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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

การแก้ไขปั ญหาการล้มละลายเป็ นประเด็นสาคัญที่แสดงให้เห็นถึงความยากง่ายในการ
เข้าไปประกอบธุรกิจของนัก ลงทุน ซึ่งธนาคารโลกได้จดั ทาการศึกษาวิเคราะห์ไว้ในรายงาน
ผลการวิจยั เรื่อง “Doing Business” เพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนและการให้สนิ เชื่อ
ของสถาบันการเงิน โดยประเทศไทยมีอตั ราการได้รบั ชาระหนี้คนื ร้อยละ 67.7 ถูกจัดให้อยู่ใน
ลาดับที่ 23 ของโลกในเรื่องการแก้ไขปั ญหาการล้มละลายในปี ค.ศ. 2016 ถือว่าเป็ นอัตราที่ต่ า
เมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญีป่ ่ นุ และมาเลเซีย
ปั จจัยสาคัญทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพในการแก้ไขปั ญหาการล้มละลาย คือ กระบวนการ
ภายในของการล้ ม ละลายที่ส่ ง ผลต่ อ ตัว ชี้ว ัด ในเรื่อ งของอัต ราการได้ ร บั ช าระหนี้ ค ืน และ
ความสามารถในการรวบรวมทรัพย์สนิ ของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ เป็ นประเด็นสาคัญที่ต้อง
พิจารณาเป็ นลาดับแรก รายงานวิจยั ฉบับนี้ กล่าวถึงกระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์สนิ
ของบุคคลล้มละลายของประเทศไทย เพื่อศึกษากระบวนการภายในในการสืบค้น ติดตามและ
ตรวจสอบทรัพย์สนิ ของบุคคลล้มละลาย และจากการศึกษาวิจยั ได้พบปั ญหาและอุปสรรคของ
การบังคับคดีลม้ ละลายของไทยใน 4 ประเด็นปั ญหาทีส่ าคัญ กล่าวคือ

(1) ปั ญหาบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายล้มละลายซึง่ จากัดขอบเขตอานาจของ
เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ในการเข้าถึงข้อมูลทรัพย์สนิ ของลูกหนี้
(2) ปั ญหามาตรการในการป้ องปรามการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สนิ ของลูกหนี้ ซึง่
กฎหมายล้มละลายของไทยมีบทลงโทษ โดยเฉพาะโทษปรับทีไ่ ม่เหมาะสม
ต่อการห้ามปรามการฝ่ าฝืนกฎหมาย
(3) ปั ญ หาเชิงกระบวนการและกลไกในการบังคับ คดีล้มละลาย ซึง่ ปั จจุบ ัน
กรมบัง คับ คดี ย ัง ไม่ ม ีร ะบบฐานข้ อ มู ล กลาง หรือ ระบบสืบ ค้ น เพื อ่ ใช้
ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามพันธกิจ
(4) ปั ญหาเกีย่ วกับองค์กรทีบ่ งั คับใช้กฎหมาย ซึง่ ปั จจุบนั กรมบังคับคดียงั ไม่ม ี
หน่วยงานเฉพาะทีท่ าหน้าทีใ่ นการสืบค้นและตรวจสอบทรัพย์สนิ ของบุคคล
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จากประเด็นปั ญหาของระบบกฎหมายล้มละลายของไทยเป็ นทีม่ าในการศึกษาวิเคราะห์
ระบบกฎหมายล้มละลายของต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ป่ นุ และมาเลเซีย และ
การศึกษากรอบของธนาคารโลกในเรื่อ ง “Doing Business” ซึ่งจัดอันดับความยากง่ายในการ
เข้าไปประกอบธุรกิจในแต่ละประเทศโดยกล่าวถึงเรื่องการแก้ไขปั ญหาล้มละลายว่าเป็ นปั จจัย
สาคัญ ประการหนึ่ งที่ว ดั ระดับ ความยากง่ายในการประกอบธุ รกิจ และศึก ษาวิเคราะห์ก รณี
คณะกรรมการธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่ างประเทศ (UNCITRAL) ซึ่งมี
การวางหลักการเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลายในลักษณะที่เป็ นกฎหมายเอกภาพ อย่างไรก็ตาม
ทัง้ สองกรณี มิไ ด้ก ล่ า วถึงกระบวนการภายในในเรื่อ งการบังคับ คดีล้ม ละลาย ส าหรับ การ
วิเคราะห์กรณีประเทศกลุ่มตัวอย่าง 4 ประเทศ พบว่าทุกประเทศมีสถิตกิ ารจัดอันดับ การแก้ไข
ปั ญหาการล้มละลายในระดับทีส่ งู กว่าประเทศไทย โดยทุกประเทศทีน่ ามาศึกษาวิเคราะห์ขา้ งต้น
ยังพบว่า มีความเหมือนกันในสาระสาคัญ เกี่ยวกับกระบวนการภายในในการสืบค้นทรัพย์สนิ
ของบุคคล กล่าวคือ ทุกประเทศทีน่ ามาศึกษามีระบบฐานข้อมูลกลางจัดไว้สาหรับการสืบค้นและ
ตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สนิ ของบุคคล ส่งผลให้งา่ ยต่อการสืบค้นข้อมูลทรัพย์สนิ ของบุคคล และมี
การเชื่อ มโยงข้อ มู ล ระหว่ า งหน่ ว ยงานทัง้ ภาครัฐ และเอกชนผ่ า นการใช้เ ลขประกัน สัง คม
นอกจากนี้ การจัดการทรัพ ย์ส ินของบุค คลล้มละลายในประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ป่ ุนยังมี
วิธกี ารอื่นนอกเหนือจากการขายทอดตลาด คือ การใช้วธิ กี ารประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
มาปรับใช้กบั การบังคับคดี
ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพ ย์ส ิน ของ
บุคคลล้มละลายทีไ่ ด้จากการวิจยั ในครัง้ สรุปได้ดงั ต่อไปนี้
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ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายเพื่อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพกระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายของประเทศไทย
ลาดับ ประเด็น
แนวทางการปรับปรุง
1
กระบวนการภายในในการสืบค้น
 รวบรวมข้อมูลทีจ่ าเป็ นต่อการบังคับคดีลม้ ละลายจากหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ทรัพย์สนิ ในคดีลม้ ละลาย
 จัดทาระบบสืบค้น (Search Engine) ทีส่ ะดวกในการใช้งาน
2
การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทางปั ญญา  พิจารณาการนาวิธกี ารประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทางปั ญญามาใช้ในการบังคับคดีลม้ ละลาย
เพื่อการบังคับคดีลม้ ละลาย
 กาหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทางปั ญญาตามแนวทางทีเ่ ป็ นสากลนิยม
3
ประเด็นเรือ่ งขอบเขตอานาจของ
 ทบทวนขอบเขตอานาจของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ในพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย (มาตรา 117 – 123)
เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ภายใต้
 พิจ ารณาเพิ่ม เติม บทบัญ ญัติท่ีให้ อ านาจอธิบ ดีก รมบังคับ คดีม ีอ านาจสัง่ ให้บุ ค คลอื่น ซึ่ งมิใ ช่ ลูก หนี้
พระราชบัญญัตลิ ม้ ละลายฯ
ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อชาระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สนิ
4
ทบทวนบทบัญญัตเิ รือ่ ง “การเพิกถอน
 ทบทวนมาตรการเพิกถอนการฉ้ อฉลของลูกหนี้ภายใต้พระราชบัญญัตลิ ้มละลาย โดยพิจารณาทบทวน
การฉ้อฉลของลูกหนี้”
เรื่องการกาหนดระยะเวลาในการเพิกถอนการฉ้อฉลของลู กหนี้ หรือขยายระยะเวลาในการเพิกถอนการ
ฉ้อฉลของลูกหนี้จากเดิมทีก่ าหนดไว้หนึ่งปี ก่อนมีการขอให้ลม้ ละลาย เป็ นระยะเวลาเพิม่ มากขึน้
5
ทบทวนบทกาหนดโทษเรือ่ งโทษปรับ
 วางกลไกในการกาหนดโทษปรับสูงสุดตามกฎหมายให้เพิม่ ขึน้ ได้ตามดัชนีราคาผูบ้ ริโภคโดยอัตโนมัติ
ของพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลายฯ
6
การพัฒนากรมบังคับคดีในเชิงการ
 จัด ตัง้ ส านั ก สืบ ค้น และตรวจสอบทรัพ ย์ส ิน สังกัด กรมบังคับ คดี หรือ หน่ ว ยงานสื บ ค้น ทรัพ ย์ส ิน เป็ น
บริหารจัดการ
หน่วยงานเฉพาะด้าน
 พิจารณาทบทวนการกาหนดอัตราและฐานเงินเดือนของบุคลากรกรมบังคับคดีให้สอดคล้องและเท่าเทียม
กับหน่วยงานทางกฎหมายอื่นๆ
 การเพิม่ แรงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้าที่ อาทิ แรงจูงใจที่เป็ นตัวเงิน (Monetary Rewards) แก่บุคลากรของ
กรมบังคับคดี
ix

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.

x

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.

xi

No.
1

2
3

4

5
6

Policy Recommendations for Enhancing the Effectiveness of the Thai Debt Collection System and Its Administrations
Issues
Practical Solutions
Establishing searching system for
 Gathering all necessary data and information from relevant authorities or organizations in public
assets in bankruptcy cases
and private sectors.
 Establishing the Search Engine
Applying IP valuation for bankruptcy  Considering IP valuation methodoloty to apply within legal execution in bankruptcy cases
execution
 Setting up rules for IP valuation consistently with international standards.
Redefining the scope of receivers’
 Reconsider the scope of receivers’ authorities under the Thai Bankruptcy Act (S. 117 – 123)
authorities under the Thai Bankruptcy  Enacting additional provisions that empowering Director-General of the Legal Execution
Act.
Department to be able to order third parties from debtors to reimbursement or consignment.
Revising provisions on “cancellation  Reconsider provision about cancellation of debtors’ fraud under the Bankruptcy Act by
of debtors’ fraud”
considering a period for cancellation of debtors’ fraud which should extend the period to be
longer than 1 year.
Recalibrating fine under the
 Increasing penalty for maximum fine punishment to be able to increase automatically depending
Bankruptcy Act
on the inflation.
Enhancing effective administration of  Establishing a division for searching and tracking personal’s assets under the Legal Execution
the Legal Execution Department
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.
xii
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บทที่ 1
บทนา

1.1

ที่มาและความสาคัญของการวิ จยั

การบังคับ คดีล้ม ละลายเป็ น ภารกิจส าคั ญ ของกรมบังคับ คดี วัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก ของ
การบัง คับ คดีล้ ม ละลายคือ ให้ บ รรดาเจ้า หนี้ ใ นคดีล้ม ละลายได้ร บั ช าระหนี้ จ ากทรัพ ย์ส ิน
ทีเ่ จ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์สามารถรวบรวมได้ภายในระยะเวลารวดเร็วซึง่ จะเป็ นกลไกช่วยให้
ระบบเศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนต่อเนื่อง ดังนัน้ ประสิทธิภาพในการบังคับคดีลม้ ละลายจึงเป็ น
ปั จ จัย หลัก ที่ม ีค วามส าคัญ และส่ งผลกระทบต่ อ เศรษฐกิจ ในภาพรวมของประเทศโดยตรง
นอกจากนี้ ธนาคารโลก (World Bank) ได้ทาการศึกษาข้อ กฎหมายและแนวทางปฏิบตั ิของ
ประเทศต่าง ๆ เพื่อประกอบการให้สนิ เชื่อ และเป็ นประโยชน์ แก่นักลงทุนข้ามชาติ อันได้แก่
ผลการวิจยั ภายใต้โครงการ Doing Business1 ซึ่งเป็ นรายงานที่เสนอให้ทราบถึงความยากง่าย
ในการเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ทัวโลกและได้
่
จดั อันดับประเทศต่าง ๆ ตามตัวชีว้ ดั
ที่ก าหนดไว้เป็ น ประจ าทุ ก ปี โดยมีเกณฑ์ก ารพิจ ารณา 4 เรื่อ งหลัก ได้แ ก่ ขัน้ ตอนในการ
ด าเนิ น การที่ง่าย (Easier) ระยะเวลาในการด าเนิ น การที่รวดเร็ว (Faster) ค่ าใช้จ่ายในการ
ด าเนิ น การที่ ต่ า (Cheaper) กฎหมายและกฎระเบี ย บที่ เ อื้ อ ต่ อ การด าเนิ น การ (Smarter
Regulations) ซึ่งการแก้ปัญ หาการล้ม ละลาย (Resolving Insolvency) เป็ นหนึ่งในตัวชี้วดั ตาม
รายงานการวิ จ ัย เรื่อ ง Doing Business 2016 ซึ่ ง ธนาคารโลกได้ จ ัด ท าขึ้ น จากหั ว ข้ อ
การเปรีย บเที ย บการด าเนิ น การกับ ประเทศ World Best และ Asia Best ได้ แ ก่ ประเทศ
ฟิ นแลนด์ และประเทศญี่ป่ ุนแล้วจะเห็นว่าในด้านอัตราเงินที่ได้คนื (เซนต์ต่อดอลลาร์) ประเทศ
ฟิ น แลนด์แ ละญี่ป่ ุ นมีอ ัต ราการได้รบั ช าระหนี้ ค ืน ร้อ ยละ 90.3 และร้อ ยละ 92.1 ตามล าดับ2
โดยประเทศไทยมีอตั ราการได้รบั ชาระหนี้คนื ร้อยละ 67.7 ถูกจัดให้อยู่ในลาดับที่ 23 ของโลก

1.

2.

โครงการ Doing Business ของธนาคารโลกเริ่ม ต้น ตัง้ แต่ ปี ค .ศ.2003 – ปั จ จุ บ ัน ดู ตัว อย่ างผล
การศึกษาประจาปี ค.ศ.2015 ใน World Bank, ‘Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency’
(Washington D.C., World Bank, 2014).
ดูการจัดอันดับโลกในเรื่อง Resolving Insolvency ของธนาคารโลกใน Economy Ranking หัวข้อ
Resolving Insolvency ประจาปี ค.ศ. 2017.
1

ในเรื่อ งการแก้ ปั ญหาการล้ ม ละลาย 3 ฉะนั ้น ปั ญหาที่ ต้ อ งพิ จ ารณาเป็ นล าดับ แรก คื อ
ปั จจัยภายในของกระบวนการล้มละลายทีส่ ่งผลต่อตัวชีว้ ดั ในเรื่องของอัตราการได้รบั ชาระหนี้คนื
ความสามารถในการรวบรวมทรัพ ย์ส ิน ของเจ้าพนักงานพิท ักษ์ท รัพ ย์จงึ ถือ เป็ นกลไกสาคัญ
ทีส่ ะท้อนถึงตัวชีว้ ดั ในเรือ่ งดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2540 ซึง่ เกิดวิกฤตเศรษฐกิจครัง้ สาคัญของประเทศไทย
เป็ นต้นมา กิจการธุรกิจประสบภาวะถดถอยมีการปิ ดกิจการและเข้าสู่กระบวนการล้มละลายของ
ศาลล้มละลายกลางเป็ นจานวนมาก 4 รวมถึงสถาบันการเงิน 56 แห่ง จึงทาให้บรรดาบริษทั และ
บุคคลธรรมดาถูกศาลมีคาสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามมา โดยการดาเนินกระบวนการล้มละลาย
ในชัน้ เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ของกรมบังคับคดีในปั จจุบนั ประสบปั ญหาลูกหนี้ไม่สุจริตปิ ดบัง
ซ่อนเร้น หรือโอนย้ายทรัพย์สนิ ให้แก่บุคคลภายนอก ทาให้เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ไม่สามารถ
รวบรวมทรัพย์สนิ เข้ามาไว้ในกองทรัพย์สนิ เพื่อแบ่งชาระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ได้ จากกรณี
ดัง กล่ า ว กรมบัง คับ คดีย ัง ไม่ ม ีเ ครื่อ งมือ ในการปฏิ บ ัติ ง านทัง้ ในด้ า นองค์ ค วามรู้ ทัก ษะ
และวิทยาการทางเทคโนโลยีท่มี ปี ระสิทธิภาพอย่างเพียงพอในการตรวจสอบ ติดตามทรัพย์สนิ
ทีม่ กี ารยักย้าย ซ่อนเร้นจากการกระทาของลูกหนี้หรือบุคคลอื่น กรณีน้ีจงึ เป็ นปั ญหาสาคัญของ
เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ ซึ่งอานาจหน้าทีใ่ นการรวบรวมทรัพย์สนิ และจัดกิจการทรัพย์สนิ ของ
ลูก หนี้ ต ามมาตรา 225 รวมถึงวิธ ีก ารขายในรูป แบบอื่น ๆ นอกจากการขายทอดตลาดของ
เจ้าพนัก งานพิท ัก ษ์ท รัพ ย์ต ามมาตรา 123 แห่งพระราชบัญ ญัติล้มละลายพุท ธศักราช 2483
กล่ าวคือ ให้เจ้าพนัก งานพิท ัก ษ์ ท รัพ ย์ม ีอ านาจขายตามวิธ ีท่ีส ะดวกและเป็ น ผลดีท่ีสุ ด และ
การขายโดยวิธอี ่นื นอกจากการขายทอดตลาดต้องได้รบั ความเห็นชอบของกรรมการเจ้าหนี้ 6
3.

4.

5.

6.

ดูผลการสารวจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยโดยธนาคารโลกใน World Bank, ‘Doing
Business 2017: Going Beyond Efficiency – Economy Profile 2017 Thailand’ (Washington
D.C., World Bank, 2017).
ดู ส ถิ ติ เ กี่ ย วกั บ ปริ ม าณ คดี ท่ี เ ข้ า สู่ ศ าลล้ ม ละลายใน Wisit Wisitsora-At, ‘Lesson Learned:
Bankruptcy Reform in Thailand’ (2552) 2(1) Journal of the Thai Justice System, 1-7 และดู C.
Fritz. Foley, ‘Going Bush in Bangkok: Lessons from Bankruptcy Law Reform in Thailand’
(Working Paper, Harvard Business School, Cambridge, MA., 1999).
มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 บัญญัติว่า “เมื่อศาลสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์
ของลูกหนี้ แล้ว เจ้าพนักงานพิ ทกั ษ์ ทรัพ ย์แต่ ผู้เดียวมีอานาจดังต่ อไปนี้ (1) จัดการและจาหน่ าย
ทรัพ ย์สิน ของลูก หนี้ หรือ กระท าการที่จ าเป็ น เพื่อ ให้กิจ การของลูก หนี้ ท่ีค้า งอยู่เสร็จ สิ้น ไป (2)
ประนีประนอมยอมความ หรือฟ้ องร้อง หรือต่อสูค้ ดีใด ๆ เกีย่ วกับทรัพย์สนิ ของลูกหนี้”.
มาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย พุทธศักราช 2483 บัญญัตวิ ่า “ทรัพย์สนิ ซึง่ เจ้าพนักงาน
พิทกั ษ์ทรัพย์รวบรวมได้มา เมื่อลูกหนี้ลม้ ละลายแล้ว เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์มอี านาจขายตามวิธี
สะดวกและเป็ นผลดีท่สี ุด […] การขายโดยวิธอี ่นื นอกจากการขายทอดตลาดนัน้ ต้องได้รบั ความ
เห็นชอบของกรรมการเจ้าหนี้ เว้นแต่ทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นของเสียง่ายหรือถ้าหน่ วงช้าไว้จะเสียหาย หรือ
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ดัง นั ้น ในการรวบรวมทรัพ ย์ส ิน ของเจ้า พนั ก งานพิท ัก ษ์ ท รัพ ย์ จึง มีเรื่อ งต้ อ งด าเนิ น การ
แยกออกเป็ น 2 กรณี กล่าวคือ
ประการแรก การได้มาซึ่งทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ เกิดขึน้ ด้วยวิธกี ารใช้บุคคลเข้าทาการ
ตรวจสอบจากเอกสารธุ รกรรมทางการเงิน ทางทรัพ ย์ส ิน การโอนเปลี่ย นแปลงกรรมสิท ธิ ์
ในทรัพ ย์สนิ โดยใช้วธิ เี ดียวกันทัง้ หมดกับทุกประเภทธุรกิจของลูกหนี้ ซึ่งในบางกรณีลูกหนี้
เป็ น ผู้ท่ีม ีค วามสามารถในทางธุ รกิจ สามารถปกปิ ด ทรัพ ย์ส ิน หรือ ไม่เปิ ด เผยข้อ ความจริง
ว่ามีทรัพย์สนิ อยู่ทใ่ี ดบ้าง หรือลูกหนี้อาจมีการโอนทรัพย์สนิ ไปให้บุคคลภายนอกก่อนทีต่ นจะถูก
พิท ัก ษ์ ท รัพ ย์เด็ด ขาด แม้ก ฎหมายล้ม ละลายจะบัญ ญัติเรื่อ งการเพิ ก ถอนการฉ้ อ ฉลเอาไว้
ในมาตรา 113–115 เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการรวบรวมทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ หรือมีมาตรการ
ความรับ ผิด ทางอาญาเมื่อ ลูก หนี้ ใ ห้ก ารสอบสวนเกี่ย วกับ กิจ การและทรัพ ย์ส ิน อัน เป็ น เท็จ
ต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ก็ไม่สามารถแก้ไขปั ญ หาเหล่านี้ได้ ย่อมแสดงให้เห็นว่าจะต้องมี
ความพยายามหาวิธกี ารอย่างไรที่จะทาให้เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ สามารถสืบค้นทรัพย์สนิ
ของลูก หนี้ ท่ีถู ก ปกปิ ด นัน้ ได้ เนื่ อ งจากเจ้าพนักงานพิท ักษ์ ท รัพ ย์ยงั มีข้อ จากัดในหลายด้าน
ทัง้ ทักษะ วิธกี ารทางเทคนิค รวมถึงปั ญหาด้านกฎหมายที่ให้อานาจเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
ตรวจสอบทรัพ ย์สนิ ของลูก หนี้ท่ไี ม่อาจกระทาได้ เช่น เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ไม่ส ามารถ
เข้าถึงข้อมูลทางการเงินของลูกหนี้ การรับรู้ทรัพย์สนิ ทางทะเบียนของลูกหนี้ มคี วามแตกต่ าง
จากการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีส่ านักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึง่ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลทางการเงินของลูกหนี้ได้โดยอาศัยบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
ประการที่ ส อง การด าเนิ น การภายหลังจากที่ได้ท รัพ ย์ส ิน อัน เกิด จากการยึด หรือ
รวบรวมเพื่อแปรสภาพให้เป็ นเงิน การชาระหนี้แก่บรรดาเจ้าหนี้ทงั ้ หลาย วิธกี ารทัวไปที
่ ใ่ ช้อยูใ่ น
ปั จจุบนั คือการขายทอดตลาด แต่สาหรับวิธกี ารขายโดยวิธอี ่นื นอกเหนือจากการขายทอดตลาด
ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ยงั ไม่ได้รบั การสนับสนุ นให้ดาเนินการมากนัก
อัน เนื่ อ งมาจากการขาดองค์ ค วามรู้ ความเข้า ใจ การก าหนดมาตรการที่ม ีป ระสิท ธิภ าพ
การเลือกใช้วธิ กี ารขายอื่นทีเ่ หมาะสมกับประเภทของทรัพย์สนิ ทีร่ วบรวมได้
จากปั ญ หาดังกล่ าวทัง้ สองประการ จะเห็น ได้ว่ า อุ ป สรรคส าคัญ ที่ส่ งผลกระทบต่ อ
การรวบรวมทรัพ ย์ ส ิน ของลู ก หนี้ ใ ห้ เ กิ ด ประสิท ธิภ าพในภารกิ จ หลัก ของกรมบัง คับ คดี
ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับการบังคับคดีลม้ ละลายเพื่อให้สามารถบรรลุเป้ าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์ และ
ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผมู้ สี ่วนได้เสียในกระบวนการล้มละลาย เกิดขึน้ จากข้อจากัดในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ ทัง้ องค์ความรูด้ ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจการเงิน
การธนาคาร รวมถึงวิธกี ารตรวจสอบและการติดตามทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ในคดีลม้ ละลาย ทาให้
ค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนกับค่าของทรัพย์สนิ นัน้ […] ผูไ้ ด้รบั โอนทรัพย์สนิ จากเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
ในการขายหรือการแบ่ง ไม่ตอ้ งรับผิดในค่าภาษีอากรหรือจังกอบสาหรับปี ก่อนทีไ่ ด้รบั โอน”.
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การปฏิบ ัติห น้ าที่ข องเจ้าพนัก งานพิท ัก ษ์ ท รัพ ย์ข าดประสิท ธิภ าพ ขาดเครื่อ งมือ หรือ กลไก
ในการดาเนินการจัดการรวบรวมทรัพย์สนิ ของลูกหนี้อ ย่างเป็ นระบบ ไม่ทนั ต่อสถานการณ์ หรือ
สภาพเศรษฐกิจและการประกอบธุรกิจในปั จจุบนั อีกทัง้ ยังมีกลุ่ มบุคคลทีไ่ ม่สุจริตเมื่อปรากฏว่า
ตนถู กศาลมีค าสังพิ
่ ทกั ษ์ ทรัพ ย์ชวคราวหรื
ั่
อ เด็ดขาด มักจะใช้ช่อ งทางในการยักย้าย ถ่ายเท
ทรัพย์สนิ ของตนเองหรือขององค์ก รธุรกิจเพื่อให้พ้นจากการตรวจสอบหรือใช้วธิ กี ารรวบรวม
เข้ากองทรัพ ย์ส ิน ของลูก หนี้ ในคดีล้ม ละลาย การด าเนิ น การของเจ้า พนัก งานพิท ัก ษ์ ท รัพ ย์
จึงกระทาได้เพียงการซักถาม การสอบสวนจากตัวลูกหนี้ หรือการตรวจสอบเอกสารทางการเงิน
ของลูกหนี้เบื้องต้น และไม่สามารถติดตามทรัพย์สนิ ที่ได้ถูกปกปิ ด ยักย้าย หรือซ่อนเร้นไว้ได้
ส่งผลต่อภารกิจของกรมบังคับคดีด้านการบังคับคดีล้มละลายในภาพรวมเป็ นอย่างยิง่ ทาให้
สูญเสียเวลาในการบริหารจัดการคดีล้มละลายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการจัดการทรัพย์สนิ
ทีต่ อ้ งทอดยาวออกไป แต่ไม่คุม้ ค่าต่อประสิทธิภาพทีไ่ ด้รบั จากการดาเนินการ
ด้ว ยเหตุ ด ังกล่ าว จึงมีค วามจ าเป็ น ที่จ ะต้อ งพิจ ารณาศึก ษา เกี่ย วกับ วิธ ีก าร กลไก
เครื่ อ งมื อ ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื บ ค้ น และติ ด ตามทรัพ ย์ ส ิ น ของลู ก หนี้
โดยจะทาการศึกษาแนวทางการรวบรวมทรัพย์สนิ จากหน่ วยงานภายในประเทศที่สาคัญ เช่น
สานั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จริต แห่ งชาติ ส านัก งานป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิน เป็ นต้น ว่ามีวธิ กี ารตรวจสอบทรัพย์สนิ ของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างไร
รวมถึง ศึกษาแนวทางการตรวจสอบและรวบรวมทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ เพื่ อเป็ นการพัฒนา
รูปแบบการทางานของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ และเจ้าหน้าทีด่ า้ นอื่น เช่น นักบัญชี โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความสามารถของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
และของนักบัญชี รวมทัง้ มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ในการจัดตัง้ กลุ่มงานทีม่ คี วามเชี่ยวชาญเฉพาะ
ในการสืบค้น ติดตามทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ในคดีลม้ ละลายเป็ นการเฉพาะ อันเป็ นไปตามนโยบาย
ของกรมบังคับคดีในการจัดตัง้ กองสืบ และติดตามทรัพย์สนิ ในคดีล้มละลาย โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อติดตามทรัพย์สนิ ของลูกหนี้อย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมถึงการจัดทาหลักสูตรจัดการอบรม
เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ และนักบัญ ชีให้มคี วามสามารถในการรวบรวมทรัพย์สนิ ตอบสนอง
ความทันสมัยของเทคโนโลยี และสามารถรูเ้ ท่าทันความไม่สุจริตของลูกหนี้ โดยนาองค์ความรู้
ทัง้ ทางนิตศิ าสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื่องมือในการบริหาร
จัด การ นอกจากนี้ สมควรพิจ ารณาศึก ษาวิธ ีก ารขายในรูป แบบอื่น ๆ นอกเหนื อ จากวิธ ี
การขายทอดตลาดทีน่ ิยมนามาใช้ในต่างประเทศโดยพิจารณาจากลักษณะประเภทของทรัพย์สนิ
อาทิ การใช้ ท รัพ ย์ส ิน ทางปั ญ ญา (Intellectual Property) เป็ นทางเลือ กในการแปรสภาพ
ทรัพย์สนิ ทีร่ วบรวมได้ของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม เพิม่ มูลค่ าทีส่ ูงขึน้
เกิดประโยชน์ สูงสุด และลดค่าใช้จ่าย เพื่อนาเงินมาชาระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ ทงั ้ หลาย และ
ส่งผลดีต่ออัตราการได้รบั ชาระหนี้คนื ของตัวชี้วดั ในการยกระดับอัตราการได้รบั ชาระคืนให้แก่
เจ้าหนี้ในเรื่องการแก้ปัญหาล้มละลาย (Resolving Insolvency) ของธนาคารโลกให้เป็ นไปตาม
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มาตรฐานสากล จึงมีความจาเป็ นต้องศึกษาวิจยั ในประเด็นเรื่องสืบค้นและติดตามทรัพย์สนิ ของ
ลูกหนี้ และวิธกี ารขายในรูปแบบอื่น

