัญหาการลม้ละลายว่าเป็นปัจจยัหนึ่งของความยากง่ายในการเขา้ไป
ลงทุนหรอืการประกอบธุรกิจของประเทศต่าง ๆ โดยการแก้ไขปัญหาการล้มละลายถือว่าเป็น
ตวัชี้วดั (Indicator) ส าคญัในการใช้ประกอบการให้สินเชื่อของธนาคารโลก และการตัดสนิใจ  
ของนักลงทุนทีป่รากฏภายใต้โครงการวจิยัเรื่อง “Doing Business” ฉะนัน้ บทนี้จงึจ าเป็นจะต้อง
พิจารณาเรื่องการแก้ไขปัญหาล้มละลายที่ปรากฏภายใต้โครงการวจิยัเรื่อง  Doing Business  
ซึง่มรีายละเอยีดและสาระส าคญัสรปุไดด้งันี้  
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 (1) โครงการวิจยัเร่ือง Doing Business  
 
 โครงการวจิยัเรื่อง “Doing Business” ซึ่งจดัท าโดยธนาคารโลกให้ความส าคญักบัเรื่อง
การจดัวางนโยบายและระบบกฎหมาย โดยถือว่ากฎหมายเป็นกลไกส าคญัส าหรบัการด าเนิน
กจิการทางธุรกจิซึ่งจะเตบิโตได้ย่อมต้องอาศยันโยบายภาครฐัและระบบกฎหมายที่เอื้ออ านวย 
ปราศจากการบิดเบือนและแทรกแซงกลไกตลาดที่เกินควร ผลการศึกษาวิจยัภายใต้ Doing 
Business จงึประเมนิจากกฎระเบยีบ นโยบายและมาตรการภาครฐัทีจ่ าเป็นต่อการเขา้ไปลงทุน 
และการประกอบธุรกจิภายในประเทศ  
 ส าหรบัตวัชี้วดัที่ถูกน ามาใช้ในการพิจารณาและจดัอนัดบัประเทศที่มรีะบบกฎหมาย 
เอื้อประโยชน์ต่อการเขา้ไปประกอบธุรกจิมหีลากหลายตวัชีว้ดั (Indicators) และทุกตวัชีว้ดัต้อง
เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการทางธุรกิจ  อาทิ กระบวนการและขัน้ตอนตามกฎหมาย            
ในการเริม่ต้นธุรกิจ การขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร การขออนุญาตเกี่ยวกับสาธารณูปโภค     
ขัน้พื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า การจดทะเบยีนกิจการ การขอสนิเชื่อ การคุ้มครองนักลงทุนรายย่อย 
การช าระภาษีนิตบิุคคล สญัญา และการแก้ไขปัญหาการลม้ละลาย เป็นต้น รายละเอยีดปรากฏ
ในตารางที ่2  
 หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาคดัเลอืกตวัชี้วดัดงักล่าว มเีหตุผลมาจากผลการด าเนินงาน
ของธนาคารโลกภายใต้อีกโครงการหนึ่งคือ “World Bank Enterprise Surveys" ซึ่งให้ข้อมูล
เกี่ยวกบัสิง่ที่เป็นอุปสรรคในการเขา้ไปด าเนินธุรกจิ และจากขอ้มูลการศกึษาดงักล่าวยงัพบว่า 
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรอืการขอสินเชื่อ กับการขออนุญาตใช้ไฟฟ้าเป็นอุปสรรคที่ส าคัญ    
ต่อการด าเนินธุรกจิ อย่างไรก็ตาม ยงัมอีกีหลายปัจจยัและตวัชีว้ดัที่โครงการ Doing Business 
มิได้น ามาพิจารณาและประเมินผล กล่าวคือ ตัวชี้ว ัดในเรื่องขนาดของระบบเศรษฐกิจ 
สถานการณ์ทางการเมอืงภายในประเทศ ระบบและสถาบนัการเงนิ ปัญหาการทุจรติภาครฐั 
คุณภาพของตลาดแรงงาน และศกัยภาพของบุคลากรในประเทศต่าง ๆ ซึง่มคีวามแตกต่างกนั  
 ยิ่งกว่านั ้น ผลการศึกษาวิจยัภายใต้ Doing Business มิได้พิจารณาถึงผลกระทบ    
ของการบังคับใช้กฎระเบียบและกฎหมายต่อสังคม ตัวอย่างเช่น ตัวชี้ว ัดที่เกี่ยวกับระบบ
ลม้ละลายพจิารณาถงึอตัราการไดร้บัช าระหนี้คนืของบรรดาเจา้หนี้ ระยะเวลาทีใ่ชแ้ละค่าใชจ้่าย
ที่เกดิจากกระบวนการในการบงัคบัคดลี้มละลาย โดยมไิด้วเิคราะห์ถงึผลกระทบของกฎหมาย 
ในเชิงสงัคมหรอืเศรษฐกิจดงักล่าวข้างต้น ฉะนัน้ มาตรวดัของธนาคารโลกภายใต้โครงการ 
Doing Business จึงพิจารณาจากข้อมูลและสถิติ  เป็นการพิจารณาข้อมูล เชิงปริมาณ 
(Quantitative Data) ถึงการปรากฏอยู่ของกฎหมายหรือข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงระยะเวลา    
และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ฉะนัน้ ผลการด าเนินงานภายใต้โครงการ Doing Business   
ของธนาคารโลกจงึมจีุดแขง็และขอ้จ ากดัอยู่หลายประการ การปรบัใช้ผลดงักล่าวจงึใช้ส าหรบั
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การจดัอันดบัความน่าเชื่อถือของสินเชื่อในแต่ละประเทศ เป็นข้อมูลประกอบการให้สินเชื่อ     
และขอ้มลูเบือ้งตน้ประกอบการตดัสนิใจของนกัลงทุนเท่านัน้  

กล่ าวได้ว่ า การจัดอันดับภายใต้ โครงกา ร Doing Business ของธนาคารโลก          
เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการจดัวางโครงสร้างขัน้พื้นฐานและระบบกฎหมาย          
ที่จ าเป็นต่อการลงทุนของนักลงทุนต่างชาต ิส าหรบัมาตรวดัระดบัความยากง่ายในการเข้าไป
ประกอบธุรกจิทีจ่ดัท าโดยธนาคารโลกปรากฏดงัตารางที ่2  
 

ตารางท่ี 2 มาตรวดัภายใต้โครงการวิจยั Doing Business  
มาตรวดั หลกัเกณฑก์ารพิจารณา 
การเริม่ตน้ธุรกจิ  
(Starting a Business) 

กระบวนการและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง, ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการด าเนินการ, 
และค่าใชจ้่าย 

การขออนุญาตสรา้งอาคาร 
(Dealing with Construction 
Permits)  

ความยากง่ายของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขออนุญาต 
ในการสรา้งอาคาร และมาตรการควบคุมทีป่ลอดภยั  

การขอไฟฟ้า  
(Getting electricity)  

ขัน้ตอน ระยะเวลาและค่าใชจ้่ายทีใ่ชใ้นการขออนุญาตใชไ้ฟฟ้า และ
ทางเลอืกของผูป้ระกอบการ  

การจดทะเบยีนกจิการ ทรพัยส์นิ 
และทีด่นิ  
(Registering property)  

กระบวนการในการขอ ระยะเวลาทีใ่ช ้ค่าใชจ้่าย และระบบจดัการเกีย่วกบั
ทีด่นิและทรพัยส์นิ 

การขอสนิเชื่อ  
(Getting credit)  

ระบบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขอสนิเชื่อ  

การคุม้ครองนกัลงทุนรายย่อย 
(Protecting Minority Investors)  

สทิธทิีไ่ดร้บัตามกฎหมายของบรรดาผูถ้อืหุน้ 

การช าระ/เสยีภาษ ี 
(Paying Taxes)  

วธิกีารช าระภาษ ีระยะเวลาและขัน้ตอนทีเ่กีย่วขอ้ง อตัราค่าภาษทีีต่อ้ง
ช าระตามกฎหมาย  

การคา้ขา้มเขต  
(Cross-Border Deal)  

ระยะเวลาและค่าใชจ้า่ยทีต่อ้งใชส้ าหรบัการท าธุรกรรมในการสง่ออก
สนิคา้ โดยเฉพาะ สนิคา้ประเภทอะไหล่รถยนต ์ 

การบงัคบัตามสญัญา 
(Enforcing Contracts)  

ระยะเวลาและค่าใชจ้า่ยทีใ่ชใ้นการบงัคบัตามสญัญา การยุตคิดขีอ้พพิาท 
รวมทัง้ประสทิธภิาพของกระบวนการยุตธิรรม  

การแกไ้ขปัญหาการลม้ละลาย 
(Resolving Insolvency)  

ค่าใชจ้่าย ระยะเวลาทีใ่ช ้อตัราการไดร้บัช าระหนี้คนื และประสทิธภิาพ
ของระบบกฎหมายลม้ละลายภายใน 

ทีม่า : โครงการวจิยั “Doing Business” ของ World Bank  
 
 นอกเหนือจากมาตรวดัทัง้ 10 ประเดน็ภายใต้โครงการ Doing Business ทีธ่นาคารโลก
ได้จดัท าขึ้น ยงัมมีาตรวดัในเรื่องอื่นที่ใช้ประกอบการพิจารณาโดยเฉพาะในเรื่องกฎระเบยีบ
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เกี่ยวกบัแรงงาน อย่างไรกต็าม ภายใต้โครงการ Doing Business ของธนาคารโลกจะพจิารณา
จากมาตรวดัทัง้ 10 ประเดน็ดงัตารางขา้งตน้  
 
 (2) การแก้ไขปัญหาการล้มละลาย (Resolving Insolvency)  
 
 ส าหรบัประเดน็เรือ่งการแกไ้ขปัญหาการลม้ละลายเป็นหนึ่งสาระส าคญัของการวดัระดบั 
ความยากง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจ โดยประเด็นเรื่องการแก้ไขปัญหาการล้มละลาย 
(Resolving Insolvency) ถูกแบ่งออกเป็นสองประเดน็ทีส่ าคญั กล่าวคอื  
 ประการแรก ประเด็นเรื่องอตัราการได้รบัช าระหนี้คนืซึ่งมอีงค์ประกอบส าคญั ได้แก่ 
ความซบัซอ้นของกระบวนการตามกฎหมายที่เกี่ยวกบัล้มละลาย ผลด าเนินการของหน่วยงาน
ภาครฐัที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาที่ใช้จนกว่าจะได้รบัช าระหนี้คืน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น       
ทัง้กระบวนการ  
 ประการท่ีสอง ประเดน็เรื่องประสทิธภิาพของระบบลม้ละลาย ซึง่มอีงคป์ระกอบส าคญั
อีก 16 ประการ อาทิ มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองลูกหนี้และเจ้าหนี้  ระบบจดัการ
ทรพัยส์นิของลูกหนี้ มาตรการในการฟ้ืนฟูกจิการของลูกหนี้ และเปิดโอกาสใหเ้จา้หนี้มสี่วนร่วม
ในคดลี้มละลาย โดยท าเป็น Checklist และผลคะแนน (คะแนนเต็ม 16 คะแนน) ประเทศที่ได้
คะแนนสูงสุดจดัอยู่ในล าดับที่สูงสุดเป็นตารางคะแนน (League Table) และประเทศที่ได้รบั
คะแนนน้อยทีสุ่ดจดัอยูท่า้ยตาราง  

ผลการจดัอนัดบัดงักล่าวของธนาคารโลก ไดท้ าการศกึษาเปรยีบเทยีบทัง้สิน้ 189 ระบบ
เศรษฐกจิที่ส าคญัของโลก สรุปรายละเอยีดตวัชี้วดัในเรื่องการแก้ไขปัญหาการล้มละลายได้ดงั
ตารางที ่3 
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ตารางท่ี 3 ตวัช้ีวดัเรือ่งการแก้ไขปัญหาการล้มละลาย  
ตวัช้ีวดั (Indicators)    
อตัราการได้รบัช าระหน้ีคืน (Recovery Rate)  คิดในอตัรา เซน็ต ์ต่อ 1 ดอลล่าร ์

 ผลการด าเนินงาน (Outcome)   รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ค่าใชจ้่าย (Cost)  ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ 

 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการด าเนินการ (Time)  จ านวนปีทีใ่ชใ้นการด าเนินการ 

ประสิทธิภาพของระบบกฎหมายล้มละลาย (0-16) 
(Strength of Insolvency Framework Index)  

ผลด าเนินการ 
(Answer) 

คะแนนรวม 
(0-16) 

การเริม่ต้นของกระบวนการล้มละลาย (0-3)  
(Commencement of Proceedings Index) 

 คะแนนรวมใน
หวัข้อยอ่ย (0-3) 

 กระบวนการทีเ่ปิดช่องใหล้กูหนี้ลม้ละลายโดยสมคัรใจ    

 การรอ้งขอโดยเจา้หนี้    

 เหตุทีน่ าไปสูก่ระบวนการลม้ละลาย   

การจดัการทรพัยสิ์นของลูกหน้ี (0-6) 
(Management of Debtor’s Assets Index)  

 คะแนนรวมใน
หวัข้อยอ่ย (0-6) 

 ระบบลม้ละลายเปิดช่องใหล้กูหนี้ท านิตกิรรมต่อไปไดห้รอืไม่    

 ระบบลม้ละลายอนุญาตใหล้กูหนี้ปฏเิสธการก่อนิตกิรรม  
บางประเภทไดห้รอืไม่  

  

 ระบบลม้ละลายมเีรื่องการเพกิถอนการฉ้อฉลหรอืไม่    

 ระบบลม้ละลายมเีรื่องการเพกิถอนนิตกิรรมทีล่กูหนี้ 
ก่อขึน้ในลกัษณะทีต่ ่ากว่ามลูค่าทีแ่ทจ้รงิ  
และอาจสง่ผลเสยีต่อเจา้หนี้หรอืไม่ 

  

 ระบบลม้ละลายมเีรื่องการอนุญาตใหล้กูหนี้สามารถ 
ขอรบัสนิเชื่อภายหลงัจากการเขา้สูก่ระบวนการลม้ละลาย
หรอืไม่  

  

 ระบบลม้ละลายมเีรื่องการใหบุ้รมิสทิธหิรอืไม่    
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ตารางตวัช้ีวดัเรือ่งการแก้ไขปัญหาการล้มละลาย (ต่อ)  
ตวัช้ีวดั (Indicators)    
การฟ้ืนฟกิูจการของลูกหน้ี (0-3)  
(Reorganization Proceedings Index  

 คะแนนรวมใน
หวัข้อยอ่ย (0-3) 

 การมสีว่นร่วมของเจา้หนี้ในกระบวนการฟ้ืนฟูกจิการ  
ของลกูหนี้  

  

 ระบบลม้ละลายมเีรื่องการมสีว่นร่วมของเจา้หนี้         
ในการช าระบญัชหีนี้สนิของลกูหนี้หรอืไม่  

  

 ระบบลม้ละลายมกีารแบ่งประเภทและล าดบัของเจา้หนี้  
ทีม่สีทิธไิดร้บัช าระหนี้คนืจากลกูหนี้หรอืไม่   

  

การมีส่วนรว่มของเจ้าหน้ี (0-4) 
(Creditor Participation Index)  

 คะแนนรวมใน
หวัข้อยอ่ย (0-4) 

 ระบบลม้ละลายมเีรื่องการแต่งตัง้เจา้หนี้เป็นตวัแทน    
ในคดลีม้ละลายหรอืไม่  

  

 ระบบลม้ละลายมเีรื่องการขออนุญาตเจา้หนี้            
กรณีการขายทรพัยส์นิของลกูหนี้หรอืไม่  

  

 ระบบลม้ละลายมเีรื่องการใหอ้ านาจเจา้หนี้เขา้ถงึขอ้มลู
เกีย่วกบัทรพัยส์นิลกูหนี้หรอืไม่  

  

 ระบบลม้ละลายมเีรื่องการปฏเิสธสทิธริะหว่างเจา้หนี้    
ทีข่อรบัช าระหนี้จากลกูหนี้หรอืไม่  

  

ทีม่า : ธนาคารโลก 
 

ตวัชีว้ดัในเรื่องการแก้ไขปัญหาลม้ละลายดงักล่าวจะไดน้ าไปเป็นกรอบในการวเิคราะห์
การบงัคบัคดลีม้ละลายของกลุ่มประเทศทีน่ ามาศกึษาต่อไป 
 
 4.2.2 คณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
  (UNCITRAL) 
 
 นอกเหนือจากธนาคารโลก มแีนวปฏบิตัิที่ส าคญัเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลายปรากฏ
ภายใตค้ณะกรรมาธกิารสหประชาชาตวิ่าดว้ยกฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ (United Nations 
Commission on International Trade Law: UNCITRAL) โดย UNCITRAL เป็นหน่วยงานหนึ่ง
ภายใต้สหประชาชาต ิจดัตัง้ขึน้ตามมตทิี่ประชุมใหญ่ของสหประชาชาต ิ(General Assembly) 
เมือ่วนัที ่17 ธนัวาคม ค.ศ. 1966  
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 โดยที่ประชุมสมชัชาดงักล่าวพจิารณาแล้วเห็นว่าประเด็นเรื่องการค้าระหว่างประเทศ
เป็นประเด็นส าคัญที่หลายประเทศทัว่โลกมีระบบกฎหมายภายในแตกต่างกัน ก่อให้เกิด     
ความไม่มเีสถียรภาพทางการค้าระดบัระหว่างประเทศและส่งผลกระทบต่อการค้าอย่างเสร ี     
จงึจดัให้มคีณะกรรมาธกิารว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศขึ้นมาคณะหนึ่งท าหน้าที่     
ในการสร้างกฎระเบียบที่เกี่ยวกับกฎหมายการค้าระหว่างประเทศที่ มีความเป็นเอกภาพ 
(Uniform Law)  

คณะกรรมาธกิาร UNCITRAL ประกอบด้วยสมาชกิ 60 ประเทศที่เลอืกโดยมตสิมชัชา
ของสหประชาชาต ิโดยมคีณะท างานแบ่งออกเป็น 6 คณะ ไดแ้ก่  
 

 
 Working Group I – Micro, Small and Medium-Sized Enterprises 

ก ากบัดูแลกฎหมายเกีย่วกบัวสิาหกจิขนาดกลาง ขนาดย่อม และวสิาหกจิ
ชุมชน   

 Working Group II – Dispute Settlement  
ก ากบัดแูลประเดน็การสรา้งกฎหมายเกีย่วกบัการระงบัขอ้พพิาท  

 Working Group III  
ปัจจุบันไม่มีภาระงานในก ากับดูแลแล้ว  โดยในอดีตก ากับดูแลด้าน
กฎหมายเกีย่วกบัการขนส่ง และจากกฎหมายเกีย่วกบัการขนส่งเป็นการ
ก ากบัดแูลประเดน็เกีย่วกบัการระงบัขอ้พพิาททางออนไลน์  

 Working Group IV – Electronic Commerce  
ก ากบัดแูลกฎหมายทีเ่กีย่วกบัพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ 

 Working Group V – Insolvency Law  
ก ากบัดแูลเกีย่วกบักฎหมายลม้ละลาย  

 Working Group VI – Security Interests  
ก ากบัดแูลเกีย่วกบักฎหมายดา้นหลกัประกนั  

 

ทีม่า: United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)  
 

จะเห็นได้ว่า เรื่องระบบกฎหมายล้มละลาย เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะท างานชุดที่ 5 
(Working Group V) ภายใต้คณะกรรมาธิการ UNCITRAL ปัจจุบันคณะท างานที่ เกี่ยวกับ
กฎหมายล้มละลายของ UNCITRAL มีการสร้างแนวปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการยกร่าง
กฎหมายและบงัคบัใชก้ฎหมายลม้ละลายของประเทศต่าง ๆ ใน 2 ลกัษณะส าคญั ดงัต่อไปนี้  
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(1) จดัท ากฎหมายทีม่คีวามเป็นเอกภาพ (Model Law) และ 
(2) จดัท าแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัสาระส าคญัของระบบกฎหมายล้มละลายทีด่ ี(Legislative 

Guide and Recommendations)  
 
 (1) กฎหมายเอกภาพท่ีเก่ียวกบัการล้มละลาย (Model Law on Insolvency)  
 
 ในปี ค.ศ. 1997 คณะกรรมาธกิาร UNCITRAL ได้สร้างกฎหมายเอกภาพที่เกี่ยวกับ
ล้มละลายภายใต้ UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency และจัดท าเอกสาร 
เพื่อการบญัญตัแิละการตคีวามกฎหมายล้มละลายในปี ค.ศ. 2013 (Guide to Enactment and 
Interpretation) โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อช่วยประเทศต่าง ๆ ในการบัญญัติกฎหมาย
ล้มละลายภายในให้มีประสิทธิภาพ  และสามารถจัดการปัญหาเรื่อ งการล้มละลาย                 
ในระดบัระหว่างประเทศ  
 กฎหมายเอกภาพภายใต้  UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency   
เป็นเอกสารที่ให้หลักการเกี่ยวกับการตรากฎหมายล้มละลายภายในของแต่ละประเทศ 
ประกอบด้วยเนื้ อหาทัง้หมด 32 ข้อ (Articles)89 โดยมีสาระส าคัญของ Model Law ใน 4 
ประเดน็ ดงัต่อไปนี้  

(1) เรื่องการเข้าถึง (Access) ซึ่งวางกรอบเกี่ยวกับการบัญญัติกฎหมายในเรื่อง    
การตัง้ผูแ้ทนเจา้หนี้ และสทิธขิองเจา้หนี้ในคดลีม้ละลาย90  

(2) เรื่องการยอมรับ  (Recognition) ตามค าพิพากษาหรือค าตัดสินของศาล
ต่างประเทศในคดลีม้ละลาย เพื่อลดระยะเวลาและค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการด าเนินคดี
และกระบวนการทางศาล91  

(3) เร่ืองการเยียวยา (Relief) ภายใต้กฎหมายลม้ละลายของกฎหมายภายในประเทศ
ว่าระบบกฎหมายลม้ละลายในแต่ละประเทศควรมมีาตรการเยยีวยาใดบา้ง92  

(4) เร่ืองการสร้างความร่วมมือ  (Cooperation & Coordination) ซึ่งวางกรอบ
เกี่ยวกบัแนวปฏบิตัิในการสร้างความร่วมมอืระหว่างรฐัสมาชกิในส่วนที่เกี่ยวกับ
ขอ้มลูของลกูหนี้ในคดลีม้ละลาย93  

                                                           

89. See UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (1997), text available for download 
at <http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/insolvency/1997Model.html >.   

90. Chapter II “Access of Foreign Representatives and Creditors to Courts in this State” 
(Articles. 9–14).  

91. Chapter III “Recognition of a Foreign Proceeding and Relief” (Articles 15–24).  
92. Chapter IV “Cooperation with Foreign Courts and Foreign Representatives” (Articles 25–27).  
93. Chapter V “Concurrent Proceedings” (Articles 28–32).  
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หลกัการของ UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency ได้วางเค้าโครง 
(Template) และสาระส าคญัของกฎหมายล้มละลายต่อประเด็นปัญหาการล้มละลายข้ามชาติ 
(Cross-Border Insolvency) ว่าควรจะมีลักษณะอย่างไร ปัจจุบันมีหลายประเทศที่ปรบัใช้
หลกัการตาม Model Law ดงักล่าวขา้งต้น ซึ่งสถานะในปัจจุบนัพบว่ามทีัง้หมด 41 รฐั ปรบัใช้
หลกัการแห่งกฎหมายตาม Model Law ดงัต่อไปนี้  
 
รายช่ือรฐั (ประเทศ) ปีท่ีตรากฎหมาย หมายเหต ุ
Australia  2008  
Benin  2015 (b) 
Burkina Fasco  2015 (b) 
Cameroon  2015 (b) 
Canada  2005  
Central African Republic  2015 (b) 
Chad  2015 (b) 
Chile  2013  
Colombia  2006  
Comoros  2015 (b) 
Congo  2015 (b) 
CÔte d’Ivoire  2015 (b) 
Democratic Republic of the Congo  2015 (b) 
Equatorial Guinea  2015 (b) 
Gabon  2015 (b) 
Greece  2010  
Guinea  2015 (b) 
Guinea-Bissau  2015 (b) 
Japan  2000  
Kenya  2015  
Malawi  2015  
Mali  2015 (b) 
Mauritius  2009  
Mexico  2000  
Montenegro  2002  
New Zealand  2006  
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รายช่ือรฐั (ประเทศ) ต่อ ปีท่ีตรากฎหมาย หมายเหต ุ
Niger  2015 (b) 
Philippines  2010  
Poland  2003  
Republic of Korea  2006  
Romania  2002  
Senegal  2015 (b) 
Serbia  2004  
Seychelles  2013  
Slovenia  2007  
South Africa  2000  
Togo  2015 (b) 
Uganda  2011  
United Kingdom of the Great Britian and Northern Ireland    

- British Virgin Islands  2003 (a) 
- Gibraltar  2014 (a) 
- Great Britian  2006  

United States of America  2005  
Vanuatu  2013  

 
หมายเหตุ 

(a) หมายถงึรฐัในอาณานิคมของสหราชอาณาจกัร  
(b) หมายถึงกฎหมายที่อนุวตัิการตามพนัธกรณีในระดบัภูมิภาคของบรรดาประเทศในทวปีแอฟรกิา

ภายใต้เอกสาร Act Uniforme Portant Organisation des Procedures Collectives D’Apurement 
Du Passif (OHADA)  

 
ทีม่า : UNICTRAL (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 สงิหาคม ค.ศ. 2016) 
 
 จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยยังไม่มีการปรับใช้หลักการในเรื่องนี้ตาม Model Law       
ของ UNCITRAL ประเดน็นี้จงึเป็นประเดน็ส าคญัทีส่มควรหยบิยกมาพจิารณาว่าระบบกฎหมาย
ลม้ละลายของประเทศไทยมกีารกล่าวถงึในประเด็นการลม้ละลายขา้มชาตไิวอ้ยา่งไร และทนัต่อ
สถานการณ์ในปัจจุบนัมากน้อยเพยีงใด อย่างไรก็ตาม ประเดน็ดงักล่าวอยู่นอกเหนือขอบเขต
การวจิยัในครัง้นี้ ประเดน็เกี่ยวกบัการศกึษาวเิคราะหก์ฎหมายลม้ละลายขา้มชาตเิป็นประเดน็ที่
ควรจะมกีารศกึษาวจิยัในเชงิลกึเพิม่เตมิต่อไป  

กฎหมายเอกภาพเกี่ยวกบัการลม้ละลายของ UNCITRAL ดงักล่าวขา้งต้น ยงัมเีอกสาร
ที่อธิบายถึงสาระส าคัญ และการบังคับ ใช้ ในทางภาคปฏิบัติที่ จ ัดท าขึ้น เป็น เอกสาร               
เพื่อช่วยเป็นกรอบและแนวทางในการตคีวามกฎหมายลม้ละลายภายในแต่ละประเทศ  
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 (2) แนวปฏิบติัเก่ียวกบัระบบกฎหมายล้มละลายท่ีดี  

(Legislative Guide and Recommendations)   
 
 ส าหรบัแนวปฏบิตัิเกี่ยวกบัระบบกฎหมายล้มละลาย UNCITRAL ได้จดัเอกสารส าคญั
อกีสามฉบบัซึ่งมคีวามส าคญัส าหรบัการบญัญตักิฎหมายลม้ละลายในปัจจุบนั เอกสารดงักล่าว
ปรากฏภายใต้ UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law ซึ่งมีว ัตถุประสงค์ส าคัญ
เพื่อวางเป็นแนวปฏบิตัทิี่ดี (Best Practice) ในเรื่องการตราบทบญัญตัแิห่งกฎหมายล้มละลาย
ภายในแต่ละประเทศ โดยเอกสารดงักล่าวแบ่งเนื้อหาและสาระส าคญัดงัต่อไปนี้  
 เอกสารฉบบัท่ี 1 UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, Parts One 
and Two (2004)94 เป็นเอกสารที่มคีวามยาวถึง 400 หน้า ประกอบด้วยเนื้อหาหลกัสองส่วน
ส าคญั ไดแ้ก่ ส่วนที ่1 การก าหนดวตัถุประสงคข์องระบบกฎหมายลม้ละลาย การวางโครงสรา้ง
ระบบกฎหมายล้มละลายที่ดคีวรมลีกัษณะอย่างไร และ ส่วนที่ 2 กล่าวถึง เรื่องกระบวนการ 
และขัน้ตอนของการเข้าสู่คดีล้มละลาย วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องการล้มละลาย     
และการคุม้ครองเจา้หนี้และลกูหนี้ ฯลฯ  
 เอกสารฉบบัท่ี 2 UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, Part Three: 
Treatment of Enterprise Groups in Insolvency (2012)95 ซึ่ ง ก ล่ า ว ถึ ง ก า รอ อ ก แ บ บ
กฎหมายลม้ละลายของกลุ่มวสิาหกจิ  
 เอกสารฉบบัท่ี 3 UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, Part Four : 
Directors’ Obligations in the Period Approaching Insolvency (2013)96 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การออกแบบระบบกฎหมายล้มละลายที่เกี่ยวข้องกบัหน้าที่ของกรรมการบรษิัทในภาวะเขา้สู่
การลม้ละลาย  
 แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัระบบกฎหมายลม้ละลายทีด่ภีายใต้ UNCITRAL Legislative Guide 
and Recommendations ทัง้สามฉบบัดงักล่าวข้างต้นเป็นการวางกรอบหลกัการและโครงร่าง
                                                           

94. See UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, Parts One and Two (2004), text 
available for download at <http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/05-80722_Ebook 
.pdf>.  

95. See UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, Part Three : Treatment of Enterprise 
Groups in Insolvency (2012), text available for download at <http://www.uncitral.org/pdf/ 
english/texts/insolven/Leg-Guide-Insol-Part3-ebook-E.pdf> .  

96. See UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, Part Four : Directors’ Obligations in 
the Period Approaching Insolvency (20013), text available for download at <http://www. 
uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/Leg-Guide-Insol-Part4-ebook-E.pdf>.  
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ระบบกฎหมายล้มละลาย หลายประเทศทัว่โลกใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบกฎหมายภายใน
ให้มีความสอดคล้องกับหลักการดังกล่าว มากบ้างน้อยบ้างตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม       
ที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ  เป็นที่ น่าสังเกตว่าระบบกฎหมายล้มละลายของไทย              
มคีวามสอดคลอ้งหรอืไดห้ยบิยมืหลกัการจากแนวปฏบิตัภิายใต้ UNCITRAL ในเรือ่งนี้มากน้อย
เพยีงใดยงัเป็นประเดน็ทีต่อ้งพจิารณาต่อไป ซึง่ประเดน็น้ีอยู่นอกเหนือขอบเขตการวจิยัในครัง้นี้  
กล่าวได้ว่าประเด็นการพัฒนาและยกระดับกฎหมายล้มละลายในทิศทางภายใต้แนวปฏิบัติ    
ของ UNCITRAL เป็นอกีประเดน็ทีก่รมบงัคบัคดสีมควรมกีารศกึษาวจิยัในเชงิลกึเพิม่เตมิต่อไป  
 จะเห็น ได้ว่ าทั ้ง  Model Law และ  Legislative Guide on Insolvency Law ภายใต ้
UNCITRAL มไิด้กล่าวถึงเรื่องของกระบวนการในการรวบรวมทรพัย์สนิของลูกหนี้แต่อย่างใด 
เอกสารของ UNCITRAL เป็นการให้หลักการกว้าง ๆ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best 
Practice) ว่าระบบล้มละลายที่มีประสิทธิภาพ ควรจะประกอบด้วยเนื้อหาและสาระส าคัญ
อยา่งไร  
 กล่ าวโดยสรุป  จากการพิจารณ าเรื่อ งระบบล้มละลายของธนาคารโลกและ
คณะกรรมาธกิาร UNCITRAL พบว่ามไิดก้ล่าวถงึเรือ่งกระบวนการรวบรวมทรพัยส์นิของลูกหนี้
ไว้แต่อย่างใด ส าหรบัธนาคารโลกก าหนดเฉพาะเรื่องตัวชี้วดัว่าการแก้ไขปัญหาล้มละลาย     
เป็นองค์ประกอบส าคญัของการวดัระดบัความยากง่ายในการเขา้ไปประกอบธุรกจิ และส าหรบั 
UNCITRAL วางหลักการและกรอบปฏิบัติอย่างกว้าง  ๆ ว่าระบบกฎหมายล้มละลาย               
ที่มปีระสทิธภิาพควรมลีกัษณะอย่างไร การศึกษาวจิยัเพื่อยกระดบักระบวนการรวบรวมและ
จดัการทรพัย์สนิของบุคคลล้มละลายของไทยให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้นของรายงานวจิัยฉบบันี้ 
จ าเป็นต้องศึกษาแนวปฏิบัติสากลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบงัคับคดีล้มละลายซึ่งพิจารณาและ
ปรากฏจากกรณศีกึษาทีไ่ดจ้ากต่างประเทศ  
 

4.2.3 แนวปฏิบติัสากลอ่ืน ๆ (Best Practices)  
 
 จากการพจิารณาเรื่องระบบกฎหมายล้มละลายของธนาคารโลกและคณะกรรมาธกิาร 
UNCITRAL พบว่า มิได้กล่าวถึงเรื่องกระบวนการรวบรวมและจดัการทรพัย์สินของลูกหนี้       
แต่อย่างใด ส าหรบัธนาคารโลกก าหนดเฉพาะเรื่องตัวชี้ว ัดว่าการแก้ไขปัญหาล้มละลาย        
เป็นองค์ประกอบส าคญัของการวดัระดบัความยากง่ายในการเขา้ไปประกอบธุรกจิ และส าหรบั  
UNCITRAL วางหลักการและกรอบปฏิบัติอย่างกว้าง ๆ  ว่าระบบกฎหมายล้มละลาย              
ที่มปีระสทิธภิาพควรมลีกัษณะอย่างไร การศึกษาวจิยัเพื่อยกระดบักระบวนการรวบรวมและ
จดัการทรพัย์สนิของบุคคลล้มละลายของไทยให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้นของรายงานวจิยัฉบบันี้ 
จ าเป็นต้องศกึษาแนวปฏบิตัสิากลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบัการบงัคบัคดลี้มละลาย ซึ่งปรากฏตวัอย่าง 
ในหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ ปุ่ นและมาเลเซีย เป็นต้น             
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โดยประเทศดังกล่าวมีระบบปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรวบรวม สืบค้น ตรวจสอบและจดัการ
ทรัพย์สินของบุคคลล้มละลาย ซึ่งเป็นผลมาจากการมีร ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ด ี            
ในการอ านวยความสะดวกแก่ผูป้ฏบิตัหิน้าทีด่า้นการบงัคบัคดลีม้ละลาย และการเชื่อมโยงขอ้มลู
เกีย่วกบัการเงนิและการท าธุรกรรมทัง้ประเทศซึง่การวเิคราะหจ์ะไดก้ล่าวต่อไป 
 
4.3 กรณีศึกษาแนวทางปฏิบติัการบงัคบัคดีล้มละลายของต่างประเทศ  
 
 การศึกษาวเิคราะห์แนวปฏบิตัิเกี่ยวกบัการบงัคบัคดลี้มละลายของต่างประเทศจะให้
ความส าคัญกับกลุ่มประเทศตัวอย่าง  3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ระบบกฎหมายล้มละลายของ
สหรัฐอเมริกา (2) ระบบกฎหมายล้มละลายของอังกฤษ  และ (3) กลุ่มประเทศอื่ นๆ 
นอกเหนือจากสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ (กรณศีกึษาประเทศญีปุ่่ นและมาเลเซยี)  

ในการวเิคราะห์แนวปฏิบตัิเกี่ยวกบัการบงัคบัคดีล้มละลายดงักล่าวจะใช้หลกัเกณฑ์
ตวัชีว้ดัของธนาคารโลกภายใตโ้ครงการ Doing Business เป็นเกณฑใ์นการพจิารณา  
 
 4.3.1 ระบบกฎหมายล้มละลายของสหรฐัอเมริกา (US Approach)  
 

ดงัได้กล่าวในบทที่ 2 ว่าระบบกฎหมายล้มละลายของสหรฐัอเมรกิาเป็นระบบต้นแบบ
ของกฎหมายล้มละลายของประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก รวมทัง้ประเทศไทย ในส่วนนี้จะกล่าวถึง
ภาพรวมของระบบกฎหมายล้มละลายสหรฐัอเมรกิา กระบวนการภายในในการรวบรวมและ
จดัการทรพัยส์นิของบุคคลล้มละลายของประเทศสหรฐัอเมรกิา และการแก้ไขปัญหาล้มละลาย  
ทีถู่กจดัอนัดบัโดยธนาคารโลก ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้  
 
 (1) ภาพรวมระบบกฎหมายล้มละลายในประเทศสหรฐัอเมริกา  
 
 กฎหมายลม้ละลายของสหรฐัอเมรกิามปีระวตัแิละความเป็นมาที่ยาวนานดงัทีว่เิคราะห์
ในบทที่ 2 โดยประเด็นเกี่ยวกับการล้มละลายปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญของสหรฐัอเมริกา 
(United States Constitution) (Article 1, Section 8, Clause 4)97 ซึ่งก าหนดให้สภาคองเกรส   
มอี านาจในการตรากฎหมายเอกภาพ (Uniform Laws) ที่เกี่ยวกบัการล้มละลายและใช้บงัคบั  
ในบรรดามลรฐัต่าง ๆ ทัว่สหรฐัอเมรกิา โดยตัง้แต่ปี ค.ศ. 1801 สภาคองเกรสได้ใชอ้ านาจตาม

                                                           

97. See Constitution of the United States of America, Article 1, Section 8, Clause 4, which 
authorizes Congress to enact “uniform laws on the subject of Bankruptcies throughout the 
United States.” [emphasis in original].   
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รฐัธรรมนูญดงักล่าวหลายครัง้ โดยเฉพาะในปี ค.ศ. 1978 มกีารตรากฎหมายล้มละลายภายใต ้
Bankruptcy Reform Act of 1987 ซึ่งต่อมามีการปรับปรุงแก้ไขโดย  Title 11 of the United 
States Code หรอื “Bankruptcy Code” กฎหมายฉบบัดงักล่าวมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิอกีหลายครัง้  
 กระบวนการล้มละลายในประเทศสหรฐัอเมริกาเข้าสู่ศาลล้มละลายสหรฐัอเมรกิา 
(United States Bankruptcy Court) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้ District Court อย่างไรกต็าม 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบักระบวนการในคดลี้มละลายจะใช้กฎหมายระดบัมลรฐั (Federal Law) 
ในกระบวนพจิารณา กฎหมายภายในมลรฐัจะบงัคบัใชเ้ฉพาะกรณีทีเ่กี่ยวกบัขอ้โต้แยง้เกี่ยวกับ
สทิธใินทรพัยส์นิเท่านัน้ซึง่มรีายละเอยีดทีแ่ตกต่างกนัไปในแต่ละมลรฐั  
 ระบบกฎหมายล้มละลายของสหรฐัอเมรกิาทีป่รากฏใน the United States Code, Title 
11 – Bankruptcy ประกอบด้วยเนื้ อหาและสาระส าคัญ  9 Chapters98 โดยมีสาระส าคัญ         
สรปุประเดน็ไดด้งันี้  
 Chapter 1 : General Provisions เป็นบทบญัญัติทัว่ไป อาท ิบทนิยามค าศพัท์ หรอื
เขตอ านาจศาล เป็นตน้ (Sections 101-111)  
 Chapter 3 : Case Administration เกี่ยวกบัการด าเนินคดลี้มละลาย (Sections 301-
366)  
 Chapter 5 : Creditors, The Debtor, and The Estate ซึ่ งกล่าวถึงเจ้าหนี้  ลูกหนี้   
และทรพัยส์นิ (Sections 501-562)  
 Chapter 7 : Liquidation เกีย่วขอ้งกบัการช าระหนี้ (Sections 701-784) 
 Chapter 9, 11, 12 และ 13 ซึ่งกล่าวถึงการฟ้ืนฟูกิจการลูกหนี้ ในลักษณะต่าง ๆ 
(Chapter 9, Sections 1101-1174; Chapter 11, Sections 1101-1174; Chapter 12, Sections 
1201-1231; และ Chapter 13, Sections 1301-1330)  
 Chapter 15 : Ancillary and Other Cross-Border Cases ซึ่ ง เกี่ ย ว กับ ป ระ เด็ น     
การลม้ละลายขา้มชาต ิ(Sections 1501-1532)  
 
 (2) แนวปฏิบติัด้านการบงัคบัคดีล้มละลายในสหรฐัอเมริกา  
 
 กระบวนการในการด าเนินคดลี้มละลายของประเทศสหรฐัอเมรกิามคีวามซ้บซ้อนสูง 
กล่าวคอื สหรฐัอเมรกิาเป็นประเทศที่ประกอบด้วย 50 มลรฐั ในแต่ละมลรฐัมโีครงสรา้ง ระบบ
ศาลและกระบวนวธิพีจิารณาทีแ่ตกต่างกัน ซึง่โดยปกตขิอ้พพิาทยุตใินศาลของแต่ละมลรฐั อาท ิ

                                                           

98. See the United States Code, Title 11 – Bankruptcy ประกอบดว้ย 9 Chapters ไดแ้ก่ Chapters 
1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13 and 15.   
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State Court หรอื County Court ที่มเีขตอ านาจในการพิจารณา อย่างไรก็ตาม ศาลในระดับ    
ทีส่งูกว่า อาท ิFederal District Courts มอี านาจกลบัค าตดัสนิของศาลล่างได ้ 
 เจา้หนี้ทีป่ระสงคจ์ะด าเนินคดลีม้ละลายในประเทศสหรฐัอเมรกิาสามารถยืน่ฟ้องต่อศาล
ทีม่เีขตอ านาจได ้โดยระยะเวลาทีใ่ชใ้นกระบวนพจิารณาคดลีม้ละลายของประเทศสหรฐัอเมรกิา
จะใช้เวลาประมาณ 9 เดือน ถึง 1 ปี ในทางปฏิบัติ ทนายความฝ่ายลูกหนี้จะขอขยายเวลา     
ในการเขา้สู่การด าเนินคดลีม้ละลายออกไปก่อน ประมาณ 6 เดอืน ถงึ 1 ปี เพื่อการเจรจาต่อรอง 
และน าไปสู่การยุติข้อพิพาท (Settlement Negotiation)99 หรือที่นักกฎหมายไทยเรียกว่า     
“การประนีประนอมยอมความ”  
 กระบวนการทางกฎหมายจะเริม่ตน้เมือ่การเจรจาไมส่ าเรจ็ หรอืกรณีทีล่กูหนี้ไม่สามารถ
ช าระหนี้ได้ เจ้าหนี้จะยื่นฟ้องต่อศาลที่มเีขตอ านาจในการพจิารณาคด ีโดยลูกหนี้สามารถยื่น  
ค าคดัค้าน ปฏเิสธ หรอืข้อโต้แย้งต่าง ๆ ได้ภายใน 30 วนั ระยะเวลาที่ให้ลูกหนี้ยื่นค าให้การ    
อาจแตกต่างกนัในแต่ละศาลของแต่ละมลรฐั แต่ส่วนใหญ่ก าหนดไวท้ีภ่ายใน 30 วนัขา้งตน้100  

ภายใต้ระบบกฎหมายลม้ละลายของสหรฐัอเมรกิา คู่ความในคดลีม้ละลายจะต้องแสดง
ข้ อ โต้ แ ย้ งพ ร้อ ม เห ตุ ผ ลแล ะพ ยานห ลัก ฐาน เพื่ อ สนั บ ส นุ น ข้ อ ก ล่ าว อ้ างขอ งตน                       
โดยศาลในสหรฐัอเมรกิาจะพจิารณาพพิากษาตามหลกัฐานที่ขอ้กล่าวอ้างที่คู่ความน าสบืในคด ี
ค าตัดสิน ค าพิพากษาหรอืค าสัง่ของศาลปรากฏในหลายลกัษณะ ตัง้แต่  การก าหนดให้จ่าย     
ค่าความเสยีหาย (Damages) การคุม้ครองชัว่คราว (Injunctions) หรอืการด าเนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใด (Specific Performances) เป็นที่น่าสังเกตว่าการปรบัใช้ “ค่าเสียหายเชิงลงโทษ” 
(Punitive Damages) ซึ่งเป็นแนวทางที่ศาลในสหรฐัอเมรกิาปรบัใช้ในคดอีื่น ๆ ไม่เป็นที่นิยม   
ในคดลีม้ละลาย  
 ส าหรับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบังคับคดีล้มละลายในสหรัฐอเมริกา อยู่ภายใต้           
การด าเนินงานของ  United States Department of Justice โดยมี U.S. Trustee Program   
เป็นหน่วยงานหนึ่ งของ Department of Justice ท าหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการจัดการและ        
การด าเนินคดลี้มละลาย101 โดยมสี านักงาน (U.S. Trustee Offices) 21 แห่งทัว่ประเทศ และ    
มสี านกังานใหญ่ (Executive Office for U.S. Trustees) ใน Washington D.C.102  

                                                           

99. ดรูายละเอยีดภาพรวมขอ้มลูไดใ้น United States Department of Justice, U.S. Trustee Program, 
available at <https://www.justice.gov/ust>.    

100. See the United States Code, Title 11 – Bankruptcy.  
101. 28 U.S.C. §586 and 11 U.S.C. §101.  
102. ดขูอ้มลูใน <https://www.justice.gov/ust/us-trustee-regions-and-offices>.  
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 Department of Justice ของสหรฐัอเมริกามีฐานข้อมูลซึ่งเรียกว่า “Debt Collection 
Enforcement System”103 เป็นฐานข้อมูลกลางที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรพัย์สินของบุคคล 
ข้อมูลเกี่ยวกบัสนิเชื่อและข้อมูลธุรกรรมทางการเงนิของบุคคลบรรจุไว้ในฐานข้อมูลดงักล่าว  
โดยเจา้พนกังานสามารถใชฐ้านขอ้มลูกลางในการสบืคน้ ตรวจสอบและวเิคราะหข์อ้มลูทรพัยส์ิน
ของลูกหนี้  นอกเหนือจากเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้อง เอกชน หรอืบุคคลทัว่ไปสามารถขอใช้
ฐานขอ้มลูดงักล่าวที ่Department of Justice ไดจ้ดัท าไวไ้ด1้04  
 ส าหรบัการสืบค้นและตรวจสอบทรพัย์สนิของลูกหนี้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบ
ขอ้มูลทรพัย์สนิได้ในฐานข้อมูลกลางที่จดัท าไว้โดย Department of Justice ซึ่งมกีารรวบรวม
ขอ้มูลด้านสนิเชื่อของบุคคลไวใ้นฐานขอ้มูลกลาง ฐานขอ้มูลดงักล่าวเรยีกว่า “Debt Collection 
Enforcement System” ซึ่งเจ้าพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลดงักล่าว จะเห็นได้ว่า การเข้าถึง
ขอ้มลูเกี่ยวกบัทรพัยส์นิลกูหนี้ในประเทศสหรฐัอเมรกิาถูกจดัท าไวเ้ป็นระบบ มคีวามสะดวกและ
การเข้าถึงเป็นไปได้โดยง่ายกว่าของประเทศไทยดังที่วิเคราะห์ในบทที่ 3 ลักษณะเด่น          
ของกระบวนการรวบรวมและจดัการทรพัยส์นิของบุคคลลม้ละลายในสหรฐัอเมรกิา อาจมีสาเหตุ
และปัจจยัส าคญั 2 ประการ  
 ประการแรก ระบบการควบคุมเครดติ (Credit Control) ซึ่งเป็นที่ทราบโดยทัว่ไปว่า 
สหรฐัอเมรกิาเป็นประเทศทีม่รีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่ป็นเลศิ หน่วยงานภาครฐัและเอกชน
มกีารจดัท าฐานข้อมูลเกี่ยวกบัการท าธุรกรรมทางการเงนิ ข้อมูลด้านสนิเชื่อและข้อมูลอื่น ๆ     
ที่มกีารเก็บขอ้มูลไว้ในฐานข้อมูลและมกีารเชื่อมโยงขอ้มูลระหว่างกนั อาท ิข้อมูลด้านสนิเชื่อ
ของบุคคลทัว่ไปที่สถาบันการเงินเก็บข้อมูลไว้จะถูกน าไปจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล  “Debt 
Collection Enforcement System” ของ Department of Justice ขา้งต้น หรอืขอ้มลูการถอืครอง
ที่ดินหรืออสังหารมิทรพัย์จะมีการเชื่อมโยงไปจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของ  Department of 
Justice เช่นเดยีวกนั ขอ้มลูดงักล่าวจะถูกน าไปใชเ้ป็นฐานในการตรวจสอบขอ้มลูดา้นทรพัยส์นิ
ของบุคคลลม้ละลาย  

ประการท่ีสอง หน่วยงานที่ท าหน้าที่รวบรวมและจดัการทรพัย์สนิลูกหนี้ (Collection 
Agencies) ซึ่งนอกเหนือจาก U.S. Trustee Program, Department of Justice จะมหีน่วยงาน
เอกชนหลายหน่วยงานที่ให้บรกิารด้านการรวบรวมและจดัการทรพัยส์นิของลูกหนี้ อาท ิSTA 
International, Capital Collection LLP, Diversified Collection Services, Inc., IC System, 

                                                           

103. ดู ข้ อ มู ล ใน  <https://www.justice.gov/usao/resources/making-foia-request/major-information-
systems/debt-collection-enforcement-system>.  

104. The Freedom of Information Act of the United States of America (1966).  
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Nationwide Credit & Collection, Alliance One, Pinnacle Financial Group, Debt Recovery 
Solutions, หรอื Global Credit & Collection Corp เป็นตน้105  

ส าหรบักฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิารของหน่วยงานเอกชนดงักล่าวมกีฎหมายที่
เกี่ยวข้องหลายฉบับ โดยเฉพาะ Fair Debt Collection Practices Act และมี Federal Trade 
Commission เป็นหน่วยงานที่ควบคุมการด าเนินงานของหน่วยงานเอกชนทีใ่ห้บรกิารดงักล่าว 
กล่าวไดว้่า แนวปฏบิตัดิา้นการบงัคบัคดลีม้ละลาย โดยเฉพาะการรวบรวมและจดัการทรพัยส์นิ
ของบุคคลลม้ละลายทีด่ าเนินการโดยหน่วยงานภาคเอกชนมคีวามหลากหลายและแตกต่างกนั
ขึ้นอยู่กบัขอบเขตการให้บรกิารและความสามารถขององค์กร โดยมแีนวปฏิบตัิในการสบืค้น
ขอ้มลูทรพัยส์นิทีเ่ป็นความลบัในทางการคา้  
 

ตารางท่ี 4 ภาพรวมการแก้ไขปัญหาล้มละลายของสหรฐัอเมริกา 
ตวัช้ีวดั ผลประเมิน 

อตัราการได้รบัช าระหน้ีคืน ในอตัราเซนต ์(ดอลล่าร)์ รอ้ยละ 78.6 

 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นกระบวนการลม้ละลาย 1.5 ปี 

 ค่าใชจ้่าย (รอ้ยละ) (% of Estate) 10.0   

ตวัช้ีวดั คะแนน 
ประสิทธิภาพของระบบกฎหมายล้มละลาย (คะแนน 0-16 คะแนน)  คะแนนรวม 15.0 

 กระบวนการเขา้สูค่ดลีม้ละลาย 3.0 คะแนน 

 การจดัการทรพัยส์นิของลกูหนี้ 6.0 คะแนน 

 การฟ้ืนฟูกจิการของลกูหนี้ 3.0 คะแนน 

 การเปิดโอกาสใหเ้จา้หนี้มสีว่นร่วมในกระบวนการลม้ละลาย 3.0 คะแนน 

ทีม่า : ธนาคารโลก (2016)  
 
 (3) การแก้ไขปัญหาล้มละลายในสหรฐัอเมริกา  
 
 สหรฐัอเมรกิาเป็นประเทศที่มีอตัราการได้รบัช าระหนี้คนือยู่ในอตัราที่สูง โดยจดัเป็น
อันดับที่ 5 ของโลกในเรื่องการแก้ไขปัญหาล้มละลายตามการจัดอันดับของธนาคารโลก         

                                                           

105. ดู ร า ย ชื่ อ บ ริ ษั ท ไ ด้ ที่  <https://www.consumeraffairs.com/debt/debt_collection.htm>. 
นอกเหนือจากบรษิทัที่ท าหน้าทีร่วบรวมทรพัยส์นิหรอืตดิตามหนี้สนิของบุคคล บรษิทัดา้นกฎหมาย
ที่ให้บรกิารเกี่ยวกบัคดลี้มละลายในสหรฐัอเมรกิามีมากมายหลากหลายบรษิัท อาทิ Akin Gump 
Strauss Hauer & Feld LLP, Alston & Bird LLP, Latham & Watkims LLP, Kirkland & Ellis LLP 
เป็นตน้ ดรูายชื่อไดท้ี ่< http://www.chambersandpartners.com/12788/513/editorial/5/1> 
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ซึ่งมอีตัราการได้รบัช าระหนี้คนืเป็นร้อยละ 78.6106 (ข้อมูล ปี ค.ศ. 2016) มกีระบวนการและ
ขัน้ตอนลม้ละลายตามกฎหมายทีส่ ัน้ คดิเป็น 1.5 ปี โดยเฉลีย่ของระยะเวลาทีใ่ชใ้นคดลีม้ละลาย 
และเมื่อเปรยีบเทียบกบัระยะเวลาในการด าเนินคดลี้มละลายของไทยพบว่าระยะเวลา 1.5 ปี    
ที่ใช้ในกระบวนการล้มละลายของสหรฐัอเมรกิาเป็นระยะเวลาเท่ากัน อย่างไรก็ตาม อัตรา            
ของการไดร้บัช าระหนี้คนืของประเทศไทยอยูใ่นระดบัทีต่ ่ากว่า (รอ้ยละ 67.7)  

ในเรื่องการแก้ไขปัญหาล้มละลายของสหรฐัอเมรกิา ซึ่งธนาคารโลกได้พิจารณาจาก  
มลรฐันิวยอรก์ซึง่เป็นรฐัทีม่อีตัราการลม้ละลายทีสู่ง มสีถติต่ิาง ๆ ของการแกไ้ขปัญหาลม้ละลาย
ทีด่แีละมากทีสุ่ดดงัขอ้มลูสถติใินตารางที ่4 ขา้งตน้  
 จะเหน็ไดว้่า อตัราการไดร้บัช าระหนี้คนืของระบบลม้ละลายในสหรฐัอเมรกิามอีตัราทีสู่ง 
แสดงให้เห็นถึงมาตรการและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพของการบังคับคดีล้มละลาย        
ของสหรฐัอเมรกิา ฉะนัน้ ประเดน็ทีต่้องพจิารณาต่อไป คอื กระบวนการในการเขา้ถงึทรพัยส์นิ
ของลกูหนี้ในสหรฐัอเมรกิามกีระบวนการและลกัษณะอยา่งไร  
 

(4) สรปุกระบวนการรวบรวมและจดัการทรพัยสิ์นของบคุคลล้มละลาย       
ในสหรฐัอเมริกา   

 
 กล่าวได้ว่า การพิจารณากระบวนการในการสืบค้นและติดตามทรพัย์สินของบุคคล     
ในสหรฐัอเมรกิาคงต้องพิจารณาในมุมที่กว้างนอกเหนือจากเรื่องระบบล้มละลาย เนื่องจาก    
การรวบรวมทรพัยส์นิของบุคคลจะมปีระสทิธภิาพอาศยัระบบฐานขอ้มูลที่ดแีละความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั การรวบรวมและสบืค้นทรพัยส์นิของบุคคลในสหรฐัอเมรกิากระท าได้
ง่ายกว่าหลาย ๆ ประเทศ เนื่องจากอเมรกิามรีะบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยทีี่มปีระสทิธภิาพ 
กล่าวคอื มกีารเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล อาท ิขอ้มูลการเงนิ ข้อมูลเกี่ยวกบัอสงัหารมิทรพัย ์
หรอืแม้แต่ข้อมูลการอุปโภคและบรโิภคส่วนบุคคลมกีารเชื่อมโยงข้อมูลในฐานขอ้มูลเดยีวกนั 
เหตุที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากอเมรกิามรีะบบฐานขอ้มูลสารสนเทศที่เป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ
โดยใช้ตัวเลขประกันสังคม (Social Security Number) เป็นหลักในการท าธุรกรรมต่าง ๆ     
การอุปโภคและบรโิภคส่วนใหญ่กระท าผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ ท าให้ง่ายต่อการตรวจค้น
ประวัติทางการเงิน ฯลฯ ส าหรบัหน่วยงานที่ร ับผิดชอบในเรื่องการบังคับคดีล้มละลาย          
ของสหรฐัอเมรกิาคอื Department of Justice ข้างต้น ซึ่งมหีน่วยติดตามทรพัย์สนิบุคคลและ
กฎหมายให้อ านาจไว้อย่างชดัเจน ยิง่กว่านัน้ กรณีการติดตามและทวงหนี้สนิ Department of 

                                                           

106. ข้อมูลปี ค.ศ. 2016, for data and information concerning resolving insolvency in the United 
States, available at <http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-
states/#resolving-insolvency>.   
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Justice ส่วนใหญ่จะส่งเรือ่งใหห้น่วยงานเอกชนเพื่อท าหน้าทีด่งักล่าวแทน และก าหนดค่าใชจ้า่ย
ในการด าเนินการให้เป็นภาระของลูกหนี้ส่งผลให้อตัราการได้รบัช าระหนี้คนืในสหรฐัอเมรกิา    
มอีตัราทีส่งูและมปีระสทิธภิาพมาก  
 เมื่อทราบขอ้มลูเกี่ยวกบัทรพัยส์นิของลูกหนี้แลว้ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบงัคบัคดี
ล้มละลายในสหรฐัอเมรกิาซึ่งกรณีนี้คอื Department of Justice จะขอให้ศาลสัง่พิทกัษ์ทรพัย์
และน าทรพัย์สินดังกล่าวที่รวบรวมมาเพื่อแปลงเป็นเงินเพื่อช าระคืนให้แก่บรรดาเจ้าหนี้
ตามล าดบั การแปลงทรพัยส์นิของลกูหนี้ในสหรฐัอเมรกิากระท าไดห้ลายวธิซีึง่วธิทีีใ่ชใ้นปัจจุบนั 
คอื การขายทอดตลาด107 เพื่อน าเงนิที่ได้มาช าระคนืให้แก่เจ้าหนี้ และวธิกีารแปลงทรพัย์สนิ  
ตามลกัษณะแห่งทรพัยส์นิ โดยใช้วธิกีารที่ใช้มากที่สุด คอื การประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิให้เป็น
ทรพัยส์นิทางปัญญาอนัจะไดก้ล่าวต่อไป108  
 
สรปุองคป์ระกอบส าคญัของกระบวนการรวบรวมและจดัการทรพัยสิ์นของบุคคลของสหรฐัอเมริกา 

 
 ฐานขอ้มลู “Debt Collection Enforcement System” ของ US Department of Justice  
 ระบบฐานข้อมูล (Database) ทีร่วมข้อมูลการท าธุรกรรมของบุคคลขององค์กร

ภาคเอกชน  
 การเชือ่มโยงขอ้มลูกบัเลขประจ าตวัประกนัสงัคม (Social Security Number)  
 กฎหมายทีใ่หอ้ านาจในการตรวจและสบืคน้ทรพัยส์นิของบุคคล  
 หน่วยงานเอกชน ทีร่บัผดิชอบเรือ่งการสบืคน้เป็นการเฉพาะ  
 การมอบหมายใหห้น่วยงานเอกชนเป็นผูต้ดิตามและทวงหนี้สนิ  
 การจดัการทรพัยส์นิโดยการขายทอดตลาด และการแปลงใหเ้ป็นทรพัยส์นิทางปัญญา  

 
 
 4.3.2 ระบบกฎหมายล้มละลายขององักฤษ (UK Approach)  
 
 องักฤษ หรอื สหราชอาณาจกัร เป็นอีกประเทศที่มกีฎหมายล้มละลายที่เป็นต้นแบบ  
ของระบบกฎหมายลม้ละลายของประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก ซึ่งรวมทัง้ประเทศไทยดงัได้วเิคราะห์
                                                           

107. Karin S. Thorburn, Bankruptcy Auctions: Costs, debt recovery, and firm survival (PhD Thesis, 
Stockholm School of Economics, April 1997); Douglas G. Baird, ‘Revisiting Auctions in 
Chapter II’ (The University of Chicago, Law & Economic Working Paper No. 7).   

108. ด ูจุฑามาศ ดนีวลพะเนาว,์ วรรณวภิา พวัศริ ิและ ปวรศิร เลศิธรรมเทว,ี ‘แนวทางการประเมนิมลูค่า
ลขิสทิธิใ์นยุคเทคโนโลยสีารสนเทศ’ (2559) 72(3) บทบณัฑิตย,์ 177.   
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ในบทที่ 2 ข้างต้น การวิเคราะห์ในส่วนนี้จะให้ความส าคัญกับภาพรวมของระบบกฎหมาย
ลม้ละลายขององักฤษ แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการบงัคบัคดลีม้ละลายและการแก้ไขปัญหาลม้ละลาย
ทีจ่ดัอนัดบัโดยธนาคารโลก รวมตลอดทัง้สรปุภาพรวมกระบวนการรวบรวมและจดัการทรพัยส์นิ
ของบุคคลลม้ละลายในประเทศองักฤษ ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้  
 
 (1) ภาพรวมระบบกฎหมายล้มละลายในประเทศสหราชอาณาจกัร  
 
 ววิฒันาการของระบบกฎหมายล้มละลายในประเทศองักฤษ ไดก้ล่าวไวโ้ดยสงัเขปแล้ว
ในบทที ่2 ซึง่สรุปสาระไดว้่า ระบบกฎหมายลม้ละลายของประเทศองักฤษ มวีวิฒันาการมาจาก
ระบบการติดตามและทวงหนี้สินที่พัฒนามาจนถึงปัจจุบนั โดยองักฤษในปัจจุบนัมกีฎหมาย 
Insolvency Act of 1986109 ที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลาย ซึ่งการล้มละลายจะใช้บังคบัเฉพาะ
กรณีบุคคลธรรมดาเท่านัน้ (Individual) แต่ไม่ครอบคลุมถงึกรณีการล้มละลายของห้างหุ้นส่วน 
บรษิทั หรอืนิตบิุคคลอื่น ๆ110  
 ในประเทศองักฤษ การเป็นผูล้ม้ละลายจะต้องผ่านกระบวนการทางศาลเท่านัน้ ลกัษณะ
การด าเนินคดเีป็นไปในลกัษณะเดยีวกบัของสหรฐัอเมรกิาขา้งตน้ กล่าวคอื คู่ความในคดจีะต้อง
น าพยานหลกัฐาน และข้อกล่าวอ้างมาพิสูจน์ในศาล โดยศาลจะชัง่น ้ าหนักพยานหลกัฐาน 
ตลอดจนเหตุผลของบรรดาคู่ความในการพจิารณาอรรถคด ีกรณนีี้อาจเป็นเพราะระบบกฎหมาย 
ขององักฤษ (Common Law) เป็นระบบกฎหมายที่มอีิทธพิลต่อระบบกฎหมายสหรฐัอเมรกิา  
จงึเกดิการยมืหลกัการของกฎหมายและโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบศาลไปปรบัใช ้ 
 ส าหรบักระบวนการที่เกี่ยวกับการด าเนินคดีล้มละลาย 111 ก่อนที่เจ้าหนี้จะสามารถ
ด าเนินการฟ้องลม้ละลายได ้กฎหมายก าหนดใหเ้จา้หนี้จะต้องแจง้เตอืนใหลู้กหนี้ช าระหนี้สนิคนื
แก่เจ้าหนี้ก่อน กรณีนี้กฎหมายขององักฤษเรยีกว่า “Statutory Demand”112 เมื่อลูกหนี้ได้รบั  
การแจ้งเตือนให้ช าระหนี้ดังกล่าวแล้ว กฎหมายให้เวลาภายใน 21 วัน ในการด าเนินการ    
อยา่งหนึ่งอยา่งใดดงัต่อไปนี้  

 ช าระหนี้สนิดงักล่าวคนืใหแ้ก่เจา้หนี้ หรอื 
                                                           

109. The Insolvency Act of 1986 (United Kingdom).   
110. ส าหรบักรณีการลม้ละลายของนิตบิุคคลอยู่ภายใต้กฎหมายอกีฉบบั อาท ิthe Companies (Winding 

Up) Act of 1890 (United Kingdom).   
111. ดูกระบวนการในการเข้าสู่คดีล้มละลายของประเทศอังกฤษ <https://www.gov.uk/statutory-

demands/overview>.   
112. ในการยื่น Statutory Demand เจา้หนี้จะตอ้งสง่ Statutory Demand Form ซึง่มรีายละเอยีดเกีย่วกบั

มูลหนี้ที่ก าหนดให้ลูกหนี้ช าระดูตัวอย่างแบบฟอรม์ดงักล่าวได้ที่ <https://www.gov.uk/statutory-
demands/forms-to-issue-a-statutory-demand>.   
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 บรรลุขอ้ตกลงในการช าระหนี้คนืกบัเจา้หนี้  
หากลูกหนี้มีข้อโต้แย้งเป็นอย่างอื่น อาทิ มูลหนี้ที่เจ้าหนี้กล่าวอ้างไม่เป็นความจรงิ    

หรอืเกินกว่ามูลหนี้ที่ลูกหนี้จะต้องรบัผิดชอบ เป็นต้น อาจร้องขอต่อศาลเพื่อพิจารณาได ้      
และเมือ่พน้ก าหนด 21 วนัดงักล่าวขา้งตน้ หากลกูหนี้ยงัเพกิเฉยไมด่ าเนินการอยา่งหนึ่งอยา่งใด 
หรอืรอ้งขอต่อศาลใหพ้จิารณาเป็นอยา่งอื่น กรณนีี้จะเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายในศาลต่อไป113  
 
 (2) แนวปฏิบติัด้านการบงัคบัคดีล้มละลายในสหราชอาณาจกัร  
 
 ส าหรบัแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวมและจดัการทรพัย์สินของบุคคลล้มละลาย       
ในประเทศอังกฤษอยู่ภายใต้การด าเนินงานของ  Insolvency Service ซึ่งเป็นหน่วยงาน         
ในสงักดัของ Department of Business Innovation and Skills  

Insolvency Service มีหน่วยงานและสาขา 21 แห่งทัว่ประเทศ มีอ านาจและหน้าที่    
ในการบงัคบัคดใีห้เป็นไปตามค าสัง่ของศาล รวบรวมและจดัการทรพัยส์นิของบุคคลล้มละลาย 
รวมตลอดทัง้มอี านาจในการสบืค้น และตรวจสอบขอ้มูลทรพัยส์นิของบุคคลล้มละลาย รวมทัง้
สอบสวนขอ้มลูทรพัยส์นิของนิตบิุคคล  

โดยปกติ การรวบรวมและจดัการทรพัย์สินของบุคคลล้มละลายในประเทศอังกฤษ     
จะด าเนินการโดยบรษิัทเอกชน แต่กรณีที่ไม่มหีน่วยงานเอกชนท าหน้าที่ดงักล่าว Insolvency 
Service จะท าหน้าที่รวบรวมและจดัการทรพัย์สนิของบุคคลล้มละลาย โดยคิดค่าธรรมเนียม   
ในการปฏิบัติหน้าที่ของ Insolvency Service จะมีเจ้าพนักงานซึ่งเป็นผู้ด าเนินการเกี่ยวกับ    
การบังคับคดีล้มละลายซึ่งเรียกว่า “Official Receiver” หรือ OR114 ลักษณะเดียวกันกับ        
เจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัยข์องกรมบงัคบัคดขีองประเทศไทย  

จากการส ารวจข้อมูลพบว่ากระบวนการในการรวบรวมและจัดการทรัพย์สิน           
ของบุคคลลม้ละลายของประเทศองักฤษสามารถด าเนินการไดใ้น 2 แนวทาง กล่าวคอื  

ประการแรก การให้หน่วยงานภาคเอกชนเป็นผู้รวบรวมและจัดการทรัพย์สิน        
ของบุคคลล้มละลาย ตลอดจนติดต่อสื่อสารและด าเนินกิจการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบงัคบัคดี
ลม้ละลายกบัลูกหนี้ แนวทางนี้เป็นแนวทางที่ใชโ้ดยทัว่ไป โดยหน่วยงานที่ให้บรกิารลกัษณะนี้
ในอังกฤษมีอยู่หลากหลายหน่วยงาน อาทิ ACS (Advanced Collection Systems), Debt 
Collect, Debt Collection Services UK Ltd เป็นต้น แต่ละหน่วยงานจะมรีะบบฐานข้อมูลที่ใช้  
ในการสบืคน้และอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบขอ้มลูทรพัยส์นิของลกูหนี้  

                                                           

113. รายละเอยีดและขัน้ตอนในการเขา้สูก่ระบวนการลม้ละลายของประเทศองักฤษอธบิายไวอ้ย่างชดัเจน
โดยรฐับาลขององักฤษดขูอ้มลูที ่<https://www.gov.uk/statutory-demands/overview>.   

114. Bankruptcy Act of 1883 (46 & 47 Vict c 52) (United Kingdom).   
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ประการท่ีสอง การให้เจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัย ์หรอื OR เป็นผู้ด าเนินการ ในกรณีนี้    
จะมคี่าธรรมเนียมในการด าเนินการ ซึง่การคดิค่าธรรมเนียมจะมคีวามแตกต่างกนัในแต่ละคด1ี15 
โดยเจ้าพนักงาน OR ดังกล่าว จะมีระบบฐานข้อมูลกลางของ  Insolvency Service เป็น
แหล่งขอ้มลูเบือ้งตน้ในการคน้หา สบืคน้และตรวจสอบทรพัยส์นิของบุคคลลม้ละลาย  
 จะเห็นได้ว่า หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนมีระบบฐานข้อมูลเป็นช่องทางพื้นฐาน    
ในการเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้น และอ านวยความสะดวกในการสบืค้นข้อมูลทรพัย์สนิของบุคคล 
ลกัษณะเดยีวกบัระบบการสบืคน้ของสหรฐัอเมรกิา   
 
 (3) การแก้ไขปัญหาล้มละลายในสหราชอาณาจกัร  
 

องักฤษ หรอื สหราชอาณาจกัร มรีะบบลม้ละลายที่มปีระสทิธภิาพไม่แตกต่างจากของ
สหรฐัอเมรกิาจงึถูกจดัอนัดบัที่ 13 ในเรื่องการแก้ไขปัญหาล้มละลาย (ข้อมูล ณ ปี ค.ศ.2016) 
สรปุภาพรวมของการแกไ้ขปัญหาการลม้ละลายในประเทศองักฤษไดด้งัตารางที ่5  

เมื่อเปรยีบเทยีบอตัราการได้รบัช าระหนี้คนืของประเทศองักฤษ พบว่ามอีตัราที่สูงกว่า
ของประเทศสหรฐัอเมรกิา รายละเอียดดังตารางที่ 5 โดยลักษณะเด่นของระบบกฎหมาย
ล้มละลายของประเทศอังกฤษ คือ มีกระบวนการที่รวดเรว็กว่าของสหรฐัอเมรกิา กล่าวคือ      
ใชร้ะยะเวลาในการด าเนินคดลีม้ละลายเพยีง 1 ปี เจา้หนี้กส็ามารถไดร้บัช าระหนี้คนื  
 

ตารางท่ี 5 ภาพรวมการแก้ไขปัญหาล้มละลายขององักฤษ  
ตวัช้ีวดั อตัรารอ้ยละ 

อตัราการได้รบัช าระหน้ีคืน ในอตัราเซนต ์(ดอลล่าร)์ รอ้ยละ 88.6 

 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นกระบวนการลม้ละลาย 1 ปี 

 ค่าใชจ้่าย (รอ้ยละ) (% of Estate) 6.0 

ตวัช้ีวดั คะแนนท่ีได้รบั 
ประสิทธิภาพของระบบล้มละลาย (คะแนน 0-16 คะแนน)  คะแนนรวม 11.0 

 กระบวนการเขา้สูค่ดลีม้ละลาย 3.0 คะแนน 

 การจดัการทรพัยส์นิของลกูหนี้ 5.0 คะแนน 

 การฟ้ืนฟูกจิการของลกูหนี้ 1.0 คะแนน 

 การเปิดโอกาสใหเ้จา้หนี้มสีว่นร่วมในกระบวนการลม้ละลาย 2.0 คะแนน 

ทีม่า : ธนาคารโลก (2016)  
 

                                                           

115. ด ู<https://www.gov.uk/statutory-demands/contact-the-insolvency-service>.   
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 (4) สรปุกระบวนการรวบรวมและจดัการทรพัยสิ์นของบคุคลล้มละลาย 
  ในสหราชอาณาจกัร  
 
 จากแนวปฏบิตัดิา้นการบงัคบัคดลีม้ละลายและกระบวนการในการรวบรวมและจดัการ
ทรพัย์สนิของบุคคลล้มละลายในประเทศองักฤษ จะเห็นได้ว่า กระบวนการจดัการทรพัย์สิน   
ของลูกหนี้ ในประเทศอังกฤษมีลักษณะเด่นและคล้ายคลึงกันกับประเทศสหรัฐอเมริกา            
หลายประการ กล่าวคอื  
 ประการแรก องักฤษเป็นประเทศทีม่รีะบบฐานขอ้มลูดทีีสุ่ดประเทศหนึ่ง โดยฐานขอ้มลู
ดังกล่าวอาจแบ่งเป็นสองประเภท – ระบบฐานข้อมูลประเภทแรก คือ ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรพัยส์นิของบุคคลหรอืนิติบุคคลซึ่งมกีารเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบเรยีกว่า  “Single Window” 
ฉะนัน้ ขอ้มลูต่าง ๆ ของบุคคลกด็ ีหรอืขอ้มลูบรษิทัจะปรากฏอยู่ภายใต้ฐานขอ้มลูเดยีวกนั และ
หน่วยงานต่าง ๆ สามารถร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลดงักล่าวได้ การจดัท าฐานข้อมูลดังกล่าว     
ในอังกฤษใช้วิธีการเดียวกับสหรฐัอเมรกิา คือการเชื่อมโยงจากเลขประจ าตัวประกันสงัคม    
โดยรฐับาลก าหนดให้การท าธุรกรรมต่าง ๆ ที่ส าคัญ อาทิ ธุรกรรมทางการเงินจะต้องใช้       
เลขประจ าตัวประกันสังคม ส าหรับประเภทที่สอง เป็นระบบติดตามและตรวจสอบ              
การท าธุรกรรมของบุคคล ซึง่รฐับาลจดัใหม้หีน่วยงานเฉพาะหลายหน่วยงานท าหน้าทีต่รวจสอบ
พฤติกรรมของผู้บรโิภค หากมพีฤติกรรมที่ผิดปกติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจตรวจสอบได ้
ตัวอย่างเช่น การโอนเงินของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองจะถูกตรวจสอบโดยอัตโนมัติ       
จากหน่วยงานรฐัของอังกฤษ และหากมีความผิดปกติบุคคลดังกล่าวอาจถูกด าเนินคดีได ้      
จะเหน็ไดว้่า กฎหมายของประเทศองักฤษให้อ านาจไวช้ดัเจนเกี่ยวกบัการเขา้ไปตรวจสอบและ
สบืคน้ขอ้มลูส่วนบุคคล การบงัคบัคดลีม้ละลายกเ็ช่นเดยีวกนัมหีน่วยงานเอกชนเขา้มาท าหน้าที่
แทนรฐั สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะมีเงนิรางวลัและค่าตอบแทนการจดัการทรพัย์สินจากบรรดา
เจา้หนี้  
 ประการท่ีสอง ครัง้หนึ่งรฐับาลองักฤษเคยท าการปฏริูป ระบบการท าธุรกรรมต่าง ๆ 
ของประเทศ จากเดมิทีใ่ชร้ะบบเงนิสดเป็นระบบอเิลก็ทรอนิกสผ์่านระบบบตัรเครดติ “PIN” เพื่อ
ประโยชน์ในการรวบรวมฐานขอ้มลู และความปลอดภยัของผูบ้รโิภคและผูป้ระกอบการ ส่งผลให้
ระบบฐานขอ้มูลของบุคคลมคีวามชดัเจนและมปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้น กล่าวได้ว่า การตรวจสอบ
และสืบค้นทรพัย์สินในคดีล้มละลายของประเทศอังกฤษมีประสิทธิภาพเพราะผลพลอยได้     
จากการปฏริปูระบบดงักล่าว  

ส าหรบัประเด็นเรื่องการจัดการทรพัย์สินของลูกหนี้  อังกฤษมีความแตกต่างจาก
สหรฐัอเมรกิาอย่างชัดเจน โดยวิธีการที่นิยมใช้มากที่สุดในอังกฤษ คือ การขายทอดตลาด 
ส าหรบัองักฤษไม่นิยมใช้วธิีการแปลงทรพัย์สินของลูกหนี้โดยวธิกีารอื่น  ๆ เนื่องจากมองว่า
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วตัถุประสงค์ส าคญัของการแก้ไขปัญหาล้มละลาย คือ การช าระหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้  ฉะนัน้     
ความพอใจที่สุดของเจ้าหนี้  คือ การได้รบัช าระเงนิคืน การขายทอดตลาดเพื่อน าทรพัย์สิน     
ไปแปลงเป็นตวัเงนิและน ามาช าระคนืใหแ้ก่เจา้หนี้จงึถูกมองว่าเป็นวธิทีีด่ทีีสุ่ดในองักฤษ  
 
สรปุองคป์ระกอบส าคญัของกระบวนการรวบรวมและจดัการทรพัยสิ์นของบุคคลของ

ประเทศองักฤษ 
 

 ระบบฐานขอ้มลู (Database) ทีร่วมขอ้มลูการท าธุรกรรมของบุคคล  
 การเชือ่มโยงขอ้มลูกบัเลขประจ าตวัประกนัสงัคม (Social Security Number)  
 กฎหมายทีใ่หอ้ านาจในการตรวจและสบืคน้ทรพัยส์นิของบุคคล  
 หน่วยงานเฉพาะทีร่บัผดิชอบเรือ่งการสบืคน้  
 การมอบหมายใหห้น่วยงานเอกชนเป็นผูต้ดิตามและทวงหนี้สนิ  
 การจดัการทรพัยส์นิโดยการขายทอดตลาดเท่านัน้  

 
 
 4.3.3 ระบบกฎหมายล้มละลายและการบงัคบัคดีล้มละลายอ่ืนๆ (กรณีศึกษา
  ประเทศญ่ีปุ่ นและมาเลเซีย)   
 
 นอกเหนือจากสหรฐัอเมรกิาและองักฤษ รายงานวจิยัฉบบัน้ียงัพจิารณากลไกและระบบ
การรวบรวมและจัดการทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายของประเทศญี่ปุ่ นและมาเลเซีย          
การวิเคราะห์ในส่วนนี้จะให้ความส าคญักับภาพรวมของระบบกฎหมายล้มละลายของญี่ปุ่ น    
และมาเลเซยี แนวทางการปฏบิตัเิกี่ยวกบัการบงัคบัคดลีม้ละลายของประเทศญีปุ่่ นและมาเลเซยี 
และการแก้ไขปัญหาการล้มละลายที่จดัอันดบัโดยธนาคารโลก รวมทัง้ให้ข้อสรุปแนวปฏิบตัิ     
ทีเ่กีย่วกบัการรวบรวมและจดัการทรพัยส์นิของบุคคลลม้ละลายของประเทศญีปุ่่ นและมาเลเซยี  
 
 (1) ภาพรวมระบบกฎหมายล้มละลายในประเทศญ่ีปุ่ น และมาเลเซีย  
 
 ระบบกฎหมายลม้ละลายของประเทศญีปุ่่ นมคีวามแตกต่างจากระบบกฎหมายลม้ละลาย
ของสหรฐัอเมรกิาและสหราชอาณาจกัร (องักฤษ) สองประเทศขา้งตน้ กล่าวคอื ในประเทศญีปุ่่ น
ไม่มปีระมวลกฎหมาย (Code) อย่างของสหรฐัอเมรกิาทีม่ ีBankruptcy Code โดยประเดน็เรื่อง
การล้มละลายของญี่ปุ่ นมีที่เกี่ยวข้อง 4 ฉบับ ได้แก่ (1) กฎหมายล้มละลาย (Bankruptcy 
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Law)116 (2) กฎหมายเกี่ยวกบัการฟ้ืนฟูกิจการกรณีที่เป็นบรษิัท (Corporate Reorganization 
Law)117 (3) กฎหมายการประนอมหนี้  (Composition Law)118 และ (4) ประมวลกฎหมาย    
การพาณิชย์ (Commercial Code)119 โดยกฎหมายล้มละลายตราขึ้นตั ้งแต่ ปี  ค .ศ.1922        
เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายกรณีทัว่ไป โดยมสีาระส าคญัแบ่งเป็น 2 ประเด็น 
กล่าวคอื กระบวนการที่เกี่ยวกบัการล้มละลายและการช าระหนี้ กบักระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ  
ของลูกหนี้  ส าหรบักฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับการฟ้ืนฟูกิจการกรณีห้างหุ้นส่วนและบรษิัท      
ถูกตราขึน้ในปี ค.ศ.1952 โดยน าเอาหลกัการของกฎหมายสหรฐัอเมรกิามาปรบัใชเ้ป็นกฎหมาย
ภายใน120  
 ส าหรบัระบบกฎหมายล้มละลายของมาเลเซียอยู่ภายใต้บังคับ Bankruptcy Act of 
1967121 ซึง่น าเอาหลกัการกฎหมายมาจากระบบกฎหมายลม้ละลายของประเทศองักฤษมาใช้122 
โดย Section 3 ได้วางกรอบเกี่ยวกับการกระท าที่ถือว่าเป็นการล้มละลายไว้โดยละเอียด123 
พฤตกิารณ์โดยทัว่ไปทีน่ าไปสู่กระบวนการลม้ละลายตามกฎหมายของมาเลเซยีคอืกรณีทีล่กูหนี้
มพีฤตกิารณ์ปฏเิสธทีจ่ะไมช่ าระหนี้124 กระบวนการจะเขา้สู่การด าเนินคดลีม้ละลายต่อไป  
 
 (2) แนวปฏิบติัด้านการบงัคบัคดีล้มละลายในประเทศญ่ีปุ่ น และมาเลเซีย  
 
 ส าหรบัแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบงัคบัคดลี้มละลายในประเทศญี่ปุ่ นโดยทัว่ไป ศาลมี
อ านาจในการพจิารณาคดลี้มละลาย รวมทัง้การออกค าสัง่แต่งตัง้ทรสัตี (Trustee) และการตัง้   

                                                           

116. Bankruptcy Act (No. 75 of 2004) (Japan).    
117. Corporate Reorganization Act (No. 10 of 2006) (Japan).    
118. Composition Law (No. 72 of 1922) (Japan).  
119. Commercial Code (No. 57 of 2008) (Japan); ดูบทวเิคราะหใ์น Tatsuo Ikeda, ‘Bankruptcy Law 

in Japan and its recent development’ (1999) 10 Osaka University Law Review, 9, at 10.    
120. Tatsuo Ikeda, ‘Bankruptcy Law in Japan and its recent development’ (1999) 10 Osaka 

University Law Review, 9, at 10-11.    
121. Bankruptcy Act of 1967 (Act 360) (Malaysia).    
122. Leong Wai Hong, ‘A Brief Outline on Malaysian Bankruptcy Law and Corporate Insolvency 

and Restructuring Procedures in Malaysia’ (Paper presented at the Lex Mundi Conference, 
San Francisco, September 2003).    

123. Bankruptcy Act of 1967 (Act 360) (Malaysia), Section 3(1) – (3).    
124. Bankruptcy Act of 1967 (Act 360) (Malaysia), Section 3(1) (g), which states that “A debtor 

commits an act of bankruptcy in each of the following cases: […] (g) if he gives notice to 
any of his creditors that he has suspended or that he is about to suspend payment of his 
debts”. [emphasis in original].  
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ผู้มีอ านาจจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้  ทรัสตีและผู้มีอ านาจจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้            
จะน าทรพัยส์นิทีร่วบรวมมาไดข้ายทอดตลาดและน าก าไรทีไ่ดจ้ากการขายทอดตลาดมาช าระหนี้
คนืใหแ้ก่บรรดาเจา้หนี้ต่อไป  
 กระบวนการในการสบืค้นและรวบรวมข้อมูลทรพัยส์นิของลูกหนี้ เจ้าหนี้จะต้องขอให้
ศาลตัง้ผูต้รวจสอบทรพัยส์นิของลกูหนี้ (Kojin Saisei Iin) เป็นผูด้ าเนินการ ในทางปฏบิตัเิจา้หนี้
นิยมให้ห น่วยงานเอกชนที่มีวิชาชีพ เกี่ ยวกับการสืบค้นทรัพย์สิน  หรือการทวงหนี้                
เป็นผูด้ าเนินการซึง่มหีลายหน่วยงาน อาท ิCedar Financial (Japan) หรอื Tokyo Commercial 
Collection Agency เป็นต้น125 โดยค้นหาผ่านทางระบบฐานข้อมูลที่มีการรวบรวมข้อมูล
ทรพัย์สิน หรอืธุรกรรมทางการเงนิของบุคคลลกัษณะเดยีวกบัการสืบค้นข้อมูลของประเทศ
สหรฐัอเมรกิาและองักฤษดงักล่าวขา้งตน้  

ส าหรับการบังคับคดีล้มละลายของม าเล เซียมีห น่วยงานภาครัฐที่ เกี่ ยวข้อง             
สองหน่วยงาน ได้แก่ (1) Department of Official Assignee ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่ งภายใต้ 
Prime Minister’s Department โดยมีส านักงานอยู่ 21 แห่งทัว่ประเทศมาเลเซีย ท าหน้าที ่    
เป็นตวักลางในการจดัการทรพัยส์นิของลูกหนี้ และ (2) Department of Insolvency ซึง่ท าหน้าที่
ในการด าเนินคดลีม้ละลาย รวมตลอดทัง้การสบืค้นขอ้มลูทรพัยส์นิของลูกหนี้ การรวบรวมและ
ตรวจสอบทรพัยส์นิและการจดัการทรพัยส์นิของลกูหนี้  
 ส าหรบักระบวนการรวบรวมและจดัการทรพัย์สนิของบุคคลล้มละลายของมาเลเซีย        
ศาลเป็นผู้แต่งตัง้ผู้มีอ านาจด าเนินการซึ่งเรยีกว่า “Official Assignee” ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก 
Department of Official Assignee หรือบางกรณีอาจตกลงให้ผู้มีอ านาจด าเนินการดังกล่าว    
มาจากหน่วยงานภาคเอกชน126 การสบืค้นข้อมูลของ Official Assignee จะใช้ข้อมูลที่ได้จาก 
Department of Insolvency ซึง่มรีะบบฐานขอ้มลูภายในรวบรวมไวเ้บือ้งตน้  
 ส าหรบัการจดัการทรพัย์สินของบุคคลล้มละลายในประเทศมาเลเซีย กฎหมายมไิด้
ก าหนดไว้ว่าต้องด าเนิ นการอย่างไร แต่จากการส ารวจข้อมูลพบว่า  Official Assignee          
จะใชว้ธิกีารขายทอดตลาดเพื่อน าก าไรทีไ่ดม้าช าระหนี้คนืใหแ้ก่บรรดาเจา้หนี้127 
 จะเห็นได้ว่า ทัง้ญี่ปุ่ นและมาเลเซยี หน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านการบงัคบัคดลี้มละลาย    
มรีะบบฐานข้อมูลในการด าเนินงานและอ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงข้อมูลด้านทรพัย์สนิ
ของลกูหนี้แตกต่างจากของประเทศไทยดงัทีว่เิคราะหใ์นบทที ่3  
                                                           

125. Junichi Matsushita, ‘Japan’s Personal Insolvency Law’ (2007) 42 Texas International Law 
Journal, 765, at 768.    

126. Bankruptcy Act of 1967 (Act 360) (Malaysia), Section 66.  
127. Leong Wai Hong, ‘A Brief Outline on Malaysian Bankruptcy Law and Corporate Insolvency 

and Restructuring Procedures in Malaysia’ (Paper presented at the Lex Mundi Conference, 
San Francisco, September 2003).  
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 (3) การแก้ไขปัญหาล้มละลายในประเทศญ่ีปุ่ น และมาเลเซีย  
 

ญี่ปุ่ นเป็นอันดับที่ 2 รองจากประเทศฟินแลนด์เพียงประเทศเดียวในเรื่องการแก้ไข
ปัญหาการล้มละลาย โดยคดิเป็นรอ้ยละ 92.1 ของอตัราที่จะได้รบัช าระหนี้คืน และมาเลเซีย     
มีอัต ราการได้ร ับช าระหนี้ คืนที่ สู งกว่าประเทศไทยคิด เป็นร้อยละ 81.3 แต่มีอันดับ                
ในเรื่องการแก้ไขปัญหาการล้มละลายในภาพรวมที่ต ่ ากว่าประเทศไทยจดัเป็นอันดับที่ 46     
ของโลก  
 การคัดเลือกประเทศดังกล่าวข้างต้นมาวิเคราะห์มีเหตุผลมาจากความสัมพันธ์        
และอิทธิพลที่มีต่อประเทศไทย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่านักลงทุนที่เข้ามาลงทุน ในประเทศไทย     
ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนชาวญี่ปุ่ น ฉะนัน้ จงึเป็นเหตุผลส าคัญในการคดัเลือกญี่ปุ่ นมาศึกษา
มากกว่าจะเป็นประเทศฟิ นแลนด์  ส าหรับมาเลเซียเป็นประเทศเพื่ อนบ้าน ของไทย                
มคีวามสมัพนัธใ์นเชงิการคา้และการลงทุนทีส่ าคญัจงึเป็นอกีประเทศทีน่ ามาพจิารณา  

สรปุภาพรวมการแกไ้ขปัญหาลม้ละลายของประเทศญีปุ่่ นและมาเลเซยีไดด้งัตารางที ่6  
 
ตารางท่ี 6 ภาพรวมการแก้ไขปัญหาล้มละลายของญ่ีปุ่ นและมาเลเซีย  
ประเทศ ญ่ีปุ่ น มาเลเซีย 
ตวัช้ีวดั อตัรารอ้ยละ 
อตัราการได้รบัช าระหน้ีคืน ในอตัราเซนต ์(ดอลล่าร)์ รอ้ยละ 91.8 รอ้ยละ 81.3 

 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นกระบวนการลม้ละลาย 6 เดอืน 1 ปี 

 ค่าใชจ้่าย (รอ้ยละ) (% of Estate)  4.5 10.0  

ตวัช้ีวดั คะแนนท่ีได้รบั 
ประสิทธิภาพของระบบล้มละลาย  
(คะแนน 0-16 คะแนน) 

คะแนนรวม 14.0  คะแนนรวม 6.0 

 กระบวนการเขา้สูค่ดลีม้ละลาย 3.0 คะแนน 2.0 คะแนน 

 การจดัการทรพัยส์นิของลกูหนี้ 6.0 คะแนน 2.0 คะแนน 

 การฟ้ืนฟูกจิการของลกูหนี้ 3.0 คะแนน 0 คะแนน 

 การเปิดโอกาสใหเ้จา้หนี้มสีว่นรว่ม  
ในกระบวนการลม้ละลาย 

2.0 คะแนน 2.0 คะแนน 

ทีม่า : ธนาคารโลก (2016) 
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จากตารางที่ 6 ซึ่งแสดงภาพรวมของการแก้ไขปัญหาการล้มละลายในประเทศญี่ปุ่ น  
และมาเลเซยีพบว่ามรีะบบล้มละลายที่ดกีว่าของไทย โดยเฉพาะระยะเวลาในการด าเนินการ
เกี่ยวกับล้มละลายที่รวดเรว็กว่าของประเทศไทย โดยใช้ระยะเวลาเพียงครึ่งปีส าหรบัญี่ปุ่ น    
และหน่ึงปีส าหรบัมาเลเซยี และในเรือ่งอตัราการไดร้บัช าระหนี้คนืดงักล่าวขา้งต้น  

ส าหรบัเรือ่งการตดิตาม ตรวจสอบและจดัการทรพัยส์นิของบุคคลลม้ละลายของทัง้ญีปุ่่ น
และมาเลเซียมีลกัษณะไม่แตกต่างจากสหรฐัอเมรกิาและอังกฤษ กล่าวคือ ทัง้สองประเทศ
โดยเฉพาะญี่ปุ่ นมีระบบฐานข้อมูลที่ดีเป็น National Single Window128 และมีการเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงาน การท าธุรกรรมทางการเงนิถูกผูกติดไว้กับเลขประจ าตัวประกันสังคม
เช่นเดียวกับของสหรฐัอเมริกาและอังกฤษ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ      
ย่อมส่งผลให้การสืบค้นและตรวจสอบทรัพย์สินของบุคคลเพื่อการบังคับคดีล้มละลาย          
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องกระบวนการ       
และระบบการสืบค้นทรัพย์สินของประเทศญี่ปุ่ นและมาเลเซียจึงมีลักษณะไม่แตกต่าง          
จากสหรฐัอเมรกิาและองักฤษ  
 ส าหรับประเด็นเรื่องการจัดการทรัพย์สินที่ ได้จากบุคคลล้มละลายของญี่ ปุ่ น            
และมาเลเซียมคีวามแตกต่างกนั กล่าวคือ ญี่ปุ่ นใช้วิธกีารตามแนวทางของสหรฐัอเมรกิา129 
กล่าวคอื การขายทอดตลาดและวธิกีารแปลงทรพัยส์นิในลกัษณะอื่น โดยเฉพาะการใชห้ลกัวชิา
ของกฎหมายทรพัย์สินทางปัญญา สาเหตุหนึ่ งเป็นเพราะญี่ปุ่ นมีระบบกฎหมายคุ้มครอง
ทรพัยส์นิทางปัญญาที่มปีระสทิธภิาพสูงประเทศหนึ่ง และมคีวามก้าวหน้าทางเทคโนโลยทีี่สูง 
ท าให้ง่ายต่อการน าไปต่อยอดองค์ความรู้และผลิตนวัตกรรม แต่ส าหรบัประเทศมาเลเซีย       
ใชว้ธิกีารดัง้เดมิแบบองักฤษ คอืการขายทอดตลาดเท่านัน้130  

สรุปองค์ประกอบส าคัญของกระบวนการรวบรวมและจัดการทรพัย์สินของบุคคล
ลม้ละลายของญีปุ่่ นและมาเลเซยีไดด้งันี้  
 
 

                                                           

128. ส าหรบัมาเลเซียมีระบบฐานข้อมูลของ Department of Insolvency และส าหรบัญี่ปุ่ น การสบืค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้นิยมให้หน่วยงานภาคเอกชนเป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งมีระบบ
ฐานข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้าระบบและสบืค้นข้อมูลเกี่ยวกบัทรพัย์สนิของ
ลกูหนี้ไดโ้ดยง่าย.  

129. L.P. Harrison III and Eric Stenshoel, ‘Protecting the Rights of IP Licensors, Licensees in 
Bankruptcy’ (2014) 15 New York Law Journal, 1.  

130. Leong Wai Hong, ‘A Brief Outline on Malaysian Bankruptcy Law and Corporate Insolvency 
and Restructuring Procedures in Malaysia’ (Paper presented at the Lex Mundi Conference, 
San Francisco, September 2003).  
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สรปุองคป์ระกอบส าคญัของกระบวนการรวบรวมและจดัการทรพัยสิ์นของบุคคลของ
ญ่ีปุ่ นและมาเลเซีย 

 
 ระบบฐานขอ้มลู (Database) ทีร่วมขอ้มลูการท าธุรกรรมของบุคคล  
 การเชือ่มโยงขอ้มลูกบัเลขประจ าตวัประกนัสงัคม (Social Security Number)  
 กฎหมายทีใ่หอ้ านาจในการตรวจและสบืคน้ทรพัยส์นิของบุคคล  
 การจดัการทรพัยส์นิโดยการขายทอดตลาดเท่านัน้ (ส าหรบัมาเลเซยี) 
 การจดัการทรพัยส์นิโดยการขายทอดตลาด และการแปลงให้เป็นทรพัยส์นิทางปัญญา 

(กรณญีีปุ่่ น)  
 
 
 
4.4 ระบบการจดัการทรพัยสิ์นลกูหน้ี โดยวิธีการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น

ทางปัญญา  
 
 จากการศึกษาวิเคราะห์การบังคับคดีล้มละลายในต่างประเทศตามกรณีตัวอย่าง      
และแนวปฏบิตัขิองสากลพบว่า ประเทศตวัอย่างมแีนวทางการรวบรวมและการจดัการทรพัยส์นิ
ของลูกหนี้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และส าหรบัแนวทางการจัดการทรพัย์สิน        
ของลูกหนี้เพื่อน าไปช าระคนืแก่บรรดาเจา้หนี้ปรากฏในสองลกัษณะ กล่าวคอื (1) การจดัการ
โดยการขายทอดตลาดอย่างเดียว (กรณีอังกฤษ มาเลเซียและรวมทัง้ประเทศไทย) และ         
(2) การจดัการโดยการขายทอดตลาดและแปลงทรพัยส์นิโดยวธิกีารอื่น (กรณีสหรฐัอเมรกิาและ
ญีปุ่่ น)  
 จะเหน็ไดว้่า การจดัการทรพัยส์นิของลูกหนี้ ในประเทศไทยจะใช้วธิกีารขายทอดตลาด
เพื่อน าเงนิที่ได้มาช าระคนืให้แก่เจา้หนี้แบบองักฤษและมาเลเซยีเพยีงวธิเีดยีว ซึ่งบทบญัญัติ
แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 123 บัญญัติไว้ว่า “ทรพัย์สินซึ่ง     
เจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรพัย์รวบรวมได้มา เมื่อลูกหนี้ล้มละลายแล้ว เจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรพัย ์        
มีอ านาจขายตามวิธีสะดวกและเป็นผลดีที่สุด ....” อันจะเห็นได้ว่า การจัดการทรพัย์สิน         
ของบุคคลล้มละลายตามกฎหมายไทย  สามารถกระท าได้ทั ้งวิธีการขายทอดตลาด              
และวธิกีารอื่นๆ เท่าที่เป็นผลดทีีสุ่ด ฉะนัน้ จงึมคีวามจ าเป็นที่จะต้องศกึษาแนวทางการจดัการ
ทรัพย์สินของลูกหนี้ ด้วยวิธีการอื่นของต่างประเทศ  ในรายงานฉบับนี้ จะมิได้พิจารณา               
วธิกีารขายทอดตลาดเนื่องจากเป็นวธิปีฏบิตัทิีรู่อ้ยูโ่ดยทัว่ไป จงึกล่าวเฉพาะการแปลงทรพัยส์นิ
ของลูกหนี้โดยวธิกีารอื่นซึง่วธิทีีน่ิยมใชใ้นปัจจุบนั คอื การปรบัใชท้รพัยส์นิทางปัญญาเพื่อใชใ้น
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การบงัคบัคด ีโดยการประเมนิเป็นมลูค่าของทรพัยส์นิทางปัญญา ปัจจบุนัมวีธิกีารประเมนิมลูค่า
ทรพัยส์นิทางปัญญาแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง กล่าวคอื  

 วธิกีารคดิจากตน้ทุน (Cost Approach) 
 วธิกีารเปรยีบเทยีบตลาด (Market Approach) 
 วธิกีารพจิารณาจากรายได ้(Income Approach) 

 
4.4.1 วิธีการคิดจากต้นทุน (Cost Approach) 

 
วธินีี้มสีมมตฐิานว่า “มูลค่าของสิง่หนึ่ง เท่ากบัต้นทุนในการหาสิง่อื่นที่เทยีบเคยีงได้มา

ทดแทน” ซึ่งการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิทางปัญญาด้วยวธิีคดิจากต้นทุน ค านวณจากต้นทุน 
กล่าวคอื ค่าธรรมเนียมทางด้านกฎหมาย ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธิทรพัย์สนิทางปัญญา 
ต้นทุนเฉพาะบุคคล ต้นทุนการพฒันา ต้นทุนการผลติ และต้นทุนการตลาดและประชาสมัพนัธ์ 
โดยการพจิารณามลูค่านัน้สามารถท าได ้2 รปูแบบ คอื 

 ประการแรก พจิารณาจากขอ้เทจ็จรงิดา้นตน้ทุนทีผ่่านมา (Historical Cost Basis) 

 ประการท่ีสอง พจิารณาจากต้นทุนในแทนที่หรอืการผลติขึน้ใหม่ (Replacement 
Reproduction Cost)  

ความแตกต่างของ 2 วิธีนี้คือ วิธีแรกจะพิจารณามูลค่าทัง้หมดจากต้นทุนตามอายุ   
ของทรพัยส์นิทางปัญญาโดยไม่หกัลบความเสื่อม หรอืปัจจยัในการการลดทอนมูลค่าอย่างอื่น 
ในขณะที่วธิทีี่สองจะประเมนิมูลค่าของทรพัยส์นิทางปัญญาโดยเอามูลค่าจากต้นทุนตลอดอายุ
ของทรพัย์สินทางปัญญาตัง้หักด้วยผลกระทบจากปัจจยัอื่น เช่น สภาพตลาด การแข่งขนั     
และการพฒันาทางเทคโนโลย ีซึง่วธิทีี ่2 จะไดผ้ลลพัธท์ีต่รงกบัความเป็นจรงิมากกว่า  

อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่าด้วยวิธีต้นทุน เกิดจากแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์     
เชงิเปรยีบเทียบ คอื เจา้ของไม่ควรใช้เงนิมากกว่าเงนิที่ได้ลงไปเพื่องานนัน้ วธินีี้ไม่สามารถ   
บอกถงึผลประโยชน์ที่เจ้าของจะได้จากทรพัย์สนิทางปัญญานัน้  ๆ วธินีี้จงึไม่สามารถประเมนิ
มูลค่าทรพัยส์นิทางปัญญาที่แท้จรงิออกมาได้อย่างแม่นย า เมื่อไม่สามารถคดิรายได้ตอบแทน
จากการสรา้งสรรค์ทรพัยส์นิทางปัญญาได้ วธิคีดิจากต้นทุนจงึไม่ใช่วธิทีี่เหมาะต่อการประเมนิ
มลูค่าทรพัยส์นิทางปัญญาเพื่อใชใ้นการขายหรอืโอนทรพัยส์นิทางปัญญาและไมเ่ป็นทีน่ิยม 

 
4.4.2 วิธีการเปรียบเทียบตลาด (Market Approach) 

 
วธินีี้เป็นการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทางปัญญา โดยอาศยัขอ้มูลราคาที่ได้จากการขาย

ทรพัย์สินทางปัญญากับทรพัย์สนิทางปัญญาลกัษณะเดยีวกนัในตลาดเดียวกัน การประเมนิ 
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แบบเปรยีบเทยีบตลาดจะเชื่อถือได้มากที่สุดก็ต่อเมื่อ เกิดการประเมนิมูลค่าในตลาดแข่งขนั
สมบูรณ์ที่ข้อมูลธุรกรรมไม่มกีารควบคุมคู่สญัญาจากปัจจยัอื่นนอกจากความสมคัรใจ (Arm’s 
Length Transaction) หากพบตลาดที่สมบูรณ์ แล้ว วิธีประเมินแบบเปรียบเทียบตลาด           
จะใหผ้ลลพัธท์ีด่ทีีสุ่ดเพราะเป็นวธิกีารประเมนิที่มพีืน้ฐานอยู่บนความจรงิ มตีรรกะและสามารถ 
ปรบัใชไ้ด้กบัทรพัยส์นิทางปัญญาทุกประเภท โดยเฉพาะวธินีี้สามารถใชไ้ดก้บัทุกวตัถุประสงค์
ในการประเมินมู ลค่ าท รัพ ย์สินทางปัญญ าไม่ ว่ า เพื่ อขาย  เพื่ อ ใช้ เป็ น หลักประกัน                  
หรอืเพื่อการโอนสทิธกิารใชป้ระโยชน์  

อย่างไรก็ตาม ตลาดสมบูรณ์สามารถเกดิขึน้ได้ยาก โดยเฉพาะในสงัคมที่มกีารผูกขาด
ทางการแข่งขนัมากอย่างในประเทศไทย131 ดงันัน้ แมว้่าวธิเีปรยีบเทยีบตลาดจะเป็นวธิทีีด่ทีีสุ่ด 
แต่เพราะความเป็นตลาดสมบูรณ์เกดิขึน้ไดย้าก วธินีี้จงึไมไ่ดร้บัความนิยมในแวดวงการประเมนิ
ทรพัยส์นิทางปัญญา  
 

4.4.3 วิธีการพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) 
 

วิธีการพิจารณาจากรายได้เป็นวิธีที่นิยมมากในแวดวงธุรกิจ การประเมินวิธีนี้            
จะใช้ สมมติฐาน เกี่ ย วกับ ราย ได้ที่ เกิด จากการใช้ท รัพ ย์สินท างปัญญ าในอนาคต                  
โดยวธิกีารพจิารณาจากรายได้มวีธิกีารประเมนิมูลค่าย่อยลงไปอีก ซึ่งความแตกต่างระหว่าง   
วิธีเหล่านี้  คือ วิธีที่ รายได้ น่าจะเกิดขึ้นโดยตรงจากทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อจ าแนก              
และแยกจากรายไดร้วมของสนิคา้หรอืกระบวนการ วธิหีลกั ๆ มดีงันี้  