1.2

วัตถุประสงค์การวิ จยั

1.2.1 ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย กฎระเบียบ แนวปฏิบตั ทิ ่เี ป็ นเลิศ (Best Practices)
เกี่ย วกับ การบัง คับ คดีล้ ม ละลายในต่ า งประเทศ เพื่อ เสนอแนะแนวทางอัน เกี่ย วเนื่ อ งกับ
การสืบค้น รวบรวมและจัดการทรัพย์สนิ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
1.2.2 ปรับปรุง แก้ไข เพิม่ เติมกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการรวบรวม และจัดการทรัพย์สนิ
เพื่อใช้เป็ นเครือ่ งมือหรือมาตรการสาคัญในการรวบรวมทรัพย์สนิ ของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
1.2.3 จัดทาโครงสร้างหลักสูตรอบรมทีไ่ ด้วเิ คราะห์จากงานศึกษาวิจยั เพื่อนามาพัฒนา
องค์ความรูค้ วามสามารถเป็ นการเฉพาะในการสืบค้น ติดตาม รวบรวมและจัดการทรัพย์สนิ ของ
เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ให้เป็ นตามมาตรฐานสากล

1.3

ขอบเขตของโครงการวิ จยั

โครงการวิจยั เรื่อง “กระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์สนิ ของบุคคลล้มละลาย” มี
ขอบเขตการศึกษาวิจยั ดังต่อไปนี้
1.3.1 ขอบเขตในเชิงเนื้อหาวิชาการจะศึกษาหลักกฎหมาย กฎ ระเบียบ และเอกสาร
ทัง้ ของประเทศไทยและต่ า งประเทศ ตลอดจนศึก ษาแนวปฏิบ ัติท่ีดีเลิศ (Best Practices)
เกีย่ วกับการบังคับคดีลม้ ละลายจากระบบกฎหมายของต่างประเทศ
1.3.2 ขอบเขตในเชิงปฏิบตั เิ กี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย (1) กรณีศกึ ษา
(Selected Case Studies) และ (2) ภาพรวมการจัดทาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

1.4

ขัน้ ตอนการวิ จยั

การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ประกอบด้วยขัน้ ตอนดาเนินการ 7 ขัน้ ตอน ดังต่อไปนี้
1.4.1 รวบรวมข้อ มูลด้านกฎหมาย และเอกสารงานวิจยั ด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
อาทิ ตารา บทความวิจยั และวิชาการ ตลอดจนเอกสารกฎหมายทัง้ ของต่างประเทศและของ
ประเทศไทย และงานวรรณกรรมอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ของประเทศไทยและต่างประเทศ
1.4.2 ด าเนิ น การสั ม ภาษ ณ์ เชิ ง ลึ ก (In-Depth Interview) ผู้ ป ฏิ บ ั ติ ง านหรือ ผู้ ท่ี ม ี
ความเชีย่ วชาญด้านการบังคับคดีลม้ ละลายทัง้ ของประเทศไทยและต่างประเทศ
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1.4.3 ศึกษาและวิเคราะห์ ตลอดจนสรุปผลที่ได้รบั จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสารและ
การสัมภาษณ์เชิงลึกดังกล่าวในข้อ 1.4.1 และ 1.4.2
1.4.4 สังเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั เพื่อนามาจัดทาข้อเสนอแนะในการแก้ไขพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ที่เกี่ยวข้องกับการสืบค้น ติดตาม รวบรวมและจัดการทรัพย์สนิ
รวมทัง้ จัดทาหลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ และเจ้าหน้ าที่อ่นื ๆ เช่น นักบัญ ชี
ในการสืบค้นติดตามทรัพย์สนิ และวิธกี ารรูปแบบอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4.5 จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ในหัวข้อ “กระบวนการรวบรวมและจัดการ
ทรัพย์สนิ ของบุคคลล้มละลายอย่างมีประสิทธิภาพ” เพื่อระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกฎหมายล้มละลาย หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และพิจารณ์โครงสร้างหลักสูตรอบรม
การสืบค้น ติดตาม รวบรวมและจัดการทรัพย์สนิ ในคดีลม้ ละลายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชิญ
บุค คลผู้มสี ่ วนได้เสียทุก ฝ่ ายเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บ ริหารซึ่งปฏิบตั ิงานด้านการบังคับคดี
ล้มละลายและฟื้ นฟูกจิ การของกรมบังคับคดี ตัวแทนกลุ่มเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ หน่ วยงาน
ของทางราชการอื่นภายในกระทรวงยุตธิ รรม สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตัวแทนกลุ่ม
เจ้าหนี้ และตัว แทนกลุ่ ม ลูก หนี้ ในคดีล้มละลายและคดีฟ้ื นฟู กิจการ รวมถึงประชาชนทัว่ ไป
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ณ ห้องประชุมของโรงแรมหรือสถานทีอ่ ่นื ทีม่ คี วามเหมาะสม
1.4.6 ประมวลสรุป ผลการประชุ ม ดังกล่ า ว และน าข้อ คิด เห็น และข้อ เสนอแนะที่ไ ด้
จากการประชุ มมาวิเคราะห์แ ละสังเคราะห์ข้อ มูล เพื่อ แก้ไขข้อ เสนอแนะแนวทางการแก้ไข
พระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย พุทธศักราช 2483 หรือกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องและโครงสร้างหลักสูตร
อบรมการสืบค้น ติดตาม รวบรวมและจัดการทรัพย์สนิ ในคดีลม้ ละลายอย่างมีประสิทธิภาพให้ม ี
ความเหมาะสมและสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
1.4.7 สรุปผลการวิจยั ฉบับสมบูรณ์และโครงสร้างหลักสูตรอบรมการสืบค้นติดตามและ
รวบรวมทรัพย์สนิ ในคดีลม้ ละลายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนาเสนอหน่วยงาน

1.5

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั

วิธวี จิ ยั ที่จะใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์สนิ ของ
บุคคลล้มละลายจะใช้วธิ วี จิ ยั ทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ ดังต่อไปนี้
1.5.1 วิจยั เอกสารทางด้านนิตศิ าสตร์ รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ทเ่ี กี่ยวข้องกับการวิจยั
โดยจะศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร ตารา กฎหมาย กฎ ระเบียบ และวรรณกรรมที่
เกีย่ วข้องของต่างประเทศและประเทศไทย
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1.5.2 วิจยั ภาคสนามโดยการรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical Evidences) และ
การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ของผู้มสี ่วนได้เสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับคดีลม้ ละลาย

1.6

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั

ผลงานวิจยั ในครัง้ นี้คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ ในการนามาซึ่งหลักการในการก่อตัง้
กองสืบและติดตามทรัพ ย์สนิ ในคดีล้มละลาย รวมทัง้ การจัดหลักสูตรอบรมที่เหมาะสมเพื่อใช้
อบรมเจ้ า พนั ก งานพิ ท ั ก ษ์ ท รัพ ย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งในการติ ด ตาม ทรัพ ย์ ส ิน ที่ ม ี
ประสิทธิภาพส่งผลดีต่อจานวนทรัพย์สนิ ของลู กหนี้ท่มี อี ยู่จริงเพิม่ มากขึ้น ก่อให้เกิดแนวทาง
การจัดการและรวบรวมทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ และสามารถสร้างวิธกี ารขายทีเ่ หมาะสมกับลักษณะ
ประเภท และสภาพทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ทร่ี วบรวมได้ เพื่อนาเงิน มาชาระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้
และสามารถดาเนินการได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพอัน เป็ นการยกระดับการบังคับคดีล้มละลาย
ให้เป็ นมาตรฐานสากลอันเป็ นปั จจัยที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพื่อประเทศไทย
จักได้รบั การจัดอันดับโลกโดยธนาคารโลกทางด้านความยากง่ายในการเข้ามาประกอบธุรกิจให้
มีลาดับทีด่ ขี น้ึ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

1.7

โครงสร้างรายงานวิ จยั

รายงานการศึก ษาวิจยั เรื่อ ง “กระบวนการรวบรวมและจัด การทรัพ ย์ส ิน ของบุ ค คล
ล้ม ละลาย” แบ่ งขอบเขตการศึก ษาออกเป็ น 7 บท ดังต่ อ ไปนี้ บทแรกเป็ น บทน า กล่ าวถึง
ประเด็นปั ญหาที่เกี่ยวกับการบังคับคดีล้มละลายของประเทศไทย และปั ญหาของกระบวนการ
การรวบรวมและจัดการทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ภายใต้ระบบกฎหมายไทย และกล่าวถึงขอบเขตและ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั วิธวี จิ ยั ตลอดจนแนวทางการดาเนินงานวิจยั ในครัง้ นี้ เพื่อให้
เป็ นผลสาเร็จ
บทที่ 2 ศึก ษาวิเคราะห์แนวคิด และทฤษฎีท่เี กี่ยวข้อ งกับ การบังคับคดี โดยเฉพาะ
การบังคับคดีลม้ ละลาย เพื่อรวบรวมองค์ความรูด้ า้ นการบังคับคดีลม้ ละลายและวางกรอบทฤษฎี
สาหรับประเทศไทยในการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว บทนี้จะให้ความสาคัญกับวิวฒ
ั นาการ
ของกฎหมายล้มละลายและการบังคับคดีล้มละลายในระดับระหว่างประเทศ ตลอดจนศึกษา
วิเ คราะห์ ค วามส าคัญ ของการบั ง คับ คดี ล้ ม ละลาย และการวิเ คราะห์ ด้ ว ยหลัก การทาง
เศรษฐศาสตร์
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บทที่ 3 วิเคราะห์ระบบกฎหมายล้มละลายและการบังคับ คดีล้ม ละลายของไทยและ
ศึกษาปั ญหาและข้อจากัดของระบบกฎหมายไทยทีส่ ่งผลกระทบต่อกระบวนการและกลไกต่าง ๆ
ในการบังคับคดีล้มละลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเด็นดังต่อไปนี้ (1) ข้อจากัดของบทบัญ ญัติ
แห่ ง กฎหมายของไทย (2) ปั ญหาเชิง กระบวนการที่ ท าให้ ก ารบัง คับ คดี ล้ ม ละลายไม่ ม ี
ประสิทธิภาพในทางภาคปฏิบตั ิ และ (3) ปั ญหาโครงสร้างองค์กรผูใ้ ช้บงั คับกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
เพื่อ หาแนวทางในการปรับ ปรุง ปั ญ หาต่ าง ๆ อัน จะส่ ง ผลต่ อ การสร้า งระบบการบัง คับ คดี
ล้มละลายทีม่ ปี ระสิทธิภาพต่อไป
ด้วยเหตุผลดังกล่าว บทที่ 4 จะศึกษาระบบกฎหมายล้มละลาย การบังคับคดีลม้ ละลาย
ของต่างประเทศและในระดับระหว่างประเทศ โดยเฉพาะแนวปฏิบตั ขิ องประเทศสหรัฐอเมริกา
และอังกฤษ ซึ่งเป็ นต้นกาเนิดของระบบกฎหมายล้มละลายทัวโลก
่
และศึกษาระบบกฎหมาย
ดังกล่ าวของประเทศในเอเชีย (ประเทศญี่ป่ ุน) และประเทศมาเลเซียซึ่งเป็ นประเทศสมาชิก
อาเซียนทีม่ ลี กั ษณะทางสังคม วัฒนธรรม หรือเศรษฐกิจคล้ายคลึงกับประเทศไทย รวมตลอดทัง้
ศึกษาแนวปฏิบตั ิท่ีดี (Best Practices) ขององค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ อาทิ ธนาคารโลก
(World Bank) และคณะกรรมาธิก ารสหประชาชาติว่าด้ว ยกฎหมายการค้าระหว่ างประเทศ
(UNCITRAL) เป็ นต้น เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุงระบบการบังคับคดีล้มละลายของไทย
ในบทต่อไป
นอกเหนื อ จากการศึก ษาและปรับ ใช้แ นวปฏิบ ัติส ากลและของต่ างประเทศ บทที่ 5
ศึกษากลไกและระบบตรวจสอบ สืบค้นและจัดการทรัพย์สนิ ของหน่วยงานภายในประเทศ ได้แก่
(1) สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (2) สานักงานป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (3) สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด และ
(4) กรณีของกรมสรรพากร ที่มกี ฎหมายให้อานาจแก่เจ้าพนักงานในการดาเนินคดี ตลอดจน
การรวบรวมและจัด การทรัพ ย์ ส ิน โดยจะน าผลที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษามาใช้ เ ป็ นแนวทาง
ในการปรับปรุงระบบ กลไกการบังคับคดีลม้ ละลายของกรมบังคับคดีของการศึกษาในบทต่อไป
บทที่ 6 เสนอแนะแนวทางในการสร้างกระบวนการสืบ ค้น ตรวจสอบ รวบรวมและ
จัดการทรัพย์สนิ ของลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานสากล และความจาเป็ น
ของประเทศไทย และบทที่ 7 เป็ นบทสรุปและข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้
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บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบังคับคดีล้มละลาย

2.1

บทนา

การศึก ษากฎหมายล้ ม ละลายและการบัง คับ คดีล้ ม ละลายของไทยเพื่อ ยกระดับ
กระบวนการรวบรวมและจัด การทรัพ ย์ส ิน ของบุ ค คลล้ ม ละลายให้ ม ีป ระสิท ธิภ าพยิ่ง ขึ้น
จาเป็ นต้องมีความเข้าใจเกีย่ วกับพัฒนาการ หลักการแนวคิด ตลอดจนความสาคัญของกฎหมาย
ดังกล่ าว บทนี้ จะกล่ าวถึง วิว ฒ
ั นาการของกฎหมายล้มละลายที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ พัฒ นาการของ
กฎหมายล้มละลายไทย ศึกษาความสาคัญของกฎหมายล้มละลายและการบังคับคดีล้มละลาย
ตลอดจนหลัก การทางเศรษฐศาสตร์ท่เี กี่ยวกับกฎหมายล้มละลายเพื่อ วางเป็ นกรอบแนวคิด
สาหรับการวิเคราะห์ในบทต่อ ๆ ไป

2.2

ภูมิหลัง

ค าว่ า “ล้ ม ละลาย” (Bankruptcy) มาจากภาษาละติ น “banca rupta” หรือ “Broken
Bench” หมายถึง การทาลายสิง่ ของของบรรดาพ่อค้าทีไ่ ม่สามารถชาระหนี้สนิ คืนให้แก่เจ้าหนี้ได้
เป็ นวิธกี ารทวงหนี้ท่ปี รากฏมาตัง้ แต่สมัยกรีกโบราณ จนถึงช่วงยุคกลางของประเทศในยุโรป7
โดยในสมัย กรีก โบราณ (ประมาณ 800–500 ปี ก่ อ นคริส ตกาล) ยัง ไม่ ม ีก ฎหมายล้ม ละลาย
ปรากฏแต่อย่างใด จะมีแต่วธิ กี ารติดตามและบังคับชาระหนี้ทเ่ี ด่นชัด กล่าวคือ ผูใ้ ดทีไ่ ม่สามารถ
ชาระหนี้สนิ คืนให้แก่ เจ้าหนี้ จะต้องถูกบังคับให้กลายเป็ นทาสจนกว่าจะสามารถนาทรัพย์สนิ
มาชาระหนี้คนื ให้แก่เจ้าหนี้ได้จนหมดสิน้ การชดใช้หนี้ดงั กล่าวอาจชดใช้เป็ นแรงงานทาส (Debt
Slavery)8 การมอบทรัพ ย์สนิ ซึ่งรวมทัง้ บริวารและบุค คลในครอบครัว แทนการชดใช้เงินหรือ

7.
8.

Frank O. Loveland, A Treatise on the Law and Proceedings in Bankruptcy (London: W.H.
Anderson Co., 1912) 4.
กรณีน้ียงั ปรากฏใน the Code of Hammurabi ที่บุคคลซึ่งมีหนี้สนิ ล้นพ้นตัวถูกบังคับให้กลายเป็ น
ทาสเช่นเดียวกัน ดู Secs. 115 – 116 of the Code of Hammurabi.
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ทรัพย์สนิ ก็ได้9 โดยหลายรัฐในนครกรีกได้มขี อ้ ห้ามมิให้เจ้าหนี้ทาร้ายลูกหนี้จนถึงแก่ความตาย
หรือ ทรมานลู ก หนี้ เพราะเหตุ ไ ม่ม ีท รัพ ย์ส ิน มาช าระหนี้ และมีข้อ จ ากัด ว่า บุ ค คลจะตกเป็ น
แรงงานทาสเพื่อชาระหนี้นานเกินกว่า 5 ปี มิได้ แสดงให้เห็นถึงการสร้างหลักประกันคุ้ม ครอง
สิทธิของทัง้ ลูกหนี้และเจ้าหนี้ทม่ี มี าตัง้ แต่ยคุ สมัยกรีกโบราณ
ต่อมาในสมัยโรมัน ปรากฏวิธกี ารบังคับชาระหนี้ทอ่ี าจเทียบเคียงได้กบั ปั จจุบนั เรียกว่า
“Crude Form of Liquidation” ปรากฏในกฎหมายโรมัน ประมาณปี ที่ 118 ก่ อ นคริส ตกาล
ภายใต้กฎหมายดังกล่าว ทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ทงั ้ หมดจะถูกนามาบังคับขายให้แก่ผซู้ อ้ื เพื่อนาเงิน
ที่ไ ด้ม าช าระคืน ให้แ ก่ เจ้าหนี้ ต ามจ านวน หากไม่ เพี ยงพอ ลูก หนี้ ย งั คงผูก พัน ต้อ งช าระหนี้
ที่ค งเหลือ อยู่ค ืน ให้แ ก่ เจ้าหนี้ แ ละหากลูก หนี้ ไม่ส ามารถน าเงิน หรือ ทรัพ ย์ส ิน มาช าระหนี้ ได้
ในเวลาอันควร กฎหมายกาหนดให้ลูกหนี้จะต้องถูกจาคุก ถูกบังคับให้กลายเป็ นแรงงานทาส
ถูกเนรเทศ หรือถูกประหารชีวติ 10 จะเห็นได้ว่า ลักษณะการบังคับคดีล้มละลายในสมัยโรมัน
มีความคล้ายคลึงกับสมัยกรีกโบราณ แต่มแี นวปฏิบตั ิและหลักเกณฑ์ท่ีเป็ นรูปธรรมมากกว่า
นักกฎหมายถือว่ากฎหมายโรมันดังกล่าว เป็ นรากฐานทีส่ าคัญของระบบกฎหมายล้มละลายของ
กลุ่มประเทศยุโรปในระยะแรกเริม่ 11
ส าหรับ กฎหมายล้ม ละลายของยุ โรปในระยะแรกเริม่ อาทิ อัง กฤษซึ่ง มี Statute of
Bankrupts (1542)12 เป็ นกฎหมายฉบับแรก มีวตั ถุประสงค์สาคัญ เพื่อป้ องปรามมิให้ผู้มหี นี้สนิ
หลีกเลีย่ งหรือปฏิเสธความรับผิดในหนี้สนิ ทีม่ ตี ่อเจ้าหนี้ 13 โดยมีองค์ประกอบสาคัญประการหนึ่ง

9.

10.
11.
12.
13.

กรณีน้ีคล้ายคลึงกับกฎหมายลักษณะกูห้ นี้ของไทย รศ. 127 ซึง่ บัญญัตไิ ว้ว่า “ผูใ้ ดเป็ นหนี้หลายต่อ
หลายแห่งสินล้นพ้นตัวอันจะใช้มไิ ด้ ถ้าเจ้าหนี้เร่งรัดเอาหนี้สนิ ไม่ได้ ให้เอาลูกหนี้นัน้ ออกขาย ได้
ค่าตัวเท่าใด ก็เอาแจกเจ้าหนี้ทงั ้ หลาย”.
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.
Vern Countryman, ‘A History of American Bankruptcy Law (1976) 81 Commercial Law
Journal, 226.
The Statute of Bankrupts, 34 & 35 Henry VIII, c. 4 (1542) (England).
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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คือ ต้องปรากฏพฤติการณ์แห่งการหลบหนี การปฏิเสธการชดใช้หนี้หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ
สภาพทีไ่ ม่สามารถชาระหนี้ให้แก่ผอู้ ่นื ได้เป็ นเหตุให้เข้าสู่ภาวะล้มละลาย จะเห็นได้ว่า กฎหมาย
มิไ ด้ ใ ช้ ค าว่ า “ลู ก หนี้ ” หรือ “คนล้ ม ละลาย” แต่ ใ ช้ ค าว่ า “ผู้ ห ลบหนี ก ารกระท าความผิด ”
(Fugitives) แสดงให้ เ ห็ น ว่ า กฎหมายล้ ม ละลายของอัง กฤษมุ่ ง เน้ น ที่ จ ะเอาผิด แก่ ลู ก หนี้
เป็ น ส าคัญ โดยเป็ น ความผิด ในทางอาญามากกว่าเป็ น เรื่อ งในทางแพ่ ง ฉะนั น้ บุ ค คลที่ อ ยู่
ในสภาพทีไ่ ม่อาจชาระหนี้ให้แก่ผอู้ ่นื ได้ จึงเข้าสู่กระบวนการล้มละลายของกฎหมายอังกฤษและ
กลายเป็ น อาชญากรที่ม ีต ราบาป (Stigma) ประทับ เป็ นเครื่อ งเตือ นใจไว้ว่าเป็ นผู้ท่มี ีห นี้และ
ไม่อาจชาระหนี้ ค ืนแก่ เจ้าหนี้ ได้ การเป็ น คนล้มละลายของอังกฤษจึงมีส ภาพไม่แตกต่ างจาก
นักโทษอาชญากร (Offenders) และถูกประนามในทางสังคม14
กฎหมายล้ ม ละลายฉบับ ดัง กล่ า ว มีบ ทก าหนดโทษทางอาญาที่ค่ อ นข้ า งรุน แรง
จึงถูกมองว่าเป็ นเครื่องมือของบรรดาเจ้าหนี้ ในการบังคับเอาจากลูกหนี้อย่างไร้มนุ ษยธรรม 15
และถู ก แก้ ไ ขหลายครัง้ ให้ม ีค วามทัน สมัย และสอดคล้อ งกับ สถานการณ์ ท่ี เปลี่ย นแปลงไป
มีการคุ้มครองประโยชน์ ของทัง้ สองฝ่ าย ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ มากยิง่ ขึน้ มากกว่าจะเป็ น
เรื่องการคุ้มครองประโยชน์ ของเจ้าหนี้แต่ เพียงฝ่ ายเดียว ในปี ค.ศ.1705 มีการตรากฎหมาย
ล้ม ละลายฉบับ ใหม่ภ ายใต้ Bankrupts Act of 170516 แทนที่ก ฎหมายฉบับเดิม มีบ ทบัญ ญัติ
สาคัญ ในการเพิก ถอนการเป็ นบุค คลล้มละลาย ลูกหนี้ท่ไี ม่ส ามารถชาระหนี้ค ืนให้แก่ เจ้าหนี้
สามารถฟื้ นฟูก ลับมาเป็ นบุคคลที่พ้นจากภาวะเป็ นผู้ล้มละลายได้อีกครัง้ และในปี ค.ศ.1825
มีก ารแก้ไขกฎหมายล้มละลายเป็ น กฎหมายล้มละลายฉบับ ปี ค.ศ. 1825 (Bankrupts Act of
1825)17 เปิ ดช่องให้ลกู หนี้สามารถฟ้ องตัวเองให้กลายเป็ นบุคคลล้มละลายได้เป็ นครัง้ แรก18
ในช่ ว งศตวรรษที่ 19 อังกฤษเกิด การปฏิว ัติอุ ต สาหกรรม (Industrial Revolution)19
มีการตรากฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัทที่สาคัญ ภายใต้ Joint Stock Companies Act

14.