1. วธิกีารออมอยา่งสม ่าเสมอ (Royalty Saving Income) 
2. วธิปีระเมนิจากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ (Incremental Income Method) 
3. วธิปีระเมนิจากรายไดท้ีม่ากเกนิปกต ิ(Excess Earning Method) 

 
นอกจากนี้  การประเมินโดยใช้วิธีประเมินจากรายได้ ต้องใช้ข้อมูลเพื่อน าไปใช้          

ในการประเมนิดงันี้  
 จ านวนรวมของกระแสรายไดใ้นอนาคต 
 อตัราการเตบิโตหรอืการเสื่อมถอยของกระแสรายไดใ้นอนาคต 
 เวลาในการประเมนิกระแสรายไดใ้นอนาคต 
แมก้ารประเมนิมลูค่าด้วยวธิกีารพจิารณาจากรายไดจ้ะไดร้บัความนิยมเพราะใชข้อ้มูล 

ทีภ่าคธุรกจิใชเ้พื่อการวางแผนธุรกจิอยู่แลว้ แต่การทีใ่ชข้อ้มลูเดยีวกนัมกัท าใหเ้กดิความสบัสน

                                                           

131. ศักดา ธนิตกุล, ค าอธิบายและกรณีศึกษาพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 
(กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพว์ญิญชูน, 2553).  
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ระหว่างการประเมนิมูลค่าขององค์กรและการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิทางปัญญา  อกีทัง้ข้อมูล    
ที่ใช้ในการประเมนิก็มคีวามแตกต่างกนัมาก เช่น กระแสรายได้ในอนาคตกับการเสื่อมถอย   
ของกระแสรายได้ในอนาคตท าให้ผลลพัธ์ของการประเมนิไม่เสถียร ทัง้นี้ผู้ประเมนิสามารถ
ปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลที่น ามาประเมินเพื่ อให้เกิดความเสถียรของผลลัพธ์มากขึ้น  
นอกจากนั ้นวิธีประเมินจากรายได้ยังท าให้ผู้ประกอบการสามารถเล็งเห็นถึงความเสี่ยง          
ในการประกอบธุรกจิไดแ้ละสามารถด าเนินการใหห้ลกีเลีย่งความเสีย่งเหล่านัน้ไดใ้นทีสุ่ด 

วิธีประเมินมูลค่าเหล่านี้  จะถูกน าไปต่อยอดเพื่อประยุกต์เป็นวิธีประเมินวิธีอื่น            
เช่น วิธีแยกผลก าไร (Profit-Split Approach) ที่ถูกพัฒนามาจากทฤษฎีว่าด้วยมูลค่ารวม       
กบัวธิเีขา้ถงึขอ้เทจ็จรงิบางอยา่ง หากวธิปีระเมนิมลูค่าขา้งตน้ไดถู้กน าไปเพิม่ตวัแปร หรอืปัจจยั
ที่เหมาะสมกับสภาพของทรพัย์สินทางปัญญานัน้  ๆ และวัตถุประสงค์ในการประเมินแล้ว     
การประเมนิก็จะสามารถสะท้อนมูลค่าของทรพัย์สนิทางปัญญาที่แท้จรงิ และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์กับการบงัคบัคดไีด้ซึ่งปรากฏในประเทศสหรฐัอเมรกิา ญี่ปุ่ น รวมทัง้ประเทศยุโรป    
ในบางประเทศ อาท ิเยอรมนี  
 
4.5 บทสรปุส าหรบัประเทศไทย 
 
 กฎหมายลม้ละลายเป็นกลไกส าคญัที่แสดงใหเ้หน็ถงึความยากง่ายในการประกอบธุรกจิ
จัดท าโดยธนาคารโลก กฎหมายล้มละลายที่มีประสิทธิภาพย่อมแสดงให้เห็นถึงอัตรา          
การได้ร ับช าระหนี้ คืนในอัตราที่สูง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระบบล้มละลายของไทย          
ดังที่วิเคราะห์ไว้ในบทที่ 3 กับกลุ่มประเทศตัวอย่างที่น ามาศึกษาจะพบว่าระบบกฎหมาย
ลม้ละลายของไทยมปีระสทิธภิาพทีด่อ้ยกว่าของต่างประเทศทีน่ ามาศกึษาทัง้ 4 ประเทศขา้งต้น 
ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายในเรื่องกระบวนการสืบค้นและติดตามทรพัย์สินของบุคคล         
โดยกลุ่มประเทศตัวอย่างทุกประเทศมีระบบฐานข้อมูลที่เป็นระบบกว่าของประเทศไทย         
และมกีารเชื่อมโยงขอ้มลูกบัหน่วยงานระหว่างกนัอย่างเป็นระบบทัว่ประเทศ  

จากการวเิคราะห์แนวทางการสบืคน้ของต่างประเทศทัง้สีป่ระเทศ ไดแ้ก่ สหรฐัอเมรกิา 
อังกฤษ ญี่ปุ่ น และมาเลเซียพบว่าปัจจยัส าคัญที่ส่งเสรมิต่ออัตราการได้รบัช าระหนี้ คืนคือ     
การมรีะบบฐานขอ้มลูทีม่คีวามครบถว้น มกีารเชื่อมโยงขอ้มลูต่าง ๆ กบัเลขประจ าตวัของบุคคล 
(เลขประกนัสงัคม) ฉะนัน้ อาจกล่าวไดว้่า นอกเหนือจากการปรบัปรุงบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย   
ที่เกี่ยวกับล้มละลายของไทยแล้ว การยกระดับกระบวนการรวบรวมและจดัการทรพัย์สิน      
ของบุคคลล้มละลายซึ่งเป็นพันธกิจหลักของกรมบังคบัคดียงัต้องอาศัยการสร้างฐานข้อมูล    
และระบบเทคโนโลยีสารสน เทศที่ มีการเชื่ อม โยงฐานข้อมูลของห น่วยงาน ต่ าง  ๆ                  
ทัง้สถาบนัการเงนิ กระทรวงทีเ่กีย่วขอ้งและผูป้ระกอบการเขา้ดว้ยกนั  
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บทท่ี 5 
กรณีศึกษากระบวนการสืบค้น ติดตาม  

และตรวจสอบทรพัยสิ์นของหน่วยงานภายในประเทศไทย 
 
 
 
5.1 บทน า  
 
 นอกเหนือจากการศกึษาวเิคราะหก์ารบงัคบัคดลีม้ละลายในต่างประเทศ และแนวปฏบิตัิ
ที่เป็นสากลดงักล่าวในบทที่ 4 การวจิยัเพื่อยกระดบักระบวนการรวบรวมและจดัการทรพัย์สนิ
ของบุคคลล้มละลายของไทยจ าเป็นต้องมคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบักระบวนการสบืค้น ตดิตามและ
ตรวจสอบทรพัย์สนิของหน่วยงานภายในประเทศอื่น ๆ ที่ส าคญั บทนี้จะกล่าวถึงการสบืค้น 
ติดตามและตรวจสอบทรพัย์สินของหน่วยงานภายในประเทศไทย 4 หน่วยงานที่ส าคัญ132 
ดงัต่อไปนี้  
 

 
(1) ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ  
(2) ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ  
(3) ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ และ  
(4) กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั  

 

 
 
 
 
 

                                                           

132. นอกเหนือจากหน่วยงานที่ได้น ามาศึกษา 4 หน่วยงานหลักดังกล่าว ยังมีหน่วยงานอีกหลาย
หน่วยงานภายในประเทศทีส่มควรมกีารพจิารณาศกึษาแนวทางปฏบิตัิต่อไปเพื่อน ามาเป็นฐานใน
การปรบัปรุงแนวปฏบิตัิของกรมบงัคบัคดใีนเรื่องการติดตาม สบืค้นและตรวจสอบทรพัย์สนิ อาท ิ
กรมศุลกากร กระทรวงการคลงั ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิเป็นตน้.  
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ในการศกึษาวเิคราะหจ์ะให้ความส าคญักบัการศกึษาวเิคราะหบ์ทบญัญตัแิห่งกฎหมาย  
ที่ให้อ านาจในการด าเนินงานของหน่วยงานดงักล่าว และกระบวนการภายในเพื่อใช้เป็นขอ้มูล
ประกอบการปรบัปรงุและยกระดบัการบงัคบัคดลีม้ละลายต่อไป  
 
5.2 กรณีศึกษาส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
 แห่งชาติ  
 
 แนวปฏบิตัิและกระบวนการในตรวจสอบ สบืค้นและวเิคราะห์ข้อมูลด้านทรพัยส์นิของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ หรอื ส านักงาน ป.ป.ช. 
(Office of the National Anti-Corruption Commission) ห น่ ว ย ง า น ท า ง ธุ ร ก า ร ข อ ง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีความส าคัญอย่างยิ่ง        
ในการน ามาพิจารณาเป็นฐานและกรอบแนวคิดที่จะใช้ในการยกระดบักระบวนการรวบรวม  
และจัดการทรพัย์สินของบุคคลล้มละลายของกรมบังคับคดี โดยองค์กร ป.ป.ช. เกิดขึ้น        
เป็นครัง้แรกเมื่อมกีารประกาศใช้รฐัธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. 2540 ซึ่งก าหนดให้มคีณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เป็นองค์กรอิสระตามรฐัธรรมนูญ มอี านาจหน้าที่เกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปราม  
การทุจรติและมสี านักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานทางธุรการที่มคีวามเป็นอสิระ 133 ทัง้ทางด้าน
การบรหิารงานบุคคล งบประมาณ และการด าเนินงานในลกัษณะต่างๆ ที่เกี่ยวกบัการป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติหรอืประพฤติมชิอบในวงราชการ การวเิคราะห์จะกล่าวถงึประวตัแิละ
ความเป็นมาขององคก์รป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตขิองไทย โครงสรา้งและอ านาจ
หน้าที่ ตลอดจนกระบวนการในการสบืคน้และตรวจสอบทรพัยส์นิ และขอ้กฎหมายทีใ่ห้อ านาจ
ในการด าเนินการดงักล่าวของ ส านกังาน ป.ป.ช.  
 
 5.2.1 ประวติัและความเป็นมา  
 
 ก่อนหน้ารฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติและประพฤติมชิอบในวงราชการ อาท ิกฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ.127 
พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการตุลาการ พ.ศ. 2471 พระราชบญัญตัคิณะกรรมการตรวจเงนิ

                                                           

133. ลักษณะของส านักงาน ป.ป.ช. แตกต่างจากส านักงานสงักัดฝ่ายบริหารอื่นๆ อาทิ ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (ส.ค.ก.) หรือส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตร ี(ส.ล.ค.) แต่คล้ายคลึงกับ
หน่วยงานทางธุรการของศาล อาทิ ส านักงานศาลรฐัธรรมนูญ ส านักงานศาลปกครอง ฯลฯ ดู
รายละเอยีดบทวเิคราะหไ์ดใ้น ปวรศิร เลศิธรรมเทว,ี ‘การควบคุมกฎหมายมใิหข้ดัต่อรฐัธรรมนูญใน
ประเทศไทย’ (2559) 64(6) รฐัสภาสาร, 7-31.  
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แผ่นดิน พ.ศ. 2476 พระราชกฤษฎีกาวิธีพิจารณาลงโทษข้าราชการและพนักงานเทศบาล
ผู้กระท าผดิหน้าที่หรอืหย่อนความสามารถ พ.ศ. 2490 หรอืพระราชบญัญตัิเรื่องราวรอ้งทุกข ์
พ.ศ. 2492 อันที่จริง วิว ัฒนาการเชิงสถาบันของ ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ช. สามารถ      
มองย้อนไปถึงช่วงปี พ.ศ. 2494 - พ.ศ. 2540 ซึ่งมีการจดัตัง้คณะกรรมการปฏิบัติราชการ   
ตามมตปิระชาชน ท าหน้าที่ในการรบัเรื่องรอ้งทุกขต่์างๆ ของราษฎร องคก์รดงักล่าวไดพ้ฒันา
กลายมาเป็นกรมตรวจราชการแผ่นดนิในปี พ.ศ. 2496  

กรมตรวจราชการแผ่นดินดังกล่าว ได้ถูกยุบไปในปี พ.ศ. 2503 โดยมีการแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัภาษีอากร หรอื “ก.ต.ภ.” ขึน้มาแทนทีภ่ายใต้พระราชบญัญตัิ
ตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากรและรายได้อื่นของรฐั  พ.ศ. 2503 ต่อมาภายหลัง      
การปฏิวัติรฐัประหารเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 มีการปรบัปรุงโครงสร้างและ      
การด าเนินงานของ ก.ต.ภ. เพื่อยกระดบัการบรหิารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพและ       
มคีวามคล่องตวัยิง่ขึน้ โดยรวม ก.ต.ภ. เข้ากบัส านักงานคณะกรรมการเรื่องราวรอ้งทุกขแ์ละ
ผูต้รวจราชการส านักนายกรฐัมนตร ีดว้ยการจดัตัง้ส านักงานคณะกรรมการตรวจและตดิตามผล
การปฏบิตัิราชการ ที่เรยีกว่า “ก.ต.ป.”134 ส านักงาน ก.ต.ป. ดงักล่าวมอี านาจหน้าที่ที่ส าคญั
เกี่ยวกับการปฏิบตัิงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ แบบแผนและนโยบายของรฐับาล กรณีนี้
รวมถงึการสบืสวน สอบสวนกรณีทุจรติและประพฤตมิชิอบ อย่างไรก็ตาม ก.ต.ป. เป็นอนัต้อง
ถูกยกเลิกไปเนื่ องจากเกิดเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยขึ้นในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 
2516135  
 องค์กรเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในวงราชการของไทยมาปรากฏ
อย่างเด่นชดัในสมยันายกรฐัมนตร ีสญัญา ธรรมศกัดิ ์ซึ่งมกีารจดัตัง้คณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติและประพฤติมชิอบในวงราชการ หรอื “คณะกรรมการ ป.ป.ป.”136 โดย
อาศยัอ านาจตามประกาศของคณะปฏวิตัขิอ้ 9(6) ฉบบัที ่218 ลงวนัที่ 29 กนัยายน พ.ศ. 2515 
มนีายกรฐัมนตรเีป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการ ป.ป.ป.ดงักล่าว เริม่มกีารปฏบิตัหิน้าที่
ตัง้แต่วนัที ่2 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 และในภายหลงัมกีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตัป้ิองกนัและ

                                                           

134. ประกาศของคณะปฏวิตัฉิบบัที ่314 ลงวนัที ่13 ธนัวาคม พ.ศ. 2515.  
135. ดู ปวรศิร เลิศธรรมเทว,ี รฐัธรรมนูญกบัการรบัรองและคุ้มครองสทิธิข ัน้พื้นฐานด้านสิง่แวดล้อม 

(กรุงเทพฯ: ส านักงานศาลรฐัธรรมนูญ, 2558) กล่าวถึงเหตุการณ์การเรยีกร้องประชาธปิไตยและ
พฒันาการของรฐัธรรมนูญในช่วง พ.ศ. 2515.  

136. ประกาศคณะปฏวิตัขิอ้ 9(6) ฉบบัที ่218 ลงวนัที ่29 กนัยายน พ.ศ. 2515.  
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ปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบในวงราชการ พ.ศ. 2518137 จงึก าหนดให้มสี านักงาน 
ป.ป.ป. ท าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานธุรการและสงักดัส านกันายกรฐัมนตร1ี38  
 จากคณ ะกรรมการ ป .ป .ป . สู่ คณ ะกรรมก าร ป .ป .ช . ภ าย ใต้ ร ัฐธ รรม นูญ                 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ก าหนดใหม้คีณะกรรมการ ป.ป.ช. ขึน้เป็นครัง้แรก โดยใหม้ี
ฐานะเป็นองค์กรอิสระตามรฐัธรรมนูญ ท าหน้าที่ส าคญัเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม    
การทุจรติ และต่อมาในวนัที ่17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2542 มกีารจดัตัง้ส านกังาน ป.ป.ช.139 ส่งผล
ให้ส านักงาน ป.ป.ป. ได้ถูกยุบเลกิไป นับตัง้แต่รฐัธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. 2540 คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มีสถานะเป็นองค์กรอิสระตามรฐัธรรมนูญโดยมีส านักงาน ป.ป.ช. ท าหน้าที่เป็น
หน่วยงานทางธุรการส่งเสรมิการปฏบิตัหิน้าทีเ่กี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรจิและ
ประพฤตมิชิอบในวงราชการทีด่ าเนินงานเรือ่ยมาจนถงึปัจจุบนั  
 
 5.2.2 โครงสร้างและอ านาจหน้าท่ี  
 
 ดงัได้กล่าวข้างต้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. มสีถานะเป็นองค์กรอิสระตามรฐัธรรมนูญ 
โดยมีส านักงาน ป.ป.ช. ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางธุรการให้แก่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. โครงสรา้งเชงิสถาบนัของ ป.ป.ช. แบ่งออกเป็น 2 ส่วนทีส่ าคญั กล่าวคอื  

(1) คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิซึง่ประกอบดว้ยกรรรมการ
จ านวน 9 คน และมอี านาจและหน้าทีท่ีส่ าคญัดงัต่อไปนี้  

 ไต่สวนขอ้เทจ็จรงิและสรุปส านวนพรอ้มทัง้ท าความเหน็เสนอต่อวุฒสิภา เกี่ยวกบั
การถอดถอนจากต าแหน่ง 

 ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปส านวนพร้อมทัง้ท าความเห็นส่งไปยงัอัยการสูงสุด     
เพื่อฟ้องคดต่ีอศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง เกี่ยวกบั
การด าเนินคดีอาญากับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 308 ของ
รฐัธรรมนูญ  

 ไต่สวนและวนิิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรฐัร ่ารวยผดิปรกติ กระท าความผดิฐานทุจรติ  
ต่อหน้าที ่หรอืกระท าความผดิต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรอืความผดิต่อต าแหน่ง
หน้าทีใ่นการยตุธิรรม  

 การตรวจสอบทรพัยส์นิและหนี้สนิ ตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญ 

                                                           

137. พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบในวงราชการ พ.ศ. 2518.  
138. พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประกาศของคณะปฏวิตัฉิบบัที ่216 ลงวนัที ่29 กนัยายน พ.ศ. 2515 

(ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2518.  
139. พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2542.  
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 ก าหนดหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งและชัน้หรอืระดบัของเจ้าหน้าที่  
ของรฐัทีจ่ะตอ้งยืน่บญัชแีสดงรายการทรพัยส์นิและหนี้สนิ 

 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้ สิน          
ของเจ้าหน้าที่ของรฐั และการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรพัย์สินและหนี้สิน     
ของผูด้ ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตร ี

 รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏบิตัหิน้าทีพ่รอ้มขอ้สงัเกตต่อคณะรฐัมนตร ี
สภาผู้แทนราษฎร และวุฒสิภา ทุกปี และน ารายงานออกเผยแพร่เสนอมาตรการ 
ความเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะต่อคณะรฐัมนตร ีรฐัสภา ศาล หรอืคณะกรรมการตรวจ
เงนิแผ่นดิน เพื่อให้มกีารปรบัปรุงการปฏิบตัิราชการ หรอืวางแผนงานโครงการ  
ของส่วนราชการ รฐัวสิาหกิจ หรอืหน่วยงานของรฐั เพื่อป้องกนัหรอืปราบปราม 
การทุจรติต่อหน้าที ่การกระท าความผดิต่อต าแหน่งหน้าทีร่าชการ หรอืการกระท า
ความผดิต่อต าแหน่งหน้าทีใ่นการยตุธิรรม  

 ด าเนินการส่งเรื่องใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อขอใหศ้าลมคี าสัง่หรอืค าพพิากษาให้
ยกเลกิหรอืเพกิถอนสทิธหิรอืเอกสารสทิธทิีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัไดอ้นุมตัหิรอือนุญาตให้
สทิธิประโยชน์หรอืออกเอกสารสิทธิแก่บุคคลใดไปโดยมชิอบด้วยกฎหมายหรอื
ระเบยีบของทางราชการอนัเป็นเหตุใหเ้สยีหายแก่ทางราชการ  

 ด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับ    
ความซื่อสตัยส์ุจรติ 

 ใหค้วามเหน็ชอบในการแต่งตัง้เลขาธกิาร 
 แต่งตัง้บุคคลหรอืคณะบุคคลเพื่อปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 ด าเนินการอื่นตามที่พระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ หรอืกฎหมายอื่นก าหนด140  
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มวีาระการด ารงต าแหน่ง 9 ปี นับแต่วนัที่พระมหากษัตรยิท์รง

แต่งตัง้ และด ารงต าแหน่งไดเ้พยีงวาระเดยีว  
(2) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ซึ่งเป็น

ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเป็นหน่วยงานที่มคีวามเป็นอิสระมฐีานะ
เทียบเท่ ากรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตเิป็นผู้บงัคบับญัชาขึน้ตรงต่อประธาน
กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิโดยมสี านกังานประจ าจงัหวดัทัว่ประเทศ  

                                                           

140. มาตรา 19 แห่งพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
พ.ศ. 2542.  
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ภาพท่ี 4 โครงสรา้งของส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ 
 

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 

ส านักงาน ป.ป.ช. 
 

เลขาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านกังานเลขาธกิาร 

กลุ่มงานประสานการบรหิารเชงิยุทธ์ ศนูยบ์รหิารงาน ป.ป.ช. จงัหวดั 

ส่วนภารกิจหลกั ส่วนปฏบิตักิารพืน้ที่ ส่วนภารกจิสนบัสนุน 

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติประจ าจงัหวดั 

ส านกังาน ป.ป.ช. ประจ าจงัหวดั กลุ่มอ านวยการ 

 ส านกับรหิารงานกลาง 
 ส านกันโยบายและยุทธศาสตร์ 
 ส านกับรหิารทรพัยากรบุคคล 
 ส านกับรหิารงานคลงั 
 ส านกัประชาสมัพนัธ์  
 ส านกัอ านวยการคณะกรรมการ 

กลุ่มวิชาการ 

 ส านกักฎหมาย  
 ส านกัการต่างประเทศ  
 ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ  
 สถาบนัการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ
สญัญา ธรรมศกัดิ ์ 

 ศนูยว์จิยัเพื่อต่อตา้นการทุจรติ
ป๋วย อึง้ภากรณ์  

กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมจริยธรรม 
คณุธรรม และป้องกนัการทุจริต 

 ส านกัมาตรการป้องกนัทุจรติ 
 ส านกัป้องกนัการทุจรติภาค

การเมอืง  
 ส านกัป้องกนัการทุจรติภาครฐั 
 ส านกัป้องกนัการทุจรติภาค

รฐัวสิาหกจิ  
 ส านกัป้องกนัการทุจรติภาค

ประชาสงัคมและการพฒันา
เครอืขา่ย  

 ศนูยก์ ากบัดแูลการจดัซือ้จดัจา้ง
ภาครฐั  

กลุ่มภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต 

 ส านกัไต่สวนการทุจรติภาคการเมอืง 1 
 ส านกัไต่สวนการทุจรติภาคการเมอืง 2  
 ส านกัไต่สวนการทุจรติภาคการเมอืง 3  
 ส านกัไต่สวนการทุจรติภาคการเมอืง 4 
 ส านกัไต่สวนการทุจรติภาครฐั 1 
 ส านกัไต่สวนการทุจรติภาครฐั 2 
 ส านกัไต่สวนการทุจรติภาครฐั 3 
 ส านกัไต่สวนการทุจรติภาครฐัวสิาหกจิ 
 ส านกัการขา่วและกจิการพเิศษ 
 ส านกัคด ี 

กลุ่มภารกิจด้านตรวจสอบทรพัยสิ์น 

 ส านกัตรวจสอบทรพัยส์นิภาคการเมอืง 
 ส านกัส่งเสรมิการตรวจสอบทรพัยส์นิ

ภาคการเมอืงส่วนทอ้งถิน่  
 ส านกัตรวจสอบทรพัยส์นิภาครฐัและ

รฐัวสิาหกจิ  
 ส านกัทะเบยีนและพฒันาระบบ

ตรวจสอบ  
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 5.2.3 ขัน้ตอนการด าเนินงานและกระบวนการสืบค้นของ ป.ป.ช.  
 
 ส าหรบัขัน้ตอนการด าเนินงานและกระบวนการในการสบืค้นและตรวจสอบข้อมูลของ 
ป.ป.ช. สามารถแบ่งพจิารณาไดเ้ป็น 2 กรณี กล่าวคอื (1) กรณีรบัเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติ และ 
(2) กรณีการตรวจสอบบัญชีทรพัย์สินและหนี้สินของผู้มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรพัยส์นิและหนี้สนิต่อ ป.ป.ช.  
 
 (1) กรณีรบัเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจหน้าที่รบัเรื่องร้องเรยีนเพื่อด าเนินการไต่สวนและ
วนิิจฉัยผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงทัง้ในระดบัชาติและระดบัท้องถิน่ รวมตลอดทัง้เจา้หน้าที่
ของรฐัตัง้แต่ผู้บรหิารระดบัสูง หรอืข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งตัง้แต่ผู้อ านวยการกองขึ้นไป 
รวมทัง้ด าเนินการกบัผูท้ี่ร่วมกระท าความผดิกบัผูด้ ารงต าแหน่งดงักล่าว อย่างไรกต็าม ส าหรบั
ขา้ราชการที่ด ารงต าแหน่งต ่ากว่าผูอ้ านวยการกองอยู่ภายใต้อ านาจของคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติในภาครฐั หรอื ป.ป.ท.  
 การร้องเรยีนอาจเกิดขึ้นใน 3 ลกัษณะส าคญั ได้แก่ (1) การร้องเรยีนโดยปรากฏชื่อ    
ผู้รอ้งเรยีน (2) การรอ้งเรยีนที่ปกปิดชื่อผู้รอ้งเรยีน กรณีนี้เพื่อเป็นการป้องกนัความปลอดภยั
ของผูแ้จง้ขอ้มลูจากผูม้อีทิธพิล และ (3) การรอ้งเรยีนทีเ่ป็นบตัรสนเท่ห ์ในทางปฏบิตั ิป.ป.ช.จะ
รบัเรือ่งไวพ้จิารณาและตรวจสอบว่ามมีลูความจรงิหรอืไม ่ 
 ส าหรบัการทุจรติที่ ป.ป.ช. มอี านาจด าเนินการแบ่งออกเป็นการทุจรติใน 3 ลกัษณะ 
กล่าวคอื  
 ประการแรก กรณีการทุจรติต่อต าแหน่งหน้าที่ของเจา้หน้าที่ของรฐัอนัเป็นความผดิ
ตามประมวลกฎหมายอาญา โดยการทุจรติดังกล่าวจะต้องเป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการ (มาตรา 147-166) ดงัที่ปรากฏในหมวด 2 ลกัษณะ 2 ความผดิเกี่ยวกบัการปกครอง 
และความผดิเกีย่วกบัการยตุธิรรม (มาตรา 167-205)  
 ประการท่ีสอง กรณีร ่ารวยผิดปกติ หรอืมีทรพัย์สินเพิ่มขึ้น กรณีนี้ยงัหมายความ
รวมถงึการมหีนี้สนิลดลงมาก  
 ประการท่ีสาม กรณีที่เข้าข่ายความผดิตามพระราชบญัญัติว่าด้วยความผดิเกี่ยวกบั
การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2542  
 จากลกัษณะของการทุจรติที ่ป.ป.ช. มอี านาจด าเนินการพจิารณาไต่สวนหาขอ้เทจ็จรงิ 
จะเหน็ได้ว่าบุคคลที่มสีทิธถิูกตรวจสอบโดย ป.ป.ช. อาจเป็นได้ทัง้กรณีนักการเมอืงระดบัชาติ
และระดบัทอ้งถิน่ และเจา้หน้าทีข่องรฐั 
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 เมื่อได้รบัเรื่องรอ้งเรยีนกรณีการทุจรติดงักล่าวแล้ว กระบวนการจะเข้าสู่การแสวงหา
ขอ้เทจ็จรงิ ในชัน้น้ีเจา้พนักงาน ป.ป.ช. จะด าเนินการสบืคน้ ตรวจสอบและวเิคราะหข์อ้รอ้งเรยีน
ว่ามีมูลหรือไม่โดยยงัไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา การด าเนินงานดังกล่าว  คล้ายคลึงกับของ       
เจา้พนักงานสอบสวน กล่าวคอื เจ้าพนักงาน ป.ป.ช. มอี านาจในการเรยีกให้ผู้เกี่ยวขอ้งมาให้
ปากค า เอกสารหรอืวัตถุพยานซึ่งเป็นอ านาจส าคัญในการแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อใช้       
ในการวเิคราะหข์อ้มลูประกอบการพจิารณาประเดน็แห่งคด ีอนัจะเหน็ไดว้่าเจา้พนกังาน ป.ป.ช. 
มอี านาจตามกฎหมายในการแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีนี้จงึแตกต่างจากขอบเขตอ านาจของ     
เจา้พนกังานบงัคบัคดแีละเจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัยด์งัทีว่เิคราะหใ์นบทที ่3 อยา่งชดัเจน  
 เมือ่ไดว้เิคราะหข์อ้มลู พยานหลกัฐานทีเ่พยีงพอต่อการท าความเหน็กรณเีรือ่งรอ้งเรยีน  
เจา้พนกังาน ป.ป.ช. ซึง่อาจเกดิขึน้ไดใ้น 3 กรณ ีไดแ้ก่  

(1) เหน็ว่าเรือ่งรอ้งเรยีนมีมลู จะเสนอเรือ่งตามล าดบัขัน้ต่อไป  
(2) เห็นว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลจริงแต่เป็นเร่ืองเล็กน้อย จะส่งเรื่องให้ต้นสังกัด

พจิารณาด าเนินการหรอืสัง่ลงโทษทางวนิัยต่อไป และ  
(3) เหน็ว่าเรื่องรอ้งเรยีนดงักล่าวไม่มีมูล ส่งผลใหข้อ้รอ้งเรยีนเป็นอนัตกไป กรณีนี้อาจ

เกดิจากกรณอียูน่อกเหนือเขตอ านาจของ ป.ป.ช. หรอืเป็นเรือ่งความผดิทางวนิยั  
ในการท าความเห็น ป.ป.ช. จะด าเนินการตามล าดับขัน้ โดยเจ้าพนักงาน ป.ป.ช. 

เจา้ของเรื่องจะเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพจิารณาและเสนอต่อคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติแห่งชาตพิจิารณาด าเนินการต่อไป  
 
 (2) กรณีการตรวจสอบบญัชีทรพัยสิ์นและหน้ีสิน 
 

กรณีนี้เป็นการตรวจสอบบัญชีทรพัย์สินและหนี้สินของผู้มหีน้าที่ต้องยื่นบญัชีแสดง
รายการทรพัยส์นิและหนี้สนิต่อ ป.ป.ช. โดยผูม้หีน้าทีย่ ืน่บญัชแีสดงรายการทรพัยส์นิและหนี้สนิ
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบดว้ย  

1) ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีต าแหน่งทางการเมือง
หลากหลายต าแหน่งแบ่งไดเ้ป็นกลุ่มดงันี้  
- นายกรฐัมนตร ี 
- รฐัมนตร ี 
- สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร  
- สมาชกิวุฒสิภา  
- ข้าราชการการเมอืงอื่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการการเมอืงและ

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร อาทิ ที่ปรึกษา
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นายกรฐัมนตร ีที่ปรกึษารองนายกรฐัมนตร ีที่ปรกึษารฐัมนตร ีผู้ว่าราชการ
กรงุเทพมหานคร ฯลฯ  

- ข้าราชการรฐัสภาฝ่ายการเมอืงตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่าย
รฐัสภา อาท ิทีป่รกึษาประธานรฐัสภา ทีป่รกึษาประธานวุฒสิภา ฯลฯ  

- ผู้บรหิารท้องถิน่ รองผู้บรหิารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บรหิารท้องถิน่และสมาชกิสภา
ท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด
โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา  

- สมาชกิสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ 
2) เจา้หน้าทีข่องรฐั ประกอบดว้ย เจา้หน้าทีข่องรฐัตามมาตรา 39 แห่งพระราชบญัญตัิ

ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2542 และ
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ เรื่อง ก าหนด
ต าแหน่งของเจา้หน้าที่ของรฐัซึ่งจะต้องยื่นบญัชแีสดงรายการทรพัยส์นิและหนี้สนิ 
อาท ิประธานศาลฎกีา อยัการสงูสุด กรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ผูต้รวจการแผ่นดนิ 
กรรมการการเลอืกตัง้ ฯลฯ นอกเหนือจากบุคคลดงักล่าวผู้มหีน้าที่ต้องยื่นบญัชี
แสดงรายการทรพัย์สนิและหนี้สนิยงัหมายความรวมถึง ผู้ด ารงต าแหน่งระดบัสูง
ตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ อาทิ 
หวัหน้าส่วนราชการระดบักระทรวง ทบวง หรอืกรม กรรมการและผู้บรหิารสูงสุด
ของรฐัวสิาหกจิ หรอืหวัหน้าหน่วยงานอสิระตามรฐัธรรมนูญที่มฐีานะเป็นนิตบิุคคล 
หรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่ นตามที่มีกฎหมายบัญญัติ  และเจ้าห น้าที่ของรัฐที่
คณ ะกรรมการ ป.ป.ช . ก าหนด ตามมาตรา 40(1) และมาตรา 40(2) แห่ ง
พระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
พ.ศ. 2542  

โดยผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงจะต้องยื่นบญัชแีสดงรายการทรพัย์สนิและหนี้สนิ 3 
ครัง้ ดงันี้ (1) กรณีเขา้รบัต าแหน่ง (2) กรณพีน้จากต าแหน่ง และ (3) กรณีพน้จากต าแหน่งครบ
หนึ่งปี และส าหรบัเจา้หน้าที่ของรฐัที่ไม่ใช้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด  

ผู้มหีน้าที่ยื่นบญัชทีรพัย์สนิและหนี้สนิที่ต้องแสดงรายการทรพัยส์นิและหนี้สนิของตน 
และรวมทัง้ของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะที่มอียู่จรงิทัง้ในประเทศและต่างประ เทศ 
และรวมถึงทรพัย์สนิที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรอืดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่าโดย
ทางตรงหรอืทางอ้อม กรณีนี้จะต้องมหีนังสอืรบัรองจากผู้ครอบครองหรอืผู้ถือครองแทนว่า
ทรพัย์สินดังกล่าวเป็นของผู้ยื่น คู่สมรส หรอืบุตรที่ย ังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย จะเห็นได้ว่า        
ทัง้ทรพัยส์นิและหนี้สนิถือเป็นปัจจยัส าคญัของการตรวจสอบและด าเนินงานของ ป.ป.ช. เป็น
ส าคญั  
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 ส าหรบักระบวนการตรวจสอบและสบืค้นขอ้เท็จจรงิ เจา้พนักงาน ป.ป.ช. จะวเิคราะห์
จากบญัชรีายการแสดงทรพัยส์นิและหนี้สนิทีย่ ื่นไว ้และตรวจสอบความถูกต้องกบัทรพัยส์นิและ
หนี้สินที่แท้จริงว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ ในการตรวจสอบเจ้าพนักงาน ป.ป.ช. ให้
ความส าคญักบัรายไดแ้ละรายจา่ยดงัต่อไปนี้  
 
รายได้  
รายไดป้ระจ า เงนิเดอืน ค่าจา้ง ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม เป็นตน้  
รายไดจ้ากทรพัยส์นิ ค่าเช่า ดอกเบีย้ เงนิปันผล เป็นตน้ 
รายไดจ้ากการรบัให/้จ าหน่ายทรพัยส์นิ  การรบัมรดก รบัใหข้ายทรพัยส์นิ เป็นตน้ 
รายไดอ้ื่นๆ  เงนิค่านายหน้า เงนิรางวลั โบนสั เป็นตน้ 
รายจ่าย  
รายจา่ยประจ า  ค่าใชจ้า่ยอุปโภคบรโิภค ค่าผ่อนบา้น-รถ เป็นตน้ 
รายจา่ยอื่นๆ  ค่าใชจ้า่ยในการท่องเทีย่ว เงนิบรจิาค เป็นตน้ 
 
 จะเห็นได้ว่า ข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่เจ้าพนักงาน ป.ป.ช. จะต้องพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้องของบญัชทีรพัย์สนิและหนี้สนิเกี่ยวพนักบัองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่มคีวาม
หลากหลายสรปุภาพรวมในการตรวจสอบแหล่งขอ้มลูไดด้งันี้  
 

ประเภททรพัยสิ์นและหน้ีสิน หน่วยงาน/องคก์รท่ีเก่ียวข้อง 
ทรพัยส์นิทีเ่ป็นตวัเงนิ ธนาคารต่างๆ สถาบันทางการเงนิ หรอืผู้ประกอบ

อาชีพที่ เกี่ยวกับการเงินในลักษณะต่างๆ ที่มิใช้
สถาบนัการเงนิ  

ทีด่นิ  กรมที่ดนิ หรอืผู้ประกอบอาชพีเกี่ยวกบันายหน้าหรอื
ตวัแทนซือ้ขายอสงัหารมิทรพัย ์ 

ทรพัยส์นิประเภทรถยนต ์ กรมการขนส่ง หรอืผู้ประกอบอาชพีค้าหรอืให้เช่าซื้อ
รถยนต ์  

หุน้ หรอืตราสารหุน้ สถาบนัทางการเงนิ หรอืผูป้ระกอบอาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง  
ทองค า อญัมณ ีเพชรพลอย ฯลฯ  ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการค้าทองค า อัญมณ ี

เพชรพลอยหรอืเครือ่งประดบัทีป่ระดบัดว้ยอญัมณ ี 
เครือ่งประดบั  ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ประกอบอาชีพค้า

ของเก่า 
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 ดังได้กล่าวข้างต้น เจ้าพนักงาน ป.ป.ช. มีอ านาจตามกฎหมายในการเรียกให้
ผูเ้กีย่วขอ้งมาใหถ้้อยค า ส่งเอกสารหรอืวตัถุพยานเพื่อใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูความถูกต้องของ
รายการทรพัยส์นิและหนี้สนิ ส่งผลใหก้ารเขา้ถงึแหล่งข้อมลูของเจา้พนักงาน ป.ป.ช. ไดง้่ายกว่า
ของเจา้พนกังานบงัคบัคดแีละเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัยท์ีว่เิคราะหใ์นบทที ่3 อย่างชดัเจน กรณี
เรือ่งบทบญัญตัขิองกฎหมายทีใ่หอ้ านาจในการเขา้ถงึขอ้มลูเป็นประเดน็ทีต่อ้งพจิารณาต่อไป  
 
5.3 กรณีศึกษาส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  
 

ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ หรอื ส านักงาน ปปง. 141 (Anti-Money 
Laundering Office) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ส าคัญอีกหน่วยงานที่สมควรน ามาพิจารณา       
เป็นแนวทางในการตรวจสอบและสบืคน้ทรพัยส์นิในคดลีม้ละลายของกรมบงัคบัคด ีโดยประเดน็    
ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิจะอยู่ภายใต้การดูแลของส านักงาน ปปง.    
ซึง่เป็นหน่วยงานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 
โดยมีเลขาธิการ ปปง. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว         
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ขึน้ตามค าแนะน าของคณะรฐัมนตรแีละไดร้บัความเหน็ชอบ
จากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒสิภา ท าหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทัว่ไปซึ่งราชการของส านักงาน 
และเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการในส านกังาน  
 ส านักงาน ปปง. ดูแลให้มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน รวมทัง้เป็นหน่วยงานตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ         
การฟอกเงนิในหน้าที่ของหน่วยงานวางหลกัเกณฑ ์(Regulator) โดยมบีทบาทในการศกึษาหา
มาตรการในการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงนิ และมีฐานะเป็นฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (คณะกรรมการ ปปง.) ส่วนในฐานะของ
หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement) ส านักงาน ปปง. มีอ านาจหน้าที่ในการ
ตรวจสอบและด าเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมหรอืทรพัย์สินที่เกี่ ยวข้องกับการกระท าความผิด   
ฐานฟอกเงนิตามมติของคณะกรรมการธุรกรรม ตลอดจนดูแลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัต ิ    
ตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิดงักล่าว  

ส านักงาน ปปง. มีอ านาจและหน้าที่ที่ส าคญัดังที่ปรากฏภายใต้มาตรา 40 (1) แห่ง
พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 ดงันี้  

1. ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามมตขิองคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ
และคณะกรรมการธุกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม        

                                                           

141. ภาพรวมการด าเนินงาน โครงสร้างอ านาจหน้าที่และผลการด าเนินงานของส านักงานป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ available at <http://www.amlo.go.th/index.php/th/>.  
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การฟอกเงนิ รวมทัง้งานเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม    
การฟอกเงนิ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิแต่งตัง้ และปฏบิตังิานธุรการอื่น  

2. รบัรายงานและแจ้งการตอบรับรายงานการท าธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย       
การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ รวมทัง้การรบัรายงานหรอืขอ้มูลเกี่ยวกบั
การท าธุรกรรมทีไ่ดม้าโดยทางอื่น 

3. รบัหรอืส่งรายงานหรอืข้อมูลเกี่ยวกบัการท าธุรกรรมเพื่อปฏบิตัิการตามกฎหมาย 
ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิหรอืกฎหมายอื่น 

4. เกบ็ รวบรวม ตดิตาม ตรวจสอบ ศกึษา วเิคราะห ์และประมวลผลการรายงานและ
ขอ้มลูต่างๆ เกีย่วกบัการท าธุรกรรม 

5. เก็บรวบรวมพยานหลกัฐานเพื่อด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด ยดึ อายดั และ
บริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปราม           
การฟอกเงนิ 

6. เผยแพร่ความรู้และจัด ฝึกอบรมในด้าน ต่างๆ ที่ เกี่ ยวกับการด าเนินการ           
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ หรอืช่วยเหลอืหรอื
สนบัสนุนทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนใหม้กีารเผยแพรค่วามรูแ้ละจดัฝึกอบรมดงักล่าว 
รวมทัง้เป็นศูนยก์ลางความร่วมมอืและส่งเสรมิเกี่ยวกบัการให้ขอ้มูลหรอืสนับสนุน
ในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศ 

7. ปฏิบัติการอื่ นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้ เป็นหน้าที่ของส านักงานหรือ         
ตามทีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงยตุธิรรมหรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย142 

การวเิคราะห์กรณีส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ จะให้ความส าคญักบั
กระบวนการในการสบืคน้และตรวจสอบของส านักงาน ปปง. เพื่อน ามาเป็นฐานในการวเิคราะห์
เปรยีบเทยีบกบักรมบงัคบัคด ีดงัรายละเอยีดต่อไปนี้  
 
 5.3.1 ผูท่ี้ถกูตรวจสอบ  
 
 ปปง. มอี านาจในการตรวจสอบผู้ต้องสงสยักระท าความผดิฐานฟอกเงนิ โดยผู้ที่อยู่ใน
ขา่ยของการกระท าความผดิฐานฟอกเงนิจะตอ้งเป็นผูท้ีม่ลีกัษณะดงัต่อไปนี้  

                                                           

142. มาตรา 40 แก้ไขเพิม่เติมโดย มาตรา 18 แห่งพระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551.  
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(1) โอน รบัโอน หรอืเปลีย่นสภาพทรพัยส์นิทีเ่กี่ยวกบัการกระท าความผดิเพื่อซุกซ่อน
หรอืปกปิดแหล่งที่มาของทรพัยส์นินัน้ หรอืเพื่อช่วยเหลอืผูอ้ื่นไม่ว่าก่อน ขณะหรอื
หลงัการกระท าความผดิ  

(2) กระท าด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรอือ าพรางลกัษณะที่แท้จรงิการได้มาแหล่ง
ที่ตัง้ การจ าหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรพัย์สินที่เกี่ยวกับการกระท า
ความผดิ  

(3) ไดม้า ครอบครองหรอืใชท้รพัยส์นิโดยรูใ้นขณะทีไ่ดม้า ครอบครองหรอืใชท้รพัยส์นิ
ดงักล่าวว่าเป็นทรพัยส์นิทีเ่กีย่วกบัการกระท าความผดิ143  

จะเห็นได้ว่า ความผิดฐานฟอกเงนิ มคีวามหมายครอบคลุมถึง ตวัผู้กระท าความผิด 
ผูส้นบัสนุนการกระท าความผดิ ผูใ้หค้วามช่วยเหลอืกระท าความผดิดว้ย  
 
 5.3.2 การด าเนินการในทางแพ่งและทางอาญา   
 
 ความผดิฐานฟอกเงนิเป็นความผดิทัง้ทางแพ่งและทางอาญา ซึ่งการด าเนินการต่าง ๆ 
ในคดกีารฟอกเงนิจงึมแีนวทางทีแ่ตกต่างกนัสรุปไดด้งันี้  
 กรณีทางอาญา เจ้าพนักงานจะตรวจสอบการกระท าความผิดว่าครบองค์ประกอบ
ความผดิตามมาตรา 5 หรอืไม่ หากพบว่าเป็นการกระท าที่ครบองค์ประกอบความผดิฐานฟอก
เงนิจะตอ้งส่งเรือ่งใหแ้ก่เจา้พนกังานสอบสวนเพื่อด าเนินคดใีนทางอาญาต่อไป 
 กรณีทางแพ่ง จะแตกต่างจากกรณีทางอาญา กรณีนี้จะเป็นการพจิารณาเพื่อยดึหรอื
อายดัทรพัย์สิน โดยทรพัย์สนิที่สามารถอายดัได้จะต้องเป็นทรพัย์สนิที่ได้มาจากการกระท า
ความผดิมูลฐานเท่านัน้ (ความผดิฐานฟอกเงนิ) โดยทรพัย์สนิที่ เกี่ยวกบัการกระท าความผิด 
หมายความครอบคลุมถึง เงนิหรอืทรพัยส์นิที่ได้มาจากการกระท าซึ่งเป็นความผดิมูลฐานหรอื
ความผดิฐานฟอกเงนิ หรอืจากการสนับสนุนหรอืช่วยเหลอืการกระท าที่เป็นความผดิมูลฐาน 
หรอืความผดิฐานฟอกเงนิ และรวมถึงเงนิหรอืทรพัย์สนิที่ได้ใช้หรอืมไีว้ใช้หรอืสนับสนุนการ
กระท าความผดิมูลฐานหรอืการฟอกเงนิด้วย ทัง้นี้ กฎหมายยงัให้รวมถึงดอกผลของเงนิหรอื
ทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการกระท าความผดิดว้ย144  

กรณีทีม่กีารจ าหน่ายจา่ยโอนทรพัยส์นิไปแลว้ กฎหมายยงัใหอ้ านาจ ปปง. ในการอายดั
ทรพัยส์นิดงักล่าวได้ โดยมาตรา 3 พระราชบญัญัตป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 

                                                           

143. มาตรา 5 แก้ไขเพิม่เติมโดย มาตรา 18 แห่งพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551.  

144. มาตรา 3 แก้ไขเพิม่เติมโดย มาตรา 18 แห่งพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551.  
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2542 บัญญัติไว้ว่า “ทรพัย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด หมายความรวมถึงเงินหรือ
ทรพัยส์นิทีไ่ดม้าจากการจ าหน่าย จา่ย โอนดว้ยประการใดๆ ซึง่เงนิหรอืทรพัยส์นิทีเ่กี่ยวกบัการ
กระท าความผดิด้วย”145 ทัง้นี้ ในทางปฏบิตัเิจา้พนักงาน ปปง. จะพจิารณาว่าทรพัยส์นิที่มกีาร
จ าหน่าย จา่ยโอนไปแลว้ผูร้บัมคีวามเกีย่วพนักบัผูก้ระท าความผดิมลูฐานหรอืไม ่หรอืผูร้บัทีเ่ป็น
บุคคลภายนอกไดรู้ห้รอืทราบว่าทรพัยส์นินัน้เกีย่วขอ้งกบัการกระท าความผดิ  

กรณีนี้แสดงให้เห็นถึง ความแตกต่างระหว่างส านักงาน ปปง. กับกรมบังคับคดี ที่
กฎหมายให้อ านาจในการอายดัทรพัย์สนิจากการกระท าความผิดฐานฟอกเงนิของ ปปง. ไว้
อย่างกว้างขวาง แตกต่างจากการยกัย้าย ถ่ายเถทรพัยส์นิของบุคคลล้มละลายที่เจ้าพนักงาน
พทิกัษ์ยงัมอี านาจอายดัทรพัยส์นิที่จ ากดัตามกฎหมายดงัที่วเิคราะห์ในบทที่ 3 ขา้งต้น สาเหตุ
หนึ่งอาจเป็นเพราะลกัษณะของความผิดฐานฟอกเงนิกับการล้มละลายมีความแตกต่างกัน 
ประเดน็เรื่องอ านาจในการสัง่อายดัทรพัยส์นิที่มกีารจ าหน่าย จ่าย โอนเป็นอกีประเดน็ทีส่มควร
พจิารณาต่อไป  
 
 5.3.3 กระบวนการสืบค้นและตรวจสอบข้อมลู   
 
 กระบวนการสืบค้นและตรวจสอบข้อมูลของ ปปง. เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
มากกว่าของกรมบังคับคดี สาเหตุส าคญัเป็นเพราะบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้อ านาจแก่     
เจา้พนักงาน ปปง. ในการเขา้ถึงข้อมูลต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าที่และสามารถสบืค้น
ขอ้มลูเบือ้งต้นไดจ้ากฐานขอ้มูลของ ปปง. ที่ไดร้วบรวมและจดัท าไว ้นอกจากนี้ กฎหมายยงัให้
อ านาจเจ้าพนักงาน ปปง. ในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการสืบค้น 146 และบางกรณีกฎหมายยงั
ก าหนดให้ผู้ประกอบอาชพีบางประเภทมหีน้าที่ต้องรายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงาน ปปง. 
ซึง่ประกอบดว้ย  

1. ผูป้ระกอบอาชพีเกี่ยวกบัการด าเนินการ การใหค้ าแนะน า หรอืการเป็นทีป่รกึษาใน
การท าธุรกรรมทีเ่กีย่วกบัการลงทุนหรอืการเคลื่อนยา้ยเงนิทุน  

2. ผู้ประกอบอาชพีค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองค า หรอืเครื่องประดบัที่ตกแต่งและ
ประดบัดว้ยอญัมณ ีเพชรพลอยหรอืทองค า  

3. ผูป้ระกอบอาชพีคา้หรอืใหเ้ช่าซือ้รถยนต ์ 
4. ผูป้ระกอบอาชพีเกีย่วกบันายหน้าหรอืตวัแทนซือ้ขายอสงัหารมิทรพัย ์ 

                                                           

145. มาตรา 3 แก้ไขเพิม่เติมโดย มาตรา 18 แห่งพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551.  

146. มาตรา 38 และมาตรา 48 แกไ้ขเพิม่เตมิโดย มาตรา 18 แห่งพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปราม
การฟอกเงนิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551.  
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5. ผูป้ระกอบอาชพีคา้ของเก่าตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการขายทอดตลาดและ
คา้ของเก่า  

6. ผูป้ระกอบอาชพีเกี่ยวกบัสนิเชื่อส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบัส าหรบัผูป้ระกอบธุรกจิ
ทีม่ใิช่สถาบนัการเงนิ  

7. ผูป้ระกอบอาชพีเกีย่วกบับตัรเงนิอเิลก็ทรอนิกสท์ีม่ใิช่สถาบนัการเงนิ  
8. ผูป้ระกอบอาชพีเกีย่วกบับตัรเครดติทีม่ใิช่สถาบนัการเงนิ และ  
9. ผูป้ระกอบอาชพีเกีย่วกบัการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์ 
ขอ้มูลที่ได้จากผู้ประกอบอาชพีทัง้ 9 ประเภทดงักล่าวข้างต้น จงึเป็นข้อมูลพื้นฐานที ่

ปปง. สามารถใช้เป็นฐานในการสบืค้นและตรวจสอบทรพัยส์นิของผู้ต้องสงสยั และเป็นเหตุผล
หนึ่งที่ส่งผลต่อกระบวนการภายในของส านักงาน ปปง. ในการด าเนินงาน กรณีนี้สมควรที่จะ
น าไปพจิารณาปรบัใชก้บัการด าเนินงานของกรมบงัคบัคด ีอนัจะไดก้ล่าวไวใ้นบทที ่6 ต่อไป  
 
 5.3.4 ข้อมลูพื้นฐานท่ี ส านักงาน ปปง. สืบค้นและตรวจสอบ 
 
 ส าหรับข้อมูลที่ส านักงาน ปปง. ให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกในการสืบค้นและ
ตรวจสอบสรปุไดด้งัตารางต่อไปนี้  
 

ทรพัยสิ์น แหล่งข้อมูลท่ีใช้ตรวจสอบ หมายเหต ุ
เงนิสด ธนาคารและสถาบนัการเงนิ  ตรวจสอบการบญัชเีงนิฝาก  
บา้น/ทีด่นิ หรอือสงัหารมิทรพัย ์ กรมทีด่นิ  ตรวจสอบการถอืครองทีด่นิ/

อสงัหารมิทรพัย ์ 
รถยนต ์หรอืยานพาหนะ  กรมการขนส่ง หรอืผู้ประกอบอาชีพ

เกีย่วกบัการคา้หรอืเช่าซือ้รถยนต ์ 
ตรวจสอบการถอืครอง
ทะเบยีนรถยนต/์
ยานพาหนะ 

หลกัทรพัย ์ ศนูยร์กัษาขอ้มลูหลกัทรพัย ์ ตรวจสอบการถอืหลกัทรพัย์
ต่างๆ  

ทองค า บรษิทัซือ้ขายทองค าแท่ง ขอ้มลูการซือ้ขายทองค า 
เพชรพลอย อญัมณี บรษิทัซือ้ขายเพชรพลอยและอญัมณี ข้อมู ลก ารซื้ อ ข าย เพ ช ร

พลอย หรอือญัมณี 
เครื่องประดบั อาท ินาฬกิา  บรษิทัซือ้ขายเครื่องประดบั หรอื

ผูป้ระกอบการคา้ของเก่า ฯลฯ 
ตรวจสอบขอ้มูลการซื้อขาย
เครื่องประดบั 

วตัถุโบราณ ผูป้ระกอบการคา้ของเก่า ตรวจสอบขอ้มูลการซื้อขาย
วตัถุโบราณ  

สงัหารมิทรพัยอ์ื่นๆ  ผู้ประกอบอาชพีเกี่ยวกบับตัรเครดิต 
การช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์ฯลฯ 

ตรวจสอบขอ้มูลการซื้อขาย
สงัหารมิทรพัย ์ 



 

105 

 
 จะเห็นได้ว่า ข้อมูลทรพัย์สนิตามตารางดงักล่าวที่ส านักงาน ปปง. ใช้เป็นฐานในการ
พจิารณาสบืค้นและตรวจสอบ ย่อมเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการด าเนินงานของกรมบงัคบัคดี
หากมกีารเชื่อมโยงและจดัท าเป็นฐานขอ้มลูใหเ้ป็นระบบเดยีวกนั กรณีนี้จงึเป็นประเดน็ทีส่มควร
พจิารณาต่อไปดงัจะไดว้เิคราะหไ์วใ้นบทที ่6  
 
5.4 กรณีศึกษาส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด  
 
 ส าหรบักรณีศึกษาเกี่ยวกบัส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
หรอื "ส านักงาน ป.ป.ส." (Office of the Narcotics Control Board) ซึง่เป็นหน่วยงานทีจ่ดัตัง้ขึน้
ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2519 โดยมาตรา 11 
ก าหนดใหม้สี านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ มหีน้าทีด่ าเนินกจิการให้
เป็นไปตามมติของคณะกรรมการและปฏิบตัิงานธุรการอื่น โดยส านักงาน ป.ป.ส. อยู่ภายใต้
สงักดัส านกันายกรฐัมนตร ีโดยมอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้  

(1) ก าหนดยทุศาสตร ์แนวทาง และบรูณาการดา้นนโยบาย ยทุธศาสตร ์แผน และ
งบประมาณดา้นยาเสพตดิในพืน้ทีต่ามทีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงยตุธิรรมประกาศ
ก าหนด 

(2) ประสานและสนบัสนุนเทคนิควชิาการดา้นยาเสพตดิใหแ้ก่หน่วยงานและองคก์รใน
พืน้ทีร่บัผดิชอบ 

(3) ประสานและด าเนินการตามกฎหมายและระเบยีบเกีย่วกบัยาเสพตดิ และกฎหมาย
ว่าดว้ยมาตรการในการปราบปรามผูก้ระท าความผดิเกี่ยวกบัยาเสพตดิในพืน้ที่
รบัผดิชอบ 

(4) ตดิตาม ประเมนิผล และเฝ้าระวงัสถานการณ์ปัญหายาเสพตดิในพืน้ทีร่บัผดิชอบ 
(5) เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ และสนบัสนุนชุมชน องคก์รภาคเอกชน และองคก์รภาค

ประชาชนในการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิในพืน้ทีร่บัผดิชอบ 
(6) ประสานและสนบัสนุนการตดัฟันท าลายพชืเสพตดิ ปฏบิตัภิารกจิและปฏบิตักิาร

รว่มในการแกไ้ขปัญหายาเสพตดิในพืน้ทีร่บัผดิชอบ 
(7) ปฏบิตังิานรว่มกบัหรอืสนบัสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งหรอืที่

ไดร้บัมอบหมาย 
การตรวจสอบและปฏบิตังิานของส านักงาน ป.ป.ส. ใหค้วามส าคญักบัประเดน็เรื่องการ

ป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ ฉะนัน้ กระบวนการภายในต่างๆ ทัง้ในการสบืคน้ ตรวจสอบ
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และวิเคราะห์ข้อมูลของส านักงาน ป.ป.ส. จึงไม่แตกต่างจากของส านักงาน ป.ป.ช. และ
ส านกังาน ปปง. แต่อยา่งใด  
 
5.5 กรณีศึกษากรมสรรพากร  
 
 กรมสรรพากร (The Revenue Department) เป็นอีกหน่วยงานที่ น่าสนใจส าหรับ
การศึกษาวิเคราะห์แนวปฏิบัติเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางส าหรบัการยกระดับกระบวนการ
รวบรวมและจดัการทรพัยส์นิของบุคคลลม้ละลายของกรมบงัคบัคด ีโดยกรมสรรพากรมหีน้าที่
ส าคญัในการจดัเก็บภาษี (Tax Collector) ให้แก่รฐับาลซึ่งรวบรวมและเก็บจากฐานรายได้และ
ฐานการบรโิภคภายในประเทศ ภาษีที่ถูกจดัเก็บประกอบด้วยภาษีหลากหลายประเภทตามที่
กฎหมายก าหนด อาทิ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม        
อากรแสตมป์ ภาษเีงนิไดปิ้โตรเลยีม หรอืภาษใีนลกัษณะอื่นตามทีก่ฎหมายก าหนด  
 กรมสรรพากรแบ่งพืน้ทีก่ารบรกิารออกเป็นภูมภิาคต่างๆ ทัว่ประเทศไทยรวม 12 ภาค 
เรยีกว่า “เขตพืน้ทีส่รรพากร” และดงัไดก้ล่าวขา้งต้นว่าหน้าทีห่ลกัของกรมสรรพากรจะเป็นเรื่อง
การหารายได้เข้ารัฐ (การจัดเก็บภาษี) หน้าที่ดังกล่าวยังรวมถึงการด าเนินคดีต่อบุคคล        
หรอืนิติบุคคลที่เสียภาษีไม่ถูกต้อง การวิเคราะห์ในรายงานวิจยัฉบบันี้จะให้ความส าคญักับ
กระบวนการในการสืบค้น ติดตามและตรวจสอบของกรมสรรพากรต่อกรณีการเสียภาษีไม่
ถูกตอ้งซึง่สรปุภาพรวมและรายละเอยีดไดด้งันี้  
 
 5.5.1 ภาษีอากรค้าง การยึด อายดัและขายทอดตลาด  
 
 การเสยีภาษีเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องปฏิบตัิซึ่งเป็นเรื่องสากลที่ทัว่โลกต่างให้การ
ยอมรบั โดยหน้าทีใ่นการช าระภาษยีงัเป็นหน้าทีท่ีส่ าคญัทีร่องรบัภายใต้รฐัธรรมนูญของประเทศ
ต่างๆ ทัว่โลก รวมทัง้ประเทศไทย หลายประเทศจงึมมีาตรการรูปแบบต่างๆ ในการป้องปราม
บุคคลที่หลีกเลี่ยงการช าระภาษีหรือเสียภาษีที่ไม่ถู กต้อง ส าหรบัประเทศไทยมีมาตรการ      
ป้องปรามกรณีการเสียภาษีที่ไม่ถูกต้องดังที่ปรากฏในมาตรา 12 แห่งประมวลรษัฎากร         
ซึง่บญัญตัวิ่า “ภาษอีากรซึง่ต้องเสยีหรอืน าส่งตามลกัษณะน้ี เมือ่ถงึก าหนดช าระแลว้ถา้มไิดเ้สยี
หรอืน าส่ง ใหถ้อืเป็นภาษอีากรคา้ง”147  

จะเหน็ไดว้่า เมือ่ถงึก าหนดช าระภาษอีากรทีต่อ้งช าระแลว้ยงัมไิดม้กีารเสยีหรอืน าส่งให้
ถูกต้องแล้ว กฎหมายถือว่ากรณีนี้ เป็นภาษีอากรค้าง ฉะนัน้ เพื่อให้ได้รบัช าระภาษีอากร 
ประมวลรษัฎากรให้อ านาจอธิบดีกรมสรรพากรในการสัง่ยดึ หรอือายดัและขายทอดตลาด

                                                           

147. มาตรา 12 แห่งประมวลรษัฎากร พ.ศ. 2481.  
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ทรพัย์สินของผู้ต้องรบัผดิชอบเสยีภาษีอากร148 อ านาจดงักล่าวไม่จ าเป็นต้องขอให้ศาลออก
หมายยึดหรอืสัง่ก็ได้ ซึ่งอธิบดีกรมสรรพากรสามารถมอบให้รองอธิบดีหรือสรรพากรเขต
ด าเนินการได้149 โดยวธิกีารยดึและขายทอดตลาดทรพัยส์นิให้ปฏบิตัติามประมวลกฎหมายวธิี
พจิารณาความแพ่งโดยอนุโลม150 ส่วนวธิกีารอายดัให้ปฏบิตัิตามระเบยีบที่อธบิดกี าหนดโดย
อนุมตัริฐัมนตร1ี51  

เมื่อได้รบัเงนิที่ได้จากการขายทอดตลาด กรมสรรพากรสามารถหักค่าธรรมเนียม 
ค่าใชจ้า่ยในการยดึและขายทอดตลาด และเงนิภาษอีากรคา้ง และถา้มเีงนิเหลอืใหค้นืแก่เจา้ของ
ทรพัย์สนิต่อไป152 การด าเนินการดงักล่าวยงัครอบคลุมถึงกรณีนิติบุคคลด้วยและรวมผู้เป็น
หุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากดัความรบัผดิในห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคลด้วย153 และเมื่อได้มคี าสัง่ยดึหรอื
อายดัตามมาตรา 12 แห่งประมวลรษัฎากรดงักล่าวไปแล้ว กฎหมายยงัให้อ านาจห้ามมใิห้ผูใ้ด
ท าลาย ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ ถูกยึดหรืออายัด
ดงักล่าว154 ผูใ้ดฝ่าฝืนมโีทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 141,155 142156 และ 369157  
 
                                                           

148. Ibid.  
149. Ibid. ส าหรบักรณีจงัหวดัอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัหรอืนายอ าเภอมี

อ านาจเช่นเดียวกับอธิบดีกรมสรรพากรภายในเขตท้องที่จ ังหวัดหรืออ าเภอนัน้ แต่ส าหรับ
นายอ าเภอนัน้จะใชอ้ านาจสัง่ขายทอดตลาดไดต่้อเมื่อไดร้บัอนุญาตจากผูว้่าราชการจงัหวดั.  

150. ดรูะเบยีบกรมสรรพากรว่าดว้ยการออกท าการตรวจคน้หรอืยดึเพื่อการเร่งรดัภาษอีากรคา้ง.  
151. ดรูะเบยีบกรมสรรพากรว่าดว้ยการอายดัทรพัยส์นิตามความในมาตรา 12 แห่งประมวลรษัฎากร.  
152. พระราชก าหนดแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่11) พ.ศ. 2525.  
153. พระราชก าหนดแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่12) พ.ศ. 2526.  
154. มาตรา 12 ทว ิแห่งประมวลรษัฎากร พ.ศ. 2481.  
155. มาตรา 141 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 บญัญัติว่า “ผู้ใดถอน ท าให้เสยีหาย ท าลาย

หรอืท าใหไ้รป้ระโยชน์ ซึ่งตราหรอืเครื่องหมายอนัเจา้พนักงานได้ประทบัหรอืหมายไวท้ี่สิง่ใดๆ ใน
การปฏบิตักิารตามหน้าทีเ่พื่อเป็นหลกัฐานในการยดึอายดั หรอืรกัษาสิง่นัน้ๆ ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกนิสองปี หรอืปรบัไม่เกนิสีพ่นับาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั จ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรอืปรบัไม่เกนิสองพนั
บาทหรอืทัง้จ าทัง้ปรบั”.  

156. มาตรา 142 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 บญัญตัวิ่า “ผูใ้ดท าใหเ้สยีหาย ท าลาย ซ่อนเรน้ 
เอาไปเสยี หรอืท าใหสู้ญหายหรอืไรป้ระโยชน์ซึง่ทรพัยส์นิหรอืเอกสารใด ๆ อนัเจ้าพนักงานไดย้ดึ 
รกัษาไว ้หรอืสัง่ใหส้่ง เพื่อเป็นพยานหลกัฐาน หรอืเพื่อบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ไม่ว่าเจา้
พนักงานจะรกัษา ทรพัย์ หรอืเอกสารนัน้ไวเ้องหรอืสัง่ใหผู้้นัน้หรอืผู้อื่นส่งหรอืรกัษา ไว้กต็ามต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสามปีหรอืปรบัไม่เกนิหกพนับาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั”.  

157. มาตรา 369 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 บญัญัตวิ่า “ผูใ้ดกระท าด้วยประการใด ๆ ให้
ประกาศ ภาพ โฆษณา หรอืเอกสารใดทีเ่จา้พนักงานผูก้ระท าการตามหน้าทีปิ่ดหรอื แสดงไว ้หรอื
สัง่ใหปิ้ด หรอืแสดงไว ้หลุด ฉีกหรอืไรป้ระโยชน์ตอ้ง ระวางโทษปรบัไม่เกนิหา้รอ้ยบาท”.  
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 5.5.2 ขัน้ตอนและกระบวนการด าเนินงาน 
 
 การด าเนินการต่อกรณีภาษีอากรคา้งเกี่ยวขอ้งกบักระบวนการในการสบืคน้ ตรวจสอบ 
ออกหมายเรยีก ยดึและอายดัทรพัย์สินซึ่งกฎหมายให้อ านาจไว้อย่างชดัเจนดงัที่ปรากฏใน
มาตรา 12 ตรแีห่งประมวลรษัฎากรและวางกรอบแนวปฏบิตัไิวว้่า  
 

“เพือ่ประโยชน์ในการด าเนินการตามมาตรา 12 ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 12 หรือ
สรรพากรจงัหวดัมอี านาจ 
(1) ออกหมายเรยีกผูต้้องรบัผดิช าระภาษีอากรคา้งและบุคคลใดๆ ทีม่เีหตุอนัเชือ่ว่าจะ

เป็นประโยชน์แก่การจดัเกบ็ภาษอีากรคา้งมาใหถ้อ้ยค า  
(2) สัง่บุคคลดังกล่าวใน (1) ให้น าบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอืน่อันจ าเป็นแก่การ

จดัเกบ็ภาษอีากรคา้งมาตรวจสอบ  
(3) ออกค าสัง่เป็นหนังสอืใหเ้จา้พนกังานสรรพากรท าการตรวจคน้หรอืยดึบญัชเีอกสาร

หรอืหลกัฐานอืน่ของบุคคลดงักล่าวใน (1)  
การด าเนินการตาม (1) หรอื (2) ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจด็วนันับแต่วนัได้รบั
หมายเรยีกหรอืค าสัง่ การออกค าสัง่และท าการตาม (3) ต้องเป็นไปตามระเบยีบทีอ่ธบิดี
ก าหนด”158 

 
 จะเห็นได้ว่า ขัน้ตอนปฏิบตัิงานตามมาตรา 12 ตร ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
กรมสรรพากรใน 2 ลกัษณะส าคญั ไดแ้ก่  

(1) การตรวจคน้ และ  
(2) การออกหมายเรยีก  
แต่ละขัน้ตอนและกระบวนการสามารถสรุปภาพรวมด าเนินงานของกรมสรรพากรเป็น

ประเดน็ไดด้งันี้  
 
 (1) การตรวจค้น  
 
 การตรวจค้นเป็นกระบวนการของการสบืค้นข้อมูลซึ่งถือว่าเป็นราชการลบัตัง้แต่วนั
สบืสวนหรอืประมวลหลกัฐาน โดยมขีัน้ตอนและรายละเอยีดของการปฏบิตังิานดงัตารางต่อไปนี้  
 
 

                                                           

158. มาตรา 12 ตร ีแห่งประมวลรษัฎากร พ.ศ. 2481.  
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ตารางท่ี 7 สรปุขัน้ตอนและการด าเนินงานในการตรวจของกรมสรรพากร 
ล าดบั กระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลาด าเนินการ ผูร้บัผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

1 ออกค าสัง่ตรวจคน้ จดัท ารายงานแสดงผลการเร่งรดัภาษีอากรคา้ง เพื่อเสนอผูม้อี านาจ
ออกค าสัง่ท าการตรวจคน้  

 เจา้พนกังานเจา้ของส านวน 

ค าสัง่ตรวจคน้ 

จดัท าค าสัง่ให้ตรวจค้น โดยเจ้าพนักงานที่จะตรวจต้องมจี านวนไม่
น้อยกว่า 3 คนโดยมขีา้ราชการประเภทวชิาการช านาญการขึน้ไป
เป็นหวัหน้าคณะ  

 

เสนอค าสัง่ใหต้รวจคน้   
ค าสัง่ตรวจคน้ (1) แสดงแก่ผูร้บัการตรวจคน้ (2) ตดิสมุดค าสัง่ของ
หน่วยงานผูม้อี านาจออกค าสัง่ และ (3) ตดิในส านวนเร่งรดัรายนัน้  

วนัทีต่รวจคน้ 

เจา้พนกังานเจา้ของส านวนและ
คณะด าเนินการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

ค าสัง่ใหต้รวจคน้ 

จดัเตรยีมเอกสารและเครื่องมอืทีจ่ าเป็น ได้แก่ ค าสัง่ยดึ และอายดั
ทรพัยส์นิ เชอืก ครัง่ ดวงตราส าหรบัประทบัครัง่ บนัทกึผลการตรวจ
คน้ บญัชรีายละเอยีดทรพัย์สนิที่ถูกยดึ/อายดั หนังสอืสญัญารกัษา
ทรพัย์สนิ ใบรบัเอกสารและหลกัฐานต่างๆ แบบค าใหก้าร กล่องเพื่อ
บรรจุบญัช ี 

  

2 วธิกีารตรวจคน้ การตรวจคน้กระท าในระหว่างเวลาพระอาทติยข์ึน้ถงึพระอาทติยต์ก 
หรอืในระหว่างเวลาท าการของผูป้ระกอบการนัน้  

วนัทีต่รวจคน้ คณะด าเนินการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 
เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตามทีร่ะบุ

ในล าดบัที ่1 

เจา้พนักงานต้องแต่งเครื่องแบบขา้ราชการ เว้นแต่กรณีอื่นๆ และ
ตอ้งแสดงบตัรและค าสัง่ใหต้รวจคน้ใหผู้ร้บัการตรวจทราบก่อน 
การตรวจค้นต้องท าต่อหน้าผู้รบัการตรวจหรอืเจ้าของ ถ้าผูร้บัการ
ตรวจหรอืเจา้ของไมอ่ยู่ใหบุ้คคลทีอ่ยู่ ณ สถานทีน่ัน้ไปตามตวัมา ถ้า
ไมไ่ดใ้หผู้ร้กัษาสถานทีน่ัน้ซึง่อายุเกนิ 20 ปีเป็นผูน้ าท าการตรวจ  
การตรวจถ้าพบของมคี่าของผู้คา้งภาษีอากร อาท ิทองค า อญัมณ ี
เงนิสดหรอืเอกสารสทิธ ิ(โฉนดทีด่นิ พนัธบตัร หลกัทรพัย ์ตราสารที่
เปลีย่นมอื) ใหเ้จา้พนกังานยดึหรอือายดัไว ้ 
การตรวจถา้ไมแ่ลว้เสรจ็ใหด้ าเนินการในวนัถดัไป  
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ตารางสรปุสรปุขัน้ตอนและการด าเนินงานในการตรวจของกรมสรรพากร (ต่อ) 

ล าดบั กระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลาด าเนินการ ผูร้บัผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
3 บนัทกึผลการ 

ตรวจคน้ 
บนัทกึผลการตรวจคน้ตามแบบ โดยมขีอ้ความดงันี้ วนัทีท่ าการตรวจคน้ คณะด าเนินการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ เอกสารในล าดบัที ่1 
- ค าสัง่การตรวจคน้ 
- ใหแ้สดงชือ่ผูร้บัการตรวจคน้ หรอืผูน้ าท าการตรวจคน้ไวใ้หช้ดัเจน 
- ไดท้ าการตรวจค้นตัง้แต่เวลาใด แล้วเสรจ็เวลาใด การตรวจค้นมี
ปัญหาหรอือุปสรรคใด โดยต้องไม่ท าใหท้รพัย์สนิของผูร้บัการตรวจ
เสยีหายดว้ยประการใด และไม่กระทบกระเทอืนการด ารงชวีติเกนิ
ความจ าเป็น  
- ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการสบืคน้ทรพัยส์นิ 
- การตรวจค้นหากพบว่าบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นเป็น
ประโยชน์หรอืเกีย่วพนักบัการเสยีภาษอีากรของผูถ้กูตรวจคน้ ใหย้ดึ
มาดว้ยและออกใบรบัเอกสารและหลกัฐานต่างๆ ไว ้

4 รายงานผลการ
ตรวจคน้ 

รายงานผลการตรวจคน้ใหผู้ล้งนามในค าสัง่ตรวจคน้ทราบ  ในวันตรวจค้นหรือวัน
แรกทีท่ าการปกต ิ

คณะด าเนินการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ รายงานผลการตรวจค้นและ
รายงานการยดึ/อายดัทรพัยส์นิ รายงานการยึด/อายดัทรพัย์สินให้ผู้มอี านาจออกค าสัง่ยึด/อายัด

ทรพัยส์นิทราบ 
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ตารางท่ี 8 แสดงขัน้ตอนการออกหมายเรียกของกรมสรรพากร 
ล าดบั กระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลาด าเนินการ ผูร้บัผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

1 ออกหมายเรยีก 1.1 จดัท ารายงานแสดงผลการเร่งรดัภาษีอากรค้างเพื่อเสนอผู้มี
อ านาจออกหมายเรยีก  

 
เจา้พนกังานเจา้ของส านวน หมายเรยีก 

1.2 จดัท าหมายเรยีกตามแบบ ซึง่ระบุรายละเอยีดใหค้รบถว้น  
2 ส่งหมายเรยีก 2.1 ส่งทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตอบรบั หรอืน าไปส่ง ณ ภมูลิ าเนา  วนัทีอ่อกหมายเรยีก 

เจา้พนกังานเจา้ของส านวน หมายเรยีก 
 2.2 ใชว้ธิปิีดหมาย แทนวธิกีารทีร่ะบุใน 2.1  วนัทีอ่อกไปส่งหมาย 

3 ไต่สวน  3.1 ไต่สวนขอ้มลูส่วนตวัของผูท้ีร่บัหมายตรวจ  

วนัทีผู่ถู้กออกหมายเรยีก 
มาพบตามหมาย 

เจา้พนกังานเจา้ของส านวน 

เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตามทีร่ะบุ
ในล าดบัที ่1 

3.2 ไต่สวนฐานะทางครอบครวั  
3.3 การตรวจบญัช ีเอกสารหรอืหลกัฐานต่างๆ ให้เจ้าพนักงานมุ่ง
ประเด็นเพื่อประโยชน์ในการเร่งรดัจดัเก็บภาษีอากรค้าง เช่น มี
ทรพัยส์นิใดบา้งทีจ่ะยดึหรอือายดัได ้ 
3.4 เมือ่ท าการไต่สวนเสรจ็แลว้ใหบ้นัทกึถอ้ยค าทุกกรณ ี 
3.5 การไต่สวนรายใดยงัไม่แลว้เสรจ็ หากผู้คา้งภาษีอากรหรอืผูร้บั
หมายเรยีกยา้ยภมูลิ าเนาใหด้ าเนินการตามระเบยีบทีก่ าหนด  
3.6 ค าให้การของผู้ให้ถ้อยค าเป็นเอกสารส าคญัของทางราชการ 
ผูใ้ดจะคดัลอกหรอืส าเนามไิด ้เวน้แต่ไดร้บัอนุมตั ิ 
3.7 เมื่อพ้นก าหนดเวลาที่ก าหนดให้ตามหมายเรียก ผู้ถูกออก
หมายเรยีกไม่ปฏิบตัิตาม ให้ผู้มอี านาจออกหมายเรียกมหีนังสือ
เตือนให้ผู้ถูกออกหมายเรยีกปฏิบตัิตามหมายเรยีก หากผู้ถูกออก
หมายเรยีกยงัไม่ปฏบิตัติาม ใหเ้ปรยีบเทยีบปรบัไม่เกนิ 2,000 บาท 
หากผู้กระท าผิดไม่ยินยอมให้ส่งเรื่องให้สรรพากรพื้นที่ด าเนิน
คดอีาญา  

ภายใน 1 ปีนบัแต่วนั
กระท าความผดิ 
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ตารางแสดงขัน้ตอนการออกหมายเรียก (ต่อ)  

ล าดบั กระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลาด าเนินการ ผูร้บัผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
4 ตรวจสอบเอกสาร

และรายงานผล 
4.1 ใหเ้จา้พนักงานด าเนินการตรวจสอบแต่ละรายใหเ้สรจ็ภายใน 1 
เดือน นับแต่วนัที่ผู้รบัหมายเรยีกได้มาพบหรือการตรวจค้นเสร็จ
แลว้แต่กรณ ีระยะเวลาดงักล่าวอาจขยายไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 3 เดอืน  

ภายใน  1 เดือนนับแต่
วัน ที่ ผู้ ร ับ ห ม าย เรีย ก
ได้ ม าพ บห รือ ท าก าร
ตรวจคน้เสรจ็ 

เจา้พนกังานเจา้ของส านวน 

รายงานการตรวจสอบ  

4.2 การตรวจสอบบญัช ีเอกสารหรอืหลกัฐานหากมเีหตุเชือ่ว่ามกีาร
หลกีเลีย่งภาษีอากรให้รายงานผลต่อผูบ้งัคบับญัชาเพื่อด าเนินการ
ต่อไป  

วนัทีพ่บเหตุว่าหลกีเลีย่ง 

4.3 ส่งเรือ่งใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการตามทีผู่้บงัคบับญัชา
สัง่การ  

 

5 คนืบญัชเีอกสาร
หรอืหลกัฐาน 

5.1 ในระหว่างตรวจสอบหากผูเ้ป็นเจา้ของมคีวามจ าเป็นทีจ่ะขอคนื
เป็นการชัว่คราว ใหห้วัหน้าส่วนราชการด าเนินการตามทีเ่หน็ควร  

 

เจา้พนกังานเจา้ของส านวน 

 

5.2 กรณีด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ แต่การช าระเงนิค่าภาษี
อากรคา้งยงัไม่แลว้เสรจ็ใหจ้ดับญัชเีอกสารหรอืหลกัฐานบรรจุกล่อง
หรอืหบีห่อให้เรยีบร้อยและเกบ็รกัษาจนกว่าจะด าเนินการเกี่ยวกบั
ภาษอีากรคา้งรายนัน้จนถงึทีสุ่ด  

  

5.3 เมื่อได้น าเงนิมาช าระถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้มารับคืนของ
ภายในเวลาทีก่ าหนด  

  

5.4 กรณีไม่มารบัของคืนให้เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสัง่การ
ส่งคนืหรอืสัง่ใหน้ าไปเกบ็รกัษาไว ้ 
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 (2) การออกหมายเรียก  
 
 ในขัน้ตอนของการออกหมายเรยีก กรมสรรพากรมอี านาจเรยีกผูเ้กี่ยวขอ้งมาใหถ้้อยค า
และน าเอกสารหลกัฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการเร่งรดัภาษีอากรค้างมาแสดง หรอืการออก
หมายเรยีกส่วนราชการหรอืเอกชนเพื่อขอขอ้มูลการถอืกรรมสทิธิท์รพัยส์นิ หรอืสทิธเิรยีกรอ้ง
ต่าง ๆ ของผู้ค้างภาษีอากรหรอืผู้มสี่วนได้เสีย โดยมขีัน้ตอนการด าเนินงานดงัรายละเอียด    
ตามตารางที ่8 ขา้งตน้  
 จะเห็นได้ว่า กระบวนการและขัน้ตอนการด าเนินงานของกรมสรรพากรกรณีที่มี       
การเสยีภาษีไม่ถูกต้อง กฎหมายให้อ านาจอย่างกว้างขวางในการเขา้ถึงขอ้มูล รวมทัง้อ านาจ   
ในการยดึหรอือายดัและอ านาจในการเปรยีบเทยีบปรบักรณีไม่ปฏบิตัิตาม กรณีนี้จงึแตกต่าง
จากอ านาจของเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรพัย์ดงัที่วิเคราะห์ไว้ในบทที่ 3 ซึ่งมอีย่างจ ากัดภายใต้
บทบญัญตัแิห่งกฎหมาย กรณจีะน าไปพจิารณาทบทวนในบทที่ 6 ต่อไป  
 
 (3) บทก าหนดโทษ  
 
 ส าหรบัโทษทีล่งแก่ผูห้ลกีเลีย่งภาษหีรอืช าระภาษไีม่ถูกต้องมคีวามผดิทัง้ทางแพ่ง อาท ิ
การยดึหรอือายดัทรพัยส์นิดงัที่วเิคราะห์ขา้งต้น และโทษทางอาญา เช่นการเปรยีบเทยีบปรบั 
หรอืการจ าคุก และส าหรบักรณีชาวต่างชาตทิีเ่สยีภาษีไม่ถูกต้องอาจถูกเนรเทศ  (Deportation) 
หรอืยิง่กว่านัน้อาจถูกถอนสญัชาต ิกรณทีีไ่ดร้บัสญัชาตไิดเ้ช่นกนั159  
 
5.6 บทสรปุ  
 
 บทนี้ได้กล่าวถึงแนวปฏิบัติของหน่วยงานทางราชการของไทยที่มีการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการสืบค้น ตรวจสอบและวิเคราะห์ทรัพย์สิน โดยศึกษากรณี ของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิส านักงานป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงนิ ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ และกรมสรรพากรกรณีการ
ด าเนินการต่อผู้ที่เสยีภาษีไม่ถูกต้อง และจากการศกึษาวเิคราะห์พบว่า กฎหมายให้อ านาจแก่
หน่วยงานที่น ามาวเิคราะห์ไวอ้ย่างกว้างขวางส่งผลให้การเขา้ถงึขอ้มูลของหน่วยงานดงักล่าว
เป็นไปได้อย่างเป็นระบบและมปีระสทิธผิลกว่าของกรมบงัคบัคดซีึ่งมขีอ้จ ากดัเรื่องบทบญัญตัิ
แห่งกฎหมาย  

                                                           

159. ขอ้ 11 ระเบยีบกรมสรรพากรว่าดว้ยการเร่งรดัจดัเกบ็ภาษอีากรคา้ง พ.ศ. 2545.  
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 นอกเหนือจากบทบญัญัติแห่งกฎหมายที่ให้อ านาจในการด าเนินการต่อผู้มเีกี่ยวข้อง
อย่างกวา้งขวาง กระบวนการภายในของหน่วยงานทัง้ 4 หน่วยงานทีน่ ามาศกึษาวเิคราะหย์งัมี
ระบบยิ่งกว่าโดยเฉพาะกรณี ปปง. และกรมสรรพากร ฉะนัน้ การศึกษาวิจยัในครัง้นี้ซึ่งมี
วตัถุประสงค์ส าคญัเพื่อยกระดบัประสทิธภิาพในการสบืค้น ตรวจสอบและจดัการทรพัยส์นิของ
บุคคลลม้ละลายจะน าผลการศกึษาของแนวปฏบิตัขิองหน่วยงานทัง้ 4 หน่วยงานดงักล่าวมาเป็น
ฐานในการวเิคราะหเ์พื่อยกระดบัการบงัคบัคดลีม้ละลายในบทต่อไป  
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บทท่ี 6 
การปรบัปรงุกระบวนการรวบรวมและจดัการทรพัยสิ์นของบคุคล

ล้มละลายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
6.1 บทน า  
 

ดงัที่ได้วเิคราะห์ไว้ในบทที่ 3 ว่าการสืบค้นทรพัย์สินของบุคคลล้มละลายเป็นกลไก 
ส าคญัที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการบงัคบัคดลี้มละลาย160 และการแก้ไขปัญหาการล้มละลาย
เป็นตัวชี้ที่ธนาคารโลกได้จดัท าขึ้นไว้ เพื่อเป็นข้อมูลแสดงถึงความยากง่ายในการเข้าไป
ประกอบธุรกจิ และการลงทุนของประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก161 กล่าวไดว้่า กระบวนการสบืคน้และ
ตรวจสอบทรพัย์สินเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญอย่างยิ่งและเป็นองค์ประกอบส าคัญ         
ที่ต้องพจิารณาเป็นล าดบัแรก หากกระบวนการสบืค้นทรพัยส์นิของลูกหนี้สามารถด าเนินการ  
ไดอ้ย่างถูกต้อง และรวดเรว็ยอ่มส่งผลต่อประสทิธภิาพของกระบวนการรวบรวมและการจดัการ
ทรพัยส์นิของบุคคลลม้ละลาย ฉะนัน้ หากไม่มรีะบบการสบืคน้ทรพัยส์นิของลกูหนี้ทีด่ ียอ่มสรา้ง
อุปสรรคในการรวบรวม จดัการและแปรสภาพทรพัย์สินของลูกหนี้ ส่ งผลต่อการด าเนินงาน   
ตามกฎหมายของกรมบงัคบัคดแีละการแก้ไขปัญหาล้มละลายที่เป็นตัวชี้วดัที่ส าคญัดงักล่าว  
บทนี้จะศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและปรบัปรุงกระบวนการสืบค้น
ทรพัย์สินของลูกหนี้ โดยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบการสืบค้นและ
ตรวจสอบทรพัย์สินของลูกหนี้ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการรวบรวมทรพัย์สินของบุคคล
ลม้ละลาย  

นอกเหนือจากการสร้างกระบวนการรวบรวมทรพัย์สินของบุคคลล้มละลายให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ขึ้นแล้ว บทนี้จะวเิคราะห์เพื่อหาแนวทางในการจดัการทรพัย์สินของบุคคล
ลม้ละลายโดยวธิกีารอื่นนอกเหนือจากวธิกีารขายทอดตลาด โดยวธิทีีน่ิยมใชม้ากทีสุ่ดในปัจจบุนั
ดงัทีไ่ดว้เิคราะหไ์วใ้นบทที่ 4162 คอืวธิกีารประเมนิมลูค่าของทรพัยส์นิทางปัญญาเพื่อประโยชน์
ในการบงัคบัคดี บทนี้จะวางกรอบแนวปฏิบตัิและหลกัเกณฑ์ในการประเมนิมูลค่าทรพัย์สิน    

                                                           

160. ดบูทที ่3 ในสว่นทีเ่กีย่วกบัปัญหาเชงิกระบวนการและกลไกในการบงัคบัคดลีม้ละลาย.  
161. ดบูทที ่4 ในสว่นทีเ่กีย่วกบัการแกไ้ขปัญหาการลม้ละลาย (Resolving Insolvency).  
162. ดูบทที ่4 ในหวัขอ้ที ่4.4 เรื่อง “ระบบการจดัการทรพัยส์นิลูกหนี้โดยวธิกีารประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิ

เป็นทรพัยส์นิทางปัญญา”.  
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ทางปัญญาเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในภาคปฏบิตั ิรวมตลอดทัง้การทบทวนขอ้จ ากดัของบทบญัญตัิ
แห่งกฎหมายและโครงสรา้งเชงิสถาบนัของกรมบงัคบัคดเีพื่อแสวงหาแนวทางในการปรบัปรุง
บทบญัญัติกฎหมายและโครงสร้างขององค์กรอันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
ทีเ่กีย่วกบัการบงัคบัคดลีม้ละลายไดต่้อไป  
 
6.2 การสร้างกลไกและกระบวนการในการรวบรวมและจดัการทรพัย์สิน
 ของบุคคลล้มละลาย : แนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
 สารสนเทศ 
 
 ปัญหาและอุปสรรคส าคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อกระบวนการรวบรวมและจดัการ
ทรพัยส์นิของบุคคลลม้ละลาย คอื ปัญหาในการเขา้ถงึขอ้มลูเกีย่วกบัทรพัยส์นิของลูกหนี้ ฉะนัน้ 
แนวทางแก้ไขปัญหาดงักล่าว คือ การจดัท าระบบสืบค้นทรพัย์สินของลูกหนี้เพื่อประโยชน์     
ในการปฏิบัติห น้าที่ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์  และการจัดท าระบบฐานข้อมูล                  
ทีม่กีารเชื่อมโยงขอ้มลูระหว่างหน่วยงานและองคก์รต่าง ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน  
 

6.2.1 แนวทางแก้ไขปัญหาในการสืบค้นทรพัยสิ์นของลูกหน้ี 
 

สืบเนื่ องมาจากความจริงที่ว่าปัจจุบันองค์กรทัง้ภาครฐัและเอกชนมีการเก็บข้อมูล
เพิม่ขึน้เป็นอย่างมาก ตวัอย่างเช่น ธนาคารและสถาบนัการเงนิ มกีารเก็บขอ้มูลว่าลูกค้ารายใด 
มกีารใช้บรกิารและผลิตภัณฑ์ใดของทางธนาคาร และมกีารเก็บบันทึกข้อมูลความสมัพันธ ์   
ของลูกค้ากบับุคคลอ้างอิงดงัที่ได้มกีารยกตวัอย่างในบทที่ 3 และกรณีของกรมที่ดนิมกีารเก็บ
ข้อมูลของโฉนดที่ดนิว่าผู้ใดเป็นเจ้าของ รวมถึงราคาประเมนิของที่ดิน และในส่วนกรณีของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ละกรมพฒันาธุรกจิการคา้ มกีารเกบ็ขอ้มลูว่าบุคคลใดมกีารถอืหุน้อยูท่ีบ่รษิทั
หรอืหุน้ในบรษิทัมมีลูค่าเท่าใด หรอืกรณีของส านักงาน ปปง. ทีม่ฐีานขอ้มลูพื้นฐานไวใ้ชใ้นการ
สบืคน้ขอ้มูลทรพัยส์นิของผู้ต้องหากระท าความผดิเกี่ยวกบัการฟอกเงนิในเบื้องต้น กล่าวไดว้่า 
องคก์รเหล่านี้ เป็นผูร้บัผดิชอบโดยตรงกบัขอ้มูลแต่ละประเภททีก่รมบงัคบัคดสีามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการสบืค้นและตรวจสอบทรพัย์สนิของลูกหนี้ได้ ฉะนัน้ แนวทางที่เหมาะสมที่สุด   
ในการจดัท าระบบการสบืคน้ทรพัยส์นิของบุคคลลม้ละลายของกรมบงัคบัคดคีอืการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับองค์กรเหล่านี้  และจดัท าระบบฐานข้อมูลกลางไว้ที่กรมบังคับคด ี
(ลกัษณะคล้ายคลึงกับของส านักงาน ปปง.) โดยรวบรวมข้อมูลจากองค์กรต่าง  ๆ ดงักล่าว
ขา้งต้น สรุปเป็นกรอบแนวคดิของการสรา้งกระบวนการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีใ่ชใ้นการ
สบืคน้ทรพัยส์นิของลกูหนี้ไดด้งัภาพที ่5.  
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การไดม้าซึง่ขอ้มลูทีเ่ป็น
ประโยชน์และเกีย่วขอ้งกบั
ทรพัยส์นิของลกูหนี้จาก

องคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง

สรา้งระบบฐานขอ้มลูกลาง
ไวท้ีก่รมบงัคบัคด ีซึง่

รวบรวมขอ้มลูจากองคก์รณ์
ต่างๆ ทีไ่ดก้ล่าวมา

ท าระบบสืบค้นท่ีใช้งานง่าย
ส าหรบัเจ้าพนักงานพิทกัษทรพัย์

 
ภาพท่ี 5. กระบวนการระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีใช้ในการสืบค้นทรพัยสิ์นของลูกหน้ี 

 
 
 

 
 
 
 

ส าหรบักระบวนการในการสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจ าเป็นต้องเริม่ต้นจาก    
การไดม้าซึง่ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์และเกี่ยวขอ้งกบัทรพัย์สนิของลูกหนี้ เพื่อสามารถพฒันาไปสู่
การจดัท าระบบฐานข้อมูลกลาง (Database) ไว้ที่กรมบังคับคดี และส าหรบัข้อมูลที่จ าเป็น
จะต้องรวบรวมและจดัหามาเพื่อบรรจุไว้ในฐานข้อมูลจะได้จากการรวบรวมข้อมูลจากองค์กร
ต่างๆ ดงัที่ไดก้ล่าวมาขา้งต้น โดยระบบฐานขอ้มูลดงักล่าวจะต้องมคีวามเรยีบง่ายและมีระบบ
การสืบค้น (Search Engine) ที่ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยากหรอืซบัซ้อนจนเกินไป (Complications) 
ส าหรบัการใชง้านของเจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัย ์(รวมถงึเจา้พนกังานบงัคบัคด)ี  

อย่างไรกต็าม ขอ้มลูทีจ่ะน ามาบรรจไุวใ้นระบบฐานขอ้มลูกลางดงักล่าว ควรมกีารล าดบั
ความส าคัญของข้อมูล และจ ากัดเฉพาะข้อมูลประเภทที่เกี่ยวพันกับการปฏิบัติหน้าที่และ
ภาระกิจของกรมบงัคบัคด ีการล าดบัความส าคญัของข้อมูลและการตีกรอบความส าคญัของ
ข้อมูลดังกล่าว เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรบัการจัดท าระบบฐานข้อมูลทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ เนื่องจากหากขอ้มูลกว้างขวางมากเกินไปย่อมส่งผลต่อการบนัทกึขอ้มูลในระบบ
ฐานข้อมูล และขนาดฐานข้อมูลที่ใหญ่โตเกินไป ซึ่งส่งผลและก่อให้เกิดความซบัซ้อนยุ่งยาก    
ต่อการใชง้านในทางปฏบิตั ิ 

ฉะนัน้ ในมุมมองของการออกแบบระบบฐานขอ้มลู จะเรยีกการตกีรอบและการอธบิาย
ความต้องการเหล่านี้ว่า “ข้อก าหนดความต้องการ” (Requirement) ซึ่งรายละเอียดโดยสงัเขป
ของขอ้ก าหนดความต้องการส าหรบัระบบสบืค้นสนิทรพัยข์องลูกหนี้ โดยสามารถแบ่งออกได้
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เป็น 2 ประเภท กล่าวคอื (1) ความต้องการเชิงข้อมูล กล่าวคอื ข้อมูลต่างที่จะน ามาบรรจุใน
ฐานขอ้มลูตอ้งครบถว้น และ (2) ความตอ้งการเชงิการใชง้านซึง่การสบืคน้ตอ้งงา่ยและรวดเรว็ 
 

(1) ความต้องการเชิงข้อมลู (ข้อมลูต้องครบถ้วน)  
 
 ความต้องการเชิงข้อมูล หมายถึง  ข้อมูลที่จะบรรจุในระบบฐานข้อมูลจะต้องม ี       
ความครบถว้นและถูกตอ้งโดยจะตอ้งประกอบไปดว้ยรายละเอยีดต่อไปนี้  

 ระบบสามารถแสดงทรพัยส์นิต่างๆ ที่อยู่ในครอบครองในชื่อของลูกหนี้ได้ กรณีนี้
รวมถึงกรณีที่ไม่ว่าทรพัย์สินนัน้จะถูกเก็บอยู่ในรูปแบบใด และรวมถึงการแสดง
มลูค่าของทรพัยส์นิดว้ย เช่น นาย ก. ซึ่งเป็นบุคคลลม้ละลายมทีรพัยส์นิอะไร อยู่ที่
ธนาคารและสถาบนัการเงนิใด มโีฉนดทีด่นิและราคาประเมนิเท่าใด รวมถงึมกีารถอื
หุน้อยูท่ีบ่รษิทัใดและหุน้มมีลูค่าตามราคาตลาดเท่าใด เป็นตน้  

 ถา้ลูกหนี้มกีารโอนถ่ายทรพัยส์นิไปใหก้บัผูอ้ื่นแลว้ กรมบงัคบัคดสีามารถตรวจสอบ
จากประวตัทิรพัยส์นิของลูกหนี้ได้ว่าม ี“ทรพัยส์นิใด” ที่ถูกโอนไป และ “ใหก้บัใคร” 
และ “เมื่ อ ใด ” เพื่ อที่กรมบังคับคดีสามารถใช้ข้อมูลที่ ได้มาชุดนี้ ประกอบ           
การพจิารณาต่อไปว่า ทรพัยส์นิเหล่านัน้ ลูกหนี้ท าการผ่องถ่ายไปใหก้บับุคคลอื่นที่
ใกล้ชิดเป็นจ านวนมากผิดสังเกตก่อนการตัดสินของศาลหรอืไม่ (เช่น นาย ก. 
สปัดาห์ที่แล้วมสีนิทรพัย์ที่มมีูลค่าอยู่ 100,000,000 บาท แต่สปัดาห์ถัดมามูลค่า
รวมอยู่แค่ 10,000,000 บาท ซึ่งลดลงอย่างมีนัยส าคัญที่ท าให้สงสัยได้ว่าจะม ี    
การโอนถ่ายทรพัยส์นิครัง้ใหญ่เพื่อเลีย่งการพทิกัษ์ทรพัย ์เป็นตน้)  

 ข้อมูลทรพัย์สินและมูลค่าของทรพัย์สินของลูกหนี้ที่อยู่ในระบบ มกีารถูกท าให้
ทันสมัย (Update) อยู่โดยสม ่ าเสมอเพื่อที่จะสามารถเห็นถึงการเคลื่อนไหว       
การเพิม่ขึน้หรอืลดลง มลูค่าทีเ่ปลีย่นแปลงไปของทรพัยส์นิของลูกหนี้ได ้ซึง่จะช่วย
ในการสรุปมูลค่าทรพัย์ที่จะท าการพิทกัษ์ทรพัย์ หรอืเพื่อประกอบการตรวจสอบ
การเคลื่อนไหวทรพัยส์นิตอ้งสงสยั ซึง่อาจจะมกีารโอนถ่ายไปใหก้บับุคคลอื่น (กรณี
ตัวอย่าง สัปดาห์ที่แล้วยังมีอยู่มาก แต่ในสัปดาห์นี้ถูกโอนถ่ายไปให้กับญาติ
ทัง้หมด) ซึ่งความถี่ของการ Update ข้อมูลทรพัย์สินของลูกหนี้นี้อาจจะเป็น      
รายสปัดาห์หรอืรายเดอืน ซึ่งแล้วแต่ความเหมาะสมของประเภทขอ้มูลที่แตกต่าง
กนัไป เช่น ขอ้มูลเงนิฝากจากธนาคารควรถูกดงึมาเป็นรายสปัดาหเ์นื่ องจากอาจมี
การเคลื่อนไหวหรอืเปลี่ยนแปลงบ่อย แต่ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินควรถูกดึงมาเป็น   
รายเดอืนเน่ืองจากว่าไมค่่อยมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเปลีย่นมอื เป็นตน้  
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(2) ความต้องการเชิงการใช้งาน (การสืบค้นต้องง่ายและรวดเรว็) 
 

ความต้องการเชงิการใชง้าน หมายถงึ ระบบฐานขอ้มูลที่ว่านี้ ต้องเป็นระบบที่สามารถ
สบืคน้ไดง้า่ย เขา้ใจไดง้า่ย สามารถที่จะแสดงขอ้มลูเพื่อใหเ้จา้พนักงานท างานต่อไดโ้ดยไม่ต้อง
มคีวามช านาญในทางเทคโนโลยสีารสนเทศ (ผูใ้ชเ้ป็นแค่ User)  
 

6.2.2 แนวทางการได้มาซ่ึงข้อมลูทรพัยสิ์นของลกูหน้ี 
 

เมือ่เราเหน็ภาพรวมชดัเจนขึน้ว่าจะต้องมกีารไดม้าซึง่ขอ้มลูจากองคก์รต่างๆ ทัง้ภาครฐั
และเอกชน และจากการพิจารณาความเป็นไปได้ทัง้หมดส าหรบัรูปแบบที่ลูกหนี้สามารถจะ     
ซุกซ่อนหรอืโอนถ่ายทรพัยส์นิ (ตามภาพที ่3 ในบทที ่3) จะสามารถต่อยอดแนวคดิและจดักลุ่ม
ประเภททรพัย์สินตามแนวทางของการสืบค้นได้เป็น 2 ประเภท กล่าวคือ (1) ทรพัย์สินที่ม ี   
การบนัทกึอยู่ในระบบขององค์กรทัง้ภาครฐัและเอกชน (Structured Data) และ (2) ทรพัย์สนิ    
ที่อยู่นอกระบบโดยไม่มกีารบนัทึกข้อมูลไว้ (Unstructured Data) (ดูภาพที่ 6 แสดงภาพรวม
การจดักลุ่มประเภททรพัย์สินตามแนวทางของการสืบค้นและดูภาพที่ 7. ซึ่งแสดงภาพรวม   
การจดักลุ่มสนิทรพัยท์ัง้ 2 ประเภทดงักล่าวตามแนวทางของการสบืคน้เชงิขอ้มลู) 
 
 (1) ทรพัยสิ์นท่ีมีการบนัทึกอยู่ในระบบ 
 

ทรพัยส์นิที่มกีารบนัทกึอยู่ในระบบองค์กรต่าง ๆ ของทัง้ภาครฐัและเอกชน เช่น ระบบ
ธนาคารหรอืสถาบนัการเงิน ตลาดหลกัทรพัย์และกรมพฒันาธุรกิจและการค้า และกรมที่ดิน 
เป็นตน้ ซึง่รวมถงึ  

 ทรพัย์สินส่วนตัวที่อยู่ในชื่อของลูกหนี้ เอง ทัง้ในนามบุคคลธรรมดา (เงินฝาก
ธนาคาร ทัง้เงนิฝากเผื่อเรยีก เงนิฝากประจ า เงนิลงทุน กองทุนต่างๆ ประกนัชวีติ 
รวมถึงตัว๋เงนิและเครื่องมอืทางการเงนิอื่น ๆ สิ่งปลูกสร้างและอสงัหารมิทรพัย ์
ทีด่นิ) และในนามนิตบิุคคล บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วน (เช่น หุน้ในบรษิทั เป็นตน้) 

 ทรพัยส์นิทีถู่กโอนถ่ายไปอยูใ่นชื่อของบุคคลอื่น เช่น ญาตหิรอืคนสนิท ซึง่ทรพัยส์นิ
ที่ถูกโอนถ่ายไปนั ้นก็ถูกเก็บอยู่ได้ในหลายรูปแบบหลายประเภท เหมือนกับ
ทรพัยส์นิส่วนตวัทีอ่ยูใ่นชื่อของลกูหนี้เอง 
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(2) ทรพัยสิ์นท่ีอยู่นอกระบบ  
 

ทรพัย์สนิที่อยู่นอกระบบ ซึ่งองค์กรต่าง ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนไม่ได้มกีารบนัทกึไว ้
ยกตวัอยา่ง เงนิสด เครือ่งประดบัหรอืของมคี่า อาท ิทองค า เพชรพลอยหรอือญัมณ ีและนาฬกิา 
ซึง่ลกูหนี้ ญาตหิรอืคนสนิทของลกูหนี้เกบ็ไวท้ีบ่า้น เป็นตน้  

การแบ่งประเภททรพัย์สินตามแนวทางดังกล่าวเนื่ องจากทรพัย์สินทัง้ 2 ประเภท      
จะมลีกัษณะของขอ้มลูและกระบวนสบืคน้ทีแ่ตกต่างกนั กล่าวคอื 

ประการแรก แหล่งที่มาและกระบวนการการได้มาซึ่งข้อมูล – เมื่อข้อมูลอยู่ในระบบ
ขององค์กรต่าง ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน การได้มาซึ่งขอ้มูลขึน้อยู่กบัการขอความร่วมมอืหรอื
ประสานงานระหว่างกรมบังคับคดีกับองค์กรเหล่านัน้ แต่ถ้าข้อมูลอยู่ นอกระบบ การได้มา     
ของข้อมูลจะต้องใช้เจา้หน้าที่ของกรมบงัคบัคดไีปสบืเสาะที่สถานที่หรอืที่อยู่อาศยัของลูกหนี้ 
หรอืสอบถามพยานบุคคลเป็นส าคญั  

ประการท่ีสอง ระยะเวลาของการสบืค้นขอ้มูลเกี่ยวกบัสนิทรพัยน์ัน้ๆ – หากเป็นกรณี
ที่ทรพัยส์นิมกีารบนัทกึอยู่ในระบบขององค์กรต่าง ๆ ของรฐัและเอกชน และองค์กรเหล่านี้ให้
ความร่วมมอืเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีแบ่งปันข้อมูลเพื่อช่วยในการสืบค้นทรพัย์สินแล้ว 
กระบวนการสบืคน้ขอ้มลูทรพัยส์นิย่อมเป็นไปไดโ้ดยงา่ย ราบรื่นและใชเ้วลาไม่นาน แต่หากเป็น
กรณีทีท่รพัยส์นิอยู่นอกระบบระยะเวลาของการสบืคน้ขอ้มลูเกี่ยวกบัสนิทรพัยน์ัน้จะใชเ้วลานาน
เนื่องจากพนักงานจะต้องเข้าตรวจสอบและสืบค้นที่จากที่พักอาศัยของลูกหนี้ ซึ่งต้องอาศัย  
ความร่วมมือจากหลายฝ่ายงานและต้องผ่านหลายกระบวนการทางศาลที่มีข ัน้ตอนและ
กระบวนการยาวนานกว่า  

ประการท่ีสาม วิธกีารประเมนิมูลค่า – เมื่อทรพัย์สินต่างๆ อยู่ในระบบขององค์กร     
ทีเ่กบ็ขอ้มลูแต่ละประเภทนัน้มกัมกีระบวนการในการประเมนิมลูค่าของสนิทรพัยแ์ต่ละประเภท
อย่างสม ่าเสมออยูแ่ลว้ เช่น เงนิฝากในธนาคารจะมมีลูค่าชดัเจนตามเงนิในบญัชรีวมดอกเบีย้รบั
ซึง่จะมกีารค านวณเป็นรายวนั การประเมนิราคาหุน้ซึง่เป็นไปตามกลไกตลาดในกรณีของบรษิทั
มหาชน หรอืการประเมนิมลูค่าหุน้ตามผลประกอบการในกรณีของบรษิทัจ ากัด จะมกีารรบัรูห้รอื
ปรบัมูลค่าอย่างสม ่าเสมอ หรอื การประเมินมูลค่าที่ดินของกรมที่ดินซึ่งมีรอบการประเมิน       
ที่ชัดเจนอยู่แล้วเช่นทุก  ๆ 3 ปี หรือ 5  ปี เป็นต้น แต่ถ้าเป็นสินทรัพย์ซึ่งอยู่นอกระบบ        
การประเมนิมูลค่าจะเกิดขึ้นหลงัจากการพิทกัษ์ทรพัย์แล้ว ซึ่งก็จะมกีารส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญ    
ในทรพัยส์นิแต่ละประเภทตรีาคาให ้ 
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ภาพท่ี 6. การจดักลุ่มประเภททรพัยสิ์นตามแนวทางของการสืบค้น 

ทรพัยส์นิ (ของลกูหนี้) ทีม่กีารบนัทกึอยู่ในระบบ
ขององคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชน เช่น ธนาคาร

หรอืสถาบนัการเงนิ ตลาดหลกัทรพัย ์ 
และกรมทีด่นิ เป็นตน้ 

ทรพัยส์นิ (ของลกูหนี้) ทีอ่ยู่นอกระบบซึง่องคก์ร 
ทัง้ภาครฐัและเอกชนมไิดบ้นัทกึไว ้

หุน้ส่วน 

เช่น เงนิสด ทองค า เพชร งานศลิปะ และ 
ของมคี่าต่าง ๆ ทีล่กูหนี้เกบ็ไวท้ีบ่า้น 

ทรพัยส์นิ 

หุน้ส่วน 

ทรพัยส์นิทีม่ ี     
การโอนยา้ยไปให้

คนใกลช้ดิ) 

ทรพัยส์นิทีอ่ยู่
ในชือ่ของลกูหนี้ 

ทรพัยส์นิส่วนตวั    
ในนามบุคคลธรรมดา 

ในนามนิตบิุคคล 
 

อยู่ในรปูแบบของ  
ทรพัยส์นิส่วนตวั 

ในนามบุคคลธรรมดา 

ในนามนิตบิุคคล 

อาท ิเงนิสด ทองค า เพชร ฯลฯ 

อาท ิเงนิฝากธนาคาร ทัง้เงนิฝากเผือ่เรยีก  
เงนิฝากประจ า เงนิลงทุน กองทุนต่าง ๆ  

ประกนัชวีติ รวมถงึตัว๋เงนิ อสงัหารมิทรพัย ์ฯลฯ 

อาท ิเงนิฝากธนาคาร ทัง้เงนิฝากเผือ่เรยีก  
เงนิฝากประจ า เงนิลงทุน กองทุนต่าง ๆ  

ประกนัชวีติ รวมถงึตัว๋เงนิ อสงัหารมิทรพัย ์ฯลฯ 
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ภาพท่ี 7. แสดงถึงความต่างของทรพัยสิ์น 2 ประเภทของลกูหน้ี 

 

 ทรพัยสิ์นท่ีมีการบนัทึกอยู่ในระบบ 
ขององคก์รต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน 

ทรพัยสิ์นท่ีอยู่นอกระบบ 
 ซ่ึงองคก์รทัง้ภาครฐัและ
เอกชนมิได้มีการบนัทึกไว ้

ประเภทหรอื
ตวัอย่างทรพัยส์นิ 

เงนิฝาก ตัว๋เงนิ รวมถงึ
ผลติภณัฑท์างการเงนิ
อื่น  

ธนาคารและสถาบนั
การเงนิต่าง ๆ  

เงินสดที่เก็บไว้ที่บ้าน ทองค า
รูปพรรณ ภาพวาดทางศิลปะ
ต่าง ๆ หรอืทรพัยส์นิมคี่าอื่น ๆ  

หุน้ หรอืตราสารหุน้
ลกัษณะอื่น ๆ 

ศนูยร์กัษาขอ้มลู
หลกัทรพัย ์หรอื 
ตลาดหลกัทรพัย ์ 

ทีด่นิและ
อสงัหารมิทรพัย ์

กรมทีด่นิ ธนาคารและ
สถาบนัการเงนิต่างๆ 

สงัหารมิทรพัย ์เช่น 
รถยนต ์ 

ธนาคาร สถาบนัการเงนิ 
และกรมการขนสง่  

ทองค าแทง่  บรษิทัซือ้ขายทองค าแท่ง 
และฐานขอ้มลูของ ปปง.  