15.
16.
17.
18.
19.

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.
Fowler v Padget (1789) 7 Term Rep. 509; 101 ER 1103 (England) อธิบ ายว่ าเรื่องล้ม ละลาย
เป็ นความผิดทางอาญาและบุคคลล้มละลายถือว่าเป็ นอาชญากร โดย Lord Kenyon asserted that
“Bankruptcy is considered a crime and a bankrupt is called an offender”.
อาทิ การเป็ นบุคคลล้มละลาย อาจถูกจาคุก และถูกประณามทางสังคม กฎหมายล้มละลายเป็ น
ความผิดทางอาญา.
3 Anne, c. 17, passed in fact on 19 March 1706.
Bankrupts Act (1825) (England).
Bankrupts Act (1825) (England).
Ha-Joon Chang, Economics: The User’s Guide (London: Pelican, 2014).
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(1844)20 ส่งผลให้องค์กรทางธุรกิจมีสภาพเป็ นบุคคลตามกฎหมายอย่างชัดเจน มีการระดมทุน
จากบรรดาผู้ถือ หุ้น (Shareholders) และมีอ านาจในการฟ้ อ ง หรือ ถู กฟ้ องเป็ น คดีต่ อ ศาลได้
กรณี น้ี จงึ เป็ น จุด เริม่ ต้น ของการฟ้ อ งล้ม ละลายนิติบุ ค คล 21 และพัฒ นาเรื่อ ยมาจนกลายเป็ น
กฎหมายล้มละลายในปั จจุบนั ภายใต้ Bankruptcy Act (1869) กฎหมายล้มละลายของอังกฤษ
ได้รบั การกล่าวขานว่าเป็ นต้นแบบของกฎหมายล้มละลายในยุคปั จจุบนั 22
อย่างไรก็ตาม กฎหมายล้มละลายของอังกฤษยังมุ่งเน้นทีจ่ ะลงโทษลูกหนี้เพื่อป้ องปราม
การกระทาผิด และปั ญ หาบานปลายที่จะเกิดต่อสังคมโดยรวม กล่าวได้ว่า กฎหมายล้มละลาย
ของอังกฤษจึงถูก ออกแบบเพื่อ คุ้มครองประโยชน์ ของเจ้าหนี้เป็ นสาคัญ กรณีน้ี นักกฎหมาย
อังกฤษ (English Barristers) ให้ข้อ สังเกตว่ า สาเหตุ ส าคัญ มาจากการออกกฎหมายมีท่ีม า
ที่ยดึ โยงกับชนชัน้ สูงของอังกฤษ และเป็ นนายทุน ระบบเศรษฐกิจของอังกฤษจึงอาศัย กลไก
การขับ เคลื่อ นของระบบเศรษฐกิจ ของชนชัน้ นายทุ น เป็ นส าคัญ กฎหมายจึง ตราขึ้น เพื่อ
ตอบสนองต่ อ สภาพสังคมและเศรษฐกิ จของอังกฤษดังกล่ าว กรณี น้ีจงึ เกิดการพัฒ นาระบบ
กฎหมายล้มละลายอีกแนวทางหนึ่งทีม่ อี ทิ ธิพลต่อระบบกฎหมายล้มละลายของโลกปั จจุบนั คือ
ระบบกฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกา
สหรัฐ อเมริก าได้รบั อิท ธิพ ลของระบบกฎหมายมาจากอัง กฤษ ตัง้ แต่ รัฐ ธรรมนู ญ
กฎหมายมหาชนและปกครอง23 และรวมตลอดทัง้ กฎหมายล้มละลาย แม้สหรัฐอเมริกาจะได้รบั
อิท ธิพ ลจากหลัก กฎหมายของอังกฤษ อย่างไรก็ต าม กฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริก า
มีความแตกต่างจากอังกฤษอย่างเด่นชัด โดยเฉพาะในเรื่องของวัตถุประสงค์การตรากฎหมาย
ซึ่งมีข้นึ เพื่อคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ ของลูกหนี้เป็ นสาคัญ เหตุท่เี ป็ นเช่นนี้ อ าจเป็ น เพราะ
สหรัฐ อเมริก าเคยตกอยู่ภ ายใต้ ก ารปกครองของอัง กฤษ ประชาชนชาวอเมริกัน ถู ก กดขี่
ทางสังคมโดยนายทุนชาวอังกฤษ ดังคาที่ John Steinbeck ได้อธิบายไว้ในหนังสือรางวัลโนเบล
(Noble) เรื่อง The Grapes of Wrath ในปี ค.ศ.1939 ที่ว่า “ชาวอเมริกนั กลายเป็ นลูกหนี้ของ
พวกนายทุ น คนอังกฤษไปเสีย หมด และกฎหมายก็ไม่เอื้อ ประโยชน์ กับ ชาวอเมริกัน ...”24
อาจกล่ า วได้ ว่ า สภาพการณ์ ด ัง กล่ า วจึง เป็ นเหตุ ใ ห้ ก ฎหมายล้ ม ละลายในสหรัฐ อเมริก า
ถู ก ออกแบบและมุ่งเน้ น ไปที่ก ารคุ้ม ครองลูกหนี้ เป็ น สาคัญ พิจารณาได้จากบทบัญ ญัติแ ห่ ง

20.
21.
22.
23.
24.

The Joint Stock Companies Act, 7 & 8 Vict. c. 110 (1844) (England).
Bankruptcy Act (1869) (England).
Venessa Finch, Corporate Insolvency Law: Perspective and Principles (New York:
Cambridge University Press, 2009) p. 9.
ปวริศ ร เลิศ ธรรมเทวี, รัฐธรรมนู ญ กับ การรับ รองและคุ้ม ครองสิท ธิข นั ้ พื้น ฐานด้านสิง่ แวดล้อ ม
(กรุงเทพฯ: สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2558) บทที่ 4.
John Steinbeck, The Grapes of Wrath (1939) (reprinted by Penguin Book, Penguin Classic).
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รัฐ ธรรมนู ญ (United States Constitution of 1787)25 ซึ่ง เป็ นรัฐ ธรรมนู ญ ลายลัก ษณ์ อ ัก ษร
ฉบับแรกของโลก ให้อานาจสภาคองเกรส (Article I, Section 8 C. 4) ในการตรากฎหมายที่ม ี
ความเป็ นเอกภาพเพื่อใช้บงั คับในสหรัฐอเมริกา 26 ก่อให้เกิดกฎหมายล้มละลายฉบับ แรกของ
สหรัฐอเมริกาภายใต้ Bankruptcy Act of 1800 กฎหมายดังกล่าว ถูกยกเลิกในปี ค.ศ.1803 และ
โดยเฉพาะในปี ค.ศ.1898 มีการตรากฎหมายล้มละลายฉบับใหม่ในอเมริกาภายใต้ Bankruptcy
Act of 1898 หรือ ที่เ รีย กกัน ว่ า “the Nelson Act” เป็ นกฎหมายล้ม ละลายที่ส าคัญ ฉบับ หนึ่ ง
อนุ ญ าตให้บริษัท หรือ องค์ก รทางธุรกิจ อาจขอรับความคุ้มครองจากเจ้าหนี้ได้เป็ นครัง้ แรก
กฎหมายล้มละลายฉบับดังกล่าวถือว่าเป็ นรากฐานของระบบกฎหมายล้มละลายสหรัฐอเมริกา
ในยุคสมัยปั จจุบนั
ในช่วงศตวรรษที่ 20 สหรัฐอเมริกามีกฎหมายล้มละลายภายใต้ “The Chandler Act”
ตราขึ้น ในปี ค.ศ. 1938 ซึ่ง เปิ ด ช่ อ งให้ลูก หนี้ ส ามารถขอให้ต นเองกลายเป็ น ผู้ล้ม ละลายได้
เป็ นครัง้ แรกและให้เรื่องการจัดการล้มละลายอยู่ในอานาจของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
ของสหรัฐอเมริก า (Securities and Exchange Commission) กฎหมายฉบับดังกล่าวถู กแก้ไข
ในปี ค.ศ.1978 ซึง่ ในการแก้ไขครัง้ นี้มขี อ้ สังเกตสาคัญอย่างน้อยสองประการ กล่าวคือ
ประการแรก กฎหมายมีการกล่าวถึงการดาเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) ซึ่งเริม่ มี
เป็ นครัง้ แรกเมือ่ วันที่ 1 ตุลาการ ค.ศ. 1979 และ
ประการที่ ส อง กฎหมายฉบับ ปี ค.ศ. 1978 แบ่ งเนื้ อ หาและสาระที่สาคัญ ออกเป็ น
4 ส่วน ได้แก่ ส่วนทีห่ นึ่งแก้ไขกฎหมายล้มละลายเดิมทีป่ รากฏในรัฐธรรมนูญอเมริกา ส่วนทีส่ อง
กล่าวถึงเรือ่ งของพยานหลักฐานในคดีลม้ ละลาย ส่วนทีส่ ามกล่าวถึงคดีล้มละลายในระดับมลรัฐ
และส่วนสุดท้ายกล่าวถึงเรือ่ งกองทุนทรัสต์
นอกเหนื อ จากสาระส าคัญ สองประการข้างต้น กฎหมายฉบับ ดังกล่ าวยังก่ อ ให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของระบบศาลในสหรัฐอเมริกาทีเ่ กี่ยวกับคดีลม้ ละลาย รวมตลอดทัง้
เหตุในการเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย เขตอานาจของศาล แนวปฏิบตั เิ พื่อความเป็ นกลางของ
ผู้ พ ิ พ ากษาและการแต่ ง ตัง้ ผู้ พ ิ พ ากษาที่ ท าหน้ า ที่ ใ นการพิ จ ารณาคดีล้ ม ละลาย เป็ นต้ น
หากการแต่ ง ตัง้ ผู้ พ ิพ ากษาไม่ ถู ก ต้ อ งถือ ว่ า การพิจ ารณาคดีล้ม ละลายไม่ ช อบและขัด ต่ อ
รัฐ ธ รรม นู ญ ดั ง ก รณี ที่ ป ราก ฏ ใน ค ดี Northern Pipeline Co. v. Marathon Pipe Line Co.
(1982)27 ต่ อ มาในปี ค.ศ.1984 สภาคองเกรสมีก ารแก้ ไขกฎหมายล้ม ละลายฉบับ ดั งกล่ า ว
25.
26.
27.

Constitution of the United States of America (1787).
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 […]”.
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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เพื่อเพิม่ เติมสาระสาคัญและแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ จากการบังคับใช้กฎหมายล้มละลายฉบับเดิม
โด ย ต รา Bankruptcy Amendments and Federal Judgeship Act of 1984 ที่ ใช้ บ ั ง คั บ อ ยู่
จนถึงปั จจุบนั
ปั จจุบนั สหรัฐอเมริกามีกฎหมายที่เกี่ยวกับล้มละลายหลายฉบับ แต่ล ะฉบับมีขอบเขต
และทาหน้าทีแ่ ตกต่างกัน อาทิ
 รัฐธรรมนู ญ ปรากฏใน Article I, Section 8, Clause 4 เป็ นบทบัญ ญัติท่วี างกรอบ
ให้ ส ภาคองเกรสตรากฎหมายล้ ม ละลายที่ ม ีค วามเป็ นเอกภาพขึ้น ใช้ บ ัง คับ
ภายในประเทศ
 รัฐ บัญ ญั ติ ล้ ม ละลาย ปี ค.ศ. 1978 (Bankruptcy Reform Act of 1978) ซึ่ ง เป็ น
เสมือ นประมวลกฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกา มีการบัญ ญัติล กั ษณะและ
สาระสาคัญของการดาเนินคดีลม้ ละลายไว้อย่างกว้างขวาง
 รัฐ บั ญ ญั ติ ฉ บั บ ปี ค.ศ. 2005 (Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer
Protection Act of 2005) ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายฉบับปี 1978
 กฎหมายเกี่ยวกับ ความผิดทางอาญาเกี่ยวกับล้มละลาย (Title 18 of the United
States Code) หรือกรณีเกี่ยวกับภาษีอากรและการล้มละลายตาม Title 26 of the
United States Code (Internal Revenue Code) เป็ นต้น
กฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกาถือได้ว่ามีอทิ ธิพลต่อระบบกฎหมายล้มละลายของ
โลกระบบหนึ่ง โดยกฎหมายของสหรัฐอเมริกาจะมุ่งเน้นไปทีเ่ รือ่ งของการสร้างหลักประกันให้แก่
เจ้าหนี้ท่จี ะได้รบั ชาระหนี้ คนื จากลูกหนี้ และการฟื้ นฟูกิจการของลูกหนี้ เพื่อให้กลับมาเริม่ ต้น
ชีวติ ใหม่ มากกว่าจะเป็ นเรื่องการกระทาความผิดทางอาญาอย่างของประเทศอังกฤษ สาหรับ
แนวทางในการบังคับคดีของทัง้ ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาจะได้กล่าวไว้ในบทที่ 4
สาหรับประเทศไทยมีการตรากฎหมายล้มละลายขึ้นบังคับใช้เป็ นครัง้ แรกปี พ.ศ.2483
(ค.ศ.1940) ภายใต้พระราชบัญ ญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งในระยะแรกเริม่ กฎหมาย
ล้มละลายของไทยได้รบั อิทธิพลมาจากกฎหมายล้มละลายของประเทศอังกฤษ อย่างไรก็ตาม
ประเทศไทยได้รบั อิท ธิพ ลจากระบบกฎหมายล้ม ละลายของสหรัฐ อเมริก าในช่ ว งหลังซึ่ง มี
การแก้ ไ ขปรับ ปรุ ง กฎหมายล้ ม ละลายตามสภาพ การณ์ ท างเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย
โดยเฉพาะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2540 เป็ นต้นมา ภาคเอกชนประสบภาวะถดถอย
มีการปิ ดกิจการและเข้าสู่กระบวนการล้มละลายเป็ นจานวนมาก มีการแก้ไขกฎหมายล้มละลาย
โดยเฉพาะในปี พ.ศ.2542 ซึ่ ง ได้ ม ีก ารเพิ่ ม เติ ม หลัก การฟื้ นฟู กิ จ การตามแนวทางของ
สหรัฐอเมริกาเป็ นสาคัญ วิวฒ
ั นาการของกฎหมายล้มละลายไทยจะได้กล่าวไว้ในบทต่อไป
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2.3

ความสาคัญของกฎหมายล้มละลายและการบังคับคดีล้มละลาย และ
ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และรัฐ (เจ้าพนักงานพิ ทกั ษ์ทรัพย์)

วิวฒ
ั นาการของกฎหมายล้มละลายดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นถึงรากฐานอันยาวนาน
ของกฎหมายล้มละลายทีย่ ดึ โยงกับระบบการติดตามและทวงหนี้สนิ ตัง้ แต่ ในสมัยโบราณ รวมทัง้
บทบาทและความสาคัญของกฎหมายล้มละลายทีม่ ุ่งเน้นการคุม้ ครองและปกป้ องประโยชน์ของ
เจ้าหนี้และลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม ความสาคัญของกฎหมายล้มละลายมิได้จากัดอยู่แค่ประโยชน์
ในการติดตามทวงหนี้ หรือผลประโยชน์ระหว่างเจ้าหนี้กบั ลูกหนี้เท่านัน้ แต่ยงั มีอทิ ธิพลต่อสังคม
และระบบเศรษฐกิจโดยรวม ฉะนัน้ ในการวิเคราะห์ ค วามสาคัญ ของกฎหมายล้มละลายและ
การบังคับคดีลม้ ละลายจึงสามารถแบ่งความสาคัญได้เป็ นสี่กลุ่มที่สาคัญ ได้แก่ (1) ความสาคัญ
ของกฎหมายล้ม ละลายที่ม ีต่ อ เจ้าหนี้ (2) ความส าคัญ ของกฎหมายล้ม ละลายที่ม ีต่ อ ลูก หนี้
(3) ความสาคัญ ของกฎหมายล้มละลายที่มอี ิทธิพลต่ อการสร้างบรรยากาศในการลงทุน และ
(4) ความสาคัญของกฎหมายล้มละลายในการสร้างความยุตธิ รรมทางสังคม โดยแต่ละกลุ่มยังมี
ความเกี่ยวพันกันระหว่างเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และรัฐ ที่แตกต่างกันไป สรุปความสาคัญของกฎหมาย
ล้ ม ละลายและการบัง คับ คดีล้ ม ละลาย และความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งเจ้า หนี้ ลู ก หนี้ และรัฐ
(เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์) ได้ดงั รายละเอียดต่อไปนี้
2.3.1 ความสาคัญของกฎหมายล้มละลายที่ มีต่อเจ้าหนี้
นักกฎหมายต่างลงความเห็นว่าลักษณะพื้นฐานอันสาคัญของกฎหมายล้มละลาย คือ
เป็ นเครื่องมือ ในการติดตามและทวงหนี้สนิ จากลูกหนี้ (Debt-Collective Device) ลักษณะและ
ความสาคัญ พื้นฐานของกฎหมายล้มละลาย คือ การสร้างกระบวนการรวบรวมและจัดการ
ทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อนามาชาระคืนให้แก่เจ้าหนี้อย่างเป็ นธรรม 28 กฎหมายล้มละลายจึงเป็ น
เหมือ นหลัก ประกัน ในการลงทุ น ให้ แ ก่ บ รรดาเจ้าหนี้ ฉะนั น้ ความส าคัญ ประการแรกของ
กฎหมายล้มละลายจึงมีขน้ึ เพื่อตอบสนองต่อเจ้าหนี้ (Creditors) หรือความไว้เนื้อเชื่อใจ หรือที่
เรีย กกัน ว่ า “เครดิต ” (Credit)29 ความส าคัญ ของกฎหมายล้ม ละลายที่ส นองตอบต่ อ ระบบ
เศรษฐกิจแบบไว้เนื้อเชื่อใจ (เครดิต) ดังกล่าว จึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้กบั
ลูกหนี้อย่างมีนยั สาคัญ ซึง่ อาจมีได้สองกรณี กล่าวคือ (1) ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้ – ลูกหนี้

28.
29.

Thomas Jackson, The Logic and Limits of Bankruptcy Law (Discussion Paper No. 16, 12/85,
Harvard Law School 1986).
Ibid, 9-12s.
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ที่เป็ น บุค คลธรรมดา (Individuals) กับ (2) กรณี ค วามสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้ – ลูกหนี้ ท่เี ป็ น
องค์กรทางธุรกิจ (Enterprises)
กรณีบุคคลธรรมดา การก่อหนี้ การยืม หรือการนาเงินในอนาคตมาใช้มหี ลายสาเหตุ
จากหลายปั จจัยตัง้ แต่ความเดือ ดร้อนและความจาเป็ นทางสังคม ความต้ องการส่วนบุคคลหรือ
ความต้ อ งการในการน าเงิน ในอนาคตมาใช้ เ พื่ อ ตอบสนองการบริโ ภคสิน ค้ า หรือ บริก าร
แต่ สาหรับ กรณีองค์ก รทางธุรกิจ การก่อ หนี้ ย่อ มแตกต่างจากกรณีบุคคลธรรมในทางทฤษฎี
ซึง่ หลักการและเหตุผลในการก่อหนี้มาจากการนาเงินมาใช้ในการประกอบกิจการและการขยาย
การลงทุน ทัง้ สองกรณีจงึ เกิดเจ้าหนี้ในสถานะทีแ่ ตกต่างกันไป อาทิ
 ธนาคาร หรือสถาบันการเงิ น ซึ่งเป็ นเจ้าหนี้รายหลักที่สาคัญ (Prototype) เป็ น
ผูใ้ ห้กยู้ มื เงิน
 ผู้ข ายสิ น ค้ า/บริ ก าร ซึ่งให้เครดิต ในการซื้อ สินค้าหรือ บริการ อาจมีสถานะเป็ น
เจ้าหนี้ได้เช่นเดียวกันกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน
 ผู้ถื อ หุ้น /ซื้ อ ขายหุ้น มีส ถานะเป็ นเจ้า หนี้ ข ององค์ ก รทางธุ ร กิจ ที่น าเงิน ไปใช้
ในการลงทุนเช่นกัน กรรมการบริษทั ย่อมมีสถานะเป็ นลูกหนี้ และผูกพันตามอาณัติ
ของบรรดาผูถ้ อื หุน้ และ
 รัฐ อาจมีสถานะเป็ นเจ้าหนี้ได้เช่น เดียวกัน ตัวอย่างที่เห็นได้ชดั ที่สุดคือ การเก็บ
ภาษีและอากรของรัฐ ซึ่งบุคคลทุกคนย่อมมีหน้าที่จะต้องเสียภาษีอากร ฉะนัน้ รัฐ
ในฐานะที่เป็ นผู้เก็บภาษีอากร ย่อมมีสถานะเป็ นเจ้าหนี้ หรือในกรณีรฐั มีมาตรการ
ผ่อนชาระค่าภาษีอากรเป็ นงวด กรณีน้ีเปรียบเสมือนรัฐให้ “เครดิต ” แก่ประชาชน
เป็ นการออก “เครดิต” ทีเ่ กิดมูลหนี้รปู แบบหนึ่ง และรัฐย่อมมีสถานะเป็ นเจ้าหนี้
ไม่ ว่ า การก่ อ หนี้ ข องลู ก หนี้ หรือ การให้ เ ครดิต ของเจ้า หนี้ จ ะมีเ หตุ ผ ลประการใด
ความส าคัญ คือ การชาระคืนหนี้ ส ินที่ม ีการก่ อ ไว้ (Repayment) ฉะนัน้ เมื่อ ลูก หนี้ ไม่ส ามารถ
น าเงิน มาช าระหนี้ ค ื น แก่ เ จ้า หนี้ ต ามที่ไ ด้ก่ อ หนี้ ไว้ หรือ มีภ าวะหนี้ ส ิน ล้น พ้ น ตัว กฎหมาย
ล้มละลายจึงเป็ นช่องทางในการเยียวยาทางกฎหมาย (Legal Remedy) ตรงจุดนี้ท่รี ฐั เข้ามามี
บทบาทสาคัญในกระบวนการของการล้มละลาย ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการพิทกั ษ์ทรัพย์ การบังคับคดี
การรวบรวม ตลอดจนการจัดการทรัพย์สนิ ของผูล้ ม้ ละลาย ความสาคัญของกฎหมายล้มละลาย
และการบังคับคดีลม้ ละลายจึงถูกมองว่าเป็ นเครื่องมือและกลไกของเจ้าหนี้ในการได้รบั ชาระหนี้
คืนจากลูกหนี้
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2.3.2 ความสาคัญของกฎหมายล้มละลายที่ มีต่อลูกหนี้
หากพิจารณาเฉพาะกลไกและมาตรการในการติดตามหนี้สนิ ของกฎหมายล้มละลาย
ย่อ มเป็ นการจากัดลัก ษณะและความสาคัญ ของกฎหมายล้มละลายเกินไป อันที่จริงบทบาท
ที่สาคัญ อีกประการหนึ่งของกฎหมายล้มละลาย คือ การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ของลูกหนี้30
ดังได้กล่าวแล้วว่า พัฒนาการของกฎหมายล้มละลายในระยะแรกเริม่ ยึดโยงกับระบบติดตาม
และทวงหนี้สนิ ที่ส่งผลให้ลูกหนี้ ถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพของตนเอง ดังที่ปรากฏในระยะแรกเริม่
ของกฎหมายโรมัน หรือช่วงกฎหมายล้มละลายของอังกฤษในระยะแรกเริม่ ซึ่งมีขอ้ สันนิษฐาน
ของบุคคลที่ไม่สามารถจะชาระหนี้สนิ คืนแก่เจ้า หนี้ได้และเข้าสู่กระบวนการเป็ นผูล้ ม้ ละลายและ
เป็ นความผิดทางอาญา กลายเป็ นอาชญากร ส่งผลให้ผู้นัน้ มีตราบาปทางสังคมไปโดยปริยาย
ด้ว ยเหตุ ด ัง กล่ า ว พัฒ นาการของระบบกฎหมายล้ม ละลายในระยะหลัง จึง ได้มุ่ งเน้ น ไปที่
การคุม้ ครองลูกหนี้เพื่อไม่ให้ลกู หนี้ตอ้ งอยูใ่ นสถานะทีถ่ ูกกดขีจ่ ากเจ้าหนี้อย่างไร้มนุษยธรรม
วิว ฒ
ั นาการของกฎหมายล้มละลายซึ่งเติบโตไปพร้อ ม ๆ กับสถานการณ์ ของโลกที่
เปลีย่ นแปลงไป การติดตามและการทวงหนี้ดว้ ยวิธกี ารฆ่า การทรมาน การบังคับให้ตกเป็ นทาส
หรือการบังคับขู่เข็ญ คงเป็ นเรื่อ งที่ไม่อ าจกระทาได้อีกต่ อไป สังคมโลกที่ให้ค วามสาคัญ กับ
คุ ณ ค่ าและศัก ดิ ์ศรีค วามเป็ นมนุ ษ ย์มากขึ้น มีการเคารพสิท ธิมนุ ษ ยชนขัน้ พื้น ฐานซึ่งรองรับ
ภายใต้ ป ฏิ ญ ญ าสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษยชน (Universal Declaration of Human Rights)
และทุ ก ประเทศทัว่ โลกต่ างให้ค วามเคารพ กระแสดังกล่าวส่ งผลต่ อ การจัดวางนโยบายและ
การบัญ ญัติกฎหมายที่ผสมผสานมิติทางด้านสังคม อาจกล่าวได้ว่า บทบาทสาคัญ อีกประการ
ของกฎหมายล้มละลาย คือ การคุม้ ครองลูกหนี้ ซึง่ มีอย่างน้อยสองประการ กล่าวคือ
ประการแรก เป็ น การคุ้ม ครองลูกหนี้ เพื่อ มิให้เจ้าหนี้ แสวงหาประโยชน์ จ ากลูกหนี้
โดยไม่ เ ป็ นธรรม เกิน จากมู ล หนี้ ท่ีเจ้า หนี้ ค วรจะได้ ร บั (Proportionate Share) ดัง ตัว อย่ า ง
ที่เคยปรากฏในสมัยกฎหมายโรมัน ซึ่งผู้ท่ีไม่สามารถชาระหนี้ได้ต ามกาหนดเวลาจะต้องถู ก
บังคับตามกฎหมายโรมันนาทรัพย์สนิ ของตนเองทัง้ หมดมาขายเพื่อเป็ นการชาระหนี้คนื
ประการที่ สอง เกี่ยวข้องกับการเยียวยาและฟื้ นฟูลูกหนี้ โดยระบบกฎหมายล้มละลาย
ในระยะหลังถูกพัฒนาและออกแบบให้ลูกหนี้ท่ไี ม่สามารถชาระหนี้คนื แก่เจ้าหนี้ ไม่จาเป็ นต้อง
กลายเป็ นผู้ล้มละลายในทัน ที แต่ ม ีมาตรการบางประการที่ให้เวลาแก่ ลูก หนี้ ในการแสวงหา
ทรัพย์สนิ มาชาระคืนแก่เจ้าหนี้ หรือมีมาตรการในการฟื้ นฟูให้ลูกหนี้ หลุดพ้นจากการสถานะของ
การเป็ นบุคคลล้มละลายและกลับมาเริม่ ต้นชีวติ ใหม่ได้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชดั ที่สุดคือกฎหมาย
ล้มละลายของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปิ ดช่องให้ลูกหนี้ส ามารถชาระหนี้ค ืนแก่ เจ้าหนี้ได้ โดยที่ยงั

30.