เพชรพลอย และอญัมณี  ผูป้ระกอบการซือ้ขาย
เพชรพลอยและอญัมณี
และฐานขอ้มลูของ ปปง. 

วตัถุโบราณ  ผูป้ระกอบการคา้ของเก่า 
และฐานขอ้มลูของ ปปง. 

เครื่องประดบั อาท ิ
นาฬกิา  

ผูป้ระกอบการต่าง ๆ   

แหล่งทีม่าและ
กระบวนการ    
การไดม้าซึง่ขอ้มลู 

จากองคก์รต่าง ๆ ทัง้รฐับาลและเอกชน 
ใช้พนักงานเข้าตรวจสอบและ 
สบืคน้ 

ระยะเวลา 
การสบืคน้ขอ้มลู
ของทรพัยส์นิ  

ใช้เวลาไม่นานนัก ถ้าองค์กรต่าง ๆ ให้ความร่วมมือ
ในการแบ่งปันขอ้มลู  

ใชร้ะยะเวลานาน 

การประเมนิมลูค่า 
มลูค่าของสนิทรพัยม์กัมกีารประเมนิไวอ้ยู่แลว้    
อย่างสม ่าเสมอ 

ใช้เจ้าพนักงานเค้าตรวจสอบ  
สบืค้นและใช้ผู้เชี่ยวชาญเพาะ
ด้ าน ในการป ระเมิน มู ลค่ า
ทรพัยส์นิ  
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6.2.3 กรณีตวัอย่างแนวทางการสืบค้นข้อมลูทรพัยสิ์นของลูกหน้ี 

 
ส าหรบักรณีตวัอย่างแนวทางในการสบืค้นขอ้มูลทรพัยส์นิของลูกหนี้สามารถพจิารณา

ไดจ้ากกรณดีงัต่อไปนี้  
 

(1) กรณีทรพัยสิ์นมีการบนัทึกอยู่ในระบบขององคก์รต่าง ๆ ทัง้ภาครฐั 
และเอกชน 

 
 กรณีที่ทรพัยส์นิเป็นประเภทที่มกีารบนัทกึอยู่ในระบบขององค์กรต่างๆ ทัง้ภาครฐัและ
เอกสารอาจเกิดขึ้นได้  2 กรณี กล่าวคือ กรณีอยู่ในชื่อของลูกหนี้  และกรณี เป็นของลูกหนี้     
แต่โอนใหเ้ป็นชื่อของบุคคลอื่น  

กรณีอยู่ในชื่อของลูกหนี้เองมคี าถามที่ต้องพิจารณาในเชิงของการสบืค้นดงัต่อไปนี้: 
ลกูหน้ีเกบ็หรือมีสินทรพัยเ์หล่าน้ีอยู่ท่ีใดและมีมลูค่าเท่าใดบ้าง?  
 
 

แนวทางการสืบค้น:  
การสบืค้นสนิทรพัย์ประเภทนี้ที่อยู่ในระบบนัน้สามารถท าได้ตรงไปตรงมา เนื่องจาก
เหตุผลทีว่่าหน่วยงานผูคุ้มกฏ (Regulator) ของระบบธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิ เช่น 
ธนาคารแห่งประเทศไทยหรอืตลาดหลกัทรพัยจ์ะมกีารเกบ็ขอ้มลูไวอ้ยูแ่ลว้ว่า นาย ก. มี
บญัชอีะไรบา้งอยู่ในธนาคารใดหรอืลงทุนในหุน้ของบรษิทัใดบ้าง รวมถงึกรมทีด่นิซึง่ก็
จะมกีารบนัทกึอยู่แล้วว่าลูกหนี้ถอืครองที่ดนิผนืใดอยู่บ้างและมมีูลค่าเท่าใด (เพยีงแต่
ขอ้มูลยงัไม่ได้บนัทึกในลกัษณะ Online แต่สามารถขอตรวจสอบได้ที่ส านักงานที่ดนิ
จงัหวดัที่เกี่ยวขอ้ง) ฉะนัน้ จงึจ าเป็นต้องสรา้งฐานขอ้มูลกลางของกรมบงัคบัคด ีซึ่งได้
รวบรวมข้อมูลของทรพัย์สนิหลายๆ ประเภทมาจากหน่วยงานผู้คุมกฏดงักล่าว โดย
อาจจะมกีารท าใหข้อ้มลูทนัสมยั (Update) อยู่โดยสม ่าเสมอตามสมควรของขอ้มลูแต่ละ
ประเภทดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้  

 
 

กรณีอยู่ในชื่อของบุคคลอื่น เช่น ญาติหรอืคนสนิทมคี าถามที่ต้องพจิารณาในเชงิของ
การสบืคน้ กล่าวคอื ทรพัยสิ์นเหล่าน้ีถกูถ่ายโอน (จากลูกหน้ี) ไปให้บุคคลใด (หรือบริษัท
ใด) บ้าง?  
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แนวทางการสืบค้น:  
ส าหรบัทรพัย์สินที่ถูกถ่ายโอนจากชื่อของลูกหนี้ไปเป็นชื่อบุคคลอื่นเป็นเรื่องยาก       
ต่อการสืบค้นยิ่งกว่ากรณีแรก (กรณีทรพัย์สินอยู่ในชื่อของลูกหนี้ เอง) แต่กรณีนี้         
ยงัสามารถด าเนินการได ้เนื่องจาก หน่วยงานผู้คุมกฏของระบบธนาคาร หรอืสถาบนั
การเงิน อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์มีการเก็บข้อมูล
ความสมัพันธ์ของลูกค้า เช่น นาย ก . มีความสัมพันธ์ใดกับนาย ข . (สามี, ภรรยา,     
คนในครอบครวั, ญาติ, หรอืตวัแทน) หรอืนาย ก. ถือหุ้นอยู่ในบรษิัท A เป็นจ านวน
เท่าใดอยู่แลว้ ซึง่เมื่อลูกหนี้มกีารโอนถ่ายทรพัยไ์ปใหก้บับุคคลอ้างองิอื่น  (เช่น นาย ก. 
โอนหุ้นให้นาย ข. ซึง่เป็นญาต ิและนาย ข. ไปถอืหุน้ในบรษิทั A. ซึง่กระจายไปถอืหุ้น 
บรษิทั B. และ C. ต่อไป ซึง่เป็นการกระท าของลูกหนี้เพื่อใหก้ารตามสบืคน้ท าไดย้าก) 
ทางกรมบงัคบัคดสีามารถใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศประมวลผลถึงความสมัพนัธ์    
ที่เกี่ยวเนื่องกันได้ทัง้หมดโดยไม่ต้องใช้แรงงานของเจ้าหน้าที่จ านวนมากมาสืบค้น
เอกสารและประสานงานอีกต่อไป สิง่ที่ทางกรมบงัคบัคดจี าเป็นต้องได้มาก็คอืขอ้มูล
ความสัมพันธ์ของลูกหนี้กับบุคคลอ้างอิงทัง้หมดจากธนาคารหรอืสถาบันการเงิน     
เพื่อท าใหก้ารสบืคน้กรณกีารโอนถ่ายทรพัยส์นิสามารถด าเนินการได ้ 

 
 

ดภูาพที ่8. ซึง่แสดงตวัอยา่งขอ้มลูความสมัพนัธข์องลกูหนี้ซึง่ระบบธนาคารหรอืสถาบนั
การเงนิมเีกบ็บนัทกึไว ้ 
 
ภาพท่ี 8. ตวัอย่างข้อมูลความสมัพนัธข์องลูกหน้ีซ่ึงระบบธนาคารหรอืสถาบนัการเงินมีเกบ็บนัทึกไว ้

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

นาย ก. 

นาย ข. นาย ค. 

มคีวามสมัพนัธก์บั 

ถอืหุน้ที่ ถอืหุน้ที่ 
ถอืหุน้ที่ ถอืหุน้ที่ 

บรษิทั C. บรษิทั D. บรษิทั A. บรษิทั B 
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ส าหรบักรณีการพจิารณาทรพัยส์นิที่มกีารถูกถ่ายโอนจากลูกหนี้ไปให้บุคคลอื่น อาจมี

ประเด็นบางประการที่อาจจะมขี้อโต้แย้งได้ว่าทรพัย์สนิที่ถูกโอนถ่ายไปนัน้เกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้
ทราบล่วงหน้าหรอืไม่ หรอืเพื่อเป็นการยกัยา้ยถ่ายเถหรอืโอนทรพัยส์นิของตนไปใหก้บัผูใ้กลช้ดิ
เพื่อเลี่ยงการช าระหนี้หรอืการถูกพิทกัษ์ทรพัย์ ซึ่งประเด็นดงักล่าวนัน้ต้องมกีารพิจารณาถึง
บรบิทรอบข้าง เช่น ทรพัย์สนิเหล่านัน้ถูกโอนไป “เมื่อใด” และ “ให้กบัใคร” และถูกโอนไปใน
ช่วงเวลาที่ทางศาลอยู่ระหว่างการพจิารณาคดใีนปรมิาณที่มากผดิสงัเกตเมื่อเทยีบกบัประวตัิ
การถ่ายโอนทรพัยท์ีผ่่านมาของลกูหนี้หรอืไม ่เป็นตน้  
 

(2) ทรพัยสิ์นท่ีอยู่นอกระบบ ซ่ึงองคก์รต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนมิได้ 
  มีการบนัทึกไว้ 
 
 ส าหรบักรณีทรพัย์สินที่อยู่นอกสารบบ และเป็นการยากที่จะตรวจสอบและสืบค้นมี
ประเด็นที่ต้องพิจารณาในเชงิของการสบืค้นดงัต่อไปนี้ กล่าวคอื: ทรพัย์สินถกูเก็บหรือถกู
ซ่อนอยู่ท่ีใดบ้าง?  
 
 

แนวทางการสืบค้น:  
ส าหรบัทรพัยส์นิที่อยู่นอกระบบการเงนิหรอืหลกัทรพัยน์ัน้ (เช่น เก็บในรูปแบบของ
เงนิสด ทองค ารูปพรรณ ของมคี่า อาท ิภาพวาด ฯลฯ ไว้ในที่พ านักของลูกหนี้ หรอื
ญาตหิรอืผู้เกี่ยวขอ้ง) กรณีนี้สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากขอ้มูลความสมัพนัธ ์เพื่อที่
ทางเจ้าพนักงานสบืค้น สามารถที่จะเขา้ไปสบืค้นได้ เช่น เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้น
บ้านนาย ก. แต่ก็ไม่พบทรพัย์สนิอื่นๆ ซึ่งสามารถน ามาแปรสภาพได้ แต่จากขอ้มูล
ความสมัพันธ์แล้วพบว่านาย ก . มีความสมัพันธ์กับนาย ข. และจากข้อมูลการท า
ธุรกรรมทางการเงนิในอดตีพบว่านาย ก.มกีารโอนสนิทรพัย์ให้นาย ข. ซึ่งเป็นญาต ิ
ท าใหส้งสยัไดว้่าอาจจะเป็นไปไดท้ีน่าย ก. จะมกีารน าทรพัยส์นิทีอ่ยูน่อกระบบการเงนิ
หรือหลักทรพัย์นัน้มาฝากไว้ที่นาย ข . เป็นต้น ดังนัน้แล้วเจ้าพนักงานก็พอจะใช้
ขอ้สงัเกตท าการสบืคน้เชงิลกึกบันาย ข. ต่อไป เป็นตน้  

 
 

สรุปแนวคดิและแนวทางการปรบัปรุงกระบวนการสบืคน้สนิทรพัยข์องลูกหนี้ผ่านระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศไดด้งันี้ 
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ภาพท่ี 9. ภาพสรปุแนวคิดและแนวทางการปรบัปรงุกระบวนการสืบค้นทรพัยสิ์นของลกูหน้ีผา่นระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 

 
 

นาย ก. 

นาย ข. นาย ค. 

บรษิทั D. บรษิทั A. บรษิทั B. บรษิทั C. 

ข้อมูลของท่ีอยู่ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัลูกหน้ี 

ข้อมูลทรพัยสิ์น + ข้อมูลความสมัพนัธ ์

ทรพัยสิ์นท่ีอยูน่อกระบบ ซ่ึงองคก์รทัง้ภาครฐั
และเอกชนมิได้มีการบนัทึกไว้ 

ทรพัยสิ์นท่ีมีการบนัทึกอยู่ในระบบ – ในช่ือของบคุคลอ่ืน  
อาทิ ญาติ หรือคนใกล้ชิด 

ทรพัยสิ์นท่ีมีการบนัทึกอยู่ในระบบ – ในช่ือของลูกหน้ี 

หน่วยงานก ากบัดแูล (Regulator) 
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6.2.4 รายละเอียดของระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (การสร้างฐานข้อมูล
  และระบบสืบค้น) 
 

เมือ่ไดว้เิคราะหภ์าพรวมของแนวคดิในเชงิการไดม้าซึง่ขอ้มลูของลูกหนี้ รวมถงึตวัอยา่ง
แนวทางการสืบค้นข้อมูลสินทรพัย์ของลูกหนี้ ดังที่วิเคราะห์ข้างต้น ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึง
ภาพรวมของระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศของกระบวนการสบืค้น  ซึ่งอ้างอิงจากภาพที่ 10. 
แสดงภาพรวมของระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศกระบวนการสบืคน้ ซึง่อธบิายไดด้งันี้ 
 

ภาพท่ี 10. ภาพรวมของระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศกระบวนการสืบค้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากภาพที ่10. ซึง่แสดงถงึการดงึขอ้มลูจากหน่วยงานหรอืองคก์รอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น 
ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิ กรมทีด่นิ ตลาดหลกัทรพัย ์และกรมพฒันาธุรกจิ ฯลฯ โดยการดงึ
ขอ้มลูทีด่งักล่าวอาจจะเป็นการดงึขอ้มลูเป็นรายสปัดาหห์รอืรายเดอืนกไ็ดแ้ลว้แต่ความเหมาะสม
และขอ้จ ากดัของขอ้มูลดงัที่มกีารกล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ก่อนหน้านี้  (เช่น ขอ้มูลทีด่นิไม่ได้มกีาร
เปลีย่นแปลงหรอืเปลีย่นมอืบ่อยอาจจะมกีารดงึขอ้มูลเดอืนละครัง้ แต่ถ้าเป็นขอ้มลูการเงินหรอื
หุ้นอาจมกีารขอข้อมูลอาทติย์ละครัง้หรอืถี่กว่านัน้ เป็นต้น) โดยกระบวนการดงักล่าวคงต้อง
อาศยัการบรหิารและการขอความร่วมมอืในระดบัระหว่างกรมบงัคบัคดแีละองค์กรที่เกี่ยวขอ้ง 
เพื่อทีจ่ะท าใหก้ระบวนการดงักล่าวบงัเกดิผในทางปฏบิตั ิ 

อย่างไรก็ตาม การพิทกัษ์ทรพัย์ลูกหนี้และการแปรสภาพทรพัย์สินของลูกหนี้อาศัย
กระบวนการส าคญัของการสบืคน้ทรพัยส์นิของลูกหนี้ว่าด าเนินการไดส้มบูรณ์มากน้อยเพยีงใด
ดงัที่วเิคราะห์ข้างต้น ฉะนัน้ การได้มาซึ่งข้อมูลต่าง ๆ แม้จะมอียู่ในระบบขององค์กรต่าง ๆ   

ระบบฐานข้อมลูกลางท่ี 
กรมบงัคบัคดีได้รวบรวม
ข้อมลูมาจากองค์กรต่างๆ 

ระบบสืบค้นท่ีใช้งานง่าย 

ส าหรับผู้ปฏิบติัหน้าท่ี 
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แล้วแต่จ าเป็นต้องด าเนินการสอดคล้องกบัแนวปฏบิตั ิกฎระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัและกฎหมาย
ขององค์กรนัน้ๆ เช่น ธนาคารและสถาบนัการเงนิไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลเรื่องส่วนตัว   
ของลูกคา้ เช่น ทีอ่ยู่และเบอรโ์ทรศพัทท์ีต่ดิต่อได ้อายุ เงนิเดอืน เป็นต้น ซึ่งโดยภาพกวา้งแลว้
ข้อจ ากัดเหล่านี้ไม่น่าจะเป็นปัญหากับเป้าหมายของกรมบังคับคดี เนื่องจากกรมบังคับคดี
ตอ้งการแค่ขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทรพัยส์นิของลูกหนี้กบัมลูค่าของทรพัยส์นิเท่านัน้ ซึง่การเจรจา
ขอความร่วมมือในระดับองค์กร จะต้องแสดงให้แต่ละองค์กรมีความเข้าใจและตระหนักใน
ภาพรวมของประเทศเป็นส าคัญยิ่งว่าการแบ่งปันเฉพาะข้อมูลที่จ าเป็นส าหรบัการสืบค้น
ทรพัยส์นิของลูกหนี้ โดยเฉพาะในเรื่องประโยชน์เชงิเศรษฐกจิและการลงทุนของนักลงทุนและ
ต่อประเทศในภาพรวมและการสนองตอบนโยบายรฐับาลในเรือ่ง Thailand 4.0  

การที่จะเกดิโครงการตามแผนงานประเมนิเบื้องต้นจ าเป็นอย่างยิง่ที่ทางกรมบงัคบัคดี
จะต้องด าเนินการประสานงานถงึแนวทางความจ าเป็นในการจดัท าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
กบัผูบ้รหิารของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ตวัอย่างเช่น ผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ซึง่มกีาร
รวบ รวมข้อมู ล ความสัมพัน ธ์ข อ งธนาค ารพ าณิ ชย์ ทั ว่ ป ระ เท ศ ) อธิบ ดีก รมที่ ดิน 
กระทรวงมหาดไทย และกบัตลาดหลกัทรพัย์กับกรมพฒันาธุรกิจ หรอืในระดบัรฐัมนตรขีอง
กระทรวงทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อทีใ่หทุ้กองคก์รที่เกี่ยวขอ้งเริม่มกีารเตรยีมตวัเพื่อใหค้วามร่วมมอื หรอื
ศึกษาถึงความส าคัญ (Justifications) และความจ าเป็น รวมทัง้ข้อจ ากัดของการสร้างระบบ
สบืคน้ทรพัยส์นิแห่งชาตขิึน้ ดภูาพที ่11. แนวทางการเกบ็ขอ้มลู  
 

ภาพท่ี 11. ตวัอย่างการเกบ็ข้อมลูขององคก์รต่างๆ 
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หุน้สว่น ญาต ิ คนใกลช้ดิ 

นอกเหนือจากความส าคญัในเชงิการรวบรวมขอ้มูลแลว้ การออกแบบระบบการสบืค้น 
(Search Engine) เป็นอีกประเดน็ที่ส าคญั โดยระบบการสบืค้นจ าเป็นต้องมกีารออกแบบให้มี
การใช้งานทีง่่าย เช่น เมื่อทางเจา้หน้าทีข่องกรมบงัคบัคด ีมกีารใส่ชื่อลูกหนี้ (นาย ก.) ลงไปใน
ระบบ โดยระบบต้องสามารถที่จะแสดงผลให้อยู่ในรูปแบบของแผนภาพ (ภาพกิ่งไม้) (Logic 
Tree) ส าหรบัผูท้ีม่คีวามสมัพนัธก์บันาย ก. ได ้รวมถงึเมือ่ทางเจา้หน้าทีท่ าการเลอืก (Click) ไป
ที่ชื่อของบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบันาย ก . แล้ว ระบบจะต้องสามารถ
แสดงรายละเอยีดของทรพัย์สนิที่นาย ก. มกีารโอนถ่ายหรอืเปลี่ยนแปลงไปใหแ้ก่บุคคลอื่น ซึ่ง
รวมถงึรายละเอยีดเกีย่วกบั วนัและเวลาดว้ยเพื่อใชใ้นการอา้งองิ 
 
ภาพท่ี 12. ตวัอย่างของระบบสืบค้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.2.5 แผนงานประเมินเบือ้งต้น 
 

เมื่อไดพ้จิารณาถงึทีม่า หลกัการและรายละเอยีดส าคญัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทีจ่ะช่วยเรื่องการสบืคน้ทรพัยส์นิของลูกหนี้ขา้งต้นแลว้ ในหวัขอ้นี้จะเป็นการประเมนิแผนงาน
เบื้องต้นส าหรบังานในการพฒันาระบบที่ได้กล่าวมาไว้ทัง้หมดตามรายละเอียดในหวัข้อก่อน
หน้านี้ ซึง่สรปุไดด้งัภาพที ่13. แผนงานประเมนิเบือ้งตน้  
 
 

ประเภททรพัยสิ์น มูลค่าทรพัยสิ์น 
เงนิฝากเผื่อเรยีก 1,000,000 
เงนิฝากประจ า 5,000,000 

ตัว๋เงนิ 2,000,000 

ประเภททรพัยสิ์น มลูค่าทรพัยสิ์น 
เงนิฝากเผือ่เรยีก 10,000,000 

ประเภททรพัยสิ์น มลูค่าทรพัยสิ์น 
เงนิฝากประจ า 5,000,000 

ประเภททรพัยสิ์น มลูค่าทรพัยสิ์น 
บญัชกีระแสรายวนั 2,000,000 

นาย ก. 

นาย ง. นาย ค. นาย ข. 
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ภาพท่ี 13. แผนงานประเมินเบือ้งต้น 

แผนงาน 
เดือน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Requirement Gathering: 
 
เกบ็ความตอ้งการ 
 

            

Design:  
 
ออกแบบระบบ 
 

            

Development: 
 
พฒันาตวัระบบ 
 

            

Test: 
 
ทดสอบระบบ 
 

            

Deployment: 
 
น าระบบให้เจ้าหน้าที่ไปใช้
ปฏบิตังิานจรงิๆ 
 

            

 
ค าอธิบาย 

 Requirement Gathering: คืองานในส่วนที่ปรกึษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศจะเก็บ 
“ความต้องการ” โดยพูดคุยกับผู้ใหญ่ของกรมบงัคบัคดีว่ามคีวามต้องการระบบเป็น
อยา่งไร ในแงข่องแผนงาน ว่าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีจ่ะถูกพฒันาขึน้ 

 Design: คอืงานในส่วน “ออกแบบ” ของตวัระบบโดยยดึตามความต้องการของระบบที่
เรารวมรวมมาจากผูใ้ชง้านของระบบ 
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 Development: งานในส่วน “พฒันาตวัระบบ” โดยทีป่รกึษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
จะท าการเขยีนโปรแกรม ตัง้ฐานขอ้มลู เขยีนระบบสบืคน้เพื่อใหใ้ชง้านงา่ย 

 Test: หลงัจากงานในส่วนพฒันาระบบเสรจ็แล้วนัน้ จะเข้าสู่งานส่วน  “ทดสอบ” ระบบ 
ว่าสามารถท างานไดต้ามทีอ่อกแบบไวห้รอืไม่ 

 Deployment: คอืส่วนงานในการที่น าระบบทีท่ดสอบผ่านแลว้ขึน้ใหเ้จา้พนักงานท างาน
ไดน้ าไปใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิๆ 

 
 
หมายเหต:ุ 
แผนงานทัง้หมดที่ได้ประเมินมานั ้นขึ้นอยู่กับสมมติฐานส าคัญที่ว่าทางกรมบังคับคดีได้
ประสานงานและสรา้งความรว่มมอืกบัองคก์รอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิ 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย) กรมที่ดนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์ละกรมพฒันาธุรกจิ และองค์กรอื่น ๆ   
ทีเ่กีย่วขอ้งในประเดน็ต่อไปนี้  

 การทีจ่ะไดม้าซึง่ขอ้มลูของความสมัพนัธ ์ทรพัยส์นิของบุคคล  
 ขอ้ตกลงเบื้องต้นว่าขอ้มูลเหล่านี้จะมกีารส่งให้กบักรมบงัคบัคดเีป็นประจ า ซึ่งความถี ่ 

ในการส่งจะเป็นตามความเหมาะสมของขอ้มลูแต่ละประเภท 
 
 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า กรมบงัคบัคดปีระสบปัญหาอย่างมากในการสบืค้นทรพัย์สนิของ
ลกูหนี้ ซึง่เป็นกระบวนการทีส่ าคญัมากอนัเน่ืองจากเป็นกลไกทีส่ าคญัซึง่มาก่อนกลไกอื่นๆอยา่ง
การพทิกัษ์ทรพัยข์องลูกหนี้และการแปรสภาพทรพัยส์นิลูกหนี้เพื่อน ามาจดัการและช าระหนี้คนื
ให้แก่เจา้หนี้ กระบวนการสบืค้นทรพัยส์นิโดยการรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัทรพัย์สนิค่อนขา้งใช้
เวลาโดยเฉพาะในกรณีทีล่กูนี้บางส่วนกพ็ยายามทีจ่ะซุกซ่อน ถ่ายโอนสนิทรพัยใ์หก้บัผูอ้ื่น หรอื
เปลีย่นถ่ายทรพัยส์นิใหอ้ยูใ่นรปูแบบทีส่บืคน้ไดย้าก  

กล่าวได้ว่า กรมบังคบัคดีสามารถที่จะแก้ไขปัญหาปรบัปรุงกระบวนการการสืบค้น
ทรพัยส์นิดงักล่าวได้โดยร่วมมอืกบัองค์กรอื่นๆ ทัง้ทางภาครฐัและเอกชน เช่น ระบบธนาคาร
หรอืสถาบนัการเงนิ โดยขอขอ้มูลที่ประกอบดว้ย ขอ้มลูทางการเงนิของบุคคลและสถาบนัและ
ขอ้มลูทรพัยส์นิของลูกหนี้และขอ้มลูความสมัพนัธข์องลูกหนี้ (เช่น ญาต ิสาม ีภรรยา พ่อ แม่ พี่
น้อง คู่ค้า หุ้นส่วน) เมื่อได้รบัข้อมูลต่างๆ เหล่านี้มาได้ จ าเป็นอย่างยิง่ที่ทางกรมบังคบัคดี
จะต้องจดัท าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยการสรา้งเป็นระบบฐานขอ้มลูกลางทีก่รมบงัคบัคดี
จะน าไปใชใ้นการสบืคน้ทรพัยส์นิของลกูหนี้  
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แผนงานการสร้างกระบวนการสืบค้นทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้
จ าเป็นต้องอาศัยการประสานงานระหว่างกรมบังคับคดีและองค์กรต่างๆ ทัง้ภาครฐัและ
ภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง และการแปลงขอ้เสนอแนะดงักล่าวลงสู่ภาคปฏบิตัเิพื่อให้บงัเกดิผลต่อไป  
 
 

ข้อเสนอแนะเบ้ืองต้น 
 รวบรวมขอ้มลูทีจ่ าเป็นต่อการบงัคบัคดลีม้ละลายจากหน่วยงานหรอืองคก์รต่างๆ 

ทัง้ภาครฐัและเอกชน โดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทย กรมทีด่นิ กรมพฒันา
ธุรกจิการคา้ หรอืฐานขอ้มลูของ ปปง.  

 น าขอ้มลูทีไ่ดร้วบรวมและบรรจไุวใ้นฐานขอ้มลูกลางของกรมบงัคบัคด ี 
 จดัท าระบบสบืคน้ (Search Engine) ของฐานขอ้มลูทีส่ะดวกในการเขา้ใช ้ 
 ศึกษาเพิม่เติมและจัดท าระบบฐานข้อมูลและระบบการสืบค้นตามแผนงาน

ประเมนิเบื้องตน้ต่อไป  
 

 
 
6.3 แนวทางในการจดัการทรพัยสิ์นของบคุคลล้มละลายตามลกัษณะ
 แห่งทรพัย ์: กรณีการประเมินมลูค่าแห่งทรพัยสิ์นทางปัญญา  
 
 นอกเหนือจากข้อเสนอแนะเชิงกระบวนการการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับทรพัย์สินของ
ลูกหนี้ดงักล่าว รายงานวิจยัฉบบันี้ยงัให้ความส าคญักับแนวทางในการจดัการทรพัย์สนิของ
บุคคลล้มละลายซึ่งพระราชบญัญตัิล้มละลาย มาตรา 123 บญัญัตวิางหลกัไว้ว่า “ทรพัยส์นิซึ่ง 
เจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัยร์วบรวมได้มา เมื่อลูกหนี้ล้มละลายแล้ว เจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัย์มี
อ านาจขายตามวธิสีะดวกและเป็นผลดีที่สุด ...”163 อนัจะเห็นได้ว่า การจดัการทรพัย์สนิของ
บุคคลลม้ละลายในระบบกฎหมายไทยสามารถกระท าไดท้ัง้วธิกีารขายทอดตลาด และวธิกีารอื่น
เท่าทีเ่ป็นผลดทีีสุ่ดในการจดัการและช าระหนี้คนืแก่เจา้หนี้  

กล่าวไดว้่า วธิกีารขายทอดตลาดเป็นวธิกีารปกตทิี่ใชอ้ยู่ในปัจจุบนั ทุกประเทศทัว่โลก 
รวมทัง้ประเทศไทยใช้วธิกีารดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั มบีางประเทศที่ใช้วธิกีารอื่น
ควบคู่กนักบัวธิกีารขายทอดตลาด ซึ่งจากการวเิคราะห์ในบทที่ 4 พบว่า สหรฐัอเมรกิา ญี่ปุ่ น 

                                                           

163. มาตรา 123 แห่งพระราชบญัญตัลิม้ละลาย พ.ศ. 2483.    
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และบางประเทศในยุโรป อาท ิเยอรมนี164 ใชว้ธิกีารประเมนิมลูค่าของทรพัยส์นิทางปัญญาของ
ทรพัยส์นิลูกหนี้เขา้มาใช้เกี่ยวกบัการบงัคบัคด ีฉะนัน้ รายงานวจิยัฉบบันี้จงึเสนอแนะแนวทาง
เกี่ยวกบัการจดัการทรพัยส์นิของบุคคลล้มละลายกรณีการประเมนิมลูแห่งทรพัยส์นิทางปัญญา 
รวมทัง้น าเสนอหลกัเกณฑ ์วธิกีารและแนวทางด าเนินการดงักล่าว  
 

6.3.1 มลูเหตใุนการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นทางปัญญา (Valuation Causes) 
  

ทรพัยส์นิทางปัญญาอาจถูกใชเ้ป็นหลกัประกนัทางธุรกจิได ้หลกัการดงักล่าวปรากฏใน
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 8 ซึ่งบัญญัติว่า 
“หลกัประกนัไดแ้ก่ทรพัยส์นิ ดงัต่อไปนี้  

(1) กจิการ  
(2) สทิธเิรยีกรอ้ง  
(3) สงัหารมิทรพัยท์ี่ผู้ให้หลกัประกนัใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่นเครื่องจกัร สนิค้าคง

คลงัหรอืวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติสนิคา้  
(4) อสงัหารมิทรพัยใ์นกรณทีีผู่ใ้หห้ลกัประกนัประกอบธุรกจิอสงัหารมิทรพัยโ์ดยตรง  
(5) ทรพัยส์นิทางปัญญา  
(6) ทรพัยส์นิอื่นตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง165  
ฉะนัน้ เจา้ของทรพัยส์นิทางปัญญาอาจน า IP Asset ดงักล่าวไปใชเ้พื่อเป็นหลกัประกนั

ทางธุรกิจตามพระราชบญัญัติหลกัประกนัทางธุรกิจก็ได้ ซึ่งกรณีนี้อาจน าไปใช้ค านวณมูลค่า
สนิทรพัย์ของตัวเอง หรอืใช้วธิีการประเมนิมูลค่าของทรพัย์สินทางปัญญาด้วยวิธกีารอื่นใด 
ขึน้อยูก่บัเหตุปัจจยัและมลูเหตุจงูใจทีแ่ตกต่างกนั กล่าวคอื  

ตามความเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมนิมูลค่าทรพัย์สินทางปัญญาของ
สหภาพยุโรป (European Commission’s Expert Group on Intellectual Property Valuation) 
ไดส้รปุสาเหตุส าคญัของการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทางปัญญาออกเป็น 5 กลุ่มทีส่ าคญั ไดแ้ก่  

(1) เพื่อความสะดวกในการบรหิารจดัการ 
(2) เป็นไปตามขอ้บงัคบัภายในองค์กรหรอืบรษิทั ปีงบประมาณ การประเมนิทรพัยส์นิ

ทัง้หมดของบรษิทัเมื่อเขา้สู่ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืใชเ้มื่อมกีารขายเปลีย่นมอืบรษิทั 
จะไดรู้ว้่าทรพัยส์นิทัง้หมดของบรษิทัมมีลูค่าเท่าไร  

                                                           

164. นอกเหนือจากสหรฐัอเมรกิาและญี่ปุ่ นทีไ่ดน้ ามาศกึษาในบทที ่4 ยงัมกีลุ่มประเทศยุโรปทีใ่ชว้ธิกีาร
ประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทางปัญญาในการบงัคบัคด.ี    

165. มาตรา 8 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัประกนัทางธุรกจิ พ.ศ. 2558.   
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(3) เพื่อการถ่ายโอนเปลี่ยนเจา้ของ และได้ทราบถงึความเหมาะสมว่าสนิทรพัยท์ี่เป็น
ทรพัยส์นิทางปัญญาของตน ควรมรีาคาเท่าไร รวมทัง้ การโอนยา้ยเปลีย่นเจา้ของที่
แทจ้รงิกเ็พื่อตอ้งการก าไรในอนาคต 

(4) เพื่อสรา้งรายงานเทจ็ ในกรณีที่ต้องส่งใบประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิทางปัญญาให้แก่
บุคคลที่สาม เช่น ป.ป.ช. บางทีเจ้าของทรพัย์สินทางปัญญาก็จ าเป็นที่จะต้อง
รายงานมูลค่าทรพัยส์ินทางปัญญาให้น้อยกว่าความเป็นจรงิ เพื่อการหลกีเลี่ยงขอ้
กล่าวหากรณรี ่ารวยผดิปกต ิ 

(5) เพื่อเหตุผลทางการเงนิและการบญัช ีซึง่กรณีเป็นทีท่ราบอยู่แลว้ว่าทุกองคก์รต้องมี
การตรวจสอบบญัชแีละประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิขององค์กรเพื่อหาต้นทุน รายจ่าย 
และก าไรขององค์กร ซึ่งการตรวจสอบก็จะท าโดยผู้ตรวจสอบบญัชจีากภายนอก
เพื่อประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิขององคก์ร และการตรวจสอบกต็้องมกีารประเมนิมลูค่า
ของทรพัยส์นิทางปัญญาขององคก์รดว้ย166  

ดังได้วิเคราะห์ในบทที่ 4 ว่าการประเมินมูลค่าทรพัย์สินทางปัญญาสามารถท าได้
มากมายหลากหลายวธิซีึง่อาจจะประเมนิโดยคดิจากต้นทุน (Cost Approach) เช่น คดิจากราคา
ทีซ่ือ้ทรพัยส์นิทางปัญญานัน้มา หรอืประเมนิโดยคดิจากรายไดจ้ากการขายทรพัยส์นิทางปัญญา
ชนิดนัน้ออกไป โดยวเิคราะห์จากราคาตลาดในขณะนัน้ กรณีนี้เรยีกว่า “วธิกีารเปรยีบเทียบ
ตลาด” (Market Approach) ซึง่ในหวัขอ้ต่อไปจะวเิคราะห์วธิปีระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทางปัญญา
ทีเ่ป็นทีน่ิยมในปัจจบุนั167  
 

6.3.2 วิธีประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นทางปัญญา  
 

โดยปกติ ถ้าผู้รบัประกนัเป็นสถาบนัการเงนิย่อมมกีารวางหลกัเกณฑ์ที่แน่นอนที่ใช้
ส าหรบัการประเมนิมูลค่าของทรพัยส์นิทางปัญญา แต่ถ้าหากผู้รบัหลกัประกนัเป็นบุคคลทัว่ไป 
โดยปกตกิารประเมนิมลูค่าของทรพัยส์นิทางปัญญาสามารถท าไดห้ลายแบบตามทฤษฎทีีเ่ป็นที่
นิยมกนัอย่างแพร่หลายกล่าวโดยสรุปคอื วธิคีดิจากรายได ้(Income-Based Approach), วธิคีดิ
จากราคาตลาด (Market-Based Approach) วิธีคิดจากต้นทุน (Cost-Based Approach) และ
การใชว้ธิผีสมผสานกนั  

อย่างไรก็ตาม การประเมนิมูลค่าของทรพัย์สินทางปัญญา ซึ่งโดยสภาพและการใช้
แนวคดิไม่เหมอืนกนัในแต่ละวธิ ีจงึใช้มาตรฐานเดยีวกนัมาพจิารณาไม่ได้ การประเมนิมูลค่า

                                                           

166. European Commission, Final Report on the Expert Group on Intellectual Property Valuation, 
(2013) p. 12.   

167. ดบูทที ่4 ในสว่นทีเ่กีย่วกบัวธิกีารประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทางปัญญา.   
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ของทรพัยส์นิทางปัญญาแต่ละครัง้ จงึตอ้งตรวจสอบและพจิารณาเป็นรายกรณีไป (และบางกรณี
ขึน้อยู่กบัระดบัความช านาญของผู้ประเมนิและความเห็นส่วนตวัของผู้ประเมนิ) การประเมนิ
มลูค่าของทรพัยส์นิทางปัญญาจงึไม่สามารถที่จะตดัสนิลงไปตายตวัได้ว่าทรพัยส์นิทางปัญญา
ประเภทใดควรมมีูลค่ามากน้อยเพียงใดเพราะมปัีจจยัหลายประการที่ต้องน ามาร่วมพิจารณา
ประกอบด้วย168 ในรายงานการวจิยัฉบบันี้จะเสนอแนะวธิกีารประเมนิมูลค่าของทรพัย์สนิทาง
ปัญญาของสมาคมผูป้ระเมนิค่าทรพัยส์นิแห่งประเทศไทยร่วมกบัสมาคมนักประเมนิราคาอสิระ
แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นวธิกีารที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั ส าหรบัแนวทางการประเมนิมูลค่าโดยวธิกีาร
อื่นที่ใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ วิธีการคิดจากต้นทุน (Cost Approach) วิธีการเปรยีบเทียบตลาด 
(Market Approach) วิธีการพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) หรือวิธีผสมผสาน 
(Multiple Approach Use in Combination) ไดน้ าเสนอไวใ้นบทที ่4 ขา้งตน้แลว้  

อนุสนธจิากการทีพ่ระราชบญัญตัหิลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มผีลใชบ้งัคบัและมี
การระบุว่าทรพัยส์นิทางปัญญาสามารถทีจ่ะใชเ้ป็นหลกัประกนัทางธุรกจิได้ดงักล่าวขา้งต้น โดย
ในหมวด 5 แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว เรื่อง การบงัคบัหลกัประกนัที่เป็นทรพัยส์นิ ประกอบ
กบัค าพพิากษาฎกีาที่ 9544/2542169 และ 846/2534170 ก าหนดให้ทรพัยส์นิทางปัญญาถอืเป็น
ทรพัย์สนิประเภทหนึ่งที่ไม่ใช่ทัง้สงัหารมิทรพัย์และอสงัหารมิทรพัย์ กรณีนี้จงึอาจอนุโลมใช้
หมวด 5 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัประกนัทางธุรกจิ พ.ศ.2558 เพื่อท าการบงัคบัหลกัประกนัได ้
ซึ่งบทบญัญัติมาตรา 36171 ได้ก าหนดให้ผู้รบัหลกัประกนัสามารถบงัคบัหลกัประกนัหลุดเป็น

                                                           

168. European Commission, Final Report on the Expert Group on Intellectual Property Valuation, 
November, 29th 2013, 12.  

169. ค าพิพากษาฎีกาที่ 9544/2542  “เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่ง ไม่ใช่
อสงัหารมิทรพัยห์รอืสงัหารมิทรพัย ์ไม่มีรูปร่าง ทัง้ไม่อาจยดึถอืครอบครองไดอ้ย่างทรพัยส์นิทัว่ไป
ดงัทีบ่ญัญตัิไวใ้น ป.พ.พ. บรรพ 4 ว่าด้วยทรพัย์สนิ การทีจ่ าเลยน าเครื่องหมายการคา้อกัษรโรมนั
ค าว่า PEAK และ PEAK กบัรูปประดิษฐ์คล้ายภูเขาของผู้อื่นมาใช้กบัสนิค้าของตนโดยไม่ได้รบั
อนุญาตจากเจา้ของ แมเ้ป็นระยะเวลานานเพยีงใด กไ็ม่ท าใหจ้ าเลยมสีทิธใินเครื่องหมายการคา้นัน้
ดกีว่าโจทกไ์ด ้บทบญัญตัวิ่าดว้ยการไดก้รรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิโดยการครอบครองปรปักษ์ตามมาตรา 
1382 หาอาจน ามาใชบ้งัคบัแก่สทิธใินเครื่องหมายการคา้อนัเป็นทรพัยส์นิทางปัญญาไดไ้ม่”  

170. ค าพพิากษาฎีกาที่ 846/2534 “ลขิสทิธิแ์ม้จะเป็นทรพัย์สนิอย่างหน่ึง แต่เป็นทรพัย์สนิที่มลีกัษณะ
พเิศษแตกต่างจากอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัย ์การไดม้าซึง่ลขิสทิธิจ์ะไดม้าโดยทางใดไดบ้า้ง
เป็นเรื่องทีม่กีฎหมายบญัญตัไิวโ้ดยเฉพาะแลว้ เมื่อไม่มกีฎหมายใหส้ทิธแิก่ผูใ้ดไดม้าซึง่ลขิสทิธิโ์ดย
การครอบครองปรปักษ์ จ าเลยจึงไม่อาจอ้างว่าได้ลิขสทิธิใ์นเพลงพิพาทมาโดยการครอบครอง
ปรปักษ์”  

171. มาตรา 36 แห่งพระราชบญัญัติหลกัประกนัทางธุรกจิ พ.ศ. 2558 ซึ่งบญัญัติว่า “ผู้รบัหลกัประกนั
อาจบงัคบัหลกัประกนัโดยให้ทรพัยส์นิที่เป็นหลกัประกนัหลุดเป็นสทิธหิรอืโดยจ าหน่ายทรพัยส์นิที่
เป็นหลกัประกนัเพื่อน าเงนิมาช าระหนี้”.  
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สทิธ ิหรอืผู้รบัหลกัประกนัสามารถจ าหน่ายหลกัประกนัที่เป็นทรพัยส์นิเพื่อน าเงนิมาช าระหนี้
ยอ่มไดอ้กีทางหนึ่ง  

อย่างไรก็ตาม ในหมวด 5 ไม่ได้ก าหนดวธิกีารเพื่อประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิทางปัญญา 
ว่ามวีธิแีละแนวทางด าเนินการอย่างไรเหมอืนดงัเช่นในหมวด 6 เรื่องการบงัคบัหลกัประกนัที่
เป็นกิจการซึ่งมกีารก าหนดคุณสมบตัิของผู้บงัคบัหลกัประกนัไว้เป็นกรณีเฉพาะว่าต้องได้รบั
ใบอนุญาตว่าเป็นผูบ้งัคบัหลกัประกนัก่อนจงึจะด าเนินการประเมนิมลูค่าและบงัคบัหลกัประกนัที่
เป็นกจิการกบัผู้ใหห้ลกัประกนัได ้และไม่มีบทบญัญตัมิาตราใดปรากฏภายใต้นพระราชบญัญตัิ
หลกัประกนัทางธุรกจิที่ก าหนดให้ผู้บงัคบัหลกัประกนัที่ได้รบัใบอนุญาตตามหมวด 6 สามารถ
ท าการบงัคบัหลกัประกนัที่เป็นทรพัย์สนิหรอืทรพัย์สนิทางปัญญาได้ ฉะนัน้ การพิจารณาว่า
ทรพัยส์นิทางปัญญาทีเ่ป็นหลกัประกนัมมีลูค่าเท่าใดนัน้ จงึต้องพจิารณาในสญัญาทีจ่ดทะเบยีน 
ว่าทรพัยส์นิทางปัญญาทีเ่ป็นหลกัประกนันัน้ ถูกประเมนิมลูค่าระหว่างผูใ้หห้ลกัประกนัและผูร้บั
หลกัประกันไว้เท่าใด ซึ่งในส่วนของเจ้าพนักงานบงัคบัคดีจงึจ าเป็นต้องพิจารณามูลค่าของ
ทรพัยส์นิทางปัญญาจากในสญัญาเช่นเดยีวกนั  

อย่างไรกต็าม กรณีนี้ยงัมปัีญหาทีต่้องพจิารณาต่อไปว่าเมื่อท าสญัญา ผูใ้หห้ลกัประกนั
และผูร้บัหลกัประกนัจะทราบได้อย่างไรว่าทรพัยส์นิทางปัญญาที่เป็นหลกัประกนันัน้ ควรจะถูก
ประเมนิมูลค่าด้วยวธิไีหนและอย่างไร ซึ่งในพระราชบญัญตัหิลกัประกนัทางธุรกจิมไิด้ก าหนด
แนวทางหรอืวธิใีนการประเมนิมลูค่าของทรพัยส์นิทางปัญญาทีเ่ป็นหลกัประกนัก่อนท าสญัญาว่า
ควรท าเช่นไร ในทางปฏบิตัิจงึเป็นหน้าที่ของผูร้บัหลกัประกนัที่จะหาวธิปีระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ
ทางปัญญาทีเ่หมาะสมภายใต้เงื่อนไขทีผู่ใ้หห้ลกัประกนัจะต้องยนิยอมและเหน็พ้องตามดว้ยกบั
วธิกีารประเมนิมลูค่านัน้ๆ  

ดงันัน้ ด้วยความตระหนักในปัญหานี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นผู้ดูแล
สถาบนัการเงนิในประเทศไทยทัง้หมด ซึง่สถาบนัการเงนิต่างๆ จะเป็นผูร้บัหลกัประกนัต่อไปใน
อนาคตไดอ้อกประกาศไปยงัสถาบนัการเงนิทุกแห่งในประเทศเกี่ยวกบัเรื่องการประเมนิมูลค่า
ทรพัยส์นิทางปัญญาว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกบัสมาคมผู้ประเมนิค่าทรพัยส์นิแห่ง
ประเทศไทยและสมาคมนักประเมนิราคาอสิระไทย จดัท าแนวทางและกรอบการประเมนิมูลค่า
ทรพัยส์นิทางปัญญา โดยจะต้องมกีารประเมนิมลูค่าทุก 3 ปี ซึง่ทรพัยส์นิทางปัญญานัน้จะต้อง
สามารถน ามาเป็นหลกัประกนัได้ถูกต้องตามกฎหมาย (มกีารจดทะเบยีน หรอืได้มาโดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย) มกีารประเมนิมลูค่าไดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื และสามารถยดึหรอือายดัไดต้ามกฎหมาย 
ส่วนหลกัเกณฑ์การประเมนินัน้คอื การประเมนิราคาทรพัยส์นิทางปัญญาที่ยดึแนวปฏบิตัติาม
มาตรฐานสากล หรอืแนวปฏบิตัิที่สมาคมผู้ประเมนิค่าทรพัย์สนิแห่งประเทศไทย หรอืสมาคม 
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นักประเมนิราคาอสิระไทย หรอืส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ประกาศใชเ้ป็นเกณฑข์ัน้ต ่าในภายหลงั172  

หลกัเกณฑท์ีส่มาคมผูป้ระเมนิค่าทรพัยส์นิแห่งประเทศไทยและสมาคมนักประเมนิราคา
อิสระไทยได้วางไว้ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้ออกหลกัเกณฑ์เพื่อการประเมนิมูลค่าหรอื
ราคาทรพัยส์นิทางปัญญาของสถาบนัการเงนิ ส าหรบัหลกัประกนัที่เป็นทรพัยส์นิทางปัญญาใน
วงเงนิในมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท แต่หากทรพัย์สินทางปัญญาที่ประเมนิตามขอบเขตงานมี
มลูค่าเกนิกว่า 3 ล้านบาท ผู้ประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิต้องใชว้ิธกีารและก าหนดรปูแบบรายงานที่
ละเอยีดกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดนี้ โดยแนวทาง วธิกีารและรปูแบบการน าเสนอรายงานตอ้งสามารถ
อา้งองิไดต้ามมาตรฐานสากลอยา่งชดัเจน173 ทัง้นี้ ผูท้ีท่ าการประเมนิตามประกาศนี้ตอ้งผ่านการ
ทดสอบเพื่อรบัรองความสามารถในการปฏบิตังิานจากสมาคมวชิาชพี และต้องใชค้วามรอบคอบ 
ระมดัระวงัในการปฏบิตังิาน ผูป้ระเมนิต้องมขีอ้มลูทางดา้นการตลาด การผลติ คุณลกัษณะของ
ทรพัย์สนิทางปัญญาที่ท าการประเมนิและศกัยภาพในการก่อให้เกิดรายได้อย่างละเอียดของ
ทรพัยส์นิทางปัญญานัน้ๆ เพื่ออ้างองิผลการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทางปัญญาตามขอบเขตการ
ปฏบิตังิานใหม้คีวามน่าเชื่อถอืและไมก่่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อผูเ้กีย่วขอ้ง 

สมาคมผูป้ระเมนิค่าทรพัยส์นิแห่งประเทศไทยและสมาคมนักประเมนิราคาอสิระไทยได้
ก าหนดหลกัเกณฑก์ารประเมนิมูลค่าเพื่อก าหนดมลูค่าตลาด ซึ่งหมายถงึมลูค่าที่เป็นตวัเงนิซึ่ง
ประมาณว่าเป็นราคาของทรพัยส์นิที่ใช้ตกลงซื้อขายกนัได้ระหว่างผู้เต็มใจซื้อและผู้เต็มใจขาย 
ณ วนัทีป่ระเมนิภายใต้เงือ่นไขการซือ้ขายปกตทิีผู่ซ้ ือ้ ผูข้าย ไมม่ผีลประโยชน์เกีย่วเนื่องกนัโดย
ไดม้กีารเสนอขายทรพัยส์นิในระยะเวลาพอสมควรและโดยทีท่ ัง้สองฝ่ายไดต้กลงซือ้ขายกนัดว้ย
ความรอบรูอ้ย่างรอบคอบและปราศจากภาวะกดดนัใดๆ174 และส าหรบัหลกัเกณฑก์ารประเมนิ
ราคา หรอืเกณฑก์ารประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทางปัญญาจะใชว้ธิคีดิรายไดจ้ากกระแสเงนิสดสุทธิ

                                                           

172. ธนาคารแห่งประเทศไทย, “ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที ่ธปท.ฝนส. (23) ว. 745/2559 เรื่อง
น าสง่แนวนโยบาย เรื่องการประเมนิราคาและอสงัหารมิทรพัยร์อการขายทีไ่ดม้าจากการรบัช าระหนี้ 
การประกนัการใหส้นิเชื่อ หรอืทีซ่ือ้มาจากการขายทอดตลาดของสถาบนัการเงนิ”.   

173. ธนาคารแห่งประเทศไทย, “ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที ่ธปท.ฝนส. (23) ว. 745/2559 เรื่อง
น าสง่แนวนโยบาย เรื่องการประเมนิราคาและอสงัหารมิทรพัยร์อการขายทีไ่ดม้าจากการรบัช าระหนี้ 
การประกนัการใหส้นิเชื่อ หรอืทีซ่ือ้มาจากการขายทอดตลาดของสถาบนัการเงนิ”.   

174. ธนาคารแห่งประเทศไทย, “ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที ่ธปท.ฝนส. (23) ว. 745/2559 เรื่อง
น าสง่แนวนโยบาย เรื่องการประเมนิราคาและอสงัหารมิทรพัยร์อการขายทีไ่ดม้าจากการรบัช าระหนี้ 
การประกนัการใหส้นิเชื่อ หรอืทีซ่ือ้มาจากการขายทอดตลาดของสถาบนัการเงนิ”.   
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และทอนเป็นมลูค่าปัจจุบนัด้วยแนวทางใชว้ธิปีระเมนิจากรายได้ (Income Approach) โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 วธิกีาร กล่าวคอื175  
 

(1) วิธีคิดจากอตัราทุน (Direct Capitalization Approach) 
 

วธิคีิดจากอัตราทุน เป็นวธิีคิดประเภทหนึ่งในกลุ่มวธิีประเมนิจากรายได้ วธิีคิดจาก
อัตราทุนเป็นกระบวนการและวิธีการในการประเมินมูลค่าทรพัย์สินเชิงเปรยีบเทียบ โดย
พจิารณารายได้และค่าใช้จ่ายของทรพัยส์นิที่ประเมนิ และท าการประเมนิมูลค่าโดยหารรายได้
สุทธ ิ(NOI – Net Operating Income) ด้วยอตัราผลตอบแทนเป็นรอ้ยละที่คาดว่าจะได้รบัจาก
ทรัพย์สิน (Capitalization Rate) วิธีนี้ จะพิจารณาถึงความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างอัตรา
ผลตอบแทนรวม (ซึง่พจิารณาความเสีย่งทัง้มวล) กบัรายได้สุทธปีิใดปีหนึ่งเพยีงปีเดยีว176 

 
 
           รายได้สุทธิ 
มูลค่าทรพัยสิ์นทางปัญญา = ____________________________________ 

             % อตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รบัจากทรพัยสิ์น  
 

 
 

(2) วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 
 

วธินีี้เป็นวธิทีีน่ิยมในการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทางปัญญาหลายๆ ประเภทซึง่เป็นวธิทีี่
ค านวณกระแสรายได้สุทธิ (NOI – Net Operating Income) ในอนาคต แล้วทอนเป็นมูลค่า
ปัจจุบนัด้วยอตัราคดิลดที่เหมาะสม โดยปกติระยะเวลาในการค านวณอัตราคดิลดจะสัน้กว่า
ระยะเวลาที่ก่อให้เกดิประโยชน์ทางเศรษฐกจิ หรอืระยะเวลาที่กฎหมายคุ้มครองทรพัยส์นิทาง
ปัญญานัน้177 
 

                                                           

175. สมาคมผูป้ระเมนิค่าทรพัยส์นิแห่งประเทศไทยและสมาคมนกัประเมนิราคาอสิระไทย. “แนวทางและ
หลกัเกณฑก์ารประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทางปัญญา”.  

176. สมาคมผูป้ระเมนิค่าทรพัยส์นิแห่งประเทศไทยและสมาคมนกัประเมนิราคาอสิระไทย. “แนวทางและ
หลกัเกณฑก์ารประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทางปัญญา”.  

177. สมาคมผูป้ระเมนิค่าทรพัยส์นิแห่งประเทศไทยและสมาคมนกัประเมนิราคาอสิระไทย. “แนวทางและ
หลกัเกณฑก์ารประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทางปัญญา”.  
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   มลูค่าของทรพัยสิ์น    =   กระแสรายได้สทุธิในอนาคต  -  ตวัแปรคิดลดตามเวลา + ตวัแปรคิดลดฯ + ... 
   ทางปัญญาในปัจจบุนั  NOI              (แล้วแต่ความเหมาะสม) 
 

 
โดยกระแสรายไดสุ้ทธสิามารถรวมไดจ้าก    
(1) ระยะเวลาท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Economic Life) สามารถ

ค านวณไดจ้ากระยะเวลาทีเ่จา้ของทรพัยส์นิทางปัญญาคาดว่าจะไดร้บัผลประโยชน์
จากทรพัยส์นิทางปัญญานัน้ เช่น สทิธบิตัรยาที่มอีายุคงเหลอื ณ วนัประเมนิ  8 ปี 
หรอืระยะเวลาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจอาจเริม่ต้นเมื่อเริม่นับอายุของ
ทรพัยส์นิทางปัญญา178 เช่น ในกรณขีองลขิสทิธิ ์อายเุวลาทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์ทาง
เศรษฐกจิเริม่ขึน้เมื่อผูส้รา้งสรรคไ์ดเ้ผยแพร่งานสรา้งสรรค ์หรอืในกรณีของลขิสทิธิ ์
เพลง ระยะเวลาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจอาจเป็นไปตามอายุไขของ
ผลติภณัฑท์ีใ่ชบ้รรจวุตัถุแห่งลขิสทิธิ ์เช่น เครือ่งเล่นและบนัทกึไฟลท์ีใ่ชใ้นรา้นคารา
โอเกะ (Karaoke) ที่สามารถมอีายุอยู่ได้นานหลายปี เครื่องเล่นนัน้จงึสามารถให้
รายไดจ้ากลขิสทิธิต์ลอดไปไมจ่ ากดัเวลา (Perpetuity) เป็นตน้ 

(2) ระยะเวลาท่ีกฎหมายคุ้มครอง (Legal Life) ทรพัย์สินทางปัญญา ตัวอย่างเช่น 
สทิธบิตัรทีม่รีะยะเวลาคุม้ครองตามกฎหมาย 20 ปี179 

 
ส าหรบัตวัแปรคดิลดดจูากตวัแปรดงัต่อไปนี้  
(1) อตัราผลตอบแทนและอตัราคิดลด อตัราดงักล่าวมาจากขอ้มลูของบรษิทัทีม่กีาร

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยห์รอืจากการเปลีย่นมอืระหว่างกนั หรอือาจพจิารณา
ไดจ้ากปัจจยัความเสีย่งของธุรกจิ หรอืประเภทของทรพัยส์นินัน้ ซึง่ผูป้ระเมนิมลูค่า
ทรพัยส์นิต้องสามารถอธบิายที่มาที่ไปของอตัราคดิลด (Discount Rate) และอตัรา
ผลตอบแทน (อตัราทุน – Capitalization Rate) ได้อย่างสมเหตุสมผล มหีลกัฐาน
อา้งองิไดอ้ยา่งชดัเจน อยา่งไรกด็ ีหากผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิใชดุ้ลพนิิจในการน า
อตัราค่าเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของต้นทุนทางการเงนิ  (WACC – Weighted Average 
Cost of Capital) ของกจิการมาใช้เป็นอตัราคดิลด ผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิจะต้อง
มัน่ใจว่าปัจจยัทีน่ ามาเปรยีบเทยีบสามารถแสดงใหเ้หน็ถงึทีม่าทีไ่ปของการก าหนด

                                                           

178. ดูค าอธิบายกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาใน ปวริศร เลิศธรรมเทวี, ความรู้เกีย่วกับกฎหมาย
ทรพัยส์นิทางปัญญา (กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพว์ญิญชูน, 2559).  

179. กฎหมายสทิธบิตัรของไทยมอีายุการคุม้ครอง 20 ปีนบัจากวนัทีย่ื่นค าขอจดทะเบยีน Ibid.   
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อตัราคดิลดที่เหมาะสมได้เป็นอย่างด ีทัง้นี้ การแปลงกระแสรายได้สุทธเิป็นมูลค่า
ปัจจบุนัใหพ้จิารณาจากระยะเวลาทีเ่ตบิโตและอตัราความเสีย่งประกอบกนั 

(2) การก าหนดมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) ในการประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิทาง
ปัญญาโดยวิธีนี้ต้องท าความเข้าใจต่ออายุการใช้งาน รวมทัง้ศักยภาพในการ
ประกอบการและท าก าไรในระยะยาว (มาก) แบบไม่จ ากดัเวลา ซึ่งจะต้องวเิคราะห์
คุณลกัษณะของทรพัยส์นิทางปัญญาในประเภทนัน้ๆ ว่าเมื่อไดว้เิคราะหแ์บบจ าลอง
ทางการเงนิ หรอืการจดัท าประมาณการทางการเงนิของทรพัยส์นิทางปัญญานัน้ๆ 
ควรทีจ่ะมมีลูค่าสุดทา้ยหรอืไมแ่ละอย่างไร 

โดยผู้ประเมนิราคามหีน้าที่ในการตรวจสอบความมอียู่จรงิของทรพัย์สินทางปัญญา    
ไม่ว่าจะได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้หลักประกัน เจ้าของทรพัย์สินทางปัญญา รวมทัง้ข้อมูล
แวดลอ้มจากหน่วยงานต่างๆ ที่เหมาะสม และเกี่ยวขอ้งโดยตรง เช่น กรมทรพัยส์นิทางปัญญา 
สภาอุตสาหกรรม หอการค้าจงัหวดั หรอืสหกรณ์ท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อยนืยนัคุณลกัษณะของ
ทรพัย์สินทางปัญญาที่ประเมินประเภทนั ้นๆ โดยเฉพาะการตรวจสอบศักยภาพและขีด
ความสามารถในการหารายได้จากทรพัย์สนิทางปัญญาชนิดนัน้ๆ อย่างสมเหตุสมผล มขีอ้มูล
สนับสนุนยนืยนัได้อย่างน่าเชื่อถือ หากผู้ประเมนิมูลค่าทรพัย์สินมขี้อจ ากัดในการรวบรวม 
ตรวจสอบขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญัของทรพัยส์นิทางปัญญาทีป่ระเมนิจะตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเหล่านัน้
ในรายงานอยา่งชดัเจน และถอืเป็นรายงานทีม่เีง ื่อนไขพงึใหผู้ใ้หห้ลกัประกนัใชค้วามระมดัระวงั
เป็นพเิศษในการตดัสนิใจ หากผู้ประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิก าหนดขอ้สมมติฐานใดๆ ในรายงาน
การประเมนิอนัเนื่องจากขอ้จ ากดัดงักล่าว จะต้องอธบิายและให้เหตุผลประกอบขอ้สมมติฐาน
เหล่านัน้ ในรายงานอยา่งชดัเจนดว้ย  

นอกจากนี้ ผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทางปัญญามหีน้าทีใ่นการพจิารณามูลค่าทรพัยส์นิ
ดว้ยความระมดัระวงั และต้องสรปุมลูค่าในการจ าแนกมลูค่าทรพัยส์นิทางปัญญาออกจากมลูค่า
รวมในกรณีที่ทรพัย์สินทางปัญญานัน้ใช้ปัจจยัการผลิตร่วมกับทรพัย์สนิประเภทอื่นๆ ซึ่งใช้
ตวัชีว้ดัมูลค่าโดยการประมาณการจากผลการประกอบการ (NOI – Net Operating Income) ที่
คาดหมายว่าจะเกดิจากทรพัยส์นิทางปัญญานัน้  

อย่างไรก็ด ีหากทรพัยส์นิทางปัญญาบางประเภทที่มขีอ้มูลเปรยีบเทยีบในตลาดที่เกดิ
จากการเปลีย่นมอืในตลาดระหว่าง ผูซ้ือ้ ผูข้าย และ สามารถก าหนดปัจจยัเปรยีบเทยีบไดอ้ย่าง
มหีลกัฐานที่น่าเชื่อถือ ผู้ประเมนิมูลค่าทรัพย์สินสามารถก าหนดมูลค่าทรพัย์สินทางปัญญา
เหล่านั ้น โดยวิธีเปรียบเทียบกับราคาตลาด  (Market Approach) ได้ แต่ผู้ประเมินมูลค่า
ทรพัย์สินจะต้องอธบิายและมขี้อมูลในการวเิคราะห์สนับสนุนการเปรยีบเทียบทรพัย์สินทาง
ปัญญาที่น ามาเปรยีบเทียบกับทรพัย์สินทางปัญญาที่ประเมินได้อย่างชัดเจน รวมทัง้การ
พจิารณาปัจจยัทีน่ ามาเปรยีบเทยีบทีม่เีหตุผลสนบัสนุนอย่างพอเพยีง  
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เป็นที่สงัเกตได้ว่า การทื่สมาคมผู้ประเมนิค่าทรพัยส์นิแห่งประเทศไทยและสมาคมนัก
ประเมนิราคาอสิระไทยไดอ้ธบิายวธิปีระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทางปัญญาแบบวธิคีดิลดกระแสเงนิ
อย่างละเอยีด เห็นได้ชดัว่าทางสมาคมผู้ประเมนิค่าทรพัยส์นิแห่งประเทศไทยและสมาคมนัก
ประเมนิราคาอสิระไทย น่าจะส่งเสรมิให้ผูป้ระเมนิทรพัยส์นิทางปัญญา ใชว้ธิคีดิแบบลดกระแส
เงนิมากกว่าวธิอีื่น ซึง่แนวทางดงักล่าวทีไ่ดว้เิคราะหข์า้งต้นเป็นอกีแนวทางหนึ่งทีก่รมบงัคบัคดี
ควรน ามาปรบัใชใ้นการจดัการทรพัยส์นิของบุคคลลม้ละลาย  
 
 

ข้อเสนอแนะเบ้ืองต้น 
 พจิารณาการน าวธิกีารประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิทางปัญญามาใช้ควบคู่กบัการขาย

ทอดตลาด ทัง้นี้ตามลกัษณะ/ประเภทของทรพัยส์นิทางปัญญา  
 ก าหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิทางปัญญาตามแนวทางที ่

เป็นสากลนิยม  
 จดัอบรมเจ้าพนักงานทีเ่กีย่วกบัการบงัคบัคด ีเพือ่ให้ความรู้เกีย่วกับการจดัการ

ทรพัย์สนิ รวมทัง้การแปลงให้เป็นทรพัยส์นิทางปัญญาและการประเมนิมูลค่าของ
ทรพัยส์นิทางปัญญา  

 
 
 
6.4 การทบทวนบทบญัญติัของกฎหมายล้มละลายและโครงสร้างเชิงสถาบนั
 ขององคก์รท่ีเก่ียวกบัการบงัคบัคดีล้มละลายของประเทศไทย  
 
 จากการวเิคราะหร์ะบบกฎหมายลม้ละลายและการบงัคบัคดลีม้ละลายของไทยในบทที ่3 
พบว่าปัญหาส าคญัที่ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาล้มละลายมสีาเหตุส าคญัมาจากข้อจ ากัดของ
ระบบกฎหมายลม้ละลายไทยซึง่สรุปปัญหาทีส่ าคญัได ้3 ประการ กล่าวคอื (1) ขอ้จ ากดัในเรื่อง
อ านาจในการเข้าถึงข้อมูลทรพัย์สินของลูกหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรพัย์ (2) มาตรการ
ป้องกนัการยกัยา้ยถ่ายเททรพัย์สนิของลูกหนี้ยงัขาดประสทิธภิาพ และ (3) การก าหนดโทษ
ปรบัต ่ากว่าระดบัทีเ่หมาะสมค่อยขา้งมาก  

ฉะนัน้ นอกเหนือจากการปรบัปรงุกระบวนการภายในในการสบืคน้ทรพัยส์นิของลกูหนี้ 
แนวทางแก้ไขปรบัปรุงกระบวนการรวบรวมและจดัการทรพัย์สนิของบุคคลล้มละลายยงัต้อง
พิจารณาทบทวนบทบญัญัติของกฎหมายอีกด้วย ในส่วนสุดท้ายของบทนี้จะศึกษาทบทวน
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บทบญัญตัขิองกฎหมายล้มละลายที่เกี่ยวขอ้งกบัประเดน็ดงักล่าวขา้งต้นเพื่อแสวงหาแนวทาง
และขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุระบบกฎหมายลม้ละลายของไทยต่อไป  
 
 6.4.1 ทบทวนอ านาจของเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรพัย ์
 
 ปัญหาส าคญัทีส่่งผลต่อการประสทิธภิาพของกระบวนการรวบรวมทรพัยส์นิของบุคคล
ลม้ละลาย คอื ขอ้จ ากดัของกฎหมายตามพระราชบญัญตัลิ้มละลายที่มไิด้ให้อ านาจที่ชดัเจนแก่
เจ้าพนักงานพทิกัษ์ทรพัย์ ซึ่งจากการวเิคราะห์ในบทที่ 3 พบว่า เจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรพัย์มี
อ านาจออกหมายเรยีกลูกหนี้ คู่สมรสของลูกหนี้ หรอืบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์หรอืเกี่ยวขอ้งกบั
ลูกหนี้และมคีวามสงสยัได้ว่ามทีรพัย์สนิของลูกหนี้อยู่ในครอบครองหรอืเชื่อว่ าเป็นหนี้ลูกหนี้ 
(มาตรา 117) หรอือ านาจในการขอให้บุคคลอื่นซึ่งมใิช่ลูกหนี้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อ
ช าระเงิน  หรือ เพื่ อส่ งมอบทรัพย์สิน  (มาตรา 118) อ านาจดังกล่ าวตามมาตรา 118                   
เจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัยต์อ้งมคี าขอผ่านกระบวนการทางศาล  
 กล่าวไดว้่า อ านาจของเจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัยต์ามพระราชบญัญตัลิม้ละลายมอี านาจ
เพยีงอ านาจในการสอบถามข้อมูลทรพัย์สนิของลูกหนี้เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมทรพัย์สนิ
ของลูกหนี้เท่านัน้ อ านาจดงักล่าวแตกต่างจากอ านาจของเจา้พนักงานของหน่วยงานทีเ่กี่ยวกบั
การสืบค้นหรอืตรวจสอบทรพัย์สิน อาทิ กรณีกรมสรรพากรดังที่ได้วิเคราะห์ในบทที่ 5 ซึ่ง
กฎหมายใหอ้ านาจไวอ้ยา่งกวา้งขวางเพื่อป้องปรามการฝ่าฝืนกฎหมายกรณภีาษอีากรคา้ง  

ในกรณีดงักล่าว อธบิดกีรมสรรพากรมอี านาจในการสัง่ยดึ หรอือายดัและขายทอดตลาด
ทรพัยส์นิของผูต้อ้งรบัผดิชอบเสยีภาษอีากร ว่าอ านาจของอธบิดกีรมสรรพากรไมต่อ้งขอใหศ้าล
ออกหมายยึด แต่กฎหมายให้อ านาจอธิบดีกรมสรรพากรในการด าเนินการได้ หรืออาจ
มอบหมายให้รองอธบิดหีรอืสรรพากรเขตด าเนินการได้ สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะความผิด
เกีย่วกบัภาษเีป็นเรือ่งส าคญัซึง่เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการประเทศ  

นอกเหนือจากกรณีกรมสรรพากร อ านาจของเจ้าพนักงาน ป.ป.ช. หรอือ านาจของ   
เจา้พนักงาน ปปง. ดงัทีว่เิคราะหใ์นบทที ่5 มคีวามชดัเจนยิง่กว่าของเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัย ์
ซึง่อ านาจของเจา้พนักงาน ป.ป.ช. และเจา้พนกังาน ปปง. มอี านาจเสมอืนเจา้พนกังานสอบสวน
ในคดอีาญา180 ความแตกต่างของขอบเขตอ านาจระหว่างเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัยก์บักรณีของ
เจ้าพนักงานกรมสรรพากร หรอืเจ้าพนักงานของส านักงาน ป.ป.ช. และของส านักงาน ปปง. 
อาจเป็นเพราะการออกแบบกฎหมาย  (Legal Approach) แตกต่างกัน กล่าวคือ เรื่องของ
ล้มละลายถูกมองว่าเป็นเรื่องในทางแพ่งมากกว่าจะเป็นเรื่องการกระท าความผดิในทางอาญา 
ส าหรบักรณีการเสยีภาษีอากรไม่ถูกต้อง กรณีการทุจรติในวงราชการหรอืกรณีการฟอกเงนิ   

                                                           

180. ดบูทที ่5.  
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ถูกมองว่าเป็นเรื่องความผดิในทางอาญา อนัที่จรงิการฉ้อฉลหรอืการหลอกลวงเพื่อใหห้ลุดพ้น   
จากการช าระหนี้ของบรรดาลกูหนี้ในคดลีม้ละลายถอืเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกจิ (Economic 
Crime) รปูแบบหนึ่ง181 กรณีนี้ควรมกีารทบทวนขอบเขตอ านาจของเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัย ์
ซึง่ควรมกีารศกึษาในเชงิลกึต่อไป  
 
 

ข้อเสนอแนะเบ้ืองต้น 
 ทบทวนขอบเขตอ านาจของเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัยใ์นพระราชบญัญตัลิม้ละลาย 

(มาตรา 117 – 123)  
 พจิารณาเพิม่เตมิบทบญัญตัทิีใ่หอ้ านาจอธบิดกีรมบงัคบัคดมีอี านาจสัง่ใหบุ้คคลอืน่

ซึง่มิใช่ลูกหนี้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ช าระเงนิหรอืส่งมอบทรพัย์สิน 
(คลา้ยคลงึกบักรณกีรมสรรพากร)  

 พจิารณาทบทวนกระบวนการและขัน้ตอนทีต่้องด าเนินการตามกฎหมายใหม้คีวาม
รวดเรว็เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการสบืคน้และตรวจสอบขอ้มลูของลกูหนี้  

 
 
 
 6.4.2 ทบทวนมาตรการป้องปรามการยกัย้ายถ่ายเททรพัยสิ์นของลูกหน้ี  
 
 นอกเหนืออ านาจอย่างจ ากดัของเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัยต์ามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 
พระราชบัญญัติล้มละลายของไทยยงัมีมาตรการที่ไม่เพียงพอต่อการป้องปรามการยกัย้าย
ถ่ายเททรพัยส์นิของลกูหนี้  
 ดงัได้วเิคราะห์ในบทที่ 3 ว่าพระราชบญัญตัิล้มละลายมกีารบญัญตัิกรณีการเพกิถอน
การฉ้อฉลไวใ้นส่วนที่ 3 “ผลของการลม้ละลายเกี่ยวกบักจิการที่ไดก้ระท าไปแลว้” (มาตรา 113 
ถงึมาตรา 116) ซึ่งการเพกิถอนการฉ้อฉลลูกหนี้ต้องเป็นการกระท าที่ท าให้เจ้าหนี้เสยีเปรยีบ 

                                                           

181. A number of literatures indicates that bankruptcy fraud is one type of economic crime, see 
Leia A. Clement, ‘A Study on Bankruptcy Crime Prosecution under Title 18: Is the Process 
undermining the Goals of the Bankruptcy System?’ (2015) 31 Emory Bankrupcy 
Developments Journal, 409; L.H. Leigh (ed), Economic Crime in Europe (National Criminal 
Justice Reference Service, 1980); Stephanie Wickouski, Bankruptcy Crime (Washington 
D.C., Beard Books, 2003) 147; and Swedish National Economic Crimes Bureau, Economic 
Crime Report (Report No. 2004:1).  
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การกระท าทีจ่ะถอืว่าท าใหเ้จา้หนี้เสยีเปรยีบตอ้งเป็น “การท าใหโ้ดยเสน่หา หรอืเป็นการทีล่กูหนี้
ได้รบัค่าตอบแทนน้อยเกินสมควร” (มาตรา 114) และต้องเป็นกรณีที่เกดิขึ้นภายในระยะเวลา
หนึ่งปีก่อนที่จะมกีารขอให้ล้มละลาย หรอืภายหลงันัน้ หรอืกรณีการเพิกถอนการฉ้อฉลตาม
มาตรา 115 ซึ่งวางหลกัไว้ว่า “การโอนทรพัย์สนิหรอืการกระท าใดๆ ซึ่งลูกหนี้ได้กระท าหรอื
ยนิยอมใหก้ระท าในระหว่างระยะเวลาสามเดอืนก่อนมกีารขอใหล้ม้ละลายและภายหลงันัน้ โดย
มุง่หมายใหเ้จา้หนี้คนหนึ่งคนใดไดเ้ปรยีบแก่เจา้หนี้อื่น” อาจขอเพกิถอนการโอนหรอืการกระท า
ดงักล่าวได้ และถ้าเจา้หนี้ผูไ้ด้เปรยีบเป็นบุคคลภายในของลูกหนี้ อาจขอเพกิถอนการโอนหรอื
การกระท าดงักล่าวในระหว่างระยะเวลาหนึ่งปีก่อนมกีารขอใหล้ม้ละลายและภายหลงัได ้ 

จะเห็นได้ว่า การก าหนดระยะเวลาในการเพกิถอนการฉ้อฉล (ระยะเวลาหนึ่งปีก่อนมี
การขอใหล้ม้ละลาย) อาจสัน้เกนิจนไปทีจ่ะยบัยัง้การยกัยา้ยถ่ายเทหรอืโอนทรพัยส์นิของลูกหนี้ 
ซึ่งในความเป็นจรงิ ลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการล้มละลายย่อมรู้ดอียู่แล้วว่าจะกลายเป็นบุคคล
ล้มละลาย และย่อมมีการตระเตรียมการ ยักย้ายถ่ายเททรพัย์สินเป็นระยะเวลาล่วงหน้า
พอสมควรก่อนหนึ่งปีอยู่แล้ว กรณีนี้จงึควรพจิารณาทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวกบัการเพกิถอน
การฉ้ลฉลตามพระราชบญัญตัลิม้ละลาย ซึ่งจากการวเิคราะหก์รณีส านักงาน ปปง. พบว่ามกีาร
วางหลกัเรือ่งการป้องปรามการโอนหรอืยกัยา้ยถ่ายเททรพัยส์นิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการวเิคราะห์
กรณีการเพกิถอนการฉ้อฉลของลูกหนี้ โดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
พ.ศ. 2542 ให้อ านาจ ปปง. ในการอายดัทรพัยส์นิที่ได้มาจากการกระท าความผดิ และรวมถึง
ทรพัยส์นิทีม่กีารจ าหน่าย จ่าย โอนดว้ยประการใดๆ ซึ่งเงนิหรอืทรพัยส์นิทีเ่กี่ยวกบัการกระท า
ความผดิด้วย (มาตรา 3) อนัจะเห็นได้ว่ากฎหมายของ ปปง. มไิด้ก าหนดระยะเวลาไว้ แต่จะ
พจิารณาจากเจตนาของการกระท าเป็นหลกั เพื่อป้องปรามการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย โดย
จะต้องเป็นกรณีที่ไม่กระทบกระเทือนบุคคลภายนอกที่ได้รบัทรพัย์สินไปโดยชอบและมี
ค่าตอบแทน ฉะนัน้ ส าหรบักรณีการเพกิถอนการฉ้อฉลของลูกหนี้ในคดลี้มละลายควรมกีาร
ทบทวนระยะเวลาในการเพกิถอนการฉ้อฉล ซึง่ควรมกีารศกึษาวจิยัในเชงิลกึต่อไป  
 
 

ข้อเสนอแนะเบ้ืองต้น 
 ทบทวนมาตรการเพกิถอนการฉ้อฉลของลกูหนี้ภายใตพ้ระราชบญัญตัลิม้ละลาย 
 พจิารณาทบทวนเรือ่งการก าหนดระยะเวลาในการเพกิถอนการฉ้อฉลของลูกหนี้

ใหม่ โดยอาจพจิารณาจากเจตนาของลูกหนี้เป็นส าคญั หรอืขยายระยะเวลาในการ
เพกิถอนการฉ้อฉลของลูกหนี้จากเดมิทีก่ าหนดไว้หนึง่ปีก่อนมกีารขอใหล้้มละลาย 
เป็นระยะเวลาเพิม่มากขึน้  
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 6.4.3 ทบทวนโทษปรบัให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม  
 
 ปัญหาของระบบกฎหมายลม้ละลายของไทยอกีประการหนึ่งคอืการก าหนดโทษปรบัใน
ระดบัทีต่ ่ากว่าระดบัทีเ่หมาะสม จนไมส่ามารถป้องปรามลกูหนี้มใิหฝ่้าฝืนกฎหมาย  

การก าหนดโทษปรบัมากน้อยเพยีงใดจงึจะมคีวามเหมาะสม จากการวเิคราะหใ์นบทที ่3 
พบว่าโทษปรบักรณีลูกหนี้ปกปิดขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกบัทรพัยส์นิของตนเองต้องระวางโทษปรบั  
ไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งดูเหมอืนว่าการก าหนดโทษปรบันัน้จะอยู่ในอตัราที่สูง อย่างไรก็ตาม 
โทษปรบัดงักล่าวยงัน้อยยิง่กว่าการเพาะปลูกพชืไวใ้ชป้ระโยชน์ในครวัเรอืน ซึง่พระราชบญัญตัิ
คุ้มครองพนัธุ์พืช พ.ศ. 2542 มบีทลงโทษสถานหนักเพื่อป้องปรามมใิห้มกีารกระท าความผดิ
โดยก าหนดโทษปรบัของการฝ่าฝืนกฎหมายไวท้ีป่รบัไม่เกนิ 400,000 บาท สูงยิง่กว่าการฝ่าฝืน
ตามกฎหมายลม้ละลาย  
 ดงัได้วเิคราะห์ในบทที่ 2 ว่าระบบกฎหมายล้มละลายมคีวามส าคญัที่ส่งผลต่อระบบ
เศรษฐกจิในภาพรวมอย่างมนีัยส าคญั การฝ่าฝืนบทบญัญตัขิองกฎหมายในเรื่องการลม้ละลาย
ยอ่มมสีภาพรา้ยแรงทีส่่งผลเสยีหายต่อกลไกทางระบบเศรษฐกจิ ยิง่กว่าเรือ่งการฝ่าฝืนไมป่ฏบิตัิ
ตามกฎหมายในเรื่องพันธุ์พืชดงักล่าวข้างต้น ฉะนัน้ จงึมปีระเด็นว่าสาเหตุใดที่การก าหนด
บทลงโทษโดยเฉพาะค่าปรบัของกฎหมายล้มละลายดังกรณีตัวอย่างก าหนดไว้ในอัตราที่
ค่อนขา้งต ่าเมือ่เทยีบเคยีงกบักฎหมายในลกัษณะอื่น  
 อาจกล่าวได้ว่า การที่โทษปรบัถูกก าหนดให้อยู่ในระดบัที่ต ่ามสีาเหตุหลายประการซึ่ง
จากการศกึษาวจิยัทีผ่่านมาพบว่าสาเหตุส าคญัทีส่่งผลต่อการก าหนดโทษปรบัในระบบกฎหมาย
ของประเทศไทยน่าจะมสีาเหตุส าคญั 2 ประการ  
 ประการแรก การก าหนดโทษปรบัสูงสุดในกฎหมายไทย มไิด้ค านึงถึงอตัราเงนิเฟ้อ
ของประเทศซึ่งท าให้โทษปรบัที่แท้จรงิเมื่อปรบัด้วยอตัราเงนิเฟ้อ  (Inflation-Adjusted Fine) มี
ค่าลดลงตามอตัราเงนิเฟ้อ182  
 ดงัได้กล่าวในบทที่ 2 ว่ามีรายงานวิจยัหลายฉบับที่กล่าวถึงการวิเคราะห์โทษปรบั   
ตามกฎหมายของไทย183 ซึ่งจากการศึกษาดงักล่าวพบว่า กฎหมายไทยที่มีโทษทางอาญา    
ส่วนใหญ่เป็นกฎหมายที่บงัคบัใช้มานานแล้วและบทลงโทษส่วนใหญ่มไิด้มกีารเปลี่ยนแปลง   
ตามกาลเวลา หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่มิได้ค านึงถึงค่าของเงินตามระดับเงินเฟ้อ     

                                                           

182. สมเกยีรต ิตัง้กจิวานิชย์, ปวรศิร เลศิธรรมเทว ีและทรงพล สงวนจติร, ‘การวเิคราะห์กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาในเชิงประจกัษ์’ ใน สมเกียรติ ตัง้กิจวานิชย์ และคณะ , นิติศาสตร์ของระบบ
ยุตธิรรมทางอาญาของไทย (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั, 2554) 33, หน้า 57.  

183. Ibid.  
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รายงานดังกล่าวยงัให้ข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ในการก าหนดอัตราโทษปรบัของ
กฎหมายไทยเพิม่เตมิไวว้่า หากปรบัค่าของเงนิของการก าหนดโทษปรบัสงูสุดของกฎหมายไทย
ตามระดบัเงนิเฟ้อโดยใช้ดชันีราคาผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP Deflator) เป็นตวั
ปรบัค่าของเงนิตามภาพที ่14 เพื่อใหไ้ดค้่าทีป่รบัดว้ยเงนิเฟ้อแลว้เท่ากบัค่าทีแ่ทจ้รงิในปีทีม่กีาร
บญัญตักิฎหมาย ผลการค านวณพบว่าโทษปรบัตามกฎหมายของไทย ควรได้รบัการเพิม่โทษ
ปรบัสูงสุดขึน้ 8 เท่า เพื่อใหม้คี่าปรบัที่แทจ้รงิในปัจจุบนั และอตัราโทษปรบัดงักล่าวมแีนวโน้ม        
ทีจ่ะเพิม่สงูขึน้ในปีต่อ ๆ ไป  
 

ภาพท่ี 14 อตัราเงินเฟ้อของประเทศไทยตัง้แต่ ปี ค.ศ. 1980 – 2020 ตามหลกัเกณฑข์อง IMF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า : IMF (2016) 
 
 จากภาพที่ 14 พบว่า จากปี ค.ศ. 2015 ถึง ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) ประเทศไทยมี
อตัราเงนิเฟ้อเพิม่ขึ้นประมาณ 8 เท่า และมแีนวโน้มที่จะเพิม่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต ฉะนัน้ 
โทษปรบัในกฎหมายลม้ละลาย ตามมาตรา 162 จากโทษ 40,000 บาท เมือ่ปรบัตามระดบัอตัรา
ค่าเงนิเฟ้อดงักล่าวแล้ว โทษปรบัที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบนั   
ควรปรบัเป็น 320,000 บาท 
 ประการท่ีสอง การก าหนดโทษปรบัในขัน้ตอนของกระบวนการทางนิติบญัญัติมไิด้
พิจารณาถึงความน่าจะเป็นในการด าเนินคดทีางศาลกบัผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งท าให้โทษปรบั
สูงสุดตามกฎหมายของไทยอยู่ในระดบัที่ต ่ากว่าระดบัที่เหมาะสม กรณีนี้ในทางเศรษฐศาสตร์
มองว่าโทษปรบัที่อยู่ในระดบัต ่ ากว่าระดบัที่เหมาะสมไม่สามารถป้องปรามมใิห้มีการฝ่าฝืน
กฎหมายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ184  
                                                           

184. ดบูทที ่2 หลกัเศรษฐศาสตรท์ีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมฉ้อฉลของลกูหนี้.  
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 ฉะนัน้ แนวทางในการแก้ไขคอืทบทวนการก าหนดโทษปรบัให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม 
โดยระดบัที่เหมาะสมของค่าปรบัดงัที่วเิคราะห์ในบทที่ 2 คือความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมกับ
ต้นทุนในการบงัคบัใช้กฎหมาย ซึ่งจากการวเิคราะห์ในบทที่ 3 ยงัพบว่าโทษปรบัสุงสุดตาม
กฎหมายลม้ละลายของไทยเมื่อปรบัดว้ยอตัราเงนิเฟ้อแลว้จะมคี่าลดลงเหลอืเพยีง 1 ใน 8 ของ
อตัราที่แทจ้รงิและอยู่ในระดบัทีต่ ่ากว่าทีแ่ท้จรงิ ดว้ยเหตุนี้จงึเสนอให้มกีารทบทวนว่าโทษปรบั
ในกฎหมายล้มละลายของไทยควรอยู่ในอัตราเท่าใดเพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการทาง
เศรษฐกจิและสงัคมในปัจจุบนัของไทย โดยมุ่งก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัความเสยีหายทีค่าดว่าจะ
เกดิขึน้และพจิารณาถงึความน่าจะเป็นในการจบักุมผู้ฝ่าฝืนกฎหมายประกอบด้วยอนัจะเป็นไป
ตามหลกัการทางเศรษฐศาสตรท์ีว่เิคราะหไ์วใ้นบทที ่2 กรณนีี้ควรมกีารศกึษาเชงิลกึต่อไป  
 
 

ข้อเสนอแนะเบ้ืองต้น 
 วางกลไกในการก าหนดโทษปรบัสูงสุดตามกฎหมายให้เพิม่ขึ้นได้ตามดชันีราคา

ผู้บรโิภคโดยอัตโนมตัิ ซึง่อาจท าโดยการออกกฎหมายเกีย่วกับการก าหนดโทษ
ปรบัในเรือ่งการบงัคบัคด ีกรณีนี้จะช่วยให้รฐับาลสามารถปรบัเปลีย่นโทษค่าปรบั 
ในแต่ละปีไดภ้ายในกรอบของกฎหมาย  

 การใช้ค่าปรบัโดยพจิารณาตามรายได้ (Day Fines) ซึง่สามารถปรบัเปลีย่นระวาง
ค่าปรบัไดต้ามอตัราเงนิเฟ้อทีเ่หมาะสมต่อไป  

 
 
 
 6.4.4 ข้อยกเว้นเร่ืองทรพัยสิ์นส่วนท่ีมีความจ าเป็นในการด ารงชีพ  

(Homestead Exemption)  
 
 ประเดน็เรื่องขอ้ยกเว้นเกี่ยวกบัการเปิดช่องให้บุคคลล้มละลายสามารถรกัษาทรพัยส์นิ
บางประเภทที่มคีวามจ าเป็นในการด ารงชพีหรอืประกอบอาชพีไว้ได ้(Homestead Exemption: 
HE) เป็นอีกประเด็นที่ส าคัญที่ระบบกฎหมายล้มละลายของไทยสมควรพิจารณาทบทวน 
ข้อยกเว้นในเรื่อง HE ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงการเคารพศักดิศ์รีความเป็นมนุษย ์           
ตามหลกัมนุษยธรรม (Humanitarian) โดยเป็นแนวคิดที่ปรากฏอย่างเด่นชดัในระบบกฎหมาย
ของประเทศสหรฐัอเมรกิาดงัที่วเิคราะห์ไว้ในบทที่ 2 อย่างไรก็ตาม ระบบกฎหมายล้มละลาย
ของไทยมคีวามแตกต่างจากของสหรฐัอเมรกิาอย่างเด่นชดั กล่าวคอื ภายใต้ระบบกฎหมาย
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ล้มละลายของไทยไม่มีข้อยกเว้นในเรื่อง HE ดังกล่าวอย่างระบบกฎหมายล้มละลายของ
สหรฐัอเมรกิา  
 ประเทศไทยควรมมีาตรการหรอืมกีารบญัญัติกฎหมายเรื่องข้อยกเว้นที่ให้ทรพัย์สิน    
บางประเภทของบุคคลลม้ละลายอาจไดร้บัยกเวน้ไมต่้องน ามาเป็นทรพัยส์นิทีต่้องน ามาช าระหนี้
คนืใหแ้ก่เจา้หนี้ได ้บทบญัญตัใินเรือ่ง HE ดงักล่าวควรจะมลีกัษณะและขอบเขตอย่างไรในระบบ
กฎหมายล้มละลายของไทยเป็นประเด็นส าคัญที่ต้องพิจารณา อย่างไรก็ตาม รายละเอียด      
และสาระส าคัญของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าเรื่อง HE มาปรบัใช้ในระบบกฎหมายไทย      
อยู่นอกเหนือขอบเขตของการวจิยัในครัง้นี้  รายงานวจิยัฉบบันี้ให้ภาพรวมเชงินโยบายว่าไทย
ควรมกีารบญัญตัเิรื่อง HE เพิม่เติม ซึ่งกรณีนี้สามารถศกึษาแนวปฏบิตัขิองสหรฐัอเมรกิาเป็น
กรณีตวัอย่างซึง่มกีฎหมายกล่าวถงึในเรื่องนี้ อย่างไรกต็าม การบญัญตักิฎหมายทีเ่กี่ยวกบั HE 
ของสหรฐัอเมรกิาอาจมคีวามแตกต่างกนัในแต่ละมลรฐั ทัง้นี้ องคป์ระกอบของกฎหมายเกี่ยวกบั 
HE มีความคล้ายคลึงกันในสาระส าคัญ กล่าวคือ กฎหมายเปิดช่องให้ลูกหนี้  (ผู้ล้มละลาย) 
สามารถรกัษาทรพัยส์นิทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชพีหรอืการประกอบอาชพีไดใ้น 2 กรณ ีไดแ้ก่  

1. กรณีที่เป็นบ้านหลงัสุดท้าย และลูกหนี้ใช้เป็นที่พ านักอาศยัอยู่ กรณีนี้กฎหมาย    
ใหไ้ดร้บัยกเวน้โดยไม่ถอืว่าเป็นส่วนหนึ่งของทรพัย์สนิทีจ่ะถูกน าไปขายทอดตลาด
เพื่อช าระหนี้คนืใหแ้ก่เจา้หนี้  

2. กรณีเกี่ยวกบัทรพัยส์นิที่เป็นบ้านของคู่สมรส หากคู่สมรสฝ่ายหนึ่งถงึแก่ความตาย
และอีกฝ่ายยงัมีชีวิตอยู่ กฎหมายให้ได้รบัยกเว้นโดยไม่ถือว่าบ้านของคู่สมรส    
เป็นกองทรพัยส์นิทีจ่ะถูกบงัคบัขายทอดตลาด  

นอกจากนี้ กฎหมายล้มละลายของประเทศสหรฐัอเมรกิายงัก าหนดเรื่องมูลค่าของ
ทรพัยส์นิที่ลูกหนี้ (ผู้ล้มละลาย) ถอืครองได้ในอตัราที่สูงและมคีวามแตกต่างกนัในแต่ละมลรฐั 
อาท ิมลรฐัแคลฟิอรเ์นีย (California) ก าหนดไวคุ้ม้ครองสูงสุดที ่75,000 ดอลล่ารส์หรฐั ส าหรบั
บุคคลทัว่ไปที่ยงัไม่มคีู่สมรส คุ้มครอง 100,000 ดอลล่าร์สหรฐั ส าหรบัคู่สมรส และคุ้มครอง
สงูสุดถงึ 175,000 ดอลล่าร ์ส าหรบัผูพ้กิารหรอืผูท้ีม่อีายเุกนิ 65 ปีบรบิรูณ์  

ส าห รับบางมลรัฐ  อาทิ  เท็กซัส  (Texas) แคนซัส  (Kansas) และโอคลาโฮมา 
(Oklahoma) เป็นมลรฐัที่มกีฎหมายก าหนดเรื่อง HE ไว้กว้างขวางที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องของ
มลูค่าทรพัยส์นิสูงสุดทีก่ฎหมายคุม้ครอง เช่น ในมลรฐัเทก็ซสั กฎหมายมไิดก้ าหนดมลูค่าสูงสุด
ของทรพัยส์นิที่ลูกหนี้สามารถรกัษาไว้ได้ แต่ก าหนดเรื่องของขนาดที่ดนิและอสงัหารมิทรพัย์   
ไว้ว่าได้รบัยกเว้นให้รกัษาไว้ได้ไม่เกิน 10 เอเคอร ์(Acres) ส าหรบัที่ดนิหรอือสงัหารมิทรพัย์  
ทีต่ ัง้อยูใ่นเขตตวัเมอืงและไมเ่กนิ 100 เอเคอร ์(Acres) ส าหรบัทีด่นิหรอือสงัหารมิทรพัยท์ีต่ ัง้อยู่
ในเขตชนบท  

ส าหรบัแคนซสัและโอคลาโฮมา เป็นอีกสองมลรฐัที่มไิด้ก าหนดมูลค่าของทรพัย์สิน     
ทีลู่กหนี้สามารถถอืครองไวไ้ด ้แต่ก าหนดเรื่องขนาดของทีด่นิหรอือสงัหารมิทรพัยท์ีล่กูหนี้ไดร้บั
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ยกเว้นและสามารถถือครองไว้ได้ที่ 160 เอเคอร์ (Acres) ส าหรบัที่ดินหรอือสังหารมิทรพัย์      
ที่ตัง้อยู่นอกเขตอุตสาหกรรม และส าหรบัที่ดินหรืออสังหาริมทรพัย์ในเขตอุตสาหกรรม       
ไดร้บัความคุม้ครองไมเ่กนิ 1 เอเคอร ์(Acre)  

การก าหนดขอ้ยกเวน้ในเรื่อง HE ดงักล่าวตามกฎหมายของสหรฐัอเมรกิายงัครอบคลุม
ถงึส่วนควบของทีด่นิหรอือสงัหารมิทรพัย์ดว้ย อาท ิสิง่ปลกูสรา้ง อาคาร หรอืบา้นเรอืน เป็นต้น 
จะเหน็ไดว้่าการก าหนดขอ้ยกเวน้เรือ่ง HE ส่งผลต่อการตดัสนิใจและสรา้งบรรยากาศการลงทุน
ซึ่งจากการวเิคราะห์ในบทที่ 2 พบว่า การก าหนด HE มผีลต่อการตดัสนิใจของนักลงทุนและ
ผู้ประกอบการอย่างมีนัยส าคัญ เนื่ องจากผู้ประกอบการอาจเห็นว่า แม้ธุรกิจจะล้มเหลว        
และมภีาระหนี้สนิ หากกลายเป็นผู้ล้มละลายยงัสามารถเก็บรกัษาทรพัย์สนิโดยเฉพาะบ้านที่
อาศยัอยู ่หรอืทีด่นิทีท่ ากนิเป็นมลูค่าเท่ากบั HE ทีก่ าหนดไวไ้ด ้ 

การก าหนดข้อยกเว้นเรื่อง HE ยงัมกีรอบและขอบเขต รวมตลอดทัง้หลกัเกณฑ์และ
สาระส าคญัอื่น ๆ ซึ่งการปรบัใช้เรื่อง HE ในระบบกฎหมายล้มละลายของไทยจ าเป็นจะต้องมี
การศกึษาเพิม่เตมิในเชงิลกึต่อไป ซึง่อยูน่อกเหนือขอบเขตการวจิยัในครัง้นี้  
 
 

ข้อเสนอแนะเบ้ืองต้น 
 การก าหนดขอ้ยกเวน้เรือ่ง Homestead Exemption ในกฎหมายลม้ละลายของไทย  
 พิจารณาหลกัเรือ่ง Homestead Exemption ของประเทศสหรฐัอเมรกิาซึง่มคีวาม

หลากหลายและแตกต่างกนัในแต่ละมลรฐั  
 พิจารณาว่าทรพัย์สินใดทีบุ่คคลล้มละลายสามารถรกัษาไว้ได้ โดยไม่ถือเป็น

ทรพัยส์นิทีต่อ้งถูกน ามาจดัการเพือ่ช าระหนี้คนืใหแ้ก่เจา้หนี้    
 พจิารณาเรือ่งหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัมลูค่าสูงสุดทีก่ฎหมายควรก าหนดว่าทรพัยส์นิที ่

บุคคลลม้ละลายสามารถถอืครองไวไ้ด ้ 
 
 
 
 จากการศกึษาวเิคราะหร์ะบบกฎหมายลม้ละลายและการบงัคบัคดลีม้ละลายของไทยใน
บทที่ 3 ยงัพบว่าปัญหาส าคญัที่ส่งผลต่อกระบวนการในการวบรวมและจดัการทรพัย์สนิของ
บุคคลลม้ละลายยงัเป็นผลสบืเนื่องมาจากขอ้จ ากดัของโครงสรา้งเชงิสถาบนั  