Ibid.
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ไม่กลายเป็ นบุคคลล้มละลาย หรือมีกระบวนการในการฟื้ นฟูกจิ การของลูกหนี้ให้กลับมาเริม่ ต้น
ชีวติ ใหม่ได้อกี ครัง้
ระบบกฎหมายล้ม ละลายของไทยมีล ัก ษณะเช่ น เดีย วกับ กฎหมายล้ม ละลายของ
สหรัฐอเมริกา ซึง่ ได้รบั อิทธิพลระบบกฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกาในเรื่องนี้อย่างเด่นชัด
พิจารณาได้จากการแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติล้มละลายของไทยในระยะหลัง มีการแก้ไข
เพิ่ม เติม หลัก การในเรื่อ ง “การฟื้ นฟู กิจ การ” ตามแนวของกฎหมายประเทศสหรัฐ อเมริก า
โดยเฉพาะในปี พ.ศ.2541 มีการแก้ไขเพิม่ เติมกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้ นฟูกจิ การของ
ลูกหนี้ไว้ในหมวด 3/1 ตัง้ แต่มาตรา 90/1 ถึง 90/90 นับว่าเป็ นการเปิ ดช่องให้องค์กรทางธุรกิจ
ที่มหี นี้ส ินล้นพ้นตัว โดยจะต้องเป็ นองค์กรที่เป็ นหนี้ไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท และเจ้าหนี้ของ
บริษัทดังกล่าวอาจยื่นคาร้องต่อศาลให้ฟ้ื นฟูกจิ การดังกล่าวได้ และในระยะต่อมาประเทศไทย
ได้มกี ารแก้ไขกฎหมายล้มละลายตามแนวทางของกฎหมายล้มละลายสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะ
ในเรื่อ งการแก้ ไ ขเพิ่ม เติม หลัก การฟื้ นฟู กิจ การที่ได้ร วมหลัก การล้ม ละลายบางอย่ าง อาทิ
การเพิกถอนการโอน หรือการกระทาของลูกหนี้ หรือหลักการพ้นจากการเป็ น บุคคลล้มละลาย
โดยอัต โนมัติ เ มื่อ ครบก าหนดสามปี นั บ แต่ ว ัน ที่ศ าลมีค าพิพ ากษาให้ เป็ นบุ ค คลล้ม ละลาย
แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ ในการตรากฎหมายล้มละลายซึ่งมีข้นึ เพื่อคุ้ มครองประโยชน์ ของ
ฝั ง่ ลูกหนี้อกี ประการหนึ่งเช่นกัน
2.3.3 ความสาคัญของกฎหมายล้มละลายที่ มีอิทธิ พลต่ อการสร้างบรรยากาศ
ในการลงทุน
ความส าคัญ ของกฎหมายล้ม ละลายคงมิได้จากัด อยู่เฉพาะเรื่อ งของความสัม พัน ธ์
ระหว่างเจ้าหนี้ ก ับ ลูกหนี้ (Creditor-Debtor relations) ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่ ยงั มีส ถานะ
เป็ นกลไกทีส่ าคัญของรัฐในการสร้างบรรยากาศของการลงทุน
ความยากง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจสามารถพิจารณาได้จากหลายปั จจัย ตัง้ แต่
สถานการณ์ และความมันคงทางการเมื
่
อ ง โครงสร้างขัน้ พื้นฐานของรัฐ ระบบกฎหมาย หรือ
ศัก ยภาพของทรัพ ยากรบุค คล เป็ นต้น อาจกล่าวได้ว่า ตัว ชี้วดั ที่สาคัญ ซึ่งสะท้อ นให้เห็นว่า
เอื้อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจ คือ การจัดวางนโยบาย ระบบกฎหมายและกฎระเบียบที่เอื้อ
ประโยชน์ ต่อการดาเนินการทีเ่ รียกว่าการสร้าง “Smarter Regulations” ซึ่งธนาคารโลก (World
Bank) ได้ เ คยจัด ท าการศึก ษาวิเคราะห์ ไ ว้ใ นรายงานโครงการวิจ ัย เรื่อ ง Doing Business31
31.

โครงการ Doing Business ของธนาคารโลกเริ่มต้น ตัง้ แต่ ปี ค.ศ. 2003 - ปั จ จุบ ัน ดูตัวอย่างผล
การศึ ก ษ าใน World Bank, ‘Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency’ (Washington
D.C., World Bank, 2014).
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เสนอให้ ท ราบถึ ง ความยากง่ า ยในการเข้ า ไปประกอบธุ ร กิ จ ในประเทศต่ า ง ๆ ทั ว่ โลก
โดยพิจารณาจากการจัดวางสภาพแวดล้อมทางกฎหมายโดยรวมของแต่ละประเทศ
การจัด วางสภาพแวดล้ อ มดัง กล่ า ว สามารถอธิบ ายได้ โ ดยหยิ บ ยกแนวคิด เรื่อ ง
การแข่ ง ขัน เชิง ระบบ (Competition of Legal System)32 ซึ่ง ให้ ค วามส าคัญ กับ การก าหนด
นโยบายและกฎหมายให้มที ศิ ทางทีช่ ดั เจนและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม นักลงทุนย่อมมุง่ ไปสู่
ระบบ (หรือประเทศ) ที่ม ศี กั ยภาพในการดึงดูดได้มากที่สุด การที่นักลงทุนหรือผู้ประกอบการ
จะเข้ามาลงทุ น หรือ ไม่ ย่อ มขึ้น อยู่กับ การจัด วางนโยบายและกฎหมายภายในของประเทศ
เป็ น ส าคัญ เพราะเอกชนย่ อ มมีอ านาจตัด สิน ใจเลือ กสถานที่ท่ีเหมาะสมและให้ ป ระโยชน์
ต่ อ การประกอบธุ ร กิ จ มากที่ สุ ด ในทางตรงกั น ข้ า ม หากสถานที่ เ ป้ าหมายมีก ฎเกณฑ์
ที่ไม่เอื้อ อ านวย ภาคเอกชน (นัก ลงทุ น ) ย่อ มปฏิเสธสถานที่ดงั กล่ าว เป็ น ต้น ว่า นัก ลงทุ น
ต้องการมาประกอบกิจการภายในประเทศ A แต่ประเทศ A มีอตั ราการได้รบั ชาระหนี้คนื ที่ต่ า
นักลงทุนต่างชาติไม่ได้รบั เอกสิทธิ ์หรือประโยชน์ตามกฎหมายภายในรัฐทีเ่ ข้าไปลงทุน บ่อยครัง้
การกระทาของรัฐก่อให้เกิดผลเสียหายเกินควรต่อนักลงทุนต่างชาติ กรณีดงั กล่าว เป็ นตัวอย่าง
ของประเทศที่ไม่พงึ ประสงค์ของนักลงทุนหรือคนต่างชาติส่วนใหญ่ เพราะไม่ได้รบั การคุ้มครอง
ภายใต้กฎหมายทีค่ วรจะเป็ น33
การแก้ไขปั ญหาการล้มละลายซึ่งเป็ นหนึ่งในตัวชี้วดั และปั จจัยที่สาคัญ ของการจัดวาง
นโยบายแบบ “Smarter Regulations” และการสร้างบรรยากาศทีเ่ อือ้ ประโยชน์ในการลงทุน และ
จากข้อมูลตัวชี้วดั ซึ่งธนาคารโลกได้จดั ทาขึน้ ภายใต้รายงานโครงการเรื่อง “Doing Business”
พบว่าประเทศไทยมีอตั ราการได้รบั ชาระหนี้คนื ในอัตราที่ค่อนข้างต่ า โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ
หลายประเทศคิดเป็ น อัตราร้อยละ 67.7 ถูกจัดให้อยู่ในลาดับที่ 23 ของโลกในปี ค.ศ. 201634
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศฟิ นแลนด์หรือญี่ป่ ุน สองประเทศที่มอี ตั ราการได้รบั ชาระหนี้คนื สูง
คิ ด เป็ นอั ต ราร้อ ยละ 90.3 และในอั ต ราร้อ ยละ 92.1 จัด เป็ นล าดับ ที่ 1 และ 2 ของโลก
32.

33.
34.

ทฤษฎีก ารแข่งขัน เชิง ระบบ ถู ก น ามาอธิบ ายในเรื่อ งการรวมกลุ่ ม ทางเศรษฐกิจ เป็ น อย่ างมาก
เนื่องจากผลกระทบที่เกิดจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ อาทิ การรวมกลุ่มของสหภาพยุโรป หรือ
การรวมกลุ่มอย่างของอาเซียน ก่อให้เกิดการเปรียบเทียบระบบกฎหมาย การปรับโครงสร้างทาง
กฎหมาย ดูตวั อย่างการปรับใช้แนวคิดเรื่องการแข่งขันเชิงระบบเกีย่ วกับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของ
อาเซียนได้ใน ปวริศร เลิศธรรมเทวี และ อัครวัฒน์ เลาวัณย์, ‘ผลกระทบต่อกระบวนการกฎหมาย
จากการเข้าเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย’ (2557) 12(3) วารสารสถาบันพระปกเกล้า ,
21-38.
Ibid.
ดูผลการสารวจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยโดยธนาคารโลกใน World Bank, ‘Doing
Business 2016: Going Beyond Efficiency – Economy Profile 2016 Thailand’ (Washington
D.C., World Bank, 2015).
19

ตามลาดับ35 จะเห็นได้ว่า เรื่องการแก้ไขปั ญหาล้มละลายดังกล่าวคงเป็ น ประเด็นทีป่ ระเทศไทย
ต้องทบทวนทัง้ ในเรื่องเนื้อหาและสาระสาคัญของกฎหมาย ตลอดจนกระบวนการของกฎหมาย
ล้มละลายให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้นอันจะได้ศกึ ษาวิเคราะห์ในรายงานวิจยั ฉบับ นี้
ต่อไป
2.3.4 ความสาคัญของกฎหมายล้มละลายในการสร้างความยุติธรรมทางสังคม
ความส าคัญ ของกฎหมายล้ม ละลายประการสุ ด ท้ายเกี่ย วข้อ งกับ บทบาทของระบบ
กฎหมายล้มละลายในการสร้างบรรทัดฐานและความยุติธรรมของสังคม ฉะนัน้ เมื่อ กล่าวถึง
กฎหมายล้มละลายในเชิงการสร้างความยุตธิ รรมและความผาสุกของสังคม36 นักกฎหมายนามา
เกี่ ย วพั น กั บ แนวคิ ด และทฤษฎี ก ฎหมายกั บ สัง คม โดยเฉพาะทฤษฎี อ รรถประโยชน์
(Utilitarianism) ของท่ า นเจเรมี่ เบนแธม (ค.ศ . 1748 – 1832) และจอห์ น สจ๊ ว ต มิ ล ล์
(ค.ศ. 1806 – 1873)
สาหรับเบนแธมซึง่ เป็ นเจ้าของทฤษฎีอรรถประโยชน์ 37 มิได้กล่าวถึงกฎหมายล้มละลาย
หรือระบบการติดตามหนี้สนิ ไว้แต่ประการใด แต่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายและ
สังคมที่นักกฎหมายหยิบยกมาอธิบายระบบกฎหมายล้มละลายในปั จจุบนั ว่ามีบทบาทสาคัญ
ในการจัดระเบียบความเรียบร้อยและความผาสุกของสังคม ทฤษฎีดงั กล่าวของเบนแธมมองว่า
ธรรมชาติก าหนดให้ ม นุ ษ ย์อ ยู่ ภ ายใต้ ก ฎหมาย การควบคุ ม ของอ านาจทัง้ สองอย่ า ง คือ
ความเจ็บปวด (Pain) กับความพอใจ (Pleasure) สองสิง่ นี้เป็ นตัวกาหนดว่าสิ่งใดควรกระทา
และสิง่ ใดไม่ควรกระทา หัวใจของทฤษฎีอรรถประโยชน์ก็คอื ความผาสุกที่สุดของคนส่วนใหญ่
(The Greatest Happiness for the Greatest Number) ซึ่งได้ก ลายมาเป็ น วาทะอัน โด่ งดังของ
เบนแธม เบนแธมเชื่ อ ว่ า ไม่ ว่ า จะเป็ นกฎหมาย ศี ล ธรรมและรัฐ บาล ถ้ า อ านวยประโยชน์
ให้คนส่วนใหญ่ มคี วามผาสุกที่สุดย่อมเป็ นความดี เป็ นความพอใจ ฉะนัน้ กฎหมายที่ออกมา
ทัง้ หมดถ้าสนองตอบต่อประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่ คนก็จะเคารพกฎหมายเพราะกฎหมาย
ให้คุณ ประโยชน์ หรือก่อให้เกิดคุณความดี38 กฎหมายล้มละลายก็เช่นเดียวกันมีวตั ถุประสงค์
ในการป้ องปรามมิใ ห้ ลู ก หนี้ ก ระท าโดยทุ จ ริต ผิด นั ด ไม่ ช าระหนี้ กฎหมายล้ ม ละลายจึง มี
35.
36.
37.
38.

ดูการจัดอันดับ โลกในเรื่อง Resolving Insolvency ของธนาคารโลกใน Economy Ranking หัวข้อ
เรื่อง “Resolving Insolvency ประจาปี ค.ศ. 2016.
Irit Haviv-Segal, ‘Bankruptcy Law and Inefficienct Entitlements’ (2005) 2(2) Berkeley
Business Law Journal, 357, at 360.
Jeremy Bentham, ‘A Manual of Political Economy’ in the works of Jeremy Bentham (1962)
31.
Ibid.
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การกาหนดมาตรการลงโทษ หรือ กลไกบางประการที่รบั ประกันเจ้าหนี้ว่าจะได้รบั ชาระหนี้คนื
จากลูกหนี้ กล่าวได้ว่า ระบบกฎหมายล้มละลายจึงมีความสาคัญในเรื่องการป้ องกันกลฉ้อฉล
(Fraud) ของลูกหนี้39
จอห์น สจ๊วต มิลล์ ซึง่ เห็นด้วยกับแนวคิดของเบนแธม ได้ปรับปรุงหลักการพืน้ ฐานของ
ทฤษฎีอรรถประโยชน์ โดยเน้ นความพอใจของมนุ ษย์คอื เกียรติศกั ดิ ์ศรี ยิง่ กว่าความต้องการ
ทางกาย การให้เสรีภาพคือการส่งเสริมเกียรติและศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์ และเสรีภาพคือ
การเป็ นอิสระจากรัฐบาล 40 มุมมองดังกล่าวของมิลล์ มีอิทธิพลต่อการกาหนดระบบกฎหมาย
ล้มละลายในปั จจุบนั 41 ซึง่ เปิ ดโอกาสให้ลูกหนี้ขอฟื้ นฟูกจิ การเพื่อหลุดพ้นจากหนี้สนิ และเริม่ ต้น
ชีวติ ใหม่
กล่ า วโดยสรุป ได้ว่ า การศึก ษาและท าความเข้าใจเกี่ย วกับ กฎหมายล้ม ละลายและ
การบัง คับ คดีล้ม ละลายจึง ต้ อ งมีค วามรู้ค วามเข้า ใจเกี่ย วกับ บทบาทและความส าคัญ ของ
กฎหมายดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น

2.4

การวิ เคราะห์กฎหมายล้มละลายในทางเศรษฐศาสตร์และหลัก
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการบังคับคดี

นอกเหนือจากบทบาทและความสาคัญของกฎหมายล้มละลายทีม่ หี ลายประการดังกล่าว
หากวิเคราะห์ ก ฎหมายล้ม ละลายตามหลัก การในทางเศรษฐศาสตร์42 จะสามารถพิจารณา
วัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลายได้เป็ นสามกลุ่มทีส่ าคัญ43 กล่าวคือ
39.
40.
41.

42.

Louis Edward Levinthal, ‘The Early History of Bankruptcy Law’ (1919) 67(1) University of
Pennsylvania Law Review, 223, at 227.
John Stuart Mill, Principles of Political Economy, Book V, Chapter X, section 5 (reprinted by
Penguin Classic, 1985).
นอกเหนือจากการปรับใช้ทฤษฎีในเรื่องของกฎหมายล้มละลาย ทฤษฎีอรรถประโยชน์ยงั ถูกปรับใช้
ในเรื่องกฎหมายทรัพ ย์สนิ ทางปั ญ ญาซึ่งอธิบ ายไว้ในข้อยกเว้นของทฤษฎีดงั กล่าว ดูคาอธิบาย
ทฤษฎีอรรถประโยชน์ ของเบนแธมและมิลล์ได้ใน ปวริศร เลิศธรรมเทวี, ความรู้เกีย่ วกับกฎหมาย
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์วญ
ิ ญูชน, 2559).
ปั จ จุ บ ัน การวิเคราะห์ ก ฎหมายกับ หลัก การทางเศรษฐศาสตร์เป็ นแนวทางที่ใช้ เพื่อ วิเคราะห์
ผลกระทบต่ าง ๆ อาทิ Richard A. Posner, Economic Analysis of Law (The Netherlands:
Kluwer Law, 2014) หรือ ของศาสตราจารย์ ดร.ศัก ดา ธนิ ต กุ ล , กฎหมายกับ เศรษฐศาสตร์
(กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์นิติธรรม, 2555) ซึ่งวิเคราะห์กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ในเรื่อง ทรัพย์สนิ
สัญญา และละเมิด การศึกษาเรื่องกฎหมายล้มละลายมิอาจหลีกเลีย่ งทีจ่ ะต้องวิเคราะห์หลักการทาง
เศรษฐศาสตร์ก ับ กฎหมายล้ ม ละลายซึ่ ง ปั จ จุ บ ัน มี ง านวิจ ัย ที่ ก ล่ า วถึ ง ความสัม พั น ธ์ด ัง กล่ า ว
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 กลุ่ ม อนุ ร กั ษ์ นิ ยม (Conservative Group) ซึง่ จะมุ่ งคุ้ม ครองผลประโยชน์ ข อง
เจ้าหนี้
 กลุ่มเสรีนิยม (Liberal Group) ซึง่ จะมุง่ คุม้ ครองผลประโยชน์ของลูกหนี้
 กลุ่มที อ่ ยู่ระหว่างสองกลุ่มแรก (Moderate Group) ซึง่ จะคานึงถึงผลประโยชน์
ของทัง้ สองฝ่ าย

ประเทศทีอ่ ยูใ่ นกลุ่มอนุรกั ษ์นิยมจะมุ่งเน้นการคุม้ ครองผลประโยชน์ของเจ้าหนี้เป็ นหลัก
ซึง่ จะมองว่าภาระหนี้สนิ ของลูกหนี้จะไม่ได้รบั การยกเว้น แม้ว่าจะเป็ นบุคคลล้มละลาย ประเทศ
ในกลุ่มนี้ได้แก่ จีน เวียดนาม บัลแกเรีย ยูเครน ฮังการี ตุรกี ซาอุดอิ าราเบีย อิตาลี กรีซ บราซิล
เม็กซิโก อาร์เจนตินา เป็ นต้น
สาหรับประเทศในกลุ่มเสรีนิยม การออกแบบนโยบายและกฎหมายล้มละลายจะมุ่งเน้น
ไปทีก่ ารคุม้ ครองผลประโยชน์ของลูกหนี้เป็ นหลัก บุคคลล้มละลายจะได้สทิ ธิยกเว้นภาระหนี้สนิ
บางประการ ตัว อย่างที่ปรากฏให้เห็นคือ กรณี ส หรัฐอเมริกา ลูกหนี้ท่ีไม่ส ามารถชาระหนี้ได้
สามารถยื่นคาร้องขอเป็ นบุคคลล้มละลายได้เอง หากดาเนินการตาม Chapter 7 หนี้สนิ ทัง้ หมด
จะถูกยกเลิกภายในเวลา 3 ถึง 4 เดือน นับจากวันที่ได้ย่นื คาร้องดังกล่าว และบุคคลล้มละลาย
ยังสามารถถือครองทรัพย์สนิ บางประเภทได้ อาทิ บ้าน หรือรถยนต์ ได้ตามมูลค่าที่ระบุไว้ใน
กฎหมายอีกด้วย
ประเทศอังกฤษ และประเทศในเครือจักรภพ เช่น แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ฮ่อ งกง ก็มนี โยบายช่ วยเหลือลูกหนี้เช่นเดียวกัน แม้อาจไม่มากเท่าในสหรัฐอเมริกา ลูกหนี้

43.

อ ย่ า ง ก ว้ า ง ข ว า ง อ า ทิ 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.
Rafael Efrat, Global Trends in Personal Bankruptcy’ (2002) 76 American Bankruptcy Law
Journal, 81-100.
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สามารถได้รบั การยกเว้นภาระหนี้สนิ ทัง้ หมดในเวลา 3 ถึง 4 ปี หลังจากการยื่นคาร้อง แต่จะมี
บทลงโทษผูล้ ม้ ละลายด้วย สาหรับประเทศไทยจัดอยูใ่ นกลุ่มทีส่ องกลุ่มประเทศเสรีนิยม
ส่วนกลุ่มประเทศที่อยู่ระหว่ างสองขัว้ นัน้ ผู้ล้มละลายอาจได้หรือไม่ได้ รบั สิทธิยกเว้น
ภาระหนี้สนิ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ดุลยพินิจของศาล ศาลจะพิจารณาเป็ นกรณีไปว่าลูกหนี้สมควรได้รบั
การยกเลิกภาระหนี้สนิ หรือไม่ ประเทศในกลุ่มนี้ได้แก่ ญี่ป่ นุ อินเดีย สิงคโปร์ ฝรังเศส
่ เยอรมัน
สเปน และประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย44
ความแตกต่างของกฎหมายล้มละลายดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นถึงระดับความสาคัญ
ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ทแ่ี ตกต่างกันในแต่ละประเทศในทางเศรษฐศาสตร์ การคุม้ ครองลูกหนี้นนั ้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุนโดยการเป็ นเจ้าของกิจการ ส่วนการคุม้ ครองเจ้าหนี้ นนั ้ เพื่อ
รักษาเสถียรภาพในตลาดสินเชื่อ
2.4.1 กฎหมายล้มละลายกับการลงทุนเป็ นเจ้าของกิ จการ
ในแต่ละระบบเศรษฐกิจ ผูป้ ระกอบกิจการทัง้ รายใหญ่และรายย่อย ต่างมีบทบาทสาคัญ
ในการขับเคลื่อนทาให้ระบบเศรษฐกิจก้าวหน้ า มีการเจริญ เติบโต และสนับสนุ นการจ้างงาน
อย่ า งไรก็ ต าม ผู้ ล งทุ น เหล่ า นี้ ต้ อ งรับ ภาระความเสี่ย งอย่ า งสู ง เนื่ อ งจากธุ ร กิจ ที่ล งทุ น ไป
อาจขาดทุน ผูป้ ระกอบธุรกิจเกือบทุกรายต้องกู้เงินมาลงทุน และมีโอกาสที่ธุรกิจจะไม่สามารถ
สร้างเงินหมุนเวียนมาเพียงพอเพื่อชาระหนี้ การที่กฎหมายล้มละลายอนุ ญ าตให้ผู้ล้มละลาย
ได้รบั การยกเว้นภาระหนี้สนิ ได้นัน้ จึงเป็ นแรงจูงใจให้มกี ารลงทุนโดยผู้ประกอบการในระบบ
เศรษฐกิจมากขึ้น มีงานวิจยั ที่สะท้อ นให้เห็นถึงบทบาทของการช่วยเหลือลูกหนี้ผ่านกฎหมาย
ล้มละลายต่อการลงทุนประกอบธุรกิจทัง้ ในระดับประเทศและระดับนานาชาติดงั นี้
บุ ค คลในประเทศสหรัฐ อเมริก าสามารถเป็ น ผู้ล้ม ละลายได้ต าม Chapter 7 ว่า ด้ว ย
การแปรสภาพทรัพ ย์ 45 และ Chapter 13 ว่ า ด้ ว ยการลดหย่ อ นภาระหนี้ ส ิน 46 หากบุ ค คล
เป็ นลูกหนี้ (Debtors) ตาม Chapter 7 ภาระหนี้สนิ ทีไ่ ม่มหี ลักทรัพย์ค้าประกันต่าง ๆ จะหมดไป
ส่วนหนี้สนิ ที่มหี ลักทรัพย์ค้าประกัน ผูล้ ้มละลายสามารถเลือกได้ว่าจะผ่อนชาระต่อหรือจะหยุด
ผ่ อนชาระและให้เจ้าหนี้ยดึ หลัก ทรัพย์ค้าประกันไป โดยผู้ล้มละลายสามารถรักษาทรัพ ย์ส ิน
ส่วนที่มคี วามจาเป็ นในการดารงชีพและประกอบอาชีพไว้ได้ตามมูลค่าที่แต่ละมลรัฐกาหนดไว้
(Homestead Exemption: HE) ซึ่ง HE ดังกล่าว เป็ นมาตรการทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกา
44.
45.
46.