ฉะนัน้ นอกเหนือจากการทบทวนบทบญัญัติของกฎหมายล้มละลายไทย ยงัจ าเป็น
จะต้องวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคขององค์กรที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อหาแนวทางในการ
ยกระดบักรมบังคบัคดีต่อไป ในส่วนสุดท้ายของบทนี้จะให้ความส าคญักับการเพิ่มปรบัปรุง
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โครงสรา้งของกรมบงัคบัคดเีพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบงัคบัคดลีม้ละลายอนัจะส่งผลต่อการ
แกไ้ขปัญหาการลม้ละลายต่อไป  
 
 6.4.5 การปรบัปรงุโครงสร้างของกรมบงัคบัคดี  
 
 ปัญหาส าคญัในการปฏิบตัิตามภาระกิจของกรมบงัคบัคดี คอื การขาดอตัราก าลงัคน 
และความต่อเนื่องของบุคลากรในการปฏิบตัิหน้าที่ ตลอดจนทกัษะ และองค์ความรูเ้กี่ยวกับ  
การบังคับคดีล้มละลาย และดังได้กล่าวในบทที่ 3 การบังคับคดีล้มละลายเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการและขัน้ตอนในการสบืค้น ตรวจสอบและวเิคราะห์ข้อมูลอย่างกว้างขวาง ซึ่งต้อง
อาศยัเวลา ทกัษะและความช านาญของผู้ตรวจสอบ ตลอดจนความสงัเกต ความละเอียดและ
องค์ความรู้ในสาขาวิชาอื่นๆ อาทิ ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรอืความรูเ้กีย่วกบันิตวิทิยาศาสตรเ์พื่อปรบัใชก้บัการบงัคบัคดลีม้ละลาย การแกไ้ข
ปัญหาเชงิองคก์รดงักล่าว อาจต้องอาศยัแนวทางหลายแนวทางอย่างรอบดา้น การวจิยัในครัง้นี้
จะเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อยกระดับกรมบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏบิตังิานยิง่ขึน้ใน 3 ประเดน็ส าคญั ดงัต่อไปนี้  

(1) การเพิ่มอัตราก าลงัคนและการจดัตัง้หน่วยงานเฉพาะที่ท าหน้าที่ในการสืบค้น
ทรพัยส์นิ  

(2) การเพิม่แรงจงูใจใหแ้ก่บุคลากรของกรมบงัคบัคด ี 
(3) การฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะ องคค์วามรู ้และวสิยัทศัน์บุคลากรของกรมบงัคบัคด ี 

 
(1) การจดัตัง้ “ส านักสืบค้นและตรวจสอบทรพัยสิ์น” สงักดักรมบงัคบัคดี  

 
 ปัญหาส าคญัที่ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาล้มละลายของไทยมสีาเหตุส าคญัมาจากการ
ขาดบุคลากรในการปฏบิตัิหน้าที่อย่างเพยีงพอ ฉะนัน้ แนวทางในการแก้ไขคอืการเพิม่อตัรา
ก าลงัคนและจดัตัง้หน่วยสบืทรพัยส์นิเป็นการเฉพาะเพื่อปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว  
 ส าหรบัเหตุผลและความจ าเป็นในการจดัตัง้หน่วยสบืคน้ดงักล่าว สามารถเทยีบเคยีงได้
กบัหน่วยงานอื่นๆ อาท ิส านักสบืสวนและปราบปรามของกรมศุลกากร ซึง่มลีกัษณะการปฏบิตัิ
หน้าทีค่ล้ายคลงึกนักบัของกรมบงัคบัคด ีโดยส านักสบืสวนและปราบปราม กรมศุลากรมหีน้าที่
ตรวจสอบ วเิคราะห์ และประเมนิอตัราพกิดัศุลกากร ซึง่รฐับาลมองว่าความจ าเป็นในการจดัตัง้
ส านักสบืสวนและปราบปรามของกรมศุลกากรมเีหตุผลมาจากหลกัการที่ว่ากรมศุลกากรเป็น
หน่วยงานหลักในการหารายได้เข้ารฐั อาจกล่าวได้ว่า การด าเนินงานของกรมบังคับคดีมี
ความส าคญัและเกี่ยวพนักบักลไกทางเศรษฐกจิเช่นเดยีวกบัหน่วยงานของกระทรวงการคลงั
พจิารณาได้จากการเป็นองค์ประกอบส าคญัประการหนึ่งที่แสดงถงึความยากง่ายในการเขา้ไป
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ประกอบธุรกจิทีธ่นาคารโลกไดจ้ดัท าขึน้ ฉะนัน้ จงึมคีวามจ าเป็นในการจดัหน่วยสบืคน้ทรพัยส์นิ
เป็นการเฉพาะเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบงัคบัคดลีม้ละลายของไทย  
 สถานะของหน่วยสบืค้นทรพัย์สนิดงักล่าว ควรมสีถานะเป็นส านัก (Bureau) เรยีกว่า 
“ส านักสืบค้นและตรวจสอบทรพัย์สิน” และให้สังกัดกรมบังคับคดี ทัง้นี้  รายละเอียดและ
โครงสรา้งของส านักดงักล่าว ตลอดจนระเบยีบปฏบิตั ิและประเดน็รายละเอยีดปลกียอ่ยควรจะมี
การศกึษาวจิยัต่อไป  
 

(2) การเพ่ิมแรงจงูใจ 
 
 การจดัตัง้หน่วยสบืค้นเป็นการเฉพาะเป็นเพยีงวธิกีารหนึ่งในการยกระดบัการปฏบิตัิ
หน้าทีข่องกรมบงัคบัคดเีท่านัน้ อนัทีจ่รงิ การเพิม่แรงจงูใจในการปฏบิตัหิน้าทีข่องบุคลากรเป็น
อกีประเดน็ทีส่ าคญั ซึง่จากการวเิคราะหใ์นบทที ่3 พบว่าแรงจงูใจในการปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นปัจจยั
ส าคญัที่ส่งผลต่อเจตคติ (Attitude) ของบุคลากรในองค์กร โดยที่บุคลากรกรมบงัคบัคดมีภีาระ
และหน้าทีใ่นการปฏบิตังิานที่สูงและต้องใชท้กัษะและความช านาญอย่างมากในการปฏบิตังิาน 
อยา่งไรกต็าม เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบแรงจงูใจของบุคลากรกรมบงัคบัคดกีบัองคก์รทีเ่กีย่วกบั
กฎหมายอื่นๆ อาท ิส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานศาลรฐัธรรมนูญ ส านักงาน
อยัการสูงสุด หรอืส านักงานศาลปกครอง เป็นต้น ซึง่พบว่ามกีารก าหนดอตัราและฐานเงนิเดอืน
ในระดบัทีน้่อยกว่าองคก์รดงักล่าว  
 กรณีนี้จงึควรมกีารพจิารณาทบทวนปรบัอตัราเงนิเดอืนให้สอดคล้องและทดัเทยีมกบั
หน่วยงานกฎหมายอื่นๆ นอกจากนี้ อาจพจิารณาทบทวนเรือ่งการใหร้างวัลและแรงจงูใจในการ
ปฏบิตัหิน้าที ่คลา้ยคลงึกบักรณีของส านักสบืสวนและปราบปรามของกรมศุลกากรทีก่ฎหมายให้
แรงจูงใจ (Monetary Rewards) กรณีตรวจสอบและจับกุมได้ถึงการกระท าผิดกฎหมายที่
เกีย่วกบัศุลกากร185 กรณนีี้ควรมกีารศกึษาในเชงิลกึต่อไป  
 

(3) การฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรของกรมบงัคบัคดี  
 
 การปรบัอตัราและฐานเงนิเดอืนของบุคลากรกรมบงัคบัคดคีวรด าเนินการควบคู่กบัการ
ฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรภายในของกรมบงัคบัคดเีพื่อเพิม่ประสทิธภิาพและพฒันาทกัษะ
การด าเนินงานทีด่ยี ิง่ขึน้  การฝึกอบรมยงัหมายถึงการพฒันาองค์ความรูแ้ละการพฒันาตนเอง 

                                                           

185. ดูปวรศิร เลศิธรรมเทว ีและอคัรวฒัน์ เลาวณัย์ศริิ, ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนกบัระบบกฎหมาย
ไทย (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2557) ซึ่งกล่าวถึงเรื่องโทษปรบัในการน าเข้าสนิค้าตาม
กฎหมายศุลกากรและการใหแ้รงจงูใจจากการจบักุมกรณีกระท าผดิกฎหมายทีเ่กีย่วกบัศุลกากร.  
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ซึง่เป็นประเดน็ทีส่ าคญัของการพฒันาสงัคมโดยมคีนเป็นศูนยก์ลาง (Human Development)186 
ทีส่หประชาชาตไิดใ้ห้การรบัรองไว้187 รายงานวจิยัฉบบันี้จะไดจ้ดัท าสรุปเค้าโครงหลกัสูตรเพื่อ
ใชป้ระโยชน์ในการฝึกอบรมบุคลากรของกรมบงัคบัคดต่ีอไป  
 
 

ข้อเสนอแนะเบ้ืองต้น 
 จดัตัง้ส านกัสบืคน้และตรวจสอบทรพัยส์นิ สงักดักรมบงัคบัคด ีหรอืหน่วยงานสบืคน้

ทรพัยส์นิเป็นหน่วยงานเฉพาะ  
 พจิารณาทบทวนการก าหนดอตัราและฐานเงนิเดอืนของบุคลากรสงักดักรมบงัคบั

คดใีหส้อดคลอ้งและเท่าเทยีมกบัหน่วยงานทางกฎหมายอืน่ๆ  
 การเพิม่แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที ่อาทิ แรงจูงใจทีเ่ ป็นตัวเงิน  (Monetary 

Rewards) แก่บุคลากร  
 จดัท าหลกัสูตรฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรกรมบงัคบัคดีให้มทีกัษะ องค์ความรู้

ตลอดจนมมีมุมองและวสิยัทศัน์อยา่งรอบดา้น  
 
 
 
 ข้อเสนอแนะดงักล่าวข้างต้น เป็นข้อเสนอแนะเพื่อยกระดบัและประสทิธภิาพในการ
ด าเนินงานของกรมบงัคบัคด ีโดยเฉพาะในเรื่องของการบงัคบัคดลีม้ละลายและการแกไ้ขปัญหา
การลม้ละลาย ทัง้นี้ คงตอ้งอาศยัการแปลงแนวคดิและขอ้เสนอแนะลงสู่ภาคปฏบิตัเิพื่อใหเ้กดิผล
บงัคบัใชต้ามขอ้เสนอแนะจากการวจิยัไดอ้ย่างแทจ้รงิ  
 
 

                                                           

186. ดปูวรศิร เลศิธรรมเทว,ี สทิธดิา้นสิง่แวดลอ้มกบัรฐัธรรมนูญ (กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพน์ิตธิรรม, 2559) 
ซึง่อธบิายถงึเรื่องการพฒันาคน (Human Development).  

187. ดูบทวเิคราะห์ในปวรศิร เลศิธรรมเทว,ี รฐัธรรมนูญกบัการรบัรองและคุม้ครองสทิธขิ ัน้พื้นฐานดา้น
สิง่แวดลอ้ม (กรุงเทพฯ: ส านกังานศาลรฐัธรรมนูญ, 2558).  
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บทท่ี 7 
บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 
 
 
7.1 กระบวนการรวบรวมและจดัการทรพัยสิ์นของบคุคลล้มละลาย:  

ปัญหาและข้อจ ากดัของระบบกฎหมายไทย  
 
 รายงานวิจยัฉบับนี้  กล่าวถึงกระบวนการรวบรวมและจดัการทรพัย์สินของบุคคล
ลม้ละลายของไทย ศกึษาแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กี่ยวกบัระบบกฎหมายลม้ละลายที่ปรากฏตัง้แต่
สมยักรกีโบราณ ซึ่งค าว่า “ล้มละลาย” (Bankruptcy) มคีวามหมายถึงการท าลายสิ่งของของ
บรรดาพ่อค้าที่ไม่สามารถช าระหนี้สินคืนแก่เจ้าหนี้ อย่างไรก็ตาม ในสมยักรกีโบราณยงัไม่
ปรากฏหลกัฐานที่ชดัเจนว่ามรีะบบกฎหมายล้มละลายเหมอืนเช่นในปัจจุบนั จะมกี็แต่วธิกีาร
ตดิตามและบงัคบัช าระหนี้ที่เด่นชดั โดยการบงัคบัให้ลูกหนี้ต้องกลายเป็นทาสเพื่อชดใช้หนี้สนิ 
ที่ค้างช าระ ต่อมาในสมัยโรมันมีระบบการบังคับช าระหนี้ ที่ เรียกว่า “Crude Form of 
Liquidation” ซึ่งกฎหมายก าหนดให้น าทรพัยส์นิของลูกหนี้มาจดัการและขายให้แก่ผู้อื่นเพื่อน า
เงนิทีไ่ดช้ าระหน้ีคนืแก่บรรดาเจา้หนี้ อาจกล่าวไดว้่า วธิกีารดงักล่าวตามกฎหมายโรมนัเป็นทีม่า
ของการขายทอดตลาดในการบงัคบัคดลีม้ละลายในปัจจุบนั ววิฒันาการของกฎหมายลม้ละลาย
ไดพ้ฒันากลายมาเป็นระบบกฎหมายลม้ละลายในยคุสมยัใหม่ซึง่ตน้แบบของกฎหมายลม้ละลาย
ปรากฎภายใต้ระบบกฎหมายลม้ละลายขององักฤษทีม่วีวิฒันาการเป็นประเทศแรกในยุโรป และ
กฎหมายล้มละลายของสหรฐัอเมรกิาดงัที่วเิคราะห์ในบทที่ 2 ซึ่งระบบกฎหมายของทัง้สอง
ประเทศมอีทิธพิลต่อระบบกฎหมายลม้ละลายของไทยในปัจจุบนั  
 นอกเหนือจากการวเิคราะหว์วิฒันาการ หลกัการแนวคดิและทฤษฎกีฎหมายลม้ละลาย 
รายงานวจิยัฉบบัน้ียงัไดว้เิคราะหร์ะบบกฎหมายลม้ละลายในเชิงเศรษฐศาสตร ์ซึง่มองกฎหมาย
ลม้ละลายออกเป็น 3 ระบบทีส่ าคญั กล่าวคอื (1) กลุ่มอนุรกัษ์นิยม ซึง่ระบบกฎหมายของกลุ่มนี้
จะมุ่งคุ้มครองผลประโยชน์ของเจา้หนี้เป็นหลกั อาท ิประเทศจนี เวยีดนามและอติาล ี (2) กลุ่ม
เสรนีิยม ซึง่ระบบกฎหมายของประเทศทีเ่ป็นแบบเสรนีิยมจะมุ่งคุ้มครองผลประโยชน์ของลกูหนี้
เป็นหลัก ระบบกฎหมายของประเทศที่อยู่ในกลุ่มนี้  ได้แก่ สหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลียและ
ประเทศไทย เป็นต้น และ (3) กลุ่มทีอ่ยู่ระหว่างทัง้สองกลุ่มซึง่ออกแบบกฎหมายใหร้กัษาสมดุล
ของประโยชน์ทัง้สองฝ่าย ไดแ้ก่ ประเทศญี่ปุ่ น สเปน และฝรัง่เศส เป็นต้น ซึง่จากการวเิคราะห์
กฎหมายลม้ละลายในเชงิเศรษฐศาสตรย์งัพบว่า ระบบกฎหมายดงักล่าวมคีวามส าคญัต่อกลไก
ทางเศรษฐกจิ โดยเฉพาะในเรื่องการลงทุนประกอบการและการเป็นเจา้ของกจิการ นอกจากนี้
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กฎหมายล้มละลายยังมีความสัมพันธ์ต่อตลาดสินเชื่ออย่างมีนัยส าคัญซึ่งระบบกฎหมาย
ล้มละลายที่ดจี าเป็นต้องมมีาตรการรองรบัและคุ้มครองผลประโยชน์ของทัง้ลูกหนี้และเจา้หนี้
อย่างสมดุล ยิง่กว่านัน้ กลไกส าคญัของระบบกฎหมายล้มละลายยงัต้องค านึงถงึการห้ามปราม
ลูกหนี้กรณีใช้กลฉ้อฉล ซึ่งจากหลักการทางเศรษฐศาสตร์ยงัพบว่าการก าหนดบทลงโทษ 
โดยเฉพาะโทษปรบัมคีวามสมัพนัธก์บัการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างมนียัส าคญั  
 จากหลกัการเกี่ยวกบัระบบกฎหมายล้มละลายสู่การวเิคราะห์กฎหมายล้มละลายและ
การบงัคบัคดลีม้ละลายของไทยในบทที ่3 พบว่า กระบวนการรวบรวมและจดัการทรพัยส์นิของ
บุคคลลม้ละลายของไทยมปัีญหาหลายประการซึง่สรุปไดเ้ป็น 3 กลุ่มปัญหาทีส่ าคญั กล่าวคอื  
 ประการแรก ปัญหาเรือ่งขอ้จ ากดัของบทบญัญตัแิห่งกฎหมายซึง่วางกรอบและขอบเขต
อ านาจของเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัยไ์วไ้ม่ชดัเจน และโดยเฉพาะเมื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบกบั
อ านาจของเจา้พนกังานในหน่วยงานอื่นๆ อาท ิกรมสรรพากร หรอืส านกังาน ปปง. ซึง่เป็นกรณี
ตวัอย่างทีน่ ามาศกึษาเปรยีบเทยีบกบักรมบงัคบัคด ีนอกเหนือจากประเดน็เรื่องขอบเขตอ านาจ
ของเจ้าพนักงานพทิกัษ์ทรพัย์ ปัญหาส าคญัอกีประการหนึ่งเกี่ยวกบัมาตรการป้องปรามกรณี
ลูกหนี้ยกัยา้ย ถ่ายเทหรอืโอนทรพัยส์นิไปให้บุคคลอื่นซึง่กฎหมายลม้ละลายมกีารก าหนดเรื่อง 
การเพกิถอนการฉ้อฉลไว ้อย่างไรกต็าม จากการวเิคราะหข์า้งต้นพบว่า ระยะเวลาที่ให้อ านาจ
ในการขอเพกิถอนการฉ้อฉลซึง่ก าหนดว่าเป็นการกระท าของลูกหนี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีก่อน
ขอให้มีการล้มละลายและภายหลงั เป็นระยะเวลาที่น้อยเกินไปในการห้ามปรามการฝ่าฝืน
กฎหมายของลูกหนี้ นอกเหนือจากมาตรการป้องปรามการฉ้อฉลของลูกหนี้ที่ไม่เพยีงพอตาม
กฎหมายไทย บทก าหนดโทษตามกฎหมายล้มละลายของไทย โดยเฉพาะโทษปรบัยงัอยู่ใน
ระดบัที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะกรณีลูกหนี้ปิดบงัขอ้ความจรงิเกี่ยวกบัทรพัยส์นิของตนอาจถูก
ลงโทษเป็นค่าปรบัซึ่งแม้กฎหมายจะมกีารปรบัอตัราโทษปรบัขึ้นใหม่จากเดมิปรบัที่ 200 บาท
เป็นโทษปรบัที ่40,000 บาท โทษปรบัดงักล่าวยงัไม่สอดคลอ้งกบัสภาพสงัคมและเศรษฐกจิของ
ประเทศไทยในปัจจบุนั และส่งผลต่อประสทิธภิาพในการหา้มปรามการฝ่าฝืนกฎหมายลม้ละลาย  
 ประการทีส่อง ปัญหาเกี่ยวกบักระบวนการภายในในการสบืคน้ ตรวจสอบและวเิคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับทรพัย์สินของลูกหนี้ของกรมบังคับคดีซึ่งขาดการเข้าถึงข้อมูลที่กว้างขวาง
เพียงพอและฐานข้อมูลกลางที่เป็นระบบ กรมบงัคบัคดีไม่มฐีานข้อมูลกลางอย่างที่ปรากฏใน
กรณีศกึษา (Selected Case Studies) ของส านักงาน ปปง. ซึง่มกีารจดัท าฐานขอ้มลูกลางทีใ่ห้
เจา้พนักงาน ปปง. สามารถเขา้สบืคน้ในเบือ้งต้นเกี่ยวกบัทรพัยส์นิของบุคคลได ้การขาดระบบ
ฐานข้อมูลกลาง และระบบการสบืค้นที่เหมาะสมย่อมส่งผลต่อประสทิธภิาพของกระบวนการ
รวบรวมและจดัการทรพัย์สินของบุคคลล้มละลายของไทย ซึ่งส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาการ
ลม้ละลายอนัเป็นตวัชี้วดัหนึ่งที่ธนาคารโลกไดจ้ดัท าขึน้เพื่อเป็นมาตรวดัระดบัความยากง่ายใน
การประกอบธุรกจิและการลงทุนระหว่างประเทศ  
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 ประการสุดท้าย ปัญหาเกี่ยวกับองค์กรที่บังคบัใช้กฎหมายล้มละลายโดยเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับกรมบงัคับคดี ซึ่งจากการวิเคราะห์เชิงการบรหิารด้วยวิธีที่เรยีกว่า “ASK” หรอื 
(ATTITUGE, SKILL AND KNOWLEDGE) พ บ ว่ า ปั ญ ห าส าคัญ เชิ งก ารบ ริห ารขอ งอ งค์ ก ร
ประกอบดว้ย (1) เจตคต ิหรอื Attitude ซึง่เกี่ยวกบัการสรา้งจติส านึกของบุคลากรในองคก์ร (2) 
ทกัษะ หรอื Skill ความช านาญในการปฏบิตัหิน้าทีก่ารบงัคบัคด ีโดยเฉพาะการสบืคน้ทรพัยส์นิ
ของบุคคลซึง่ต้องอาศยัทกัษะความช านาญและการบูรณาการสหวชิาความรูใ้นการปฏบิตัหิน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง และ (3) องค์ความรู ้หรอื Knowledge ซึ่งบุคลากรกรมบงัคบัคดสี่วนใหญ่เป็นนัก
กฎหมาย หรอืจบนิตศิาสตรเ์ป็นส าคญั อย่างไรกต็าม การบงัคบัคดลีม้ละลายต้องอาศยัความรู้
ในศาสตรอ์ื่นๆ มาประกอบการปฏบิตัิหน้าที่ อาท ิวชิานิตวิทิยาศาสตร ์การบญัช ีหรอืความรู้
เกี่ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ ปัญหาเกี่ยวกบัองค์ความรู้ดงักล่าวเกิดจากการวางระบบการ
เรยีนรูว้ชิานิตศิาสตรข์องไทยทีไ่มส่อดคลอ้งกบัสากลและสภาพการณ์ในปัจจุบนั  
 
7.2 การศึกษาระบบกฎหมายล้มละลายของต่างประเทศ และ 
 แนวปฏิบติัท่ีดีเลิศ (Best Practices) ท่ีเก่ียวกบัการบงัคบัคดีล้มละลาย  
 
 จากประเด็นปัญหาของระบบกฎหมายล้มละลายและการบงัคบัคดลี้มละลายของไทย
เป็นที่มาในการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practices) และระบบ
กฎหมายลม้ละลายของต่างประเทศ โดยเฉพาะสหรฐัอเมรกิาและองักฤษ สองประเทศต้นแบบ
ของระบบกฎหมายลม้ละลายทัว่โลก รวมทัง้ของประเทศไทย และระบบกฎหมายลม้ละลายของ
ญี่ปุ่ นและมาเลเซีย และการศึกษากรอบและแนวปฏิบตัิสากลโดยเฉพาะรายงานเรื่อง Doing 
Business ของธนาคารโลก และแนวปฏิบัติของคณะกรรมการธิการ UNCITRAL ที่เกี่ยวกับ
กฎหมายลม้ละลาย  
 ธนาคารโลกมไิด้ก าหนดแนวปฏบิตัิในเรื่องล้มละลายไว้แต่ประการใด แต่เป็นการวาง
กรอบแนวปฏบิตัิที่ปรากฏในรายงานวจิยัเรื่อง “Doing Business” โดยเป็นการจดัอนัดบัความ
ยากง่ายในการเขา้ไปประกอบธุรกจิในแต่ละประเทศซึง่กล่าวถงึเรื่องการแก้ไขปัญหาลม้ละลาย
ว่าเป็นปัจจยัส าคญัประการหนึ่งที่วดัระดบัความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ นอกเหนือจาก
การศึกษาวเิคราะห์กรอบของธนาคารโลก รายงานวจิยัฉบบันี้ยงัได้ศึกษาแนวปฏบิตัิ (Model 
Laws) ของคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ หรือ  
UNCITRAL Model Laws ในส่วนทีเ่กี่ยวกบักฎหมายลม้ละลายซึง่พบว่า UNCITRAL มกีารวาง
หลักเป็นกฎหมายเอกภาพ หรอื Model Law ไว้หลายเรื่องรวมทัง้เรื่องกฎหมายล้มละลาย 
อยา่งไรกต็าม กฎหมายเอกภาพดงักล่าว มไิดก้า้วไปถงึกระบวนการภายในในเรือ่งการบงัคบัคดี
ล้มละลาย หรอืจดัท าระบบการสืบค้นและตรวจสอบทรพัย์สินของบุคคลล้มละลาย ฉะนัน้ 
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รายงานวิจัยฉบับนี้ จึงได้วิเคราะห์กระบวนการภายในของระบบกฎหมายล้มละลายของ
ต่างประเทศกลุ่มตวัอย่าง 4 ประเทศ โดยประเทศที่น ามาศกึษาวเิคราะห์ ได้แก่ สหรฐัอเมรกิา 
องักฤษ ญี่ปุ่ นและมาเลเซยี ซึ่งทุกประเทศมสีถิติการจดัอนัดบัการแก้ไขปัญหาการล้มละลาย
ดกีว่าประเทศไทยทุกประเทศ โดยทุกประเทศทีน่ ามาศกึษาวเิคราะหพ์บว่ามคีวามเหมอืนกนัใน
สาระส าคญัเกี่ยวกบัระบบ และกระบวนการภายในในการสบืค้นทรพัยส์นิของบุคคล กล่าวคอื 
ทุกประเทศที่น ามาศึกษามรีะบบฐานข้อมูลกลางจดัไว้ส าหรบัการสบืค้นและตรวจสอบข้อมูล
ทรพัย์สนิของบุคคลเบื้องต้น ส่งผลให้ง่ายต่อการสบืค้นข้อมูลทรพัย์สนิของบุคคล ยิง่กว่านัน้ 
ระบบฐานขอ้มูลต่างๆ ของทุกประเทศที่น ามาศกึษายงัมกีารเชื่อมโยงขอ้มูลระหว่างหน่วยงาน
ทัง้ภาครฐัและเอกชน โดยใช้ตวัเลขประกนัสงัคม (Social Security Number) (ลกัษณะเดยีวกบั
เลขบตัรประชาชนของไทย) เป็นฐานในการเชื่อมโยงขอ้มลูการท าธุรกรรมทางการเงนิ หรอืท า
ธุรกรรมอื่นๆ  
 นอกเหนือจากระบบฐานข้อมูลที่แตกต่างกับประเทศไทย การจดัการทรพัย์สินของ
บุคคลล้มละลาย โดยเฉพาะของประเทศสหรฐัอเมรกิาและญี่ปุ่ นมวีธิกีารอื่นนอกเหนือจากการ
ขายทอดตลาด กล่าวคอื ใชว้ธิกีารประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทางปัญญามาปรบัใชก้บัการบงัคบัคด ี
เพื่อท าให้เกิดการขายทรพัยส์นิของลูกหนี้บงัเกดิประโยชน์สูงสุด ส าหรบัประเทศองักฤษและ
มาเลเซยีมวีธิกีารขายทอดตลาดที่เป็นแนวปฏบิตัทิีใ่ชอ้ยู่ แต่วธิกีารประเมนิมลูค่าของทรพัยส์นิ
ในลกัษณะเป็นทรพัยส์นิทางปัญญายงัไม่เป็นทีน่ิยม การศกึษากระบวนการภายในในการสบืคน้ 
ตรวจสอบและวเิคราะห์ขอ้มูลทรพัยส์นิของบุคคล และแนวทางการจดัการทรพัยส์นิของบุคคล
ลม้ละลาย โดยเฉพาะการแปลงเป็นมลูค่าทรพัยส์นิทางปัญญาของต่างประเทศกลุ่มตวัอย่างได้
น าไปเป็นฐานในการวิเคราะห์เปรียบเทียบและปรบัปรุงกระบวนการรวบรวมและจดัการ
ทรพัยส์นิของบุคคลลม้ละลายของไทย  
 
7.3 ข้อเสนอแนะการปรบัปรุงกระบวนการรวบรวมและจดัการทรพัย์สิน
 ของบคุคลล้มละลายอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 รายงานวจิยัฉบบันี้ไดเ้สนอแนะแนวทางในการปรบัปรงุกระบวนการรวบรวมและจดัการ
ทรพัยส์นิของบุคคลล้มละลายซึ่งปรากฏในบทวเิคราะห์ที่ 6 ขา้งต้น สรุปขอ้เสนอแนะได้เป็น 4 
กลุ่มทีส่ าคญั กล่าวคอื  
 ประการแรก การปรบัปรุงกระบวนการภายในในการสืบค้นและตรวจสอบข้อมูล
ทรพัยส์นิของลกูหนี้ ซึง่กรมบงัคบัคดจี าเป็นต้องจดัใหม้ฐีานขอ้มลูกลาง ทีม่กีารเชื่อมโยงข้อมลูที่
จ าเป็นเกี่ยวกับทรพัย์สินของบุคคลจากองค์กรต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน มาบรรจุไว้เป็น
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ฐานขอ้มูลกลางของกรมบงัคบัคด ีและจดัท าระบบการสบืค้น (Search Engine) ที่สะดวกและ
งา่ยต่อการใชง้าน (ดรูายละเอยีดตามแผนทีไ่ดน้ าเสนอในบทที ่6)  
 ประการท่ีสอง การพิจารณาปรบัใช้วธิกีารประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิทางปัญญาในการ
บังคับคดีควบคู่กับการขายทอดตลาด ซึ่งรายงานวิจัยฉบับนี้ ได้น าเสนอแนวปฏิบัติและ
หลกัเกณฑก์ารด าเนินงานในการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทางปัญญาดงักล่าวในบทที ่6  
 ประการท่ีสาม การทบทวนบทบญัญตัแิห่งกฎหมายลม้ละลายโดยเฉพาะในเรื่องอ านาจ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรพัย์ การก าหนดเรื่องการเพิกถอนการฉ้อฉลของลูกหนี้        
การก าหนดบทลงโทษโดยเฉพาะค่าปรบัว่ามคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพความจรงิ
มากน้อยเพยีงใด และการก าหนดประเภทของทรพัยส์นิของลกูหนี้ทีอ่าจไดร้บัยกเวน้  
 ประการที่สุดทา้ย การปรบัปรุงโครงสรา้งของกรมบงัคบัคด ีโดยจดัตัง้ส านักสบืคน้และ
ตรวจสอบทรพัยส์นิ เพื่อปฏบิตัหิน้าที่สบืสวนและสอบสวนเป็นการเฉพาะ การจดัตัง้หน่วยงาน
ดงักล่าวสงักดักรมบงัคบัคดยีงัหมายถงึการเพิม่อตัราก าลงัคนในการปฏบิตัหิน้าที่ และการเพิม่
แรงจูงใจของบุคลากร อาทิ การเพิ่มอัตราและฐานเงนิเดือนของบุคลากรกรมบังคับคดีให้
สอดคลอ้งและเทยีบเท่ากบับุคลากรสายกฎหมายของหน่วยงานอื่น และนอกเหนือจากการเพิม่
แรงจูงใจ การเพิม่ประสทิธภิาพที่ดทีี่สุดคอืการลงทุนในการพฒันาทรพัยากรบุคคล ฉะนัน้ จงึ
ควรใหม้กีารจดัฝึกอบรมพฒันาคุณภาพทรพัยากรบุคคลของทางกรมบงัคบัคด ีส่วนสุดทา้ยของ
รายงานวจิยัฉบบันี้จงึได้สรุปขอ้เสนอแนะแนวทางเบือ้งต้นในการปรบัปรุงกระบวนการรวบรวม
และจดัการทรพัยส์นิของบุคคลลม้ละลาย และเค้าโครงหลกัสูตรฝึกอบรมบุคลากรกรมบงัคบัคดี
เพื่อพฒันาองคค์วามรูเ้กี่ยวกบักฎหมายลม้ละลายและการบงัคบัคดลีม้ละลายสู่แนวปฏบิตัสิากล 
โดยผลประโยชน์ทีจ่ะเกดิจากขอ้เสนอแนะจากงานวจิยันี้ คงตอ้งขึน้อยูก่บัการแปลงขอ้เสนอแนะ
ลงสู่ภาคปฏบิตั ิและส าหรบัรายละเอยีดของขอ้เสนอแนะแต่ละประเดน็ควรทีจ่ะมกีารศกึษาวจิยั
ในเชงิลกึต่อไป  

สรุปประเดน็ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวจิยัและเคา้โครงหลกัสูตรฝึกอบรมทีไ่ด้วเิคราะห์
จากงานวจิยัเพื่อน ามาพฒันาองคค์วามรูค้วามสามารถในการสบืคน้ ตดิตาม รวบรวมและจดัการ
ทรพัยส์นิของเจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลไดด้งัต่อไปนี้  
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ตารางสรปุข้อเสนอแนะปรบัปรงุกระบวนการรวบรวมและจดัการทรพัยสิ์นของบคุคลล้มละลายอย่างมีประสิทธิภาพ 
ล าดบั ประเดน็ท่ีต้องปรบัปรงุแก้ไข แนวทางการปรบัปรงุ หมายเหตุ 

1 กระบวนการภายในในการสบืคน้ทรพัยส์นิในคดลีม้ละลาย  รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการบังคบัคดีล้มละลายจากหน่วยงานหรือ
องคก์รต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน โดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทย 
กรมทีด่นิ กรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอืฐานขอ้มลูของ ปปง.  

 น าขอ้มลูทีไ่ดร้วบรวมและบรรจุไวใ้นฐานขอ้มลูกลางของกรมบงัคบัคด ี 
 จดัท าระบบสบืคน้ (Search Engine) ของฐานขอ้มลูทีส่ะดวกในการเขา้ใช ้ 
 ศึกษาเพิ่มเติมและจัดท าระบบฐานข้อมูลและระบบการสืบค้นตาม

แผนงานประเมนิเบือ้งตน้ต่อไป  

ควรศกึษาวจิยัและจดัท าระบบ
ฐานขอ้มลูเพิม่เตมิ 

2 การจดัการทรพัยส์นิของบุคคลลม้ละลายดว้ยวธิกีารอื่น
นอกเหนือจากการขายทอดตลาด 

 พจิารณาการน าวธิกีารประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิทางปัญญามาใชค้วบคู่กบั
การขายทอดตลาด ทัง้นี้ตามลกัษณะ/ประเภทของทรพัยส์นิทางปัญญา  

 ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา     
ตามแนวทางทีเ่ป็นสากลนิยม  

จดัอบรมเจา้พนกังานทีเ่กีย่วกบั
การบงัคบัคดลีม้ละลายเพื่อเพิม่
ทกัษะและองคค์วามรูเ้กีย่วกบั
ทรพัยส์นิทางปัญญา  

3 การก าหนดขอ้ยกเวน้ใหท้รพัยส์นิบางประเภทไม่ถอืเป็น
สว่นหนึ่งของทรพัยส์นิทีจ่ะถูกน าไปขายทอดตลาดเพื่อ
ช าระหนี้คนืใหแ้ก่เจา้หนี้ (Homestead Exemption)  

 ศึกษาแนวทางเรื่อง Homestead Exemption (HE) ของสหรฐัอเมริกา   
ซึง่มคีวามหลากหลายและแตกต่างกนัในแต่ละมลรฐั  

 พิจารณาว่าทรพัย์สนิของลูกหนี้ประเภทใดที่เข้าขอ้ยกเว้น และลูกหนี้
สามารถถอืครองทรพัยส์นิไวไ้ด ้อาท ิบา้นหลงัสดุทา้ยทีล่กูหนี้อาศยัอยู่ 

 พิจารณาเรื่อง “มูลค่าของทรัพย์สินที่ลูกหนี้ สามารถถือครองได้”       
โดยไม่ถือเป็นส่วนหนึ่ งของทรัพย์สินที่จะถูกน าไปขายทอดตลาด      
เพื่อช าระหนี้คนืใหแ้ก่เจา้หนี้  

ควรศกึษาวจิยัในเชงิลกึเพิม่เตมิ
ต่อไป  
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ตารางสรปุข้อเสนอแนะปรบัปรงุกระบวนการรวบรวมและจดัการทรพัยสิ์นของบคุคลล้มละลายอย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ) 
ล าดบั ประเดน็ท่ีต้องปรบัปรงุแก้ไข แนวทางการปรบัปรงุ หมายเหตุ 

4 ประเดน็เรื่องขอบเขตอ านาจของเจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัย์
ภายใตบ้ทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัลิม้ละลายฯ  

 ทบทวนขอบเขตอ านาจของเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัยใ์นพระราชบญัญตัิ
ลม้ละลาย (มาตรา 117 – 123)  

 พิจารณาเพิ่มเติมบทบัญญัติที่ให้อ านาจอธิบดีกรมบังคบัคดีมีอ านาจ    
สัง่ให้บุคคลอื่นซึ่งมใิช่ลูกหนี้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อช าระเงนิ
หรอืสง่มอบทรพัยส์นิ (คลา้ยคลงึกบักรณีกรมสรรพากร)  

 พจิารณาทบทวนกระบวนการและขัน้ตอนทีต่้องด าเนินการตามกฎหมาย
ใหม้คีวามรวดเรว็เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการสบืคน้และตรวจสอบขอ้มูล
ของลกูหนี้  

ควรศกึษาวจิยัในเชงิลกึเพิม่เตมิ
ต่อไป 

5 ทบทวนบทบญัญตัเิรื่อง “การเพกิถอนการฉ้อฉลของ
ลกูหนี้” ทีป่รากฏในพระราชบญัญตัลิม้ละลายฯ  

 ทบทวนมาตรการเพกิถอนการฉ้อฉลของลูกหนี้ภายใต้พระราชบญัญัติ
ลม้ละลาย 

 พิจารณาทบทวนเรื่องการก าหนดระยะเวลาในการเพิกถอนการฉ้อฉล
ของลูกหนี้ ใหม่ โดยอาจพิจารณาจากเจตนาของลูกหนี้ เป็นส าคัญ      
หรือขยายระยะเวลาในการเพิกถอนการฉ้อฉลของลูกหนี้จากเดิม          
ทีก่ าหนดไวห้นึ่งปีก่อนมกีารขอใหล้ม้ละลาย เป็นระยะเวลาเพิม่มากขึน้  

 

ควรมกีารศกึษาแนวปฏบิตัสิากล
และต่างประเทศเพิม่เตมิ  
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ตารางสรปุข้อเสนอแนะปรบัปรงุกระบวนการรวบรวมและจดัการทรพัยสิ์นของบคุคลล้มละลายอย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ) 
ล าดบั ประเดน็ท่ีต้องปรบัปรงุแก้ไข แนวทางการปรบัปรงุ หมายเหตุ 

6 ทบทวนบทก าหนดโทษเรื่องโทษปรบัของพระราชบญัญตัิ
ลม้ละลายฯ   

 วางกลไกในการก าหนดโทษปรบัสูงสุดตามกฎหมายให้เพิ่มขึ้นได้ตาม
ดชันีราคาผูบ้รโิภคโดยอตัโนมตั ิซึง่อาจท าโดยการออกกฎหมายเกีย่วกบั
การก าหนดโทษปรับในเรื่องการบังคับคดี กรณีนี้จะช่วยให้รัฐบาล
สามารถปรบัเปลีย่นโทษค่าปรบั ในแต่ละปีไดภ้ายในกรอบของกฎหมาย  

 การใช้ค่ าปรับโดยพิจารณาตามรายได้ (Day Fines) ซึ่ งสามารถ
ปรบัเปลีย่นระวางค่าปรบัไดต้ามอตัราเงนิเฟ้อทีเ่หมาะสมต่อไป  

 

ควรมกีารศกึษาวจิยัเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัการก าหนดโทษปรบัและ 
โทษทางอาญาในกฎหมาย
ลม้ละลายของไทยโดยวเิคราะห์
ตามหลกัการทางเศรษฐศาสตร์
ต่อไป  

7 การพฒันากรมบงัคบัคดใีนเชงิการบรหิารจดัการ   จัดตั ้งส านักสืบค้นและตรวจสอบทรัพย์สิน  สังกัดกรมบังคับคด ี         
หรอืหน่วยงานสบืคน้ทรพัยส์นิเป็นหน่วยงานเฉพาะดา้น 

 พจิารณาทบทวนการก าหนดอตัราและฐานเงนิเดอืนของบรรดาบุคลากร
กรมบงัคบัคดใีหส้อดคลอ้งและเท่าเทยีมกบัหน่วยงานทางกฎหมายอื่นๆ  

 การเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่  อาทิ แรงจูงใจที่ เป็นตัวเงิน 
(Monetary Rewards) แก่บุคลากรกรมบงัคบัคด ี 
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(ร่าง)  
โครงการหลกัสตูรฝึกอบรมการสืบค้น ติดตาม รวบรวมและจดัการทรพัยสิ์น

ในคดีล้มละลายอย่างมีประสิทธิภาพ 
.............................................................. 

 
วตัถปุระสงค ์ 

 เพื่อพฒันาบุคลากรของกรมบงัคบัคดใีห้มคีวามรูค้วามสามารถและทกัษะในการสบืค้น 
ตดิตาม รวบรวมและจดัการทรพัยส์นิในคดลีม้ละลายอยา่งมปีระสทิธภิาพ และสอดคลอ้งกบัแนว
ปฏบิตัขิองสากล  
 
กลุ่มเป้าหมาย  

 ผู้เข้าอบรม จ านวน 60 คน ประกอบด้วย ข้าราชการกรมบังคับคดี ตัง้แต่ ระดับ
ปฏบิตักิาร – ระดบัเชีย่วชาญ และผ่านเกณฑก์ารคดัเลอืก การวดัระดบัความรู ้ 
 ส าหรบับุคคลภายนอก ตอ้งมปีระสบการณ์หรอืเกี่ยวขอ้งกบัการบงัคบัคดลีม้ละลาย โดย
ผ่านการสอบคดัเลอืกวดัระดบัความรูท้ีก่ าหนด  
 
วิธีด าเนินการ 

 หลกัสูตรการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การฝึกอบรมภาคทฤษฎี และการ
ฝึกอบรมภาคปฏบิตั ิโดยเป็นวทิยากรจากภายในและภายนอกกรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 
(ดรูายละเอยีดวชิาของหลกัสตูรอบรมและรายชื่อผูบ้รรยาย)  
 
วนั เวลาและสถานท่ี  

 1. การฝึกอบรมภาคทฤษฎี : ทุกวนัจนัทร ์จ านวน 12 สปัดาห์ ตัง้แต่ เวลา 09.00 – 
16.00 นาฬกิา (6 ชัว่โมง/สปัดาห)์ ณ สถานทีท่ีก่รมบงัคบัคด ี 
 2. การฝึกอบรมภาคปฏบิตั ิ: ภายหลงัการฝึกอบรมภาคทฤษฎ ีโดยก าหนดระยะเวลา 3 
เดอืนเพื่อจดัท า Case Studies และน าเสนอผลการฝึกภาคปฏบิตั ิ 
 
ระยะเวลาฝึกอบรมและจ านวนชัว่โมงในฝึกอบรม  

 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 เดอืน โดยมจี านวนชัว่โมงฝึกอบรม 144 ชัว่โมง แบ่งเป็น  
 1. ชัว่โมงฝึกอบรมภาคทฤษฎ ี12 รายวชิา (6 ชัว่โมง/รายวชิา) จ านวน 72 ชัว่โมง 



 

162 

 2. ชัว่โมงฝึกอบรมภาคปฏบิตั ิ(ระยะเวลา 3 เดอืน) คดิเป็น 72 ชัว่โมงฝึกปฏบิตั ิ  
 
การเข้าฝึกอบรมภาคทฤษฎี (Class Attendance)  

 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของชัว่โมงการฝึกอบรมภาคทฤษฎี จึงมีสิทธิเข้าการอบรม
ภาคปฏบิตั ิ 
 
การประเมินผล  

1. การประเมนิผลก่อนการเรยีน (Pre-Test)     ไมม่คีะแนน  
2. การประเมนิผลภายหลงัฝึกอบรม (Final-Test)     50 คะแนน 
3. การน าเสนอผลการฝึกภาคปฏบิตักิรณตีวัอยา่งการสบืคน้ทรพัยส์นิ  50 คะแนน 

 
การวดัผลการฝึกอบรม 

 50 คะแนน ผ่านการฝึกอบรม โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้ร ับประกาศนียบัตร 
(Certificate) หลกัสูตรฝึกอบรมการสบืคน้ ตดิตาม รวบรวมและจดัการทรพัยส์นิในคดลีม้ละลาย
อยา่งมปีระสทิธภิาพของกรมบงัคบัคด ี 
 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  

 1. ไมม่คี่าใชจ้า่ยส าหรบับุคลากรกรมบงัคบัคด ีหรอืขา้ราชการสงักดักระทรวงยตุธิรรม  
 2. คดิค่าใชจ้า่ยส าหรบับุคคลภายนอกกระทรวงยตุธิรรม  
 
เน้ือหาการอบรม  

 1. การฝึกอบรมภาคทฤษฎี จ านวน 72 ชัว่โมง แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวชิา (Modules)  

กลุ่มวิชาท่ี 1 ความรูเ้กีย่วกบัระบบลม้ละลาย  
(Introduction to Bankruptcy System)  

  - กฎหมายลม้ละลาย     
    (Bankruptcy Law)    จ านวน 6 ชัว่โมง 
  - กฎหมายเกีย่วกบัการฟ้ืนฟูกจิการ    

  (Reorganization Law)    จ านวน 6 ชัว่โมง  
  - กฎหมายลม้ละลายระหว่างประเทศ    

  (International Insolvency Law)  จ านวน 6 ชัว่โมง 
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กลุ่มวิชาท่ี 2 กฎหมายลม้ละลายชัน้สงู  
(Advanced Bankruptcy Law)  

  - การลม้ละลายขา้มชาต ิ  
  (Cross Border Insolvency)    จ านวน 6 ชัว่โมง 

  - กลฉ้อฉลในคดลีม้ละลายและอาชญากรรมทางเศรษฐกจิ   
  (Bankruptcy Frauds & Economic Crimes)  จ านวน 6 ชัว่โมง  

  - การระงบัขอ้พพิาทและอนุญาโตตุลาการ  
  (Mediation and Arbitration)    จ านวน 6 ชัว่โมง 

 
กลุ่มวิชาท่ี 3 การประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทางปัญญาเพื่อการบงัคบัคดลีม้ละลาย  
  (IP Valuation for Bankruptcy)  
  - ความรูเ้กีย่วกบัทรพัยส์นิทางปัญญา   

  (Introduction to Intellectual Property)  จ านวน 6 ชัว่โมง 
  - การจดัการทรพัยส์นิทางปัญญา    

  (Intellectual Property Management)   จ านวน 6 ชัว่โมง  
  - การประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทางปัญญา   
    (Intellectual Property Valuation)  จ านวน 6 ชัว่โมง 
 
กลุ่มวิชาท่ี 4 การบงัคบัคดลีม้ละลาย: การสบืสวน ตรวจสอบและวเิคราะหท์รพัยส์นิ  
  (Legal Execution: Forensic and Analysis)  
  - นิตวิทิยาศาสตร ์ 
    (Forensic Sciences)    จ านวน 6 ชัว่โมง 
  - การตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะทรพัยส์นิในคดลีม้ละลาย    

  (Due Diligence)     จ านวน 6 ชัว่โมง 
  - เทคนิคการบญัช ี 

  (Accounting Techniques)    จ านวน 6 ชัว่โมง  
 
 2. การฝึกอบรมภาคปฏิบติั จ านวน 72 ชัว่โมง ประกอบดว้ย  

  - การคน้ควา้อสิระ  
  - การจดัท ารายงานผลการปฏบิตักิารสบืคน้ ตรวจสอบและวเิคราะหท์รพัยส์นิ  
  - การน าเสนอผลงานการสบืคน้ ตรวจสอบและวเิคราะหข์อ้มลูทรพัยส์นิ  
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รายนามคณาจารยผ์ูส้อน  
 

รายชือ่   วิชาทีบ่รรยาย   สงักดั  
 

ท่านชพี จุลมนต ์   กฎหมายลม้ละลาย   ส านกังานศาลยุตธิรรม  
ท่านเอือ้น ขนุแกว้   กฎหมายฟ้ืนฟูกจิการ  ส านกังานศาลยุตธิรรม  
ท่านกนก จุลมนต ์   กฎหมายลม้ละลายระหว่างประเทศ ส านกังานศาลยุตธิรรม 
ศ. (พเิศษ) วศิษิฐ ์วศิษิฐส์รอรรถ การลม้ละลายขา้มชาต ิ  กระทรวงยุตธิรรม   
นายสรุศกัดิ ์วาจาสทิธิ ์  กลฉ้อฉลในคดลีม้ละลาย  Former at Hunton & Williams  
ศ. (พเิศษ) ไชยวฒัน์ บุนนาค อนุญาโตตุลาการ   ILCT Thailand  
ดร. ปวรศิร เลศิธรรมเทว ี  กฎหมายทรพัยส์นิทางปัญญา มหาวทิยาลยักรุงเทพ  
ดร. ธนิต ชงัถาวร   การจดัการทรพัยส์นิทางปัญญา มหาวทิยาลยัมหดิล  
นายนนัทน อนิทนนท ์  ประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทางปัญญา  Tilleke & Gibbins  
นายวรพงษ์ สธุานนท ์  นิตวิทิยาศาสตร ์   PwC Thailand  
นายชวลติ อตัถศาสตร ์  การตรวจสอบวเิคราะห ์  SCL Law Group 
นางสาววภิาว ีรุ่งวณิชชา  เทคนิคการบญัช ี   PwC Thailand 
 

 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------- 
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บรรณานุกรม 
 
 
 
หนังสือ/ต ารา (Books) 
กรมบงัคบัคด,ี แนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของคณะกรรมาธกิารว่าด้วยการค้าระหว่าง

ประเทศแห่งสหประชาชาต ิ(UNCITRAL) (กรงุเทพฯ: กรมบงัคบัคด,ี 2550).  
ชวลติ อตัถศาสตร,์ กฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ (กรงุเทพฯ: เนตบิณัฑยสภา, 2555).  
ปวรศิร เลศิธรรมเทว,ี ความรูเ้กีย่วกบักฎหมายทรพัย์สนิทางปัญญา (กรุงเทพฯ: ส านักพมิพ์

วญิญชูน, 2559).  
ปวรศิร เลศิธรรมเทว,ี สทิธดิ้านสิง่แวดล้อมกบัรฐัธรรมนูญ  (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์นิติธรรม, 

2559).  
ปวรศิร เลศิธรรมเทว,ี รฐัธรรมนูญกบัการรบัรองและคุ้มครองสทิธขิ ัน้พื้นฐานด้านสิง่แวดล้อม 

(กรงุเทพฯ: ส านกังานศาลรฐัธรรมนูญ, 2558).  
ปวรศิร เลศิธรรมเทว ีและอคัรวฒัน์ เลาวณัยศ์ริ,ิ ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนกบัระบบกฎหมาย

ไทย (กรงุเทพฯ: ส านกัพมิพว์ญิญชูน, 2557).  
วชิา มหาคุณ, ค าอธบิายกฎหมายล้มละลายและการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้  (กรุงเทพฯ: นิติ

บรรณาการ, 2551).  
ศกัดา ธนิตกุล, กฎหมายกบัเศรษฐศาสตร ์(กรงุเทพฯ: ส านกัพมิพน์ิตธิรรม, 2555).  
ศกัดา ธนิตกุล, ค าอธบิายและกรณีศึกษาพระราชบัญญัติการแข่งขนัทางการค้า พ.ศ. 2542 

(กรงุเทพฯ: ส านกัพมิพว์ญิญชูน, 2553).  
สุธรี์ ศุภนิตย์, หลกักฎหมายล้มละลายและการฟ้ืนฟูกจิการ (กรุงเทพฯ: ส านักพมิพ์วญิญูชน, 

2552).  
สุธรี์ ศุภนิตย์, หลกักฎหมายล้มละลายและการฟ้ืนฟูกิจการ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 

2543).  
C. Fritz. Foley, ‘Going Bush in Bangkok: Lessons from Bankruptcy Law Reform in 

Thailand’ (Working Paper, Harvard Business School, Cambridge, MA., 1999).  
Chester Brown and Kate Miles (eds), Evolution in Investment Treaty Law and Arbitration 

(New York: Cambridge University Press, 2011).   
Frank O. Loveland, A Treatise on the Law and Proceedings in Bankruptcy (London: W.H. 

Anderson Co., 1912).  
Ha-Joon Chang, Economics: The User’s Guide (London: Pelican, 2014).  



 

166 

Jeff King, The Doctrine of Odious Debt in International Law: A Restatement (New York: 
Cambridge University Press, 2016).  

Jeremy Bentham, ‘A Manual of Political Economy’ in the works of Jeremy Bentham 
(1962).  

John Steinbeck, The Grapes of Wrath (1939) (reprinted by Penguin Book, Penguin 
Classic).  

John Stuart Mill, Principles of Political Economy, Book V, Chapter X, section 5 (reprinted 
by Penguin Classic, 1985).  

Kate Miles, The Origins of International Investment Law: Empire, Environment and the 
Safeguarding of Capital (New York: Cambridge University Press, 2015).   

Kevin J. Delaney, Strategic Bankruptcy: How Corporations and Creditors Use Chapter 11 
to Their Advantage (Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1998).  

L.H. Leigh (ed), Economic Crime in Europe (National Criminal Justice Reference 
Service, 1980); Stephanie Wickouski, Bankruptcy Crime (Washington D.C., Beard 
Books, 2003) 

M.G. Bridge, The International Sale of Goods (Oxford: Oxford University Press, 2013). 
Oliver Hart, Firms, Contracts, and Financial Structure (Oxford: Oxford University Press, 

1995).  
Patrick Dumberry, The Formation and Identification of Rules of Customary International 

Law in International Investment Law (New York: Cambridge University Press, 2016).  
Richard A. Posner, Economic Analysis of Law (The Netherlands: The Kuwer Law 

International, 9th Edition, 2014).  
UNCITRAL, Legislative Guide on Insolvency Law (New York: United Nations, 2004).  
Venessa Finch, Corporate Insolvency Law: Perspective and Principles (New York: 

Cambridge University Press, 2009).  
 
วารสาร (Journal Articles)  
จุฑามาศ ดนีวลพะเนาว์, วรรณวภิา พวัศิร ิและ ปวรศิร เลศิธรรมเทว,ี ‘แนวทางการประเมนิ

มลูค่าลขิสทิธิใ์นยคุเทคโนโลยสีารสนเทศ’ (2559) 72(3) บทบณัฑติย,์ 177 
ปวรศิร เลศิธรรมเทว,ี ‘การควบคุมกฎหมายมใิหข้ดัต่อรฐัธรรมนูญในประเทศไทย’ (2559) 64(6) 

รฐัสภาสาร, 7-31.  



 

167 

ปวรศิร เลศิธรรมเทว ีและ อคัรวฒัน์ เลาวณัย,์ ‘ผลกระทบต่อกระบวนการกฎหมายจากการเขา้
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนของไทย ’ (2557) 12(3) วารสารสถาบนัพระปกเกล้า, 21-
38.  

ภมูวิุฒ ิพุทธสุอตัตา, ‘กฎหมายฟ้ืนฟูกจิการของสหรฐัอเมรกิา’ (2539) 43(2) ดุลพาห, 38-48.  
มนตร ีศิลป์มหาบัณฑิต, ‘มาตรการฟ้ืนฟูลูกหนี้ตามกฎหมายล้มละลายของสหรฐัอเมรกิา ’ 

(2542) 46(1) ดุลพาห, 32-37.  
วชิา มหาคุณ, ‘กฎหมายล้มละลายและธุรกจิประกนัชวีติ ’ (2546) 14(54) จุฬาลงกรณ์วารสาร, 

11.  
พสษิฐ ์อศัววฒันาพร, ‘การแก้ไขกฎหมายลม้ละลาย โดบปรบัปรุงโครงสรา้งทัง้ฉบบั (ตอนที ่1)’ 

(2553) 3(1) วารสารกระบวนการยตุธิรรม, 29-39.  
พชัรพงศ์ สอนใจ, ‘กองทรพัย์สินลูกหนี้ในคดีล้มละลาย ’ (2558) 7(2) วารสารปัญญาภิวฒัน์, 

258-266.  
สหธน รตันไพจติร, ‘บทบาทหน้าทีข่องเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัยใ์นการจดักจิการและทรพัยส์นิ

ของลกูหนี้’ (2555) 41(3) วารสารนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 511-532.  
Bruno Funchal, ‘The Effects of the 2005 Bankruptcy Reform in Brazil’ (2008) 101 

Economic Letters, 84-86.  
Cornelli, Francesca and Leonardo Felli, Ex-ante Efficiency of Bankruptcy Procedures, 

European Economic Review 41 (1997) 475-485. 
Efrat, Rafael, Global Trends in Personal Bankruptcy, American Bankruptcy Law Journal 

76 (2002) 81-110. 
Edward I Altman, ‘The Success of Business Failure Models: An International Survey’ 

(1984) 8 Journal of Banking and Finance, 171-198.  
Fan, Wei and Michelle J. White, Personal Bankruptcy and the Level of Entrepreneurial 

Activity, Journal of Law and Economics 46 (2003) 543-567. 
Gregor Andrade and Steven N. Kaplan, ‘How Costly is Financial (Not Economic) 

Distress? Evidence from Highly Levered Transactions that Became Distressed’ 
(1998) 53 Journal of Finance, 1443-1493.  

Gropp, Reint, John Karl Scholz, and Michelle J. White, Personal Bankruptcy and Credit 
Supply and Demand, Quarterly Journal of Economics 112 (1997) 217-252. 

Hynes, Richard M., Anup Malani, and Eric A. Posner, The Political Economy of Property 
Exemption Laws, Journal of Law and Economics 47 (2004) 19-43. 

Irit Haviv-Segal, ‘Bankruptcy Law and Inefficienct Entitlements’ (2005) 2(2) Berkeley 
Business Law Journal, 357.   



 

168 

Jerold Warner, ‘Bankruptcy Costs: Some Evidence’ (1977) 32 Journal of Finance, 337-
347.  

John Armour and Douglas Cumming, ‘Bankruptcy Law and Entrepreneurship’ (2008) 10 
American Law and Economics Review, 303-350.  

Junichi Matsushita, ‘Japan’s Personal Insolvency Law’ (2007) 42 Texas International 
Law Journal, 765.    

Lawrence Weiss, ‘Bankruptcy Resolution: Direct Costs and Violation of Priority of 
Claims’ (1990) 27 Journal of Financial Economics, 285-314.  

L.P. Harrison III and Eric Stenshoel, ‘Protecting the Rights of IP Licensors, Licensees in 
Bankruptcy’ (2014) 15 New York Law Journal, 1.  

Leia A. Clement, ‘A Study on Bankruptcy Crime Prosecution under Title 18: Is the 
Process undermining the Goals of the Bankruptcy System?’ (2015) 31 Emory 
Bankrupcy Developments Journal, 409.  

Louis Edward Levinthal, ‘The Early History of Bankruptcy Law’ (1919) 67(1) University of 
Pennsylvania Law Review, 223.  

Lucian Bebchuk, ‘A New Approach to Corporate Reorganizations’ (1988) 101 Harvard 
Law Review, 774-804.  

Manove, Michael, A. Jorge Padilla, and Marco Pagano, Collateral versus Project 
Screening: A Model of Lazy Banks, Rand Journal of Economics 32 (2001) 726-744. 

Pawarit Lertdhamtewe, ‘Intellectual Property Law of Plant Varieties: A Contextual 
Analysis’ (2015) 46 International Review of Intellectual Property and Competition 
Law, 386.  

Rafael Efrat, Global Trends in Personal Bankruptcy’ (2002) 76 American Bankruptcy 
Law Journal, 81-100.  

Reint Gropp, John Karl Scholz, and Michelle J. White, ‘Personal Bankruptcy and Credit 
Supply and Demand’ (1997) 112 Quarterly Journal of Economics, 217-252.  

Richard M. Hynes, Anup Malani, and Eric A. Posner, ‘The Political Economy of Property 
Exemption Laws’ (2004) 47 Journal of Law and Economics, 19-43.  

Robert Haugen and Lemma Senbet, ‘The Insignificance of Bankruptcy Costs to the 
Theory of Optimal Capital Structure’ (1978) 70 Journal of Finance, 383-393.  

Simeon Djankov, Oliver Hart, Caralee McLiesh and Andrei Shleifer, ‘Debt Enforcement 
around the World’ (2008) 116(6) Journal of Political Economy, 1105-1149.  



 

169 

Tatsuo Ikeda, ‘Bankruptcy Law in Japan and its recent development’ (1999) 10 Osaka 
University Law Review, 9.    

Vern Countryman, ‘A History of American Bankruptcy Law (1976) 81 Commercial Law 
Journal, 226.  

Wisit Wisitsora-At, ‘Lesson Learned: Bankruptcy Reform in Thailand’ (2552) 2(1) Journal 
of the Thai Justice System, 1.  

Wei Fan and Michelle J. White, ‘Personal Bankruptcy and the Level of Entrepreneurial 
Activity’ (2003) 46 Journal of Law and Economics, 543-567.  

 
รายงานวิจยั (Research Reports)  
สมเกียรติ ตัง้กิจวานิชย์, ปวริศร เลิศธรรมเทวี และทรงพล สงวนจิตร, ‘การวิเคราะห์

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในเชิงประจกัษ์ ’ ใน สมเกียรติ ตัง้กิจวานิชย์ และคณะ , 
นิติศาสตร์ของระบบยุติธรรมทางอาญาของไทย  (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั, 
2554) 33 

C. Fritz. Foley, ‘Going Bush in Bangkok: Lessons from Bankruptcy Law Reform in 
Thailand’ (Working Paper, Harvard Business School, Cambridge, MA., 1999).  

Douglas G. Baird, ‘Revisiting Auctions in Chapter II’ (The University of Chicago, Law & 
Economic Working Paper No. 7).  

European Commission, Final Report on the Expert Group on Intellectual Property 
Valuation, (2013).  

Leong Wai Hong, ‘A Brief Outline on Malaysian Bankruptcy Law and Corporate 
Insolvency and Restructuring Procedures in Malaysia’ (Paper presented at the Lex 
Mundi Conference, San Francisco, September 2003).    

Paan Jindapon and Bradford Patterson, ‘Do State Bankruptcy Homestead Exemptions 
Affect Filing Rates? A Look at U.S. non-Business Chapter 7 Filings’ (College of 
Commerce and Business Administration, University of Alabama, February 2011).  

Stijn Claessens, Simeon Djankov and Leora Klapper, ‘Resolution of Corporate Distress: 
Evidence from East Asia’s Financial Crisis’ (Research Paper, The World Bank, 
1999).  

Swedish National Economic Crimes Bureau, Economic Crime Report (Report No. 
2004:1).  



 

170 

Xavier Gine and Inessa Love, ‘Do Reorganization Costs Matter for Efficiency? Evidence 
from a Bankruptcy Reform in Colombia’ (Policy Research Working Paper 3970, 
World Bank, Washington D.C., 2006).  

World Bank, ‘Principles and Guidelines for Effective Insolvency and Creditor Rights 
Systems’ (Washington D.C., World Bank, April 2001).  

World Bank, ‘Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency’ (Washington D.C., World 
Bank, 2014);   

World Bank, ‘Doing Business 2016: Going Beyond Efficiency – Economy Profile 2016 
Thailand’ (Washington D.C., World Bank, 2015).  

 
วิทยานิพนธ ์(Theses)  
Karin S. Thorburn, Bankruptcy Auctions: Costs, debt recovery, and firm survival (PhD 

Thesis, Stockholm School of Economics, April 1997).  
Pawarit Lertdhamtewe, The Reformation of Legal Regime concerning Intellectual 

Property Protection of Plant Varieties in Thailand (PhD Thesis, The University of 
London, 2013).  

 
 
 

 
 

 



 

171 

 
 
 
ภาคผนวก 1 
 
 
บทสมัภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการบงัคบัคดีล้มละลาย 
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ภาคผนวก 1. 
บทสมัภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการบงัคบัคดีล้มละลาย 

 
 
 
 
กลุ่มเป้าหมายท่ีจะสมัภาษณ์ 
 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับคดีล้มละลาย หรอืมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบังคับคด ี   
หรอืสบืคน้ ตรวจสอบ และรวบรวมทรพัยส์นิของบุคคลลม้ละลาย จ านวน 3 – 4 ท่าน  
 
รายช่ือผู้ให้สมัภาษณ์ 
 

1. ว่าทีร่อ้ยตรสีนัต ิเนตนิยัประดษิฐ ์ 
2. อาจารยท์รงชยั มณวีฒันา  
3. อาจารยช์วลติ อตัถศาสตร ์    

 
วตัถปุระสงคใ์นการสมัภาษณ์ 
 

 เพื่อทราบภาพรวมเกีย่วกบัการบงัคบัคดลีม้ละลายของไทย  
 เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคของการบงัคบัคดลีม้ละลายของไทยในปัจจบุนั  
 เพื่อทราบแนวปฏบิตัใินการสบืคน้ ตรวจสอบหรอืรวบรวมทรพัยส์นิของบุคคลเพื่ อ

ใชใ้นคดลีม้ละลาย  
 
ค าถามท่ีใช้ในการสมัภาษณ์ 
 
 ก าหนดค าถามในการสมัภาษณ์เป็นชุดค าถาม โดยจะน าไปใช้เพื่อถามผู้ให้สมัภาษณ์
ตรงตามลกัษณะและประสบการณ์ที่ผู้ที่ให้สมัภาษณ์ เพื่อตอบวตัถุประสงค์ของการสมัภาษณ์ 
สามประการขา้งตน้ โดยมคี าถามดงันี้  

 การบงัคบัคดลีม้ละลายของไทยมกีระบวนการอยา่งไรบา้ง และมปัีญหาหรอื
อุปสรรคมากน้อยเพยีงใด   
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 โครงสรา้งของกรมบงัคบัคดใีนปัจจบุนัมคีวามสอดคลอ้งรองรบัการปฏบิตัหิน้าที่
เกีย่วกบัการบงัคบัคดลีม้ละลายมากน้อยเพยีงใด  

 การสบืคน้ทรพัยส์นิของบุคคลมแีนวปฏบิตัอิยา่งไรบา้ง  
 
 
1. สรปุบทสมัภาษณ์ว่าท่ีร้อยตรีสนัติ เนตินัยประดิษฐ ์ 
 
ชื่อผูใ้หส้มัภาษณ์  ว่าทีร้อยตรีสนัติ เนตินัยประดิษฐ์ 
ประวตักิารศกึษา นิตศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
ประวตักิารท างาน ทนายความดา้นคดแีพ่งและลม้ละลาย โดยมปีระสบการณ์ท างาน 

ดา้นคดคีวาม การบงัคบัคดแีละการบงัคบัคดลีม้ละลายมากกว่า 20 ปี  
การตดิต่อ  084-532-2137  
วนัทีส่มัภาษณ์  วนัจนัทรท์ี ่14 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  
สถานทีส่มัภาษณ์ มหาวทิยาลยักรงุเทพ วทิยาเขตกลว้ยน ้าไทย  
 
รายละเอียดการสมัภาษณ์  
คณะผูว้จิยั  ถาม การบงัคบัคดลีม้ละลายของไทยมกีระบวนการในภาพรวมอยา่งไร?   

ผูใ้หส้มัภาษณ์ ตอบ  หลกั ๆ แลว้ไมม่อีะไรซบัซอ้นมาก เมือ่ศาลมคี าสัง่พทิกัษ์ทรพัย ์เราใน
   ฐานะทนายความกต็อ้งสบืคน้ทรพัยส์นิของลกูหนี้มาซุกซ่อนไวอ้ยา่งไร 
   ถา้พบกข็อศาลใหอ้ายดั  

คณะผูว้จิยั  ถาม การสบืคน้ขอ้มลูทรพัยส์นิของลกูหนี้ด าเนินการอยา่งไร   

ผูใ้หส้มัภาษณ์ ตอบ  โดยปกตทิี่ปฏบิตัมิาจะตรวจสอบเฉพาะขอ้มูลทางการเงนิ หรอืข้อมูล
 การถอืครองทีด่นิเท่านัน้เพราะง่ายต่อการตรวจสอบ ขอ้มลูทางการเงนิ 
 ก็ไปขอธนาคาร หรอืสถาบนัการเงนิ โดยอาศยัความสมัพนัธ์ส่วนตวั 
 หรอืถา้รูจ้กัใครทีท่ างานในเครดติบโูร กไ็ปขอขอ้มลูมา  

คณะผูว้จิยั  ถาม การตรวจสอบขอ้มลูทรพัยส์นิอื่น ๆ นอกเหนือจากเงนิในธนาคารและ
   ทีด่นิ มแีนวทางอยา่งไรบา้ง  

ผูใ้หส้มัภาษณ์ ตอบ  ส่วนใหญ่จะตรวจสอบแค่เงนิและที่ดิน หรอือสงัหารมิทรพัย์เท่านัน้ 
   ไม่ได้ลงรายละเอยีดทรพัยส์นิอื่น ๆ เพราะยุ่งยาก และซบัซ้อน ลูกหนี้ 
   ส่วนใหญ่ทีพ่บมาจะถ่ายโอนทรพัยส์นิไปใหบุ้คคลอื่นไปแลว้  
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ถ้าเป็นทรพัย์สินที่เป็นเงนิ ลูกหนี้บางคนน ามาเก็บไว้ที่บ้าน เราก็ไม่
 สามารถไปตรวจสอบได้ จงึด าเนินการเฉพาะทรพัยส์นิที่เขา้ถงึไดง้่าย 
 และมีข้ อมู ล จากองค์ก รต่ าง  ๆ  อย่ าง เงิน ในสถาบันการเงิน 
 อสงัหารมิทรพัยแ์ละทีด่นิเท่านัน้  

คณะผูว้จิยั  ถาม ขอทราบปัญหาหรอือุปสรรคในการบงัคบัคดลีม้ละลายทีม่ใีนปัจจบุนั 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ ตอบ  เป็นปัญหามาก เพราะเรื่องล้มละลายไม่ได้ดูแค่กฎหมายเดยีว แต่โยง
   ไปถึงกฎหมายตัวอื่นอย่างกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบ้านเราเอา
   หลกัการมาจากฝรัง่เศส และสวติเซอร์แลนด ์และกฎหมายลม้ละลายก็
   เอามาจากองักฤษหรอือเมรกิา หลกักฎหมายมัว่ไปหมด  

ในคดีล้มละลาย ลูกหนี้ จะล้มละลายแค่  3 ปีเท่านั ้น เพราะเข้าสู่
 กระบวนการฟ้ืนฟูไดร้วดเรว็ เพยีง 3 ปี ซึง่ที่เจอมาลูกหนี้ส่วนใหญ่ล้ม
 บนฟูก เป็นคนมฐีานะ มกีารเตรยีมการมาก่อนทีจ่ะลม้ละลาย  

 
2. สรปุบทสมัภาษณ์คณุทรงชยั มณีวฒันา     
 
ชื่อผูใ้หส้มัภาษณ์  อาจารยท์รงชยั มณีวฒันา 
ประวตักิารศกึษา ธรรมศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตรแ์ละการเมอืง  
   (ปัจจบุนัคอืนิตศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร)์ 
ประวตักิารท างาน ทนายความ (Partner) มณวีฒัน์ทนายความ  

ประสบการณ์ดา้นการว่าความมากกว่า 40 ปี 
สถานทีท่ างาน  มณวีฒัน์ทนายความ ซอยวดัราชาฯ แขวงวชริพยาบาล  

เขตดุสติ กรงุเทพมหานคร 10300  
การตดิต่อ  081-720-1127  
วนัทีส่มัภาษณ์  วนัจนัทรท์ี ่14 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  
สถานทีส่มัภาษณ์ มหาวทิยาลยักรงุเทพ วทิยาเขตกลว้ยน ้าไทย  
 
รายละเอียดการสมัภาษณ์  
คณะผูว้จิยั  ถาม จากมมุมองภาคของผูเ้ชีย่วชาญปฏบิตัอิยากใหอ้ธบิายปัญหาหรอื 
   อุปสรรคของการบงัคบัคดลีม้ละลายของไทยในปัจจุบนัโดยสงัเขป  

ผูใ้หส้มัภาษณ์ ตอบ  เวลาไปขอขอ้มลูลูกหนี้ หรอืธนาคารไม่ค่อยใหค้วามรว่มมอื ไม่เหมอืน
   เมือ่ก่อนตอนทีก่ระทรวงยตุธิรรมกบัศาลยตุธิรรมยงัไมแ่ยกออกจากกนั 
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   สมยัก่อนตอนที่ศาลยุติธรรมยงัอยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรม เวลาไป
   ตดิต่อขอขอ้มลูอะไรเกี่ยวกบัการบงัคบัคดที าไดง้า่ยกว่าปัจจบุนั เพราะ
   คนทัว่ ๆ ไปเกรงกลวั เพราะเหมอืนเราไปด าเนินการในนามของศาล  

คณะผูว้จิยั  ถาม แสดงว่าโครงสรา้งของกรมบงัคบัคดเีมือ่ในสมยัก่อนมอีทิธพิลต่อ 
   การบงัคบัคด ี

ผูใ้หส้มัภาษณ์ ตอบ  ใช่ โครงสรา้งสมยัก่อนดกีว่า ดศูกัดิส์ทิธิก์ว่าปัจจบุนั เพราะเหมอืน 
   ด าเนินการในฐานะศาล   

คณะผูว้จิยั  ถาม การสบืคน้และตรวจสอบทรพัยส์นิของบุคคลลม้ละลายมแีนวทาง 
   อยา่งไรบา้ง 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ ตอบ  สามารถท าได้หลายวธิ ีแต่หลกัจะสบืจากธนาคาร หรอืกรมทีด่นิ จะได้
   ขอ้มลูทีเ่ป็นตวัเงนิทีม่อียู ่และการถอืครองทีด่นิ  

   แต่ปัญหาคอืธนาคารหรอืกรมที่ดนิไม่ค่อยให้ความร่วมมอื ต้องอาศยั 
   ความสมัพนัธต์วัส่วนในการขอขอ้มลู  

 
3. บทสมัภาษณ์อาจารยช์วลิต อตัถศาสตร ์    
 
ชื่อผูใ้หส้มัภาษณ์  อาจารยช์วลิต อตัถศาสตร ์
ประวตักิารศกึษา นิตศิาสตรบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
   เนตบิณัฑติไทย  
   Barrister-at-Law, Of Gray’s Inn, United Kingdom  
ประวตักิารท างาน Partner, SCL Law Group ประสบการณ์ว่าความมากกว่า 40 ปี 
สถานทีท่ างาน  Siam City Law (SCL) Group  
   ตกึรจันาการ ชัน้ 20 เลขที ่183 ถนนสาทรใต ้  

เขตยานนาวา กรงุเทพ 10120  
การตดิต่อ  081-831-6844 
วนัทีส่มัภาษณ์  วนัจนัทรท์ี ่14 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  
สถานทีส่มัภาษณ์ มหาวทิยาลยักรงุเทพ วทิยาเขตกลว้ยน ้าไทย  
 
รายละเอียดการสมัภาษณ์  
คณะผูว้จิยั  ถาม การสบืคน้และตรวจสอบทรพัยส์นิของบุคคลลม้ละลายมแีนวทาง 
   อยา่งไรบา้ง  
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ผูใ้หส้มัภาษณ์ ตอบ  ปกตกิจ็ะตรวจสอบดวู่ามทีรพัยส์นิอยูท่ีใ่ดบา้ง หลกั ๆ เราจะตรวจสอบ 
   ทรพัยส์นิทีอ่ยูใ่นระบบ เช่น ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิ หรอืไป 
   ตรวจสอบทีก่รมทีด่นิ จะทราบว่ามทีรพัยส์นิทีส่ าคญั ๆ ใด บา้ง  

คณะผูว้จิยั  ถาม ถ้าเป็นทรพัยส์นิที่อยู่นอกระบบ เช่น ทรพัยส์นิที่เก็บไว้ที่บ้าน จะมวีธิ ี
   การตรวจสอบไดอ้ยา่งไร  

ผูใ้หส้มัภาษณ์ ตอบ  เป็นไปไม่ได้เลย เป็นเรื่องยากมากที่จะตรวจสอบ เว้นแต่กรณีที่เคย
   เป็นขา่วทีม่ขีโมยขึน้บา้น จงึพบว่าขา้ราชการท่านหนึ่งมทีรพัยส์นิมาก  

   ทรพัยส์นิทีอ่ยู่ในระบบบางประเภทกไ็ม่สามารถตรวจสอบได้ เช่น เอา
   ไปฝากไวใ้นสถาบนัการเงนิของต่างประเทศกม็ตีวัอยา่งใหเ้หน็  

   วธิทีี่ใช้จงึแค่ตรวจสอบขอ้มูลทรพัยส์นิหลกัๆ เท่าที่จ าเป็น และดูว่ามี
   มลูค่ามากพอทีจ่ะช าระหนี้คนืไดก้เ็พยีงพอ  

 
 
 
 
 
 
 

************************************************ 
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การประชุมรบัฟังความคิดเหน็ 
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ภาคผนวก 2 
ก าหนดการประชุมรบัฟังความคิดเหน็ 

โครงการศึกษาวิจยั เร่ือง “กระบวนการรวบรวมและจดัการทรพัยสิ์นของบคุคล
ล้มละลาย” 

 
วนัพุธที ่16 พฤศจกิายน 2559 เวลา 09.00 – 13.30 น. ณ หอ้ง Rajadamri II ชัน้ 14  

โรงแรมเดอะ เซนต ์รจีสิ กรุงเทพฯ (The St. Regis Bangkok Hotel)  
 

-------------------------------------------- 
 
 
  09.00 – 09.30   ลงทะเบยีน  
  09.30 – 10.00  กล่าวตอ้นรบัผูเ้ขา้รว่มและชีแ้จงวตัถุประสงค์ 
     และผลการด าเนินโครงการ โดย ทีป่รกึษาโครงการ   
  10.00 – 10.15   พกัรบัประทานอาหารว่าง  
  10.15 – 11.45   ประชุมระดมความคดิเหน็ เรือ่ง “กระบวนการรวบรวม
     และจดัการทรพัยส์นิของบุคคลลม้ละลาย 

อยา่งมปีระสทิธภิาพ”  
โดย ดร. ปวรศิร เลศิธรรมเทว ี

  11.45 – 12.00   ปิดการประชุม  
โดย นางสาวรื่นวด ีสุวรรณมงคล อธบิดกีรมบงัคบัคด ี 

  12.00 – 13.00  รบัประทานอาหารกลางวนั  
 
 

-------------------------------------------- 
 



 

179 

ภาคผนวก 2 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมรบัฟังความคิดเหน็ 

 
 

ล าดบั รายช่ือผู้เข้าร่วมการประชมุ สงักดั 
1 คุณรืน่วด ีสุวรรณมงคล  อธบิดกีรมบงัคบัคด ีกระทรวงยุตธิรรม 
2 ท่านกนก จุลมนต ์ ผูพ้พิากษาศาลชัน้ตน้ประจ าส านกังานประธานศาลฎกีา 
3 คุณเกยีรตฟ้ิา เลาหะพรสวรรค ์ อดตีผูช้่วยรฐัมนตรปีระจ าส านกันายกรฐัมนตร ี
4 คุณวรพงษ์ สุธานนท ์ Partner (Forensic), PWC (Thailand) 
5 พนัต ารวจเอกสุนทร อรุณนารา ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ
6 ผูช้่วยศาสตราจารยต์รเีนตร สาระพงษ์ รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
7 คุณศกึษา ครองสทิธเิดช ส านกัสบืสวนและปราบปราม กรมศุลกากร 
8 คุณวภิาว ีรุ่งวณชิชา Senior Manager (WMS), PWC (Thailand) 
9 คุณบท นามบุตร ผูอ้ านวยการส านกัคด ีส านกังานศาลรฐัธรรมนูญ 
10 คุณจติประสาน พยุงสวุรรณ ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
11 คุณสุกญัญา บุษยนาวนิ ผูอ้ านวยการกองทรพัยากรบุคคลรกัษาราชการในต าแหน่ง

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการบงัคบัคดลีม้ละลาย 
12 คุณนภดล สตีะปะดล ผูอ้ านวยการกองบงัคบัคดลีม้ละลาย 1 
13 คุณเสกสรร สุขแสง ผูอ้ านวยการกองบงัคบัคดลีม้ละลาย 2 
14 คุณอรญัญา ทองน ้าตะโก ผูอ้ านวยการกองบงัคบัคดลีม้ละลาย 3 
15 คุณทศันีย ์เปาอนิทร ์ ผูอ้ านวยการกองบงัคบัคดลีม้ละลาย 4 
16 คุณสุชาอร นครไทยภมู ิ ผูแ้ทนผูอ้ านวยการกองบงัคบัคดลีม้ละลาย 5 
17 คุณอดศิร เศรษฐพพิฒันกุล ผูแ้ทนผูอ้ านวยการส านกัฟ้ืนฟูกจิการของลกูหนี้ 
18 คุณวณินิทร สุจริตันวมิล นิตกิรช านาญการพเิศษ กรมบงัคบัคด ี
19 คุณกรรตัน์ นนัทกสกิร กรมบงัคบัคด ี
20 คุณรงัสมิา รตันะ กรมบงัคบัคด ี
21 คุณปิยะพชัร คลอ้ยเคลือ่น กรมบงัคบัคด ี
22 คุณชยัวสัส ์เอกภพณรงค ์ กรมสอบสวนคดพีเิศษ (DSI) 
23 คุณปรพิก บุญมา กรมสอบสวนคดพีเิศษ (DSI) 
24 คุณสุภานนัท ์เตชะงามวงศ ์ ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์
25 ดร. วรรณวภิา พวัศริ ิ คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
26 คุณกฤษณา พวัศริ ิ ภาคประชาชน 
27 คุณขวญัชนก มาน้อย ภาคประชาชน 
28 ดร. ปวรศิร เลศิธรรมเทว ี หวัหน้าโครงการ 
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ภาคผนวก 2 
สรปุข้อคิดเหน็ของผูเ้ข้าร่วมประชุม 

การประชุมรบัฟังความคิดเหน็โครงการศึกษาวิจยั เร่ือง “กระบวนการรวบรวมและจดัการทรพัยสิ์นของบคุคลล้มละลาย” 
วนัพธุท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 – 13.30 น. ณ ห้อง Rajadamri II ชัน้ 14  

โรงแรมเดอะ เซนต ์รีจิส กรงุเทพฯ (The St. Regis Bangkok Hotel)  
 

ผูเ้สนอความเหน็ ความเหน็และข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 
1. คณุรื่นวดี สวุรรณมงคล 
(อธบิดกีรมบงัคบัคด)ี  
 
 
 

ใหข้อ้เสนอแนะและความเหน็ดงันี้  
1.1 ประเดน็เรือ่งการโยกยา้ยและความต่อเนื่องของบุคลากรกรมบงัคบัคด ีเป็นปัญหาส าคญัของกรมบงัคบัคดตีามทีผู่ว้จิยัไดน้ าเสนอใน

รายงาน ถ้าการเพิม่แรงจงูใจใหแ้ก่บุคลากรของกรมบงัคบัคดอีาจช่วยส่งเสรมิใหอ้ตัราการคงอยู่ของบุคลากรเพิม่ขึน้อยากใหผู้ว้จิยั
ศกึษาเพิม่เติมว่าการใหแ้รงจูงใจตามที่ระบุในรายงานวจิยัควรมหีลกัเกณฑ์และรายละเอียดอย่างไร หรอือาจศกึษาเพิ่มเติมว่ามี
หน่วยงานใดทีใ่หแ้รงจงูใจดงักล่าว และก าหนดไวอ้ย่างไร  

1.2 เรือ่งค่าตอบแทนทีบุ่คลากรกรมบงัคบัคดไีดร้บัเมื่อเปรยีบเทยีบกบั บุคลากรสาขานิตศิาสตร์ในหน่วยงานทางราชการอื่น ๆ ตามที่
ผูว้จิยัไดห้ยบิยก เป็นอกีประเดน็ทีอ่าจส่งผลต่อการคงอยู่ของบุคลากรกรมบงัคบัคด ีประเดน็นี้อยากใหผู้ว้จิยัเพิม่เตมิรายละเอยีด 
เปรยีบเทยีบให้เห็นภาพเรื่องอตัราเงนิเดอืนของบุคลากรกรมบงัคบัคดีว่าน้อยกว่าของหน่วยงานราชการอื่น ๆ อย่างไร และควร
ปรบัเป็นเท่าใดเพือ่ช่วยลดปัญหาการโยกยา้ยงาน  

1.3 เรื่องการจดัตัง้กองสบืค้นทรพัย์สนิฯ เป็นอีกเรื่องที่กรมบงัคบัคดี ได้ด าเนินการอยากให้เพิม่เติมรายละเอียดว่าควรมโีครงสร้าง
องค์กรอย่างไร รวมทัง้อ านาจหน้าที่ บุคลากรและการก าหนดเรื่องอตัราเงนิเดอืนและแรงจูงใจที่ผู้วจิยัเสนอมาในรายงานจะเป็น
ประโยชน์แก่กรมบงัคบัคดเีป็นอย่างยิง่   

1.4 เรือ่งเจา้พนักงานพทิกัษ์ทรพัย์เอกชน (Private Receiver) เป็นอกีประเดน็ทีอ่ยากฝากคณะผูว้จิยัไวแ้บบของประเทศญีปุ่่ น ซึง่ไดไ้ป
ศกึษาตวัอย่างของประเทศญีปุ่่ นพบว่าเป็นตวัอย่างทีน่่าสนใจและผูว้จิยัไดก้ล่าวถงึไวใ้นรายงานอยากใหล้องศกึษาดูว่าจะเป็นไปได้
หรอืไมท่ีป่ระเทศไทยจะน าระบบดงักล่าวมาใชใ้นการบงัคบัคดลีม้ละลายในอนาคตต่อไป  
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2. ท่านกนก จุลมนต์ 
(ผูพ้พิากษาศาลชัน้ตน้ประจ าส านกัประธานศาลฎกีา)  
 

ไดอ่้านรายงานวจิยัทัง้ฉบบัและขอใหข้อ้เสนอแนะต่องานวจิยัดงัต่อไปนี้  
2.1 ในบทที ่2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการบงัคบัคดลีม้ละลายผูว้จิยัไดอ้ธบิายถงึเรือ่งภมูหิลงัอย่างละเอยีดซึ่งอาจจะนอกประเดน็ไป

บา้ง แต่เป็นประโยชน์ต่องานวจิยั อยากใหผู้ว้จิยัเพิม่เตมิประเดน็เกีย่วกบัทฤษฎทีางเศรษฐศาสตร์ทีห่ยบิยกในบทที ่2 โดยเฉพาะ
เรือ่ง “โทษปรบั” ทีก่ล่าวถงึว่ามหีลกัการหรอืแนวคดิอย่างไร และมเีหตุผลอย่างไรทีค่วรปรบัโทษปรบัในกฎหมายลม้ละลายเป็น 8 
เท่า  

2.2 ในบทที ่3 ประเดน็ทีผู่ว้จิยัอาจเพิม่เตมิไดแ้ละเป็นประโยชน์ต่อการวจิยัคอืเรื่องการรวบรวมทรพัยส์นิซึง่ในทางปฏบิตัจิะเริม่จากชุด
ค าถาม (ค าให้การของลูกหนี้) ที่ม ี17 ค าถาม ซึ่งอาจใส่ไปในงานวจิยัว่าค าถามดงักล่าวมคีวามครอบคลุมแล้วหรอืยงั หรอือาจ
ปรบัปรุงใหด้ไีดม้ากกว่านี้  

2.3 ประเดน็เรือ่งการโยกยา้ยและความต่อเนื่องของบุคลากรกรมบงัคบัคดเีป็นเรื่องทีเ่ป็นปัญหาจริงซึง่จากประสบการณ์พบว่าบุคลากร
กรมบงัคบัคดมีกีารโยกยา้ยหรอืเปลีย่นหน่วยงานบ่อย อาท ิสอบแข่งขนัไดเ้ป็นผูช้่วยผูพ้พิากษาหรอือยัการผูช้่วยกม็จี านวนมาก 
หรอืไปท างานใหแ้ก่หน่วยงานราชการอื่น หรอืบางท่านมปีระสบการณ์มากถูกซื้อตวัไปอยู่ธนาคารออมสนิกม็ ีส่วนตวัแลว้ยังเคย
ท างานอยู่กรมบงัคบัคดีก่อนสอบไดเ้ป็นผูช้่วยผูพ้พิากษาฯ และประเดน็เรือ่งแรงจูงใจยงัเป็นปัญหาส าคญัอกีขอ้หนึ่งและผูว้จิยัได้
หยบิยกไว้ในบทที่ 3 ซึ่งผู้ปฏบิตัิงานของกรมบงัคบัคดนีอกจากจะได้รบัผลตอบแทนที่น้อยกว่าหน่วยงานอื่นๆ แลว้การปฏบิตัิ
หน้าที่ยงัเสี่ยงที่จะโดนการด าเนินคดอีาญา (กรณีมาตรา 157) ซึ่งผู้ที่เขา้มาท าหน้าที่จะคอยระวงัอยู่เสมอเพราะหากโดนด าเนิน
คดอีาญาแลว้กจ็ะไมม่สีทิธสิอบผูช้่วยผูพ้พิากษา ฯลฯ  

ผู้วิจยัได้สอบถามความเห็น
ท่านกนกฯซึ่ งปัจจุบัน เป็น    
ผู้พิพากษามีประสบการณ์
ด้ า น ก า ร วิ จั ย เกี่ ย ว กั บ
กฎห ม ายล้ ม ล ะล าย ว่ ามี
ข้อ เสนอแนะต่ อ งานวิจัย
อย่างไร  

3. คณุวรพงษ์ สธุานนท์ 
(Partner) (Forensic, PwC, Thailand) 
 

ใหข้อ้เสนอแนะและความเหน็ดงันี้ 
3.1 การสบืคน้ขอ้มูลทรพัย์สนิ สามารถแบ่งวธิคีดิไดเ้ป็น 2 ทางตามที่ผูว้จิยัไดน้ าเสนอไว้ คอื (1) ขอ้มลูที่เป็น Structured หรอือยู่ใน

ระบบและ (2) ขอ้มลูทีเ่ป็น Unstructured หรอือยู่นอกระบบ  
3.2 การแยกประเภทข้อมูลจะท าให้ง่ายต่อการสบืค้นขอ้มูลที่ต้องการจะทราบซึ่งเมื่อได้แยกประเภทข้อมูลแล้ว จะท าการจดัล าดบั

ความส าคญัของขอ้มลูว่าควรจะสบืคน้หรอืตรวจสอบขอ้มลูใดก่อน  
3.3 การเขา้ถงึหรอืตรวจสอบขอ้มลูจะใช ้Software เขา้ไปตรวจสอบโดยโปรแกรม Software มหีลากหลายโปรแกรมและสามารถหาซื้อ

ได ้แต่อาจจะมรีาคาทีค่่อยขา้งแพง  
3.4 วธิทีี่ใชค้อืการ Dump Files เขา้ไปตรวจสอบดู ขอ้มลูซึ่งจะมรีายละเอียดและวธิปีฏบิตัอิยู่ ขอ้มูลที่สูญหายหรอืถูกท าลายไปก่อน

หน้ากม็วีธิกีูข้อ้มลูคนืมาได ้ 
3.5 เคยเสนอแนะกรมบงัคบัคดเีรือ่งการใหต้ัง้หน่วย Forensic ท าหน้าทีน่ี้โดยเฉพาะเมือ่หลายปีทีแ่ลว้ แต่ทางกรมบงัคบัคดมีไิดม้คีวาม

คบืหน้าอย่างใด  

ผู้วิจ ัยได้ถามประเด็นคุณวร
พ ง ษ์ ว่ า ใ น ก า ร สื บ ค้ น 
ตรวจสอบและวเิคราะหข์อ้มลู
ทาง PwC (Forensic) มีแนว
ปฏบิตัทิีส่ามารถเปิดเผยได้มี
ราย ละ เอี ยดและขั ้น ต อน
อย่างไรบา้ง 
ผู้วจิยัได้สรุปประเด็นว่าแนว
ปฏิบัติแ ล ะวิธีก าร ในการ
สืบค้นข้อมูลเป็นเรื่องที่เป็น
วชิาชพีและเป็นความลบัทาง
การคา้ของ PwC  
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4. คณุเกียรติฟ้า เลาหะพรสวรรค ์
(อดตีผูช้่วยรฐัมนตรปีระจ าส านกันายกรฐัมนตร)ี  
 

ไดใ้หค้วามเหน็ดงันี้  
4.1 รายงานวจิยันี้กล่าวถงึเรือ่ง “การรวบรวมและจดัการทรพัยส์นิของบุคคลลม้ละลาย” ซึ่งครอบคลุมประเดน็ปัญหาดแีลว้ โดยเหน็ว่า

ปัจจุบนักรมบงัคบัคดมีปัีญหาเรือ่งงานทีค่า้งอยู่จ านวนมาก ความล่าชา้ในการบงัคบัคดเีวลาตดิต่อประสานงานกบัทางกรมบงัคบัคด ี 
4.2 เรื่องความต่อเนื่องของบุคลากรกรมบงัคบัคดตีามที่ผู้วจิยัได้หยบิยก และผู้เขา้ร่วมประชุมได้ใหค้วามเห็นเป็นเรื่องทีช่ดัเจนมาก 

ทนายความทีบ่รษิทั (ลกูน้อง) หลายคนเคยท างานทีก่รมบงัคบัคดแีต่ภายหลงัออกมาประกอบ อาชพีเป็นทนายความอสิระเองบา้ง 
หรอืบ้างกม็าเป็นที่ปรกึษาให้กบับรษิัท เพราะมคี่าตอบแทนที่สูงกว่า ตรงนี้น่าจะเป็นปัญหาส าคญัทีก่รมบงัคบัคดไีม่มรีะบบการ
ตอบแทนหรอืแรงจงูใจทีจ่ะใหบุ้คลากรกรมบงัคบัคดคีงอยู่  

ผู้วิจยัได้ถามคุณเกียรติฟ้าฯ 
เกี่ยวกบัประสบการณ์ที่ผ่าน
มาเกี่ย วกับการบังคับคดี
ลม้ละลาย 
 

5. คณุศึกษา ครองสิทธิเดช 
(ส านกัสบืสวนและปราบปราม กรมศุลกากร)  
 

ใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการปฏบิตังิานเกีย่วกบัการสบืและปราบปรามของกรมศุลกากร ดงันี้  
5.1 การสบืค้นขอ้มูลของกรมศุลกากรเป็นเรื่องการน าสนิค้า (Goods) เขา้มาในราชอาณาจกัร การสบืค้นจะตรวจสอบเบื้องต้นว่าผู้

น าเขา้สนิคา้ระบุมาในใบน าขนว่ามสีนิคา้อะไรบา้งทีน่ าเขา้มา และตรวจสอบโดยการ Tracking ในระบบทีก่รมศุลกากรจดัเตรยีมไว ้
หากไมต่รงตามทีส่ าแดงกจ็ะแจง้ใหผู้น้ าเขา้สนิคา้ทราบ หรอืจบั ฯลฯ 

5.2 ในส่วนที่เกี่ยวกบัค่าตอบแทนหรือแรงจูงใจในการปฏิบตัิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรจะมหีลายลกัษณะ ถ้ากล่าวเฉพาะ
ภาพรวมสมยัก่อนแก้ไขกฎหมาย ผูป้ฏบิตัหิน้าที่จะได้รบัส่วนแบ่งจากการปรบัผูน้ าเขา้สนิค้าที่ส าแดงไม่ถูกต้องร้อยละ 30 ของ
มูลค่าของค่าปรบัที่ปรบัได้ ตัวอย่างเช่น ค่าปรบัการน าเข้าสนิค้าคอื 1,000,000 บาท ส่วนแบ่งที่จะได้รบัคือ 300,000 บาท ซึ่ง
ในทางปฏบิตัมิลูค่าของค่าปรบัมากกว่านี้หลายเท่า ปัจจุบนัไดแ้กไ้ขในเรือ่งนี้ไปแลว้โดยก าหนดเกณฑข์ัน้สงูสุดไว ้ 

 
 
 

ผู้วิจ ัยได้ถามประเด็น คุณ
ศึกษาฯ เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ห น้ าที่ ข อ งก รมศุ ล ก าก ร
เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล 
หรอืการตรวจสอบขอ้มลูว่ามี
วิ ธี แ ล ะ แน วป ฏิ บั ติ ที่ พ อ
เปิดเผยได้ว่ามีรายละเอียด
อย่างไร  
ผู้วิจ ัยถามประเด็นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการให้รางวัลและ
ค่ า ต อ บ แ ท น ใ น ก า ร
ปราบปรามกรณีน าเขา้สนิค้า
ไม่ถูกต้องของกรมศุลกากร
ว่ามหีลกัเกณฑอ์ย่างไร  

6. พนัต ารวจเอกสนุทร อรณุนารา  
(ส านกังานต ารวจแห่งชาต)ิ  
 

ใหข้อ้เสนอแนะและความเหน็ใน 2 ประเดน็ส าคญั ดงันี้  
6.1 ประเด็นแรก เรื่อง การยกัย้ายถ่ายเททรพัย์สินของลูกหนี้ไปเป็นทรพัย์สินในลกัษณะอื่น โดยยกตัวอย่างกรณีเงนิที่เรยีกว่า 

“BITCOIN” ซึ่งกฎหมายไทยยงัไม่รอบรอง แต่กฎหมายในต่างประเทศบางประเทศเช่นในยุโรปหรอืสหรฐัอเมรกิา มกีารรบัรองว่า
เป็นเงนิแลว้ กรณนีี้หากกฎหมายไทยไมถ่อืว่าเป็นเงนิกรณทีีล่กูหนี้ยกัยา้ยถ่ายเททรพัยส์นิไปในลกัษณะนัน้ กจ็ะไมส่ามารถตดิตาม
ทวงคนืมาได ้ 

6.2 ประเด็นท่ีสอง เรื่อง การประสานงานกับทางกรมบังคับคดี ซึ่งโดยส่วนตัว ท าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

ผู้ว ิจ ัยได้สอบถามประเด็น  
พั น ต า ร ว จ เอ ก สุ น ท ร ฯ 
เกีย่วกบัการประสานงานของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติกบั
กรมบงัคบัคดีว่ามคีวามเห็น
อย่างไรที่เป็นประโยชน์ต่อ
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(Immigration) มกีรณีทีต่้องประสานงานกบักรมบงัคบัคด ีเรื่องการบนัทกึขอ้มลูบุคคลลม้ละลายในฐานขอ้มลูของ ตม. ปี ๆ หนึ่งมี
รายชือ่บุคคลลม้ละลายมาก (ประมาณ 20,000 ราย) การประสานงาน มคีวามล่าชา้อยู่บา้ง ซึง่จะส่งผลใหล้กูหนี้บางคนหนีออกนอก
ประเทศไปไดบ้า้ง หรอืบางกรณีทีลู่กหนี้หลุดพน้จากความเป็นคนลม้ละลายแลว้ แต่การประสานงานระหว่างองคก์รเกดิความล่าชา้ 
(ซึง่ใชเ้วลาเป็นเดอืน) อาจส่งผลใหบุ้คคลดงักล่าวออกนอกประเทศไมไ่ด ้ปัญหาพวกนี้อาจตอ้งมกีารแกไ้ข 

การวจิยับา้ง  

7. ผูอ้ านวยการนภดล สีตะปะดล 
(ผูอ้ านวยการกองบงัคบัคดลีม้ละลาย 1) 
 

ไดใ้หข้อ้เสนอแนะและความเหน็ดงันี้  
7.1 เรื่องการรวบรวมและจดัการทรพัย์สนิของบุคคลล้มละลายถ้าถามว่ากฎหมายให้อ านาจด าเนินการหรอืไม่ ถ้ าพิจารณาจากบท

กฎหมายลม้ละลายแลว้จะเหน็ว่าใหอ้ านาจแก่เจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัยไ์วอ้ยู่แลว้ แต่ 
7.2 เรือ่งปัญหาการคงอยู่ของผูท้ีท่ าหน้าทีเ่กีย่วกบัการบงัคบัคดลีม้ละลายเป็นปัญหาของกรมบงัคบัคดเีช่นกนั จากประสบการณ์อตัรา

การโยกยา้ยของบุคลากรกรมบงัคบัคดอียู่ในอตัราทีส่งูมาก ซึง่บุคลากรของกรมบงัคบัคดมีกีารยา้ยออกไปหน่วยงานอื่นเป็นจ านวน
มาก หรอืมกีารสอบแขง่ขนัไปด ารงต าแหน่งทีอ่ื่น ซึง่ท าใหบุ้คลากรขาดความต่อเนื่องและความช านาญในงานอย่างมาก  

7.3 การด าเนินงานของกรมบงัคบัคดเีกีย่วกบัการบงัคบัคดลีม้ละลายไมใ่ช่ไมม่คี่าตอบแทนใหผู้ป้ฏบิตัหิน้าที ่แต่มคี่าตอบแทนทีเ่รยีกว่า 
“ค่าป่วยการ” ประมาณ 50 บาท  

 

8. ผูอ้ านวยการเสกสรร สขุแสง 
(ผูอ้ านวยการกองบงัคบัคดลีม้ละลาย 2) 
 

ไดเ้พิม่เตมิประเดน็เกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัยท์ีผู่อ้ านวยการนภดลฯ กล่าวไวด้งันี้ 
8.1 การปฏบิตัหิน้าทีข่อง จพท. ไมไ่ดม้แีค่เรือ่งค่าตอบแทน แต่ยงัมปัีญหาเรือ่งการถูกด าเนินคดอีาญา โดยเฉพาะกรณตีามมาตรา 157 

ซึ่งไม่ม ีจพท. ผูใ้ดอยากถูกด าเนินคดใีนกรณีนี้เนื่องจากจะกระทบต่อความกา้วหน้า เช่น ไม่สามารถไปสอบแข่งขนัเป็นผูช้่วยผู้
พพิากษาได ้การปฏบิตัหิน้าทีข่อง จพท. จงึท าอะไรมากไมค่่อยไดต้ามที ่ผอ. นภดลฯ เสนอมา  

 

9. ผูช่้วยศาสตราจารยต์รีเนตร สาระพงษ์ 
(รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัอุบลราชธานี)  
 

ไดเ้พิม่เตมิประเดน็ของผูอ้ านวยการนภดลฯ ดงันี้  
9.1 ก่อนเป็นอาจารยเ์คยท างานอยู่กรมบงัคบัคด ีเคยท างานอยู่กบั ผอ.นภดลฯ ซึง่จ าไดว้่าค่าป่วยการในตอนนัน้ไมถ่งึ 50 บาท  
9.2 ปัญหาส าคญัของกรมบงัคบัคดทีีส่่งผลต่อการรวบรวมและจดัการทรพัยส์นิของบุคคลลม้ละลายน่าจะมเีหตุผลตามทีผู่ว้จิยัน าเสนอ 

ไดแ้ก่ (1) บุคลากรของกรมบงัคบัคดมีอีตัราการโยกยา้ยงานไปอยู่ทีอ่ื่นสงูมาก (ส่วนตวักเ็คยอยู่ทีก่รมบงัคบัคดมีาก่อน) (2) ระบบ
และกระบวนการทีอ่ านวยความสะดวกไมม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอ และ (3) ประเดน็การตอบแทนหรอืการใหแ้รงจงูใจทีต่ ่ามาก  

 

10. คณุจิตประสาน พยงุสวุรรณ 
(ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม    
ยาเสพตดิ)  
 

ไดใ้หค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะดงันี้  
8.2 การด าเนินงานและปฏบิตัหิน้าที่ของ ป.ป.ส. จะมหีน่วยปราบปรามที่ลงพื้นที่ในการจบักุม กฎหมายใหอ้ านาจเจา้หน้าทีไ่วช้ดัเจน 

ซึง่กรณนีี้อาจจะแตกต่างจากกรมบงัคบัคด ี 
8.3 ป.ป.ส. จะมรีะบบฐานขอ้มลูทีผู่ป้ฏบิตัหิน้าทีส่ามารถเขา้ไปตรวจสอบขอ้มลูทรพัยส์นิของบุคคลไดเ้บือ้งตน้ 

ผูว้จิยัไดส้อบถามตวัแทนจาก 
ป.ป.ส. เกีย่วกบัประสบการณ์
การด าเนินงานที่อาจเป็น
ประโยชน์ต่อการสบืคน้ขอ้มลู
ทรพัยส์นิของบุคคล  

 