Ibid, 100.
Chapter 7, Title 11, United States Code (Bankruptcy Code), which governs the process of
liquidation under the bankruptcy laws of the US.
Chapter 13, Title 11, United States Code (Bankruptcy Code), which governs the process of
reorganization of a debtor in bankrtupcy.
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ที่เ ปิ ดช่ อ งให้ ลู ก หนี้ (ผู้ ล้ ม ละลาย) สามารถรัก ษาทรัพ ย์ ส ิน ที่จ าเป็ นต่ อ การด ารงชีพ หรือ
การประกอบอาชีพไว้ได้ใน 2 กรณีทส่ี าคัญ กล่าวคือ
ประการแรก กรณีทเ่ี ป็ นบ้านหลังสุดท้ายทีล่ ูกหนี้ใช้พานักอยู่ กฎหมายให้ได้รบั ยกเว้น
ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของทรัพย์สนิ ทีจ่ ะนาไปขายทอดตลาดเพื่อชาระหนี้คนื ให้แก่เจ้าหนี้
ประการที่ ส อง กรณี เกี่ยวกับทรัพย์ส ิน ที่เป็ นบ้านของคู่ส มรส หากคู่ส มรสฝ่ ายหนึ่ ง
เสียชีวติ ลงและคู่สมรสอีกฝ่ ายหนึ่งยังมีชวี ติ อยู่ กฎหมายให้ได้รบั ยกเว้น โดยไม่ให้ถอื ว่าบ้านของ
คู่สมรสดังกล่าวเป็ นกองทรัพย์สนิ ทีจ่ ะถูกบังคับขายทอดตลาด
อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์หรือปั จจัยในการกาหนดทรัพย์สนิ หรือมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ให้
ลูกหนี้ถอื ครองได้มคี วามแตกต่างกันในแต่ละมลรัฐ อาทิ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California) สาหรับ
บุคคลทัวไปที
่
่ยงั ไม่มคี ่สู มรสคุ้มครองสูงสุดที่ 75,000 ดอลลาร์สหรัฐ สาหรับคู่สมรสได้รบั ความ
คุ้มครองที่ 100,000 ดอลลาร์ส หรัฐ และสาหรับผู้ท่ีมอี ายุเกิน 65 ปี บ ริบูรณ์ หรือเป็ นผู้พิการ
คุ้ม ครองที่ 175,000 ดอลลาร์ส หรัฐ เป็ น ต้น 47 และส าหรับ ทรัพ ย์ส ิน ส่ ว นที่เกิน มูล ค่ ายกเว้น
จะนามาชาระคืนหนี้สนิ ทีไ่ ม่มหี ลักทรัพย์ค้าประกันตามลาดับความสาคัญของเจ้าหนี้ (Absolute
Priority Rule หรือ APR) เจ้าหนี้ทม่ี หี ลักทรัพย์ค้าประกันไม่สามารถเรียกร้องส่วนแบ่งตาม APR
ดังกล่ าวได้ หากเป็ นผู้ล้ม ละลายตาม Chapter 13 ผู้ล้มละลายสามารถถือ ครองทรัพ ย์ส ินได้
ทัง้ หมดแต่ จ ะต้อ งวางแผนช าระหนี้ ท่ี ได้รบั การลดหย่อ นให้ห มดในระยะเวลาที่ก าหนดและ
หลังจากที่ชาระหนี้ ต ามแผนดังกล่ าว ภาระหนี้ ส ิน ที่ไม่ม ีห ลัก ทรัพ ย์ค้าประกัน อื่น จะหมดไป
โดยมากหนี้ ส ิน ไม่ ม ีห ลัก ทรัพ ย์ค้ า ประกัน ได้ร บั การลดหย่ อ นเหลือ เพีย งร้อ ยละ 1 เท่ า นั ้น
เนื่ อ งจาก Chapter 7 เปิ ด โอกาสให้ภ าระหนี้ ส ิน มีห ลัก ทรัพ ย์ค้ าประกัน หมดไป ผู้ล้ม ละลาย
กว่าร้อยละ 70 เลือกที่จะล้มละลายตาม Chapter 7 ในจานวนนี้กว่าร้อยละ 90 ของผูล้ ้มละลาย
ตาม Chapter 7 มีมู ล ค่ า ทรัพ ย์ส ิน ต่ า กว่ า มู ล ค่ า ที่ไ ด้ ร บั การยกเว้น จึง ไม่ ต้ อ งแปลงสภาพ
ทรัพย์สนิ ให้เป็ นตัวเงินเพื่อการชาระหนี้แต่อย่างใด เมื่อปี ค.ศ. 2005 กฏหมายกาหนดให้ลูกหนี้
ที่ ม ี ร ายได้ สู ง กว่ า ค่ า มั ธ ยฐาน (Median) ของแต่ ล ะรัฐ ไม่ ส ามารถเป็ นบุ ค คลล้ ม ละลาย
ตาม Chapter 7 ได้จะต้องเป็ นผูล้ ม้ ละลายตาม Chapter 13 เท่านัน้
เนื่องจากแต่ละรัฐในสหรัฐอเมริกามีการกาหนดมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ผู้ล้มละลายสามารถ
ถือครองได้ (Homestead Exemption หรือ HE) แตกต่างกัน ลูกหนี้ท่อี าศัยอยู่ในรัฐที่ม ี HE สูง
จึงมีแ รงจูงใจที่จะยื่น ค าร้อ งขอเป็ น บุ ค คลล้มละลายมากกว่ารัฐอื่น กรณี น้ี นักวิช าการพบว่ า
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). สาหรับ บางมลรัฐ อาทิ
เท็กซัส มิได้กาหนดหลักเกณฑ์เรื่องมูลค่าของทรัพย์สนิ ทีใ่ ห้ลูกหนี้ถอื ครองได้ไว้ แต่กาหนดเป็ นเรื่อง
ขนาดของพืน้ ทีท่ รัพย์สนิ ทีล่ กู หนี้สามารถถือครองได้.
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จ านวนการยื่น ค าร้อ งในแต่ ล ะรัฐ สู ง ขึ้น ตามจ านวน HE อย่ า งมีนั ย ส าคัญ 48 อย่ า งไรก็ ต าม
นักวิชาการยังพบว่า HE ทีส่ งู กว่าสามารถจูงใจให้มผี ปู้ ระกอบการธุรกิจทีส่ ูงขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ
เช่ น กัน ทัง้ นี้ เนื่ อ งจากผู้ป ระกอบการเหล่ านี้ เห็น ว่ า แม้ธุ รกิจ จะล้ม เหลวและมีภ าระหนี้ ส ิน
มากมาย หากเป็ นผู้ล้มละลายแล้วยังสามารถเก็บทรัพย์สนิ โดยเฉพาะบ้านที่ตนอาศัยอยู่เป็ น
มูล ค่าเท่ากับ HE ที่ก าหนดไว้ในรัฐของตนได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่ มรัฐที่กาหนดค่ า HE
สูงสุด49 และจากสถิตยิ งั พบว่าผูท้ ม่ี บี า้ นเป็ นของตนเองตัดสินใจเป็ นเจ้าของกิจการมากกว่าในรัฐ
ทีก่ าหนด HE ต่าอยูถ่ งึ ร้อยละ 3550
การที่กฎหมายล้มละลายช่วยเอื้อให้บุคคลกล้าลงทุนทาธุรกิจมากขึน้ นัน้ ไม่ได้เกิดขึ้น
เพีย งแค่ ใ นสหรัฐ อเมริก าเท่ า นั ้น การวัด ระดับ ความช่ ว ยเหลือ บุ ค คลล้ม ละลายยัง ปรากฏ
ในหลายประเทศในยุโรป รวมถึงแคนาดา โดยการวัดจากระยะเวลาจากวันทีย่ น่ื คาร้องขอให้เป็ น
บุคคลล้มละลายจนถึงวันทีม่ กี ารยกเลิกหนี้สนิ กรณีน้ีพบว่าประเทศทีย่ งิ่ เอื้อประโยชน์แก่ลูกหนี้
โดยมีกระบวนการล้มละลายทีร่ วบรัดและรวดเร็ว ยิง่ มีผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นเจ้าของกิจการมากขึน้
อย่างมีนยั สาคัญ51
2.4.2 กฎหมายล้มละลายกับตลาดสิ นเชื่อ
เนื่องจากกฎหมายล้มละลายเอื้อให้ผลู้ งทุนกล้าทีจ่ ะดาเนินธุรกิจดังกล่าวข้างต้น ผูล้ งทุน
จึงมีความต้องการกู้เงินมากขึน้ กรณีน้ีส่งผลให้อุปสงค์ต่อวงเงินกู้ยมื เพิม่ ขึน้ ในขณะเดียวกัน
สถาบันที่ให้กู้เงินย่อมต้องการผลตอบแทนจากความเสี่ยงมากขึ้น หรืออาจมีความระมัดระวัง
ในการพิจารณาให้ส ิน เชื่อ แก่ ผู้กู้ม ากขึ้น หากพิจารณาประเทศสหรัฐอเมริ ก าซึ่งมีระดับ HE
ทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละรัฐ52 ผลกระทบต่อตลาดสินเชื่อจึงควรจะมีความแตกต่างกันด้วย โดยในรัฐ
48.
49.
50.
51.

52.

Wei Fan and Michelle J. White, ‘Personal Bankruptcy and the Level of Entrepreneurial
Activity’ (2003) 46 Journal of Law and Economics, 543-567.
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.
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.
ดูเชิงอรรถที่ 47 ข้างต้น.
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ที่ม ีก ารก าหนดค่ า HE ไว้สูง ผู้ขอกู้เงิน มีโอกาสถู กปฏิเสธเงินกู้มากกว่าในรัฐที่มคี ่ า HE ต่ า
ถึงร้อยละ 5.5 นอกจากนี้ผกู้ ู้เงินมีทม่ี รี ายได้ต่ าในรัฐทีม่ คี ่า HE สูงต้องจ่ายดอกเบีย้ ในอัตราทีส่ ูง
กว่าผูท้ ม่ี รี ายได้ต่าในรัฐทีม่ คี ่า HE ต่าอย่างมีนยั สาคัญอีกด้วย53
2.4.3 การวัดประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการล้มละลาย
กฎหมายล้มละลายทีเ่ หมาะสมควรเอือ้ ประโยชน์ต่อทัง้ ฝ่ ายเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างสมดุล
หากเอื้อประโยชน์ ต่อเจ้าหนี้มากเกินไป จะทาให้เศรษฐกิจชะลอการเติบโต เนื่องจากผู้ลงทุน
ขาดความกล้าในการลงทุน หากเอื้อประโยชน์ต่อลูกหนี้มากเกินไปจะทาให้อตั ราดอกเบีย้ เงินกู้
สูงขึน้ การเติบโตของเศรษฐกิจก็อาจชะลอตัวเช่นกัน เนื่องจากต้นทุนของการได้มาซึ่งเงินทุน
สูงขึ้น บทบาทของรัฐบาลในการช่วยเหลือเจ้าหนี้ในการตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สนิ และรวมทัง้
การพิทกั ษ์ทรัพย์ของบุคคลล้มละลายอาจมีทงั ้ ผลดีและผลเสียในตลาดสินเชื่อ นักวิชาการด้าน
เศรษฐศาสตร์ไ ด้ น าเสนอแนวคิ ด ในการวัด ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการล้ ม ละลาย
ว่ า ควรพิ จ ารณา 2 ประเด็น ส าคัญ ได้ แ ก่ (1) ประสิท ธิภ าพก่ อ นการล้ ม ละลาย (Ex-Ante
Efficiency) และ (2) ประสิทธิภาพหลังการล้มละลาย (Ex-Post Efficiency)
ประสิทธิภาพก่อนการล้มละลายนัน้ วัดได้จากคุณภาพของการลงทุนในธุรกิจของผูก้ เู้ งิน
และการตัดสินใจอนุ มตั ใิ ห้กู้เงินของสถาบันการเงิน การเอื้อประโยชน์ให้ผกู้ มู้ ากเกินไปอาจทาให้
ผู้กู้ล งทุ น ในธุ รกิจที่มคี วามเสี่ยงสูงมากเกิน ปกติ ในทางตรงกัน ข้าม การให้ค วามช่ ว ยเหลือ
สถาบันทางการเงินมากเกินไปในการบริการข้อมูลของผูก้ แู้ ละการช่วยเหลือในการพิทกั ษ์ทรัพย์
ในกรณี ที่ ผู้ กู้ ไ ม่ ส ามารถช าระเงิน กู้ ไ ด้ อาจท าให้ ส ถาบั น การเงิน ไม่ ศึ ก ษ าหาข้ อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจให้เงิน กู้อ ย่างสุ ดความสามารถ การเอื้อ ประโยชน์ ในลักษณะดังกล่ าว
จะทาให้ประสิทธิภาพก่อนการล้มละลายต่ า54
ส าหรับ ประสิท ธิภ าพหลัง การล้ม ละลายนั ้น สามารถวัด ได้ จ ากความสามารถของ
ผู้มอี านาจในการพิทกั ษ์ทรัพ ย์ภายหลัง จากที่การล้มละลายได้เกิดขึ้นแล้ว โดยในทางทฤษฎี
การแปลงสภาพทรัพ ย์สนิ ให้เป็ นตัวเงินผ่านการประมูลจะสามารถสร้างปริมาณเงินสดเพื่อมา
ชาระหนี้ได้สงู สุด จึงอาจเชื่อได้ว่าการประมูลทรัพย์สนิ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพหลังการล้มละลาย
สูงสุด แต่ในทางปฏิบตั บิ ุคคลผู้ล้มละลายอาจมีเจ้าหนี้หลายราย การต่อรองกันระหว่างเจ้าหนี้
หลายรายที่ ไ ม่ ม ีห ลัก ทรัพ ย์ค้ า ประกัน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง หากมีเ จ้า หนี้ ร ายใดที่ม ีล าดับ
53.
54.

Reint Gropp, John Karl Scholz, and Michelle J. White, ‘Personal Bankruptcy and Credit
Supply and Demand’ (1997) 112 Quarterly Journal of Economics, 217-252.
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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ความสาคัญ หรืออานาจการต่อรองสูงกว่าเจ้าหนี้รายอื่น อาจทาให้การแปลงสภาพทรัพย์ สนิ
เกิดขึ้นอย่างเร่งรีบ โดยพิจารณาผลประโยชน์ ของตนเองเป็ นหลัก เจ้าหนี้รายอื่นจึงไม่ได้รบั
การชาระหนี้เท่าทีค่ วร ประสิทธิภาพหลังการล้มละลายจึงลดลงได้
2.4.4 การวิ เคราะห์พฤติ กรรมฉ้ อฉลของลูกหนี้ ด้วยหลักเศรษฐศาสตร์
แนวคิด ทางเศรษฐศาสตร์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ระบบล้ม ละลายยังสามารถวิเคราะห์
พฤติกรรมของลูกหนี้ได้โดยนา “ทฤษฎีการกระทาความผิดทางอาญาโดยเลือกอย่างมีเหตุผล”
(Rational Choice Theory of Crime)55 มาปรับ ใช้ โดยทฤษฎี ด ัง กล่ า ววางหลัก ไว้ว่ า บุ ค คล
จะตัดสินใจกระทาการใดก็ต่อเมื่อประโยชน์ ท่เี ขาคาดว่าจะได้รบั (Expected Benefits) สูงกว่า
ผลเสียทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ (Expected Costs)56
กล่าวได้ว่า การกระทาในแต่ละครัง้ มีความไม่แน่ นอนทีจ่ ะดาเนินการสาเร็จ และอาจถูก
ลงโทษ (ทัง้ ทางแพ่ งและอาญา) กรณีน้ีจงึ ต้องนาความน่ าจะเป็ นที่ประโยชน์ (Benefits) และ
ผลเสีย หรือ “ต้นทุน” (Costs) ที่อาจจะเกิดขึน้ มาพิจารณาด้วย โดยประโยชน์ท่คี าดคะเนไว้คอื
ประโยชน์ ท่ีบุ ค คลคาดว่ าจะได้จากการกระท า อาทิ การยั ก ย้ายถ่ ายเททรัพ ย์ส ิน ของลูกหนี้
เพื่ อ มิใ ห้ ถู ก น าไปบัง คับ ช าระหนี้ ประโยชน์ ท่ีค าดคะเน คือ มู ล ค่ า ของทรัพ ย์ ส ิน คู ณ กับ
ความน่ าจะเป็ นทีจ่ ะยักย้ายถ่ายเททรัพย์สนิ สาเร็จ ส่วนต้นทุน (ผลเสีย) ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ คือ
ความเป็ นไปได้ทบ่ี ุคคลดังกล่าวจะถูกจับได้ และถูกลงโทษด้วยบทลงโทษสาหรับการกระทานัน้
เช่น ค่าปรับ หรือต้นทุนจากการถูกจาคุก เป็ นต้น นอกจากนี้ ผลเสีย หรือ ต้นทุน (Costs) ของ
ผู้ ด าเนิ น การ (ซึ่ ง กรณี น้ี ค ือ ลู ก หนี้ ) ยัง อาจรวมถึ ง ต้ น ทุ น ค่ า เสีย โอกาสจากเวลา ที่ ใ ช้ ไ ป
ในการเตรียมการและดาเนินการ และค่าใช้จา่ ยในการเตรียมการ
จากแนวคิดดังกล่าว การป้ องปรามการกระทาคือการลดประโยชน์ ท่ผี ู้กระทาคาดหวัง
และเพิม่ ผลเสียทีจ่ ะตามมา (หรือ ต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ) ทัง้ นี้ การเพิม่ ผลเสียที่จะตามมาแก่
ผูก้ ระทาอาจทาได้โดยการเพิม่ บทกาหนดโทษให้หนักขึน้ หรือการเพิม่ ประสิทธิภาพการจับกุม
ผู้กระทาการให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การเพิ่มประสิทธิภาพในการจับกุมผู้กระทาการให้สูงขึ้น
อาจสร้างภาระ (ต้นทุน) ให้รฐั มากยิง่ ขึน้ ซึง่ แนวคิดในทางเศรษฐศาสตร์ตอ้ งคานึงถึงความคุม้ ค่า
ฉะนัน้ วิธกี ารที่น่าจะเหมาะสมที่สุดในทางเศรษฐศาสตร์ คือ การเพิม่ การลงโทษในบางรูปแบบ
โดยเฉพาะการเพิม่ ค่าปรับ (Fines)
55.
56.

สาหรับ ค าอธิบ ายที่เกี่ย วกับ การวิเคราะห์ก ฎหมายด้ว ยหลัก การทางเศรษฐศาสตร์ข องไทยดู
คาอธิบายใน ศักดา ธนิตกุล, กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์นิตธิ รรม, 2555).
ดู ค าอธิบ ายใน Richard A. Posner, Economic Analysis of Law (The Netherlands: The Kuwer
Law International, 9th Edition, 2014) chapter 7 “Criminal Law”.
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แนวคิดดังกล่าวเป็ นวิธกี ารตามหลักการทางเศรษฐศาสตร์ทป่ี รับใช้กบั กฎหมายเกี่ยวกับ
อาญาของสหรัฐอเมริกาเพื่อป้ องปราบการกระทาความผิดทางอาญาอย่างเป็ นรูปธรรม ฉะนัน้
ประเด็นที่จาเป็ นต้องพิจารณาต่ อ ไปคือ บทลงโทษที่เป็ นค่ าปรับที่เหมาะสม (Optimal Fines)
ควรมีระดับ อย่างไรเพื่อ ก่ อ ให้เกิดประสิท ธิภ าพอย่างสูงสุ ด กรณี น้ีส ามารถพิจารณาได้จาก
หลักการทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการป้ องปรามโดยการลงโทษทีเ่ ป็ นตัวเงิน
การป้ องปรามโดยการลงโทษที่เ ป็ นตัว เงิน (Deterrence with Monetary Sanction)
มีห ลัก การวางไว้ ว่ า หากมีก ารกระท าความผิด โดยประโยชน์ (Gain) ของผู้ ก ระท านั ้น คือ
90 หน่ วย และความเสียหายที่เกิดขึ้น (Harm) คือ 100 หน่ วย ในกรณีน้ีความเสียหายสูงกว่า
ประโยชน์จากการกระทาความผิด ในทางเศรษฐศาสตร์ รัฐจึงควรป้ องปรามการกระทาความผิด
และหากสมมติให้ความน่ าจะเป็ นในการจับกุมผูก้ ระทาผิดมาลงโทษเท่ากับ 1 ซึง่ หมายความว่า
จับ กุ ม ได้ แ น่ น อน ค่ า ปรับ ส าหรับ การกระท าผิด ดัง กล่ า วที่เหมาะสมที่สุ ด ในหลัก การทาง
เศรษฐศาสตร์จะต้องเท่ากับความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ คือ 100 หน่วย
ในความเป็ นจริง ความเป็ นไปได้ในการจับกุ มผู้กระทาผิดมาลงโทษย่อ มน้ อยกว่า 1
ตัวอย่างเช่น หากกาหนดความน่ าจะเป็ นในการจับกุมผูฝ้ ่ าฝืนกฎหมายเท่ากับร้อยละ 50 และให้
ค่ าปรับ เท่ ากับ 100 หน่ ว ย กรณี น้ี ค่ า ปรับ ที่ผู้ฝ่ าฝื น กฎหมายคาดคะเนไว้ (Expected Fine)
จะเท่ ากับ 50 หน่ ว ย ซึ่งในกรณี น้ี ป ระโยชน์ ท่ีผู้ก ระท าความผิด คาดคะเนไว้สู ง กว่ า ต้ น ทุ น
ที่ค าดคะเนว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งทาให้เกิดแรงจูงใจในการฝ่ าฝื นกฎหมาย ฉะนัน้ เพื่อ ป้ อ งปราม
การฝ่ าฝืนกฎหมาย รัฐควรจะกาหนดค่าปรับไว้ท่ี 200 หน่วย หรือเท่ากับความเสียหาย หารด้วย
ความน่าจะเป็ นในการจับกุมผูฝ้ ่ าฝืนกฎหมาย
ส าหรับ ผู้ ฝ่ าฝื น กฎหมายที่ เ ป็ นกลางต่ อ ความเสี่ย ง (Risk Neutral) ส่ ว นผสมของ
การลงโทษในการปรับ และความน่ าจะเป็ น ในการจับ กุ ม มาลงโทษที่ให้ผ ลลัพ ธ์เป็ น ค่ าคะเน
ที่เท่ากัน จะส่ งผลป้ อ งปรามที่เหมือ นกัน กล่ าวคือ ถ้าความเสียหายจากการกระท าความผิด
เท่ากับ 100 หน่ วย เมื่อ ความน่ าจะเป็ นในการจับกุ มผู้กระทาผิดมาลงโทษเท่ากับร้อยละ 50
ค่ า ปรับ ควรเท่ ากับ 200 หน่ ว ย แต่ ห ากความน่ าจะเป็ น ในการจับ กุ ม ลดลงเหลือ ร้อ ยละ 10
ค่าปรับควรจะเพิม่ ขึน้ เป็ น 1,000 หน่วยตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งกรณีน้จี ะทาให้บุคคลที่
เป็ น กลางต่ อ ความเสี่ย งไม่รู้ส ึก ถึงความแตกต่ างระหว่าง 2 กรณี ข้างต้น เพราะการลงโทษ
ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ เท่ากับ 100 หน่วยเท่ากันทัง้ สองกรณี
กล่ า วได้ ว่ า การปรับ ใช้ บ ทลงโทษโดยค่ า ปรับ ส่ ง ผลกระทบในทาง สัง คมที่ ต่ า
ซึ่ง หลัก เศรษฐศาสตร์ม องว่ า การปรับ เป็ นเพีย งการโอน (Transfer) ทรัพ ย์ส ิน จากผู้ฝ่ าฝื น
กฎหมายไปให้แก่รฐั (กรณีการเปรียบเทียบปรับความผิดเกี่ยวกับการจราจรทางบก เป็ นต้น)
ฉะนัน้ บทลงโทษที่มปี ระสิทธิภาพที่สุดตามหลักการทางเศรษฐศาสตร์ คือ การปรับให้สูงที่สุด
เท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ และความน่าจะเป็ นในการจับกุมต่ าทีส่ ุดเพื่อลดต้นทุน
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แนวคิ ด ทางเศรษฐศาสตร์เ กี่ ย วกั บ การลงโทษโดยการปรับ จะน าไปใช้ เ ป็ นฐาน
ในการวิเคราะห์ บ ทก าหนดโทษ โดยเฉพาะค่ า ปรับ ในระบบกฎหมายล้ม ละลายของไทย
เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อไป

2.5

บทสรุป

บทนี้กล่าวถึงภูมหิ ลังของกฎหมายล้มละลายทีม่ จี ุดเริม่ ต้นมาจากระบบการติดตามและ
ทวงหนี้ ส ิน ที่ป รากฏหลัก ฐานมาตัง้ แต่ ส มัย โบราณ โดยมีแ นวปฏิบ ัติในการบังคับ ช าระหนี้
ด้วยวิธกี ารที่โหดเหีย้ มและไร้มนุ ษยธรรม อาทิ การบังคับให้กลายเป็ นแรงงานทาสดังที่ปรากฏ
ในสมัยกรีก หรือ การบังคับ โดยการริบ ทรัพ ย์ส ิน ของลูกหนี้ ไปทัง้ หมดและขายให้แก่ เจ้าหนี้
เพื่อ เป็ นการชาระหนี้ดงั ที่ปรากฏในสมัยโรมัน วิวฒ
ั นาการของกฎหมายล้มละลายได้พ ัฒ นา
เรื่อ ยมาจนกระทัง่ มีก ารเริม่ ใช้ก ฎหมายล้ม ละลายขึ้น อาทิ กฎหมายของอังกฤษในยุค กลาง
ที่ม ีว ัต ถุ ป ระสงค์ ในเรื่อ งการห้ า มปรามลู ก หนี้ ฉะนั น้ กฎหมายในยุ ค กลางจึง มีบ ทลงโทษ
ทีค่ ่อนข้างรุนแรง ผูล้ ม้ ละลายกลายเป็ นอาชญากร และมีตราบาปติดตัวไปตลอดชีวติ เสมือนหนึ่ง
เป็ นนักโทษในคดีอาญา และต่อมากฎหมายล้มละลายได้พฒ
ั นาเปลีย่ นแปลงไปมีการรับรองและ
ประกันสิทธิเสรีภาพของลูกหนี้มากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะกฎหมายของสหรัฐอเมริกาทีเ่ ปิ ดโอกาสให้
ลูกหนี้ไม่ตอ้ งเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย และมีกระบวนการฟื้ นฟูกจิ การของลูกหนี้
นอกเหนือจากวิวฒ
ั นาการของระบบกฎหมายล้มละลาย บทนี้ยงั ได้กล่าวถึงแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์ท่เี กี่ยวกับระบบกฎหมายล้มละลาย โดยการวิเคราะห์กฎหมายล้ มละลายด้ว ย
หลัก การทางเศรษฐศาสตร์ซ่ึง ให้ ค วามส าคัญ กับ 4 ประเด็น ส าคัญ กล่ าวคือ (1) กฎหมาย
ล้มละลายกับการลงทุนเป็ นเจ้าของกิจการซึง่ กฎหมายเป็ นกลไกสาคัญในเรือ่ งการประกอบธุรกิจ
และการลงทุน (2) ความสัมพันธ์ของระบบล้มละลายกับตลาดสินเชื่อ (3) การวัดประสิทธิภาพ
ของกระบวนการล้มละลาย (การฟ้ องคดีล้มละลาย) และ (4) การพิจารณาโทษปรับในระดับที่
เหมาะสมซึง่ ช่วยในการป้ องปรามการฝ่ าฝืนกฎหมาย
จากการวิเคราะห์ขา้ งต้นพบว่า ระบบกฎหมายล้มละลายมีพฒ
ั นาการมาอย่างยาวนาน
โดยมีข้นึ เพื่อ สนองตอบต่ อ ความสัม พัน ธ์ระหว่างเจ้าหนี้แ ละลูก หนี้ ฉะนัน้ ความสาคัญ ของ
กฎหมายล้มละลาย คือ การคุม้ ครองสิทธิเจ้าหนี้ทจ่ี ะได้รบั ชาระหนี้คนื จากลูกหนี้อย่างเป็ นธรรม
ขณะเดียวกันเป็ นการประกันสิทธิเสรีภาพของลูกหนี้ ให้ได้รบั ความคุ้มครองจากการถูกข่ มขู่
หรือขู่เข็ญจากเจ้าหนี้ และเปิ ดช่องให้ลูกหนี้สามารถกลับคืนสู่สภาพทีพ่ ้นจากภาวะของการเป็ น
บุคคลล้มละลายและกลับมาเริม่ ต้นชีวติ ใหม่ได้อีก ครัง้ ดังที่ได้วเิ คราะห์ขา้ งต้น ซึ่งได้วางกรอบ
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับกฎหมายล้มละลายอันจะได้นาไปใช้ในการวิเคราะห์ของบทต่อไป
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บทที่ 3
ระบบกฎหมายล้มละลายและการบังคับคดีล้มละลายของไทย

3.1

บทนา

จากการศึกษาประวัตศิ าสตร์ของกฎหมายล้มละลายในบทที่ 2 พบว่ากฎหมายล้มละลาย
เริม่ ต้ น มาจากการติด ตามและทวงหนี้ ส ิน ส่ ว นของลู ก หนี้ การหลุ ด พ้ น จากหนี้ ส ิน ในระบบ
กฎหมายล้ ม ละลายได้ พ ั ฒ นามาจากการลงโทษลู ก หนี้ อ ย่ า งรุ น แรงไปสู่ ก ารไกล่ เ กลี่ ย
ประนี ประนอมทางการเงิน ท าให้ลูก หนี้ ส ามารถฟื้ นฟู กิจการและกลับ มาเริม่ ต้นชีว ิต ใหม่ได้
หลายประเทศรวมทัง้ ประเทศไทยมีการออกแบบระบบกฎหมายล้มละลายในลักษณะดังกล่าว
กล่าวได้ว่า ในระบบกฎหมายล้มละลายการติดตามหนี้สนิ จึงเป็ นรากฐานและองค์ประกอบสาคัญ
ของระบบล้มละลาย ซึ่งการติดตามหนี้สนิ มีความเกี่ยวพันกับกระบวนการเก็บหรือการรวบรวม
(Collection) และการจัดการ (Management) ทรัพย์สนิ ของลูกหนี้เพื่อนามาจัดสรรปั นส่วนและ
ชาระหนี้สนิ คืนให้แก่เจ้าหนี้ตามมูลหนี้อย่างเป็ นธรรม ฉะนัน้ ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไป คือ
กระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์ส ินมีประสิท ธิภ าพมากน้ อ ยเพียงใด บทนี้ จะกล่ าวถึง
ระบบกฎหมายล้มละลายของไทย ซึง่ จาเป็ นทีจ่ ะต้องกล่าวถึงวิวฒ
ั นาการของกฎหมายล้มละลาย
ตลอดจนกระบวนการรวบรวมและจัดทรัพย์สนิ ของบุค คลล้มละลายเพื่อวิเคราะห์ปัญ หาและ
ข้อจากัดทางกฎหมายและปั ญ หาในเชิงการบังคับใช้อนั จะนาไปสู่การแสวงหาแนวทางแก้ไข
ต่อไป

3.2

ความเป็ นมาของระบบกฎหมายล้มละลายไทย

ก่อนที่จะมีพ ระราชบัญ ญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ประเทศไทยเคยมีกฎหมาย
ลักษณะกู้หนี้มาก่อนซึ่งมีหลักการกาหนดไว้ว่ า “ผู้ใดเป็ นหนี้หลายต่อหลายแห่ง สินล้นพ้นตัว
อันจะใช้มไิ ด้ ถ้าเจ้าหนี้เร่งรัดเอาหนี้สนิ ไม่ได้ให้เอาลูกหนี้นนั ้ ออกขาย ได้ค่าตัวเท่าใด ก็เอาแจก
เจ้า หนี้ ท ัง้ หลาย” 57 จะเห็ น ได้ ว่ า กฎหมายล้ ม ละลายในระยะแรกเริ่ม ของไทยมีล ัก ษณะ
เช่น เดีย วกับ สมัย กรีก โบราณ หรือ กฎหมายโรมันซึ่งมีรูป แบบที่มุ่งลงโทษลูก หนี้ เป็ น สาคัญ
ปั จจุบ ันวิว ฒ
ั นาการของกฎหมายล้มละลายได้เปลี่ยนแปลงไปและพัฒ นาไปในแนวทางที่ให้
57.

ดู กฎหมายลักษณะกูห้ นี้ รศ. 127.
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ลู ก หนี้ ห ลุ ด พ้ น จากหนี้ ส ิน ได้ กล่ า วได้ ว่ า พัฒ นาการของระบบกฎหมายล้ ม ละลายไทย
สามารถแบ่ ง ได้เป็ นสองช่ ว งที่ส าคัญ กล่ า วคือ ช่ ว งที่ได้ร บั อิท ธิพ ลมาจากระบบกฎหมาย
ล้มละลายของอังกฤษ กับช่วงทีร่ บั เอาแนวคิดของหลักกฎหมายล้มละลายสหรัฐอเมริกา

ฉบับที่

ตารางที่ 1 พัฒนาการของกฎหมายล้มละลายไทย
ปี พ.ศ.
รายละเอียดการแก้ไขที่สาคัญ
อิ ทธิ พลระบบกฎหมาย

1

พ.ศ. 2483 เป็ นกฎหมายล้มละลายฉบับแรกของไทย

2

พ.ศ. 2511 แก้ไขจานวนหนี้ทจ่ี ะฟ้ องคดีลม้ ละลายให้สงู ขึน้

3

6

พ.ศ. 2526 ปรับปรุงหลักเกณฑ์กาหนดเกีย่ วกับจานวนเงินที่
เจ้าหนี้มสี ทิ ธิจะฟ้ องลูกหนี้ให้ล้มละลายได้ใหม่ให้
สูงขึน้
พ.ศ. 2541 ปรับปรุงหลัก เกณฑ์การอุทธรณ์ ในคดีล้ม ละลาย
และเพิม่ เติมเรื่องการฟื้ นฟูกจิ การของลูกหนี้
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัตวิ ่าด้วยกระบวนการฟื้ นฟู
กิ จ การของลู ก หนี้ บ างประการ การเพิ ก ถอน
นิตกิ รรมทีไ่ ด้กระทาไปแล้ว เป็ นต้น
พ.ศ. 2543 แก้ไขสถานะของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์

7

พ.ศ. 2547 การพ้นจากการล้มละลาย

8

พ.ศ. 2558 แก้ไขขัน้ ตอนการขอรับชาระหนี้ และปรับปรุงบท
กาหนดโทษให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมในปั จจุบนั
พ.ศ. 2559 เพิ่ ม เติ ม กระบวนพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ การฟื้ นฟู
กิจการของลูกหนี้ท่ีเป็ น วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

4
5

9

ระบบกฎหมายของประเทศ
อังกฤษ
ระบบกฎหมายของประเทศ
อังกฤษ
ระบบกฎหมายของประเทศ
อังกฤษ
ระบบกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ระบบกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ระบบกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ระบบกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ระบบกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ระบบกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา

3.2.1 ระบบกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยช่วงที่ได้รบั อิ ทธิ พลจากอังกฤษ
กฎหมายล้ม ละลายของประเทศไทยในช่ ว งแรกได้รบั อิท ธิพ ลมาจากกฎหมายของ
อังกฤษ ฉะนัน้ พระราชบัญญัตลิ ้มละลายฉบับแรกที่ถูกตราขึน้ ในปี พ.ศ. 2483 จึงมุ่งเน้นที่จะ
ลงโทษลูกหนี้เป็ นสาคัญ เหตุท่เี ป็ นเช่นนี้อาจเป็ นเพราะช่วงเวลานัน้ นักกฎหมายไทยส่วนใหญ่
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ได้รบั การศึก ษากฎหมายมาจากประเทศอังกฤษ จึง เคยชิน กับ ระบบกฎหมายของอังกฤษ
(English Jurisprudence)58 และได้น าข้อ ดีข องกฎหมายของอังกฤษมาปรับ ใช้เป็ น กฎหมาย
ภายในของไทย ความรุ่งโรจน์ของอังกฤษนามาซึ่งการติดต่อสื่อสาร การค้าและการลงทุนและ
บรรดาพ่ อ ค้าส่ วนใหญ่ เป็ นชาวอังกฤษ 59 จึงเลือ กที่จะใช้ระบบกฎหมายของประเทศอังกฤษ
เนื่องจากเป็ นระบบกฎหมายที่ต นมีค วามเคยชินอยู่แล้ว 60 จุดนี้เองเป็ นสาเหตุ สาคัญ ที่ทาให้
กฎหมายเกีย่ วกับการพาณิชย์ในปั จจุบนั มีรากฐานมาจากกฎหมายของอังกฤษ 61 ระบบกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ รวมทัง้ กฎหมายล้มละลายของไทยก็เช่นเดียวกันได้รบั อิทธิพลมาจากระบบ
กฎหมายของประเทศอังกฤษอย่างมาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ ให้ขอ้ สังเกตไว้ว่า
กฎหมายล้มละลายของไทยได้รบั แนวทางการบัญญัตกิ ฎหมายตัง้ แต่เริม่ ต้นจากอังกฤษ “แม้แต่
เจ้ากรมล้มละลายคนแรกของประเทศยังเป็ นชาวอังกฤษ”62 ยิง่ กว่านัน้ แนวคิดเรื่องล้มละลาย
ของไทยยังโน้มเอียงไปทางการลงโทษลูกหนี้อยู่ก่อนแล้วพิจารณาได้จากกฎหมายลักษณะกู้หนี้
ดังทีก่ ล่าวข้างต้น63
ภายใต้กฎหมายล้มละลายฉบับแรกของไทยพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลายพุทธศักราช 2483
บุ ค คลล้ม ละลายจะต้อ งเป็ น ผู้ท่ีม ี “หนี้ ส ิน ล้น พ้น ตัว ”64 จะเห็น ได้ว่าค าว่า “หนี้ ส ิน ล้น พ้น ตัว ”
ยังเป็ นถ้อยคาที่ตกทอดมาตัง้ แต่กฎหมายลักษณะกู้หนี้ ดงั กล่าวข้างต้น65 เสมือนเป็ นตราบาป

58.
59.
60.

61.
62.
63.

64.
65.

อาทิ หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช ซึง่ เป็ นสมาชิกเนติบณ
ั ฑิตอังกฤษ (Of Gray’s Inn).
Kate Miles, The Origins of International Investment Law: Empire, Environment and the
Safeguarding of Capital (New York: Cambridge University Press, 2015).
M.G. Bridge, The International Sale of Goods (Oxford: Oxford University Press, 2013) ซึ่ ง
กล่าวถึงเรื่องของแบบสัญญาหรือหลักกฎหมายการลงทุนก็ปรับใช้จากกฎหมายอังกฤษดู 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).
ชวลิต อัตถศาสตร์, กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (กรุงเทพฯ: เนติบณ
ั ฑยสภา, 2555).
วิชา มหาคุณ, ‘กฎหมายล้มละลายและธุรกิจประกันชีวติ ’ (2544) 14(53) จุฬาลงกรณ์วารสาร, 1118.
กรณีน้ศี าสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ ให้ขอ้ สังเกตว่า แนวคิดเรื่องล้มละลายของไทยยึดโยงกับ
การลงโทษลูก หนี้ เป็ น พื้น ฐานอยู่แ ล้ว พิจ ารณาได้จ ากค าว่ า “ล้ม ละลาย” ซึ่งพจนานุ ก รมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายไว้ว่า “สิน้ เนื้อประดาตัว, หมดทรัพย์สมบัตขิ องตัว,
มีหนี้สนิ ล้นพ้นตัว, ทรัพย์สมบัตติ กอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์, Ibid.
ดู พระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย พุทธศักราช 2483.
ดู กฎหมายลักษณะกูห้ นี้ ร.ศ. 127.
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ประทับ ให้แ ก่ ลูก หนี้ ว่าเป็ นผู้ต้อ งด้ว ยข้อ สัน นิ ษ ฐานว่ าเป็ นหนี้ แ ล้ว ไม่ช าระ กรณี น้ี ก ฎหมาย
ล้มละลายของประเทศไทยจึงมีความคล้ายคลึงกับระบบกฎหมายล้มละลายของอังกฤษ66
พระราชบัญ ญัติล้มละลายของไทยมีการแก้ไขหลายครัง้ ซึ่งนับถึงปั จจุบนั มีการแก้ไข
มาแล้วถึง 9 ฉบับ (ดูตารางที่ 1 ซึ่งแสดงพัฒนาการทางกฎหมายล้มละลายของไทยข้างต้น )
โดยฉบับที่ 1 – 8 ยังปรากฏถ้อยคาคาว่า “หนี้สนิ ล้นพ้นตัว” อยูซ่ ง่ึ เป็ นการตัง้ สันนิษฐานเบือ้ งต้น
ให้แก่ลูกหนี้ว่ามีหนี้สนิ แล้วไม่ชาระ และสาหรับฉบับที่ 9 พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็ นฉบับที่ใช้บงั คับอยู่
ในปั จจุบนั ใช้ค าว่า “ไม่อยู่ในสถานะที่จะชาระหนี้ได้” แทนคาว่า “หนี้สนิ ล้นพ้นตัว ” และจาก
ตารางที่ 1 ข้างต้น จะพบว่าระบบกฎหมายล้มละลายของไทยในช่วงแรกได้รบั อิทธิพลมาจาก
กฎหมายของอังกฤษโดยเฉพาะฉบับแรกถึงฉบับทีส่ าม ทาให้ระบบกฎหมายล้มละลายของไทย
ในช่วงแรกจึงไม่ค่อยเปิ ดโอกาสให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้สนิ หรือเริม่ การเริม่ ต้นใหม่อย่างระบบ
ปั จจุบนั การหลุดพ้นจากหนี้สนิ จึงมีช่องทางอยู่ไม่มากนักภายใต้ระบบกฎหมายล้มละลายในช่วง
แรกเริม่ ของไทย เช่น การประนอมหนี้ก่อนการล้มละลาย67 การประนอมหนี้ภายหลังล้มละลาย68
การปลดจากล้มละลาย 69 ระบบกฎหมายล้มละลายของไทยในระยะแรกเริม่ ที่ไม่ค่อยเปิ ดช่องให้
ลูกหนี้ได้รบั การแก้ไขโดยเฉพาะในการแก้ไขพระราชบัญญัตลิ ้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541
และพระราชบัญ ญัติล้ม ละลาย (ฉบับ ที่ 5) พ.ศ. 2542 มีก ารน าเอาหลัก การเรื่อ ง “การฟื้ นฟู
กิจการของลูก หนี้ ” มาปรับ ใช้เ ป็ น กฎหมายภายในตามแนวทางของสหรัฐ อเมริก าซึ่งนับ ว่ า
เป็ น จุดเริม่ ของการน าหลัก การของระบบกฎหมายล้มละลายสหรัฐ อเมริกามาผสมผสานกับ
กฎหมายล้มละลายของประเทศอังกฤษเป็ นกฎหมายของไทยจนถึงปั จจุบนั
3.2.2 ระบบกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยช่วงที่ได้รบั อิ ทธิ พลจาก
สหรัฐอเมริ กา
ระบบกฎหมายล้ ม ละลายของไทยช่ ว งที่ ไ ด้ ร ับ อิ ท ธิพ ลจากระบบกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกาเริม่ ตัง้ แต่ พระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 เป็ นต้นมา มีการแก้ไข
เพิม่ เติมเรื่องกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้ นฟูกจิ การของลูกหนี้ไว้ในหมวด 3/1 (มาตรา 90/1
ถึงมาตรา 90/90) นับว่าเป็ นการเปิ ดโอกาสให้บริษทั ฯ ทีม่ หี นี้ส ินล้นพ้นตัวสามารถฟื้ นฟู กจิ การ

66.
67.
68.
69.

ดูบทที่ 2.
มาตรา 45 – 60 แห่งพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย พุทธศักราช 2483.
มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย พุทธศักราช 2483.
มาตรา 135 – 138 แห่งพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย พุทธศักราช 2483.
33

และเริม่ ต้นใหม่ได้อีกครัง้ ทัง้ นี้ จะต้องเป็ นหนี้ท่ไี ม่น้อยกว่าสิบล้านบาทและเจ้าหนี้ยนิ ยอมให้
ฟื้ นฟูกจิ การดังกล่าวได้70
ต่อมาในการแก้ไขฉบับที่ 5 พ.ศ. 2542 ยังได้เพิม่ เติมหลักการเรือ่ งการฟื้ นฟูกจิ การของ
ลูกหนี้บางประการและหลัก การเรื่องการล้มละลายบางอย่าง อาทิ การเพิกถอนการโอนหรือ
การกระทาของลูกหนี้ (ดูตารางที่ 1) ภายใต้พระราชบัญ ญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542
ได้ตดั บทบัญ ญัติมาตรา 114 ซึ่งเป็ นเรื่องการให้ความเป็ นธรรมแก่ผู้รบั โอนโดยสุจริตและเสีย
ค่ าตอบแทนทรัพ ย์ส ิน ที่ลูก หนี้ ได้โอนออกไปอย่างสิ้นเชิง 71 เรื่อ งการฟื้ นฟู กิจการของลูกหนี้
เป็ นเรื่อ งที่ ใ หม่ เ ช่ น เดี ย วกั บ กฎหมายหลาย ๆ สาขาของประเทศไทย 72 ฉะนั ้น จึง เกิ ด
ข้อ วิพ ากษ์ ว ิจารณ์ อ ย่างมาก โดยเฉพาะมาตรา 35 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติ
ล้มละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 บัญญัตวิ ่า
บรรดาคดีลม้ ละลายทีศ่ าลมีคาพิพากษาให้ลกู หนี้ซงึ ่ เป็ นบุคคลธรรมดาเป็ นบุคคลล้มละลาย
และหนี้อนั เป็ นมูลเหตุ ทฟี ่ ้ องล้มละลายไม่มีลกั ษณะเป็ นทุจริตให้ลูกหนี้พ้นจากการเป็ น
บุคคลล้มละลายเมือ่ ครบสามปี นับแต่วนั ทีม่ คี าพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย และให้นา
บทบัญญัตมิ าตรา 76 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย พุทธศักราช 2483 มา
ใช้บงั คับโดยอนุโลม

หลัก การตามมาตรา 35 ดังกล่าวเป็ นหลักการที่ให้ลูกหนี้ส ามารถหลุดพ้นจากหนี้ส ิน
โดยอัต โนมัติเมื่อ ครบสามปี เป็ น หลัก การที่ป รากฏในกฎหมายล้ม ละลายของประเทศไทย
เป็ นครัง้ แรกซึ่งกรณีน้ีแตกต่างจากการประนอมหนี้ การปลดจากการล้มละลายหรือการยกเลิก
ล้มละลายทีป่ รากฏในกฎหมายเดิม
อิทธิพลของกฎหมายล้มละลายสหรัฐอเมริกายังส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของศาลและ
การด าเนิ นกระบวนพิจารณาคดีล้มละลายของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิด การปฏิรูประบบ
กฎหมายล้ม ละลายที่ส าคัญ ด้ว ยการจัด ตัง้ ศาลล้มละลายกลางภายใต้พ ระราชบัญ ญัติจดั ตัง้
ศาลล้มละลายและพิจารณาคดีลม้ ละลาย พ.ศ. 2542

70.
71.
72.

มาตรา 90/1 – 90/4 แห่งพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541.
ดู พระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542.
ลักษณะเช่น เดีย วกับ เรื่องกฎหมายทรัพ ย์สนิ ทางปั ญ ญา ซึ่งเริ่มมีวิวฒ
ั นาการอย่างจริงจังตัง้ แต่
ประเทศไทยได้เข้าเป็ นสมาชิกองค์การการค้าโลกในปี ค.ศ. 1995 มีการแก้ไขกฎหมายหลายฉบับ
และตรากฎหมายขึน้ ใหม่เพื่ออนุ วตั กิ ารตามพันธกรณีภายใต้ขอ้ ตกลงทางการค้าทีเ่ กีย่ วกับสิทธิใน
ทรัพ ย์สิน ทางปั ญ ญา (TRIPS Agreement) ดู ปวริศ ร เลิศ ธรรมเทวี, ความรู้เกีย่ วกับ กฎหมาย
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์วญ
ิ ญูชน, 2559) บทที่ 2.
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ระบบกฎหมายล้ ม ละลายของไทยมีก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม อี ก 4 ครัง้ จนถึ ง ปั จจุ บ ั น
มีก ารเพิ่ม เติม บทบัญ ญัติบ างประการให้เหมาะสมกับ สภาพการณ์ ท างเศรษ ฐกิจและสังคม
ในปั จจุบนั โดยเฉพาะพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 ซึง่ เป็ นฉบับปั จจุบนั ทีใ่ ช้
บังคับอยู่ในช่วงที่ดาเนินการวิจยั ในครัง้ นี้ โดยได้เพิม่ เติมหลักการเกี่ยวกับการฟื้ นฟูกจิ การของ
ลูกหนี้ทเ่ี ป็ นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือธุรกิจ “SMEs” เข้าไว้ในกฎหมายล้มละลาย73
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการรับ เอาหลักการของกฎหมายล้มละลายสหรัฐ อเมริกาที่เคยตกหล่น ไว้
ตัง้ แต่ฉบับที่ 4 พ.ศ. 254174 และฉบับที่ 5 พ.ศ. 254275 ดังกล่าวข้างต้น

3.3

ปัญหาและข้อจากัดของระบบกฎหมายไทยในการบังคับคดีล้มละลาย

ดังได้กล่าวข้างต้นว่า การแก้ไขปั ญหาการล้มละลายเป็ น ประเด็นที่สาคัญประการหนึ่ง
ซึ่ง เกี่ย วข้อ งกับ การสร้างบรรยากาศในการลงทุ น และเป็ น ตัว ชี้ว ัด ที่จ ดั ท าโดยธนาคารโลก
เกี่ยวกับความยากง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจ โดยตัวชีว้ ดั ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
ในการแก้ไขปั ญ หาการล้มละลายดังกล่ าว คือ อัต ราการได้รบั ชาระหนี้ค ืนของบรรดาเจ้าหนี้
ย่อมต้องอาศัยกลไกในการติดตามหนี้สนิ ที่มปี ระสิทธิภาพและความสามารถในการรวบรวม
ทรัพย์สนิ ลูกหนี้ของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ ฉะนัน้ การเพิม่ ขีดสามารถดังกล่าวจึงเป็ นเรื่อง
สาคัญ ประเด็นทีต่ อ้ งพิจารณาต่อไป คือ ปั จจัยทีเ่ ป็ นปั ญหาของระบบการติดตามและตรวจสอบ
ทรัพ ย์ ส ิ น อั น ส่ ง ผลต่ อ ความสามารถในการด าเนิ น งานของเจ้ า พนั ก งานพิ ท ั ก ษ์ ท รัพ ย์
ซึง่ มีประเด็นปั ญหาอย่างน้อยห้าประการดังต่อไปนี้
3.3.1 ปั ญหาเกีย่ วกับบทบัญญัตขิ องกฎหมายล้มละลาย
3.3.2 ข้อจากัดเรื่องมาตรการและวิธกี ารในการป้ องปรามลูกหนี้ภายใต้ระบบกฎหมาย
ล้มละลายของไทย
3.3.3 ปั ญหาเกีย่ วกับกระบวนการในการบังคับคดีลม้ ละลาย
3.3.4 ประเด็นเกีย่ วกับองค์กรทีบ่ งั คับใช้กฎหมาย
3.3.5 ความสามารถของบุคลากรในการบังคับคดีลม้ ละลาย และความสัมพันธ์กบั
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์สนิ ของ
บุคคลล้มละลาย

73.
74.
75.

พระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559.
พระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541.
พระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542.
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3.3.1 ปัญหาบทบัญญัติของกฎหมายล้มละลาย
ปั ญหาสาคัญทีล่ ดทอนประสิทธิภาพในการรวบรวมทรัพย์สนิ เพื่อนามาชาระหนี้คนื ให้แก่
เจ้าหนี้ คือ ข้อจากัดของบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัติล้มละลายซึ่งมิได้ให้อานาจที่ชดั เจนแก่
เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ และหน้าทีข่ องลูกหนี้ตามกฎหมายล้มละลาย
(1)

อานาจของเจ้าพนักงานพิ ทกั ษ์ทรัพย์

อานาจของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ปรากฏในหมวด 4 เรื่อง “วิธจี ดั การทรัพย์สนิ ของ
ลูกหนี้” ส่วนที่ 4 “การรวบรวมและจาหน่ ายทรัพย์สนิ ” (มาตรา 117 ถึง 123)76 โดยมาตรา 117
กล่าวถึงแนวทางการรวบรวมทรัพย์สนิ ลูกหนี้ของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ และให้อานาจแก่
เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ ไว้อย่างชัดเจนว่า
เมือ่ ศาลได้มีค าสังพิ
่ ท ัก ษ์ ท รัพ ย์ข องลูก หนี้ แ ล้ว ศาลหรือ เจ้าพนัก งานพิท ัก ษ์ ท รัพ ย์
มีอานาจออกหมายเรียกลูกหนี้ คู่ สมรสของลูกหนี้ หรือบุคคลหนึง่ บุคคลใดซึง่ ได้ความ
หรือสงสัยว่ามีทรัพย์สนิ ของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง หรือเชือ่ ว่าเป็ นหนี้ลกู หนี้ หรือเห็นว่า
สามารถแจ้งข้อความเกีย่ วกับกิจการหรือทรัพย์สนิ ของลูกหนี้มาไต่สวน หรือสอบสวน
และมีอ านาจสังให้
่ บุ ค คลนัน้ ๆ ส่งเอกสารหรือ วัต ถุ พ ยานซึง่ อยู่ในความยึด ถือ หรือ
อานาจของผูน้ นั ้ อันเกีย่ วกับกิจการหรือทรัพย์สนิ ของลูกหนี้
ถ้าบุ ค คลนัน้ จงใจขัด ขืน หมายเรีย กหรือ ค าสัง่ ศาลมีอ านาจออกหมายจับ บุ ค คลนั น้
มาขังไว้จนกว่าจะได้ปฏิบตั ติ ามคาสังศาลหรื
่
อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์

จะเห็นได้ว่า การได้มาซึ่งทรัพ ย์ส ินของลูกหนี้เกิดขึ้นด้วยวิธ ีการใช้บุค คลเข้าทาการ
ตรวจสอบทัง้ จากเอกสารธุรกรรมทางการเงิน ทางทรัพย์สนิ หรือการโอนเปลีย่ นแปลงกรรมสิทธิ ์
ในทรัพ ย์ ส ิน ของลู ก หนี้ ฉะนั ้น การทราบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ทรัพ ย์ ส ิน ของลู ก หนี้ จ ึง ได้ จ าก
การสอบถามลูกหนี้ ซึ่งในความเป็ นจริงบุคคลล้มละลายเป็ นผู้ท่มี หี นี้สนิ และไม่ชาระหนี้อยู่แล้ว
ย่อมมีพ ฤติการณ์ ปิดบัง ไม่เปิ ดเผยข้อความจริงเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ของตนเป็ นลักษณะทัวไป
่
ความจริงทีจ่ ะได้รบั จากลูกหนี้ยอ่ มเป็ นเรือ่ งยากทีจ่ ะได้รบั ผลในทางปฏิบตั ิ
นอกเหนื อ จากมาตรา 117 ยังมีม าตรา 118 ซึ่งให้อ านาจเจ้าพนัก งานพิท ัก ษ์ ท รัพ ย์
ในการขอให้ศาลบังคับให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อชาระเงินหรือ
ส่งมอบทรัพ ย์ส ินได้ มาตรา 118 บัญ ญัติไว้ว่า “เมื่อ เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์มคี าขอ ศาลมี
76.

มาตรา 117 – 123 แห่งพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย พุทธศักราช 2483.
36

อานาจบังคับให้บุคคลที่รบั ว่าเป็ นหนี้ลู กหนี้ หรือรับว่ามีทรัพย์สนิ ของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง
ชาระเงินหรือส่งมอบทรัพ ย์สนิ แก่เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ภายในกาหนดเวลาตามที่ สมควร
หากไม่ป ฏิบ ัติ เจ้าพนัก งานพิท ักษ์ ท รัพ ย์อ าจมีค าขอให้ ศ าลออกหมายบังคับ เสมือ นหนึ่งว่า
บุคคลนัน้ เป็ นลูกหนี้ตามคาพิพากษา”77 หรือมาตรา 119 ให้อานาจเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์
สอบถามกรณีเมื่อปรากฏว่าลูกหนี้มสี ทิ ธิเรียกร้องให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดชาระเงิน หรือส่งมอบ
ทรัพย์สนิ แก่ลกู หนี้ ให้เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์แจ้งความเป็ นหนังสือไปยังบุคคลนัน้ ดาเนินการ
ช าระเงิน หรือ ส่ ง มอบทรัพ ย์ส ิน ตามจ านวนที่ได้ แ จ้ง ไปและให้ แ จ้งไปด้ว ยว่ า ถ้ า จะปฏิเสธ
ให้ แ สดงเหตุ ผ ลประกอบข้อ ปฏิเ สธเป็ นหนั ง สือ มายัง เจ้า พนั ก งานพิ ท ัก ษ์ ท รัพ ย์ ภายใน
กาหนดเวลาสิบสีว่ นั นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งความ มิฉะนัน้ จะถือว่าเป็ นหนี้กองทรัพย์สนิ ของลูกหนี้
อยูต่ ามจานวนทีแ่ จ้งไปเป็ นการเด็ดขาด78
ดูเหมือนว่าอานาจของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์จะถูกจากัดอยู่เฉพาะอานาจในการถาม
เพื่ อ การรวบรวมทรัพ ย์ส ิน ของลู ก หนี้ กรณี น้ี ต้ อ งชมผู้ ร่า งกฎหมายล้ ม ละลายที่แ สดงถึ ง
ความระมัดระวังในการใช้ถ้อยคาของบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายที่จากัดกรอบและขอบเขตอานาจ
ของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพ ย์มใิ ห้มมี ากจนเกินไปจนอาจลุแก่ อานาจ อย่างไรก็ตาม อานาจ
ดังกล่าวของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์มขี อ้ จากัดจนเกินไป อานาจของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
มีแ ต่ เฉพาะการรวบรวม เจ้าพนัก งานพิท ัก ษ์ ท รัพ ย์ไม่ม ีอ านาจในการค้น สืบ เสาะ แสวงหา
เหมือนอย่างของเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา อาทิ เจ้าพนักงาน
ของสานัก งานคณะกรรมการป้ อ งกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ (ป.ป.ช.) สานักงาน
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สานักงานป้ องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน (ปปง.) 79 หรือ เจ้ า พนั ก งานของกรมศุ ล กากร เหตุ ท่ี เ ป็ นเช่ น นี้ อ าจเป็ นเพร าะ
คดีล้มละลายของไทยถือ ว่าเป็ นคดีความแพ่ง และเมื่อ เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ไม่มอี านาจ
ในการสืบค้นตามกฎหมาย ย่อมกระทบกระเทือนต่อประสิทธิภาพในการติดตามและรวบรวม
ทรัพ ย์ส ิน เพื่อ น ามาจัด การและช าระหนี้ ค ืน แก่ เจ้า หนี้ กรณี น้ี จ ึง ควรที่จ ะพิจ ารณาทบทวน
บทบัญญัตกิ ฎหมายที่ให้อานาจเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ และวิเคราะห์อานาจหน้าทีข่ องบรรดา
เจ้าพนักงานของหน่ วยงานดังกล่าวเพื่อเป็ นกรณีศกึ ษาอันจะได้กล่าวต่อไป

77.
78.
79.

มาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย พุทธศักราช 2483.
มาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย พุทธศักราช 2483.
บทที่ 5 วิเคราะห์แนวปฏิบตั ใิ นการสืบค้นทรัพย์สนิ ของหน่ วยงาน อาทิ ป.ป.ช., ปปง., ป.ป.ส. และ
กรมสรรพากรของประเทศไทย.
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(2)

หน้ าที่ของลูกหนี้ ตามกฎหมาย

นอกเหนื อ จากอ านาจของเจ้าพนั ก งานพิท ัก ษ์ ท รัพ ย์ ปั ญ หาส าคัญ อีก ประการของ
กฎหมายล้ ม ละลายของไทย คือ การก าหนดหน้ า ที่ข องลู ก หนี้ (Debtor’s Obligations) ซึ่ง
ปรากฏอยูห่ ลายมาตราภายใต้พระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย โดยเฉพาะส่วนที่ 9 “การควบคุมตัวและ
ทรัพย์สนิ ของลูกหนี้และการจากัดสิทธิ”80
มาตรา 64 ก าหนดหน้ าที่ของลูกหนี้ โดยบัญ ญัติว่า “ลูกหนี้ซ่ึงถู กพิท ักษ์ ท รัพ ย์แล้ว
ต้ อ งไปในการประชุ ม เจ้า หนี้ ทุ ก ครัง้ และตอบค าถามของเจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รัพ ย์81
กรรมการเจ้าหนี้หรือเจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับกิจการทรัพย์สนิ หรือหุ้นส่วนของตน
และต้อ งกระท าการอัน เกี่ย วกับ กิจการและทรัพ ย์ส ิน หรือ การที่จะแบ่ งทรัพ ย์ส ิน ในระหว่ าง
เจ้าหนี้ทงั ้ หลาย ตามที่เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์หรือผู้จดั การทรัพย์จะสังโดยมี
่
เหตุอนั สมควร
หรือตามทีไ่ ด้บญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตนิ ้ี หรือตามทีศ่ าลจะได้มคี าสังให้
่ กระทา”82
จะเห็นได้ว่า ลูกหนี้มหี น้าที่ท่จี ะต้องไปในการประชุมเจ้าหนี้ทุกครัง้ ที่มกี ารประชุ มและ
มีหน้าทีท่ จ่ี ะต้องตอบคาถามของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ นอกเหนือจากมาตรา 64 บทบัญญัติ
มาตรา 65 ยังวางกรอบหน้ าที่ของลูกหนี้เพื่อเติมไว้ว่าลูกหนี้มหี น้าที่ต้องเป็ นธุระช่วยโดยเต็ม
ความสามารถในการการจ าหน่ า ยทรัพ ย์ส ิน และในการแบ่ งทรัพ ย์ส ิน ให้ กับ ระหว่ างเจ้าหนี้
ทัง้ หลายเมือ่ ศาลพิพากษาให้ลม้ ละลายแล้ว
ดังได้กล่าวข้างต้นแล้วว่า ในความเป็ นจริงไม่ มลี ูกหนี้ผใู้ ดเต็มใจในการเป็ นธุระช่วยหรือ
ตอบคาถามที่เป็ นประโยชน์ ต่อการยึดทรัพย์สนิ ของตนเอง ฉะนัน้ จึงมีประเด็นต้องพิจารณา
ต่อไปว่ามาตรการในการป้ องปรามและบังคับลูกหนี้ รวมทัง้ บทลงโทษแก่ลกู หนี้มกี ารวางหลักไว้
ว่าอย่างไร
3.3.2 ข้อจากัดเรื่องมาตรการและวิ ธีการในการป้ องปรามลูกหนี้ ภายใต้ ระบบ
กฎหมายล้มละลายของไทย
ปั ญ หาส าคัญ ประการที่ส องที่ส่ งต่ อ ประสิท ธิภ าพต่ อ กระบวนการรวบรวมทรัพ ย์ส ิน
เกี่ยวข้องกับข้อจากัดของมาตรการในการป้ องปรามลูกหนี้ท่ปี กปิ ดหรือไม่เปิ ดเผยข้อความจริง
80.
81.
82.

ส่วนที่ 9 “การควบคุมตัวและทรัพย์สนิ ของลูกหนี้และการจากัดสิทธิ” แห่งพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย
พุทธศักราช 2483.
ในการดาเนินงานของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์จะมีแบบฟอร์ม (คาให้การลูกหนี้หรือพยาน) ทีม่ ชี ุด
คาถามให้ลกู หนี้ตอบคาถามเบือ้ งต้น.
มาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย พุทธศักราช 2483.
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ว่ามีทรัพ ย์สนิ อยู่ท่ใี ดบ้าง กรณีน้ีเป็ นปั ญ หาสืบเนื่องมาจากข้อจากัดของบทบัญ ญัติกฎหมาย
ล้ม ละลายของไทยเช่น กัน ในความเป็ นจริงลูก หนี้ ย่อ มปกปิ ดทรัพ ย์ส ินไม่ เปิ ดเผยความจริง
เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ที่ครอบครองไว้ หรืออาจมีการโอนทรัพย์สนิ ของตนเองไปให้บุคคลภายนอก
ก่อนที่จะถูกพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด กรณีน้ีจงึ ต้องพิจารณาว่า (1) ระบบกฎหมายล้มละลายของ
ไทยมีการบัญญัติเรื่อง “การเพิกถอนการฉ้อฉล” ไว้มากน้อยเพียงใด และ (2) บทกาหนดโทษ
ในทางอาญามีความเหมาะสมในการป้ องปรามลูกหนี้ทเ่ี หมาะสมหรือไม่
(1)

การเพิ กถอนการฉ้ อฉล

สาหรับกรณีท่ลี ูกหนี้ปกปิ ดทรัพย์สนิ หรือไม่เปิ ดเผยข้อความจริงที่ควรแจ้งให้ทราบว่า
มี ท รัพ ย์ ส ิ น อ ยู่ ท่ี ใดห รื อ ลู ก ห นี้ มี ก ารโอน ท รัพ ย์ ส ิ น ไป ให้ บุ ค คลภ ายน อก ก่ อน ที่ ต น
จะถูกพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด กฎหมายล้มละลายมีการบัญญัตริ องรับถึงการเพิกถอนกลการฉ้อฉล
ในส่วนที่ 3 เรือ่ ง “ผลของการล้มละลายเกีย่ วกับกิจการทีไ่ ด้กระทาไปแล้ว” (มาตรา 113–116)83
การเพิกถอนการฉ้อฉลในคดีล้มละลายจาเป็ นต้องร้องขอต่อศาลและต้องอาศัยอานาจ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามมาตรา 113 ซึ่งบัญญัตวิ ่า “การขอให้ศาลเพิกถอน
การฉ้ อ ฉลตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์นั ้น ให้เจ้าพนั ก งานพิท ัก ษ์ ท รัพ ย์ข อได้
โดยท าเป็ นค าร้อ ง” และถ้ า เกิด ขึ้น ภายในระยะเวลาหนึ่ งปี ก่ อ นมีก ารขอให้ ล้ม ละลายและ
ภายหลังนัน้ หรือ เป็ นการท าให้โดยเสน่ ห า หรือ เป็ นการที่ลูกหนี้ได้รบั ค่ าตอบแทนน้ อ ยเกิน
สมควร ให้ส นั นิษ ฐานไว้ก่ อนว่าเป็ นการกระทาที่ลูกหนี้และผู้ท่ไี ด้ล าภงอกแต่ การนัน้ รู้อ ยู่ว่า
เป็ นทางให้ เ จ้า หนี้ ต้ อ งเสีย เปรีย บ (มาตรา 114) หรือ มาตรา 115 ซึ่ง บัญ ญั ติว่ า “การโอน
ทรัพย์สนิ หรือการกระทาใด ๆ ซึ่งลูกหนี้ได้กระทา หรือยินยอมให้กระทาในระหว่างระยะเวลา
สามเดือ นก่ อ นมีก ารขอให้ล้ม ละลายและภายหลังนัน้ โดยมุ่งหมายให้เจ้าหนี้ ค นหนึ่ งคนใด
ได้เปรียบแก่ เจ้าหนี้อ่นื ถ้าเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์มคี าขอโดยทาเป็ นค าร้อง ศาลมีอ านาจ
สังเพิ
่ กถอนการโอนหรือการกระทานัน้ ได้” และถ้าเจ้าหนี้ผไู้ ด้เปรียบเป็ นบุคคลภายในของลูกหนี้
ศาลมีอ านาจในการสัง่ เพิก ถอนการโอน หรือ การกระท าดังกล่ าวที่ได้ก ระท าขึ้น ในระหว่า ง
ระยะเวลาหนึ่งปี ก่อนทีจ่ ะมีการขอให้ลม้ ละลายและภายหลังได้ ทัง้ นี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิ
ของบุ ค คลภายนอกซึ่ ง ได้ ม าโดยสุ จ ริต และมี ค่ า ตอบแทนก่ อ นมี ก ารขอให้ ล้ ม ละลาย
(มาตรา 116)84
จะเห็น ได้ว่า กฎหมายล้มละลายมีมาตรการในการเพิกถอนการฉ้ อฉลของลูกหนี้อ ยู่
เช่นกันซึ่งต้องเป็ นการกระทาที่ทาให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบ แม้กฎหมายล้มละลายจะบัญ ญัติ
83.
84.

มาตรา 113 – 116 แห่งพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย พุทธศักราช 2483.
มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย พุทธศักราช 2483.
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เรื่องการเพิกถอนการฉ้อฉลไว้ในมาตรา 113 – 116 เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือก็ตาม แต่การกาหนด
ระยะเวลาอาจสัน้ เกินไป อันที่จริงระยะเวลาในการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายย่อ มใช้เวลา
พอสมควร และลู ก หนี้ ย่ อ มทราบดีอ ยู่แ ล้ ว ว่ า ตนเองก าลัง จะกลายเป็ นผู้ล้ม ละลาย ฉะนั ้น
ข้อ เท็จ จริงย่ อ มมีพ ฤติก ารณ์ ย กั ย้ายถ่ ายเททรัพ ย์ส ิน ไปสู่ บุ ค คลภายนอกก่ อ นระยะเวลาที่
กฎหมายจะกาหนดไว้อยูแ่ ล้ว ประเด็นนี้จงึ อาจต้องมีการทบทวนความเหมาะสมต่อไป
(2)

บทกาหนดโทษทางอาญา

มาตรการความรับผิดทางอาญาถือ ได้ว่าเป็ นปั จจัยสาคัญ ในการป้ องปรามเมื่อลูกหนี้
ให้ ก ารสอบสวนเกี่ ย วกับ กิ จ การและทรัพ ย์ส ิน อัน เป็ นเท็ จ ต่ อ เจ้า พนั ก งานพิ ท ัก ษ์ ท รัพ ย์
และดังกล่ าวข้างต้น ว่าลูก หนี้ ม ีห น้ าที่ท่ีจะต้อ งเป็ นธุ ระช่ว ยเต็มความสามารถ และต้อ งตอบ
คาถามต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์เพื่อการจัดการและแบ่งทรัพย์สนิ ซึ่งต้องพิจารณาว่าระบบ
กฎหมายล้มละลายของไทยมีบทลงโทษในทางอาญาอย่างไร
มาตรา 162 ซึ่งบัญ ญัติโทษที่จะลงแก่ ลูกหนี้อ ันมีพฤติการณ์ เป็ นเท็จต่อ เจ้าพนักงาน
พิทกั ษ์ทรัพย์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ของตนเองไว้ว่า “ลูกหนี้คนใดฝ่ าฝื นบทบัญญัติ
มาตรา 64 มาตรา 65 มาตรา 79 หรือ มาตรา 80 โดยไม่ ม ีข้อ แก้ ต ัว อัน สมควร หรือ ขัด ขืน
เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ในการปฏิบตั หิ น้าที่ตาม 16(1) มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองร้อยบาท หรือจาคุกไม่เกินสี่เดือน หรือทัง้ ปรับทัง้ จา” มาตรา 162 ดังกล่าวได้รบั การแก้ไข
ปรับปรุงโทษขึน้ ใหม่ภายใต้พระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 ซึง่ บัญญัตวิ ่า
ลูก หนี้ ค นใดฝ่ าฝื น บทบัญ ญั ติแ ห่ ง มาตรา 64 มาตรา 65 มาตรา 79 หรือ มาตรา 80
โดยไม่มขี อ้ แก้ตัวอันสมควร หรือขัดขืนเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ในการปฏิบตั ิหน้าที ่
ตามมาตรา 16(1) มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสีห่ มืน่ บาท หรือจาคุกไม่เกินสี ่
เดือน หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ

บทก าหนดโทษทางอาญาตามกฎหมายล้ ม ละลายของไทย แม้ ม ี ก ารปรับ ปรุ ง
เพื่อเพิม่ โทษให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจหลายครัง้ แล้ว ยังถือได้ว่าบทกาหนดโทษ
ทางอาญาของกฎหมายล้ ม ละลายไทยให้ ค วามปราณี (Mercy) ต่ อ ลู ก หนี้ เ ป็ นอย่ า งมาก
บทลงโทษทางอาญาตามมาตรา 162 โดยเฉพาะโทษปรับยังน้ อยกว่าโทษปรับ ของการฝ่ าฝื น
บทบัญญัตกิ ฎหมายอื่น ๆ อาทิ พระราชบัญญัตคิ ุ้มครองพันธุ์พชื พ.ศ. 2542 ซึ่งมีการกาหนด
โทษทางอาญากรณีไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย โดยมีการระวางโทษที่สูงตามบทบัญญัติมาตรา 66
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แห่ งพระราชบัญ ญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 บัญ ญัติไว้ว่า “ผู้ใดไม่ปฏิบตั ิต ามมาตรา 48
หรือมาตรา 52 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสีแ่ สนบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ”85
มาตรา 52 แห่งกฎหมายดังกล่าว เกี่ยวข้องกับการใช้ การเก็บจัดหาหรือการเพาะปลูก
พันธุ์พชื พื้นเมืองทัวไปในราชอาณาจั
่
กร ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดเก็บ จัดหาหรือรวบรวมพันธุพ์ ชื
พื้น เมืองทัว่ ไป พัน ธุ์พ ืชป่ าหรือส่ ว นหนึ่งส่ ว นใดของพันธุ์พืชดังกล่ าว เพื่ อการปรับปรุงพัน ธุ์
ศึกษา ทดลอง หรือวิจยั เพื่อประโยชน์ ทางการค้าจะต้องได้รบั อนุ ญาตจากพนักงานเจ้าหน้ าที่
และท าข้อ ตกลงแบ่ งปั น ผลประโยชน์ ....”86 จะเห็น ได้ว่ าหากไม่ ป ฏิบ ัติต ามบทบัญ ญัติแ ห่ ง
กฎหมายดังกล่าว กฎหมายมีการระวางโทษสูงไว้ท่จี าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิ นสี่แสน
บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ อะไรคือพันธุ์พชื พื้นเมืองทัวไปและเกี
่
่ยวพันกับประเด็นเรื่องกฎหมาย
ล้มละลายอย่างไร
พันธุพ์ ชื พืน้ เมืองทัวไป
่ คือพืชทุกชนิดทีป่ รากฏในราชอาณาจักรไทย และมิได้รบั การขึน้
ทะเบีย นเป็ นพัน ธุ์พ ื ช ใหม่ (New Plant Varieties) หรือ พัน ธุ์พื ช พื้ น เมือ งเฉพาะถิ่ น (Local
Domestic Plant Varieties) อาทิ พริก หรือพืชผักสวนครัว ฯลฯ 87 อาจกล่าวได้ว่า การปลูกพริก
หรือ พืช ผัก สวนครัว เพื่อ ใช้บ ริโภคภายในครอบครัว โดยมิได้ ข ออนุ ญ าต ถือ ว่ า มีค วามผิด
ตามกฎหมายคุม้ ครองพันธุพ์ ชื มาตรา 52 ประกอบมาตรา 66 ดังกล่าวข้างต้น ซึง่ โทษยังสูงกว่า
การกระทาความผิดของลูกหนี้ในเรือ่ งล้มละลาย
จากการวิเคราะห์กฎหมายตามหลักการทางเศรษฐศาสตร์ในบทที่ 2 พบว่าการกาหนด
โทษปรับ มีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ แรงจู ง ใจในการฝ่ าฝื น กฎหมาย และยัง พบว่ า กฎหมายไทย
มีการกาหนดโทษปรับอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าระดับที่เหมาะสม (Optimal Level) มากจนเกินไป88
และไม่สามารถป้ องปรามไม่ให้เกิดการฝ่ าฝืนกฎหมายซึง่ มีสาเหตุต่าง ๆ อย่างน้อยสองประการ
ดังต่อไปนี้
ประการแรก การกาหนดโทษปรับสูงสุดในกฎหมายไม่ได้คานึงถึง อัตราเงินเฟ้ อของ
ประเทศซึ่งทาให้โทษปรับที่แท้จริงเมื่อ ปรับด้ว ยอัต ราเงินเฟ้ อ แล้ว ย่อมมีค่ าลดลงตามอัต รา
ค่ า เงิน เฟ้ อ และหากปรับ ค่ า เงิน ของก าหนดโทษปรับ สู ง สุ ด ของกฎหมายแล้ว ย่ อ มพบว่ า
หากน าระดับ เงิน เฟ้ อซึ่ง ใช้ ด ัช นี ร าคาผลิต ภัณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศ (GDP deflator)
เป็ นตัวปรับค่าของเงินเฟ้ อกับการบัญญัตโิ ทษปรับตามกฎหมาย การกาหนดโทษปรับตามของ
85.
86.
87.
88.

มาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองพันธุพ์ ชื พ.ศ. 2542.
มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองพันธุพ์ ชื พ.ศ. 2542.
Pawarit Lertdhamtewe, ‘Intellectual Property Law of Plant Varieties: A Contextual Analysis’
(2015) 46 International Review of Intellectual Property and Competition Law, 386.
สมเกียรติ ตัง้ กิจวานิ ชย์ และคณะ, นิติศาสตร์ข องระบบยุติธรรมทางอาญาของไทย (สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2554) 221.
41

กฎหมายไทยสมควรได้รบั การเพิม่ โทษปรับสูงขึน้ อีก 8 เท่า ฉะนัน้ โทษในกฎหมายล้มละลาย
ตามมาตรา 162 จากโทษ 40,000 บาท ควรปรับเป็ น 320,000 บาท
ประการที่ ส อง การก าหนดโทษปรับ ในขัน้ ตอนของนิ ติบ ัญ ญั ติม ิไ ด้ พิ จ ารณาถึ ง
ความน่ าจะเป็ นในการดาเนินคดีเอาผิดกับผูฝ้ ่ าฝืน ฉะนัน้ จึงส่งผลต่อการกาหนดโทษปรับสูงสุด
ตามกฎหมายที่ทาให้อยู่ในระดับที่ต่ ากว่าระดับเหมาะสม และไม่สามารถป้ องปรามการละเมิด
กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีน้ีเห็นได้ว่าโทษปรับในกฎหมายล้มละลายไม่มหี ลักการ
วิเคราะห์ในทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Analysis) และการคิดคานวณระดับความเหมาะสมไว้
แต่อย่างใด ซึง่ ในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ค่าปรับทีเ่ หมาะสมควรเท่ากับความเสียหายทีเ่ กิดขึน้
และหัก ออกด้ว ยความน่ าจะเป็ น ในการด าเนิ น คดีกับ ผู้ฝ่ าฝื น ในทางปฏิบ ัติค วามเป็ น ไปได้
ในการดาเนินคดีกบั ผูฝ้ ่ าฝืนย่อมไม่สงู นัก เนื่องจากไม่คุม้ กับค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการ
นอกเหนือจากปั จจัยดังกล่าวทัง้ สองประการ การกาหนดโทษตามกฎหมายล้มละลาย
ของไทยในลักษณะดังกล่าวอาจเป็ นเพราะมุมมองทีม่ องว่าลูกหนี้เป็ นผูม้ หี นี้สนิ ล้นพ้นตัวอยู่แล้ว
ย่อมไม่มคี วามสามารถในการชาระหนี้ได้อกี จึงไม่ ควรกาหนดโทษดังกล่าวเนื่องจากจะเป็ นการ
สร้างภาระแก่ลกู หนี้มากจนเกินไป กรณีน้อี าจกล่าวได้ว่าลักษณะสาคัญของการกาหนดโทษปรับ
คือการป้ องปรามการกระทาความผิด ฉะนัน้ หากการกาหนดโทษปรับสูงสุดตามกฎหมายมิได้
คานึงถึงความน่ าจะเป็ นในการดาเนินคดี โทษปรับทีก่ าหนดขึน้ นัน้ ย่อมต่ ากว่าระดับทีเ่ หมาะสม
และท าให้โทษปรับ ไม่ส ามารถป้ อ งปรามการกระท าความผิด ได้อ ย่างแท้จ ริง ประเด็น เรื่อ ง
การกาหนดบทลงโทษโดยเฉพาะโทษปรับจึงเป็ นอีกประเด็นที่เป็ นปั ญ หาของระบบกฎหมาย
ล้มละลายและจาเป็ นต้องพิจารณาทบทวนเพื่อการแก้ไขต่อไป
3.3.3 ปัญหาเชิ งกระบวนการและกลไกในการบังคับคดีล้มละลาย
ดังได้ก ล่ าวข้างต้น ว่า หนึ่งในพันธกิจสาคัญ ของกรมบังคับ คดี คือ การรวบรวมและ
จัดการทรัพย์สนิ ของบุคคลล้มละลายเพื่อนาไปสู่การแปรสภาพทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ให้เป็ นเงิน
เพื่อชาระคืนแก่เจ้าหนี้ ในการก้าวไปสู่เป้ าหมายดังกล่าว จาเป็ นต้องอาศัยระบบโครงสร้างที่ม ี
ข้อมูลและกลไกทีด่ ซี ง่ึ จะช่วยสนับสนุนการสืบค้นทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ส่งผลต่อการพิทกั ษ์ทรัพย์ลกู หนี้และนาไปสู่การแปรสภาพทรัพย์สนิ ลูกหนี้เพื่อชาระหนี้ต่อไปได้
สรุปขัน้ ตอนในการรวบรวมและจัดการทรัพย์สนิ ของบุคคลล้มละลายได้เป็ น 3 ขัน้ ตอน
ดังทีป่ รากฏในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1. กลไกการรวบรวมและจัดการสิ นทรัพย์ของบุคคลล้มละลาย
พิทกั ษ์ทรัพย์ของลูกหนี้

สืบค้นทรัพย์สนิ ของลูกหนี้

แปรสภาพทรัพย์สนิ ให้เป็ นเงินเพื่อชาระหนี้แก่เจ้าหนี้

เมือ่ มีการพิทกั ษ์ทรัพย์ลูกหนี้ตามภาพที่ 1. แล้ว กระบวนการสาคัญย่อมเข้าสู่การสืบค้น
ข้อมูลแหล่ งทรัพ ย์ส ินของลูก หนี้เพื่อ นามาแปรสภาพทรัพย์สนิ ให้เป็ นเงินและชาระหนี้คนื แก่
บรรดาเจ้าหนี้ ความสามารถในการสืบค้นทรัพย์สนิ จึงสะท้อนให้เห็นถึงอัตราการได้รบั ชาระหนี้
คืนแก่เจ้าหนี้ ซึง่ ในทางปฏิบตั ิ การได้มาซึง่ ข้อมูลของทรัพย์สนิ ของลูกหนี้เกิดขึน้ โดยวิธกี าร “ใช้
บุคคลเข้าตรวจสอบ” เอกสารต่าง ๆ อาทิ เอกสารธุรกรรมทางการเงิน เอกสารการถือครอง
ทรัพย์สนิ การโอนเปลีย่ นกรรมสิทธิ ์ในทรัพย์สนิ อาจกล่าวได้ว่า ลูกหนี้สามารถปกปิ ด ซ่อนเร้น
หรือไม่แจ้งให้ทราบซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ได้ ทาให้การสืบค้นเพื่อตามหาและ
รวบรวมทรัพย์สนิ เป็ นไปได้อย่างลาบาก ส่งผลให้ประเทศไทยมีอตั ราการรับชาระหนี้คนื อยู่ใน
อัตราทีต่ ่า
(1)

วิ ธีการสืบค้นทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายของไทยในปัจจุบนั

เมือ่ มองย้อนกลับมาทีก่ ลไกที่ใช้ในการรวบรวมและจัดการสินทรัพย์ของบุคคลล้มละลาย
ในปั จ จุ บ ัน นั น้ การได้ม าซึ่งข้อ มูล ของสิ น ทรัพ ย์ข องลู ก หนี้ เกิด ขึ้น โดยวิธ ี ก ารใช้ บุ ค คลเข้า
ตรวจสอบจากเอกสารธุ รกรรมทางการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ซึ่งข้อ มูล เหล่ านี้ท างกรมบังคับคดี
อาจจะได้มาจากตัวลูกหนี้แจ้งเองส่วนหนึ่งตามความเป็ นจริง แต่สาหรับลูกหนี้ทม่ี คี วามสามารถ
ทางธุรกิจและทราบว่าตนเองอาจจะถูก ฟ้ องล้มละลาย ก็จะทาการแปรรูปและปกปิ ดทรัพย์สนิ
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หรือถ่ายโอนไปให้กบั บุคคลอื่นที่สนิ ทถือครองไว้ ซึ่งทาให้การสืบค้นเพื่อตามหาและรวบรวม
ทรัพ ย์ส ิน นั น้ เป็ น ไปได้อ ย่า งล าบาก หรือ ใช้เวลาในการตามสืบ ค้น เป็ น เวลานานเนื่ อ งจาก
เจ้าพนัก งานพิทกั ษ์ท รัพ ย์ของกรมบังคับคดีจะต้อ งประสานกับ องค์กรและหน่ ว ยงานต่ าง ๆ
ทัง้ ภาครัฐ และเอกชน เช่ น ธนาคาร สถาบัน การเงิน และกรมที่ ดิน เพื่ อ ที่ จ ะสืบ ทรัพ ย์
ที่ม ีก ารถู ก โอนถ่ า ยไปก่ อ นหน้ า การกระท าดัง กล่ า วของลู ก หนี้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ภาพรวม
ของกระบวนการบังคับคดีลม้ ละลายเป็ นอย่างมาก
เมื่อ พิจ ารณาถึงบทบาทและความก้า วหน้ าของเทคโนโลยีใ นปั จ จุบ ัน จะเห็น ได้ว่ า
อุ ป กรณ์ ท่ี เ ก็ บ ข้อ มู ล ของคอมพิ ว เตอร์ม ีร าคาถู ก ลงอย่ า งมากซึ่ง สนั บ สนุ น ความต้ อ งการ
ขององค์กรต่าง ๆ ทีจ่ ะให้มกี ารเก็บและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพิม่ ขึน้ ได้อย่างชัดเจน นอกจากนัน้
การเข้าถึงข้อมูลนัน้ มีก ารถู กปรับปรุงให้ง่ายขึ้นเป็ นอย่างมากด้วย ยกตัวอย่างเว็บไซต์ช่อื ดัง
อย่าง Google ทีอ่ านวยความสะดวกให้ทงั ้ ผูบ้ ริโภคและองค์กรต่าง ๆ สามารถค้นหาหรือสืบค้น
ข้อมูลในโลกนี้ได้อย่างสะดวก ซึ่งการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ทาให้องค์กรต่าง ๆ
ต้องปรับตัวอย่างมากทัง้ ในเชิงของการเก็บข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล ดัง ตัวอย่างต่อไปนี้
 ธนาคารและสถาบัน การเงิน มีก ารเก็บ ข้อ มูล ว่าลูก ค้ารายใดมีการใช้บริการและ
ผลิต ภัณ ฑ์ใดของธนาคารอยู่บ้าง เช่น นาย ก. มีเงิน ฝาก มีการกู้เงิน มีก ารซื้อ
กองทุ น และกรมธรรม์ป ระกัน ชีว ิต กับ ทางธนาคาร เป็ น ต้ น นอกจากนั น้ ยัง มี
การเก็ บ ข้ อ มู ล ที่เ รีย กว่ า “ความสัม พัน ธ์ ข องลู ก ค้ า กับ บุ ค คลอ้ า งอิง ” อี ก ด้ ว ย
ยกตัวอย่างเช่น นาย ก. มีความสัมพันธ์กบั นาย ข. โดยเป็ น พี่/น้ อง และนาย ก.
มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ นาย ค. ซึ่ง เป็ นเพื่อ นร่ว มงาน การเก็บ ข้อ มูล ในลัก ษณะนี้
เพื่อที่จะใช้เป็ นข้อมูลอ้างอิงทางธุรกรรมของธนาคาร (เช่น ลูกค้ากับบุคคลอ้างอิง
เป็ นผู้กู้ร่วมในการซื้อบ้าน เป็ นผู้ค้าประกันหรือเป็ นผู้เอาผลประโยชน์ในกรมธรรม์
ประกันชีวติ ของลูกค้า เป็ นต้น) รวมทัง้ เพิม่ โอกาสในการขายบริการและผลิตภัณฑ์
อื่นให้ก ับบุค คลอ้างอิงซึ่งมีความสัมพันธ์กับลูกค้าของธนาคารได้มากขึ้นอีกด้ว ย
ข้อ มูลต่ าง ๆ ทัง้ ในด้านบริการและผลิต ภัณ ฑ์รวมถึงความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
บุ ค คลอ้างอิงนัน้ ทางธนาคารแห่ งประเทศไทยได้ให้ธ นาคารพาณิ ช ย์ส่ งข้อ มูล
ดังกล่าวให้เพื่อเก็บไว้ในฐานข้อมูลกลางของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยเช่นกัน
 กรมที่ดิน มีก ารเก็บ ข้อ มูล ที่เกี่ย วกับ ที่ดิน และอสังหาริม ทรัพ ย์ ว่ าบุ ค คลใดเป็ น
เจ้าของ นอกจากนี้ทางกรมทีด่ นิ ยังมีการนาเสนอระบบตรวจสอบราคาประเมินของ
ที่ดนิ ซึ่งผู้บริโภคสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ด้วยตนเองเพียงแค่กรอกเลขที่ โฉนด
เข้าไปในเว็บไซต์ของกรมที่ดนิ เท่านัน้ ซึ่งเป็ นการอานวยความสะดวกกับผู้บริโภค
ในด้านการเข้าถึงข้อมูลเป็ นอย่างมาก
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 ตลาดหลักทรัพย์และกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า มีการเก็บข้อมูลว่าบุคคลใดมีการถือ
หุน้ อยู่ทบ่ี ริษทั ใดและเป็ นจานวนเท่าใด เช่น นาย ก. มีการถือหุน้ ทีบ่ ริษทั ง. จานวน
ร้อยละ x เป็ นต้น นอกจากองค์กรดังกล่าว ยังมีการเก็บข้อมูลของมูลค่า ทรัพย์สนิ
และหุ้ น ส่ ว นอีก ด้ว ย ซึ่ งหุ้น นั น้ จะมีมูล ค่ า ตามราคาตลาดส าหรับ ในกรณี บ ริษัท
ในตลาดหลักทรัพย์และจะมีมลู ค่าตามทุนจดทะเบียนหรือผลประกอบการของบริษทั
สาหรับกรณีของบริษทั จากัด
เมื่อพิจารณาประเด็นการบังคับคดีลม้ ละลาย ความสาเร็จของกลไกการสืบค้นทรัพย์สนิ
ของลูกหนี้ต้องอาศัยองค์ประกอบหลักในลักษณะเดียวกับองค์กรอื่น ๆ ข้างต้น กล่าวคือ ต้องมี
ระบบเก็บข้อมูลทีด่ แี ละครบถ้วน (ข้อมูลทรัพย์สนิ ทัง้ หมดของลูกหนี้รวมถึงมูลค่าของทรัพย์สนิ
เหล่ านั น้ ) และระบบการน าข้อ มูล ไปใช้ (ซึ่ง หมายถึง การค้น หาและสืบ ค้น ข้อ มูล ที่ง่ายและ
รวดเร็วเพื่อให้การทางานของเจ้า พนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์เป็ นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว ) ดังที่
ปรากฏในภาพที่ 2
ภาพที่ 2 ส่วนประกอบสาคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิ งข้อมูล

ระบบการนาข้อมูลไปใช้
(การค้นหาและสืบค้นข้อมูลง่าย
และรวดเร็วเพื่อให้การทางาน
ของเจ้าพนักงานพิ ทกั ษ์ทรัพย์
เป็ นไปอย่างสะดวก)

ข้อมูลที่ ครบถ้วน
(ข้อมูลทรัพย์สินทัง้ หมดของ
ลูกหนี้ รวมถึงมูลค่าของ
ทรัพย์สินดังกล่าว)

หากพิจารณาโดยละเอียดจะพบว่ากระบวนการสืบค้นทรัพย์สนิ แทบจะไม่มคี วามจาเป็ น
ถ้าลูกหนี้ทุกรายยินดีทจ่ี ะแจ้งบัญชีทรัพย์สนิ ทุกอย่างต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์อย่างครบถ้วน
แต่ ในชีว ิต จริง ย่ อ มหนี ไ ม่พ้ น ว่ า ลูก หนี้ บ างส่ ว นพยายามที่จ ะปกปิ ด ถ่ า ยโอน หรือ ซุ ก ซ่ อ น
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ทรัพย์สนิ ซึ่งกรมบังคับคดีจาเป็ นจะต้องสืบทราบให้ได้ว่าลูกหนี้กลุ่มนี้มที รัพย์ สนิ หรือทาการ
ซุ ก ซ่ อ นหรือ โอนถ่ า ยสิน ทรัพ ย์ไ ปไว้ท่ีใ ดบ้ า ง ซึ่ง ในหัว ข้อ ต่ อ ไปจะได้ พิจ ารณาประเด็น นี้
โดยการพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ทงั ้ หมดว่าลูกหนี้ส ามารถซุกซ่อนหรือ โอนถ่ายทรัพย์ ส ิน
ได้ในลักษณะอย่างไรเพื่อที่จะพิจารณาว่า จะสามารถนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงข้อมูล
มาประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือหรือปรับปรุงระบบสืบค้นทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ได้ต่อไปอย่างไร
(2)

ลักษณะและความเป็ นไปได้ ในการซ่ อ นเร้นหรือโอนถ่ายทรัพ ย์สินของ
ลูกหนี้

การที่ก รมบัง คับ คดีจ ะสามารถบรรลุ เ ป้ าหมายของการสืบ ค้ น ได้ ควรจะเริ่ม ต้ น ที่
การพิจ ารณาจากรูป แบบความเป็ น ไปได้ท ัง้ หมดที่ลู ก หนี้ จ ะสามารถซุ ก ซ่ อ นหรือ โอนถ่ า ย
ทรัพย์สนิ ได้จากในระดับแนวคิด (Concept) ดังทีภ่ าพที่ 3.
ในการสร้างกลไกและกระบวนการเพื่อไปสู่การรวบรวมและจัดการทรัพย์สนิ ของบุคคล
ล้มละลายที่มปี ระสิทธิภาพจาเป็ นจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ “ลักษณะและความเป็ นไปได้
ทัง้ หมดที่ลกู หนี้ จะสามารถซุกซ่ อนหรือโอนถ่ายทรัพย์สิน” ซึง่ สรุปได้ดงั ภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 ความเป็ นไปได้สาหรับรูปแบบที่ลกู หนี้ สามารถจะซุกซ่อนหรือโอนถ่ายทรัพย์สิน
เช่น เงินฝากธนาคาร ทัง้ เงินฝากเผือ่ เรียก เงินฝากประจา
เงินลงทุน กองทุนต่าง ๆ ประกันชีวติ รวมทัง้ ตั ๋วเงิน และตราสาร
ทางการเงินอื่น ๆ สิง่ ปลูกสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และทีด่ นิ
ทรัพย์สนิ ส่วนตัวในนาม
บุคคลธรรมดา
เช่น เงินสด ทองคา เพชร งานศิลปะและของมีค่าต่าง ๆ ทีล่ กู หนี้
เก็บไว้ในทีพ่ กั อาศัย

ทรัพย์สนิ ทีอ่ ยู่ในชือ่ ของ
ลูกหนี้
ในนามนิตบิ ุคคล
(บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วน)
ทรัพย์สนิ

ทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่อยู่ในชือ่
ของลูกหนี้ (เช่น มีการ
โอนถ่ายไปให้ญาติ หรือ
คนใกล้ชดิ

ทรัพย์สนิ ส่วนตัวในนาม
บุคคลธรรมดา (อาทิ ญาติ
หรือคนใกล้ชดิ ของลูกหนี้
เป็ นผูถ้ อื ครองทรัพย์สนิ )

หุน้ ส่วน

เช่น เงินฝากธนาคาร ทัง้ เงินฝากเผือ่ เรียก เงินฝากประจา
เงินลงทุน กองทุนต่างๆ ประกันชีวติ รวมทัง้ ตั ๋วเงิน และตราสาร
ทางการเงินอื่น ๆ สิง่ ปลูกสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และทีด่ นิ

เช่น เงินสด ทองคา เพชร งานศิลปะและของมีค่าต่าง ๆ ทีล่ กู หนี้
เก็บไว้ในทีพ่ กั อาศัย
ทรัพย์สนิ ในนามนิตบิ ุคคล
(บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วน)
โดยญาติหรือคนใกล้ชดิ ของ
ลูกหนี้เป็ นผูถ้ อื ครองทรัพย์สนิ )
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หุน้ ส่วน

ฉะนัน้ เมื่อพิจารณาเชิงกระบวนการแล้วจะพบว่า จาเป็ นที่จะต้องทราบก่อนว่าลูกหนี้
มีทรัพ ย์สนิ และได้ทาการซุกซ่ อนหรือโอนถ่ายทรัพย์สนิ ไปไว้ท่ใี ด และกรมบังคับคดีจะเข้าถึง
ข้อ มูล ดังกล่ าวได้อ ย่างไรและโดยเร็ว ที่สุ ด เพื่อ ที่จ ะด าเนิ น การรวบรวมทรัพ ย์ส ิน ของลูก หนี้
เพื่อ ชาระหนี้ก่ อนที่จะมีก ารแปรสภาพ หรือ ถ่ายโอนไปสู่บุค คลภายนอกจนยากที่จะสามารถ
สืบค้นด้วยบุคลากรของกรมบังคับคดีซง่ึ มีอย่างจากัด
1. ทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อของลูกหนี้
1.1. ทรัพย์สนิ ส่วนตัวในนามบุคคลธรรมดา ตัวอย่างทรัพย์สนิ ในกลุ่มนี้ ได้แก่ เงินทีฝ่ าก
ธนาคารทัง้ เงิน ฝากเผื่อ เรีย ก เงิน ฝากประจ า เงิน ลงทุ น กองทุ น ประกัน ชีว ิต
รวมถึงตั ๋วเงิน และเครือ่ งมือทางการเงินอื่น สิง่ ปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ทีด่ นิ
ที่อ ยู่ใ นชื่อ ลูก หนี้ เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ยังรวมถึงทรัพ ย์ส ิน อีก กลุ่ ม เช่ น เงิน สด
ทองคา เพชร งานศิลปะ และของมีค่าต่าง ๆ ที่ลูกหนี้เก็บรักษาไว้ท่บี ้าน เป็ นต้น
โดยธรรมชาติแ ล้ว ทรัพ ย์ ส ิน ประเภทหลัง นี้ ค่ อ นข้า งยากต่ อ การตามสืบ ค้ น
เนื่องจากลูกหนี้เก็บไว้ในที่พกั อาศัย ของตน ทาให้ง่ายต่อการซุกซ่อน ปิ ดบังหรือ
การโอนถ่ายต่อไปได้ ซึ่งจะต่างจากทรัพย์สนิ ในกลุ่มแรก เพราะเป็ นทรัพย์สนิ ที่ม ี
การถูก บันทึกไว้ในระบบโดยองค์กรต่ าง ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน เช่น ธนาคาร
สถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ หรือกรมทีด่ นิ เป็ นต้น
1.2. ทรัพย์สนิ ทีอ่ ยู่ในรูปแบบของบริษทั หรือนิตบิ ุคคล อาทิ หุ้นส่วน ทัง้ ในบริษทั ที่อยู่
ในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษทั จากัดทัวไปซึ
่ ง่ ลูกหนี้มชี ่อื เป็ นผูถ้ อื หุน้
2. ทรัพ ย์สิ น ที่ ไ ม่ อ ยู่ ในชื่ อ ของลู ก หนี้ เพราะมีก ารยัก ย้ายถ่ ายเทไปให้กับ ผู้อ่ืน ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับลูกหนี้ อาทิ ญาติหรือคนสนิทของลูกหนี้ ซึ่งนาไปสู่การจัดการ
การแปรรูป หรือโอนถ่ายทรัพย์สนิ ต่อไปอีกได้หลายรูปแบบ เช่น ที่ดนิ ซึ่งเคยเป็ นของ
ลูกหนี้ หรือเงิน ที่เก็บไว้ในธนาคารโดยรับเงินโอนมาจากลูกหนี้ รวมตลอดทัง้ ของมีค่า
เช่น เพชรพลอย อัญมณีต่าง ๆ ซึง่ ลูกหนี้นามาฝากไว้ เป็ นต้น แต่ในความเป็ นจริงแล้ว
ลูกหนี้ยงั คงเป็ นเจ้าของสินทรัพย์อยูน่ นั ่ เอง
จะพบว่าไม่ว่าลูกหนี้จะถือเก็บหรือถ่ายโอนทรัพย์สนิ แบบใดก็ตาม เมื่อพิจารณาจาก
แนวคิดและความเป็ นไปได้ทงั ้ หมด ย่อมไม่เกินวิธกี ารหรือ รูปแบบดังที่กล่าวมา การวิเคราะห์
ในบทที่ 6 จะได้นาเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงกระบวนการสืบค้นทรัพย์ สนิ ว่ากรมบังคับคดี
จะสามารถประยุ ก ต์ ค วามก้ า วหน้ า ของระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเชิง ข้อ มู ล ได้ อ ย่ า งไร
เพื่อทีจ่ ะให้สามารถรองรับการสืบค้นทีค่ รอบคลุมความเป็ นไปได้ทงั ้ หมดทีล่ ูกหนี้จะสามารถโอน
ถ่ายทรัพ ย์สนิ ได้ดงั ที่แสดงไว้ในภาพที่ 3. สู่การรวบรวมทรัพย์สนิ ของลูกหนี้เพื่อชาระหนี้ ค ืน
ให้แก่เจ้าหนี้ต่อไป
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3.3.4 ประเด็นเกี่ยวกับองค์กรบังคับใช้กฎหมาย
ประเด็น เกี่ย วกับ องค์ก รบัง คับ ใช้ก ฎหมายเป็ นอีก ปั ญ หาส าคัญ ของการบัง คับ คดี
ล้ม ละลายของไทยในปั จ จุบ ัน ประเด็น นี้ ม ีค วามสัม พัน ธ์กับ วิว ัฒ นาการของระบบศาลและ
กระทรวงยุตธิ รรมของไทยซึง่ เป็ นผลสืบเนื่องมาจากลักษณะการปกครอง โดยตัง้ แต่สมัยสุโขทัย
สภาพสังคมและการจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินเป็ นไปอย่างเรียบง่าย การใช้อานาจ
ตุลาการเป็ นไปในลักษณะการชาระความทีเ่ รียกว่าแบบ “พ่อปกครองลูก” มีการแบ่งส่วนราชการ
ออกเป็ น 4 ส่วนที่สาคัญเรียกว่า “กรม” ได้แก่ เวียง วัง คลัง และนา โดยมีเสนาบดีกรมวังเป็ น
ผูท้ าหน้าทีช่ าระความแทนพระมหากษัตริย์ ฉะนัน้ จะเห็นได้ว่าการพิจารณาอรรถคดีของบรรดา
ตุลาการเป็ นอานาจทีม่ รี ากฐานมาจากกษัตริย์ (ซึง่ ปั จจุบนั กระทาในพระปรมาภิไธย)
ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีการปรับปรุงรูปแบบการชาระความทีเ่ ป็ นแบบแผนมากขึน้
มีการจัดตัง้ ศาลเป็ นครัง้ แรก และเริม่ มีศาลในกรมอื่น ๆ ตามมา และในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ระบบศาลมีค วามซับ ซ้ อ นมากยิ่ง ขึ้น โดยเฉพาะในสมัย รัช กาลที่ 5 มีก ารปรับ ปรุ ง ระบบ
โครงสร้างศาลยุติธรรมให้มคี วามเป็ นสากลยิง่ ขึ้น และต่อมาในปี พ.ศ. 2478 มีการประกาศใช้
พระธรรมนู ญ ศาลยุติธ รรมแบ่งแยกงานศาลยุติธรรมเป็ นสองฝ่ าย ได้แก่ ฝ่ ายงานธุรการ กับ
ฝ่ ายงานตุลาการ โดยให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงยุตธิ รรมเป็ นผู้รบั ผิดชอบงานธุรการ ส่วนงาน
ตุลาการเป็ นอานาจของผูพ้ พิ ากษา ฉะนัน้ ในช่วงก่อนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี
พ.ศ. 2540 ศาลยุตธิ รรมจึงยังมิได้แยกออกจากกระทรวงยุตธิ รรมอย่างในปั จจุบนั อย่างไรก็ตาม
ภายหลังทีป่ ระเทศไทยมีการประกาศใช้รฐั ธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 จึงมีการแยกศาลยุตธิ รรม
ออกจากกระทรวงยุ ติ ธ รรม และก าหนดให้ ศ าลยุ ติ ธ รรมมี ห น่ วยงานทางธุ ร การ คื อ
สานัก งานศาลยุติธ รรมที่เป็ น อิส ระจากกระทรวงยุติธ รรม ตรงจุด นี้ เองที่ถือ ว่าศาลยุติธ รรม
แยกออกจากกระทรวงยุตธิ รรมอย่างชัดเจน การบังคับคดีซง่ึ เป็ นพันธกิจหลักของกรมบังคับคดี
จึงถูกแยกออกจากงานธุรการของศาลอย่างชัดเจน และในส่วนทีเ่ กี่ยวกับการบังคับคดีลม้ ละลาย
ของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพ ย์ก็ยงั ได้มกี ารแก้ไขในส่วนนี้ดงั ที่ปรากฏในหลักการและเหตุผ ล
ตามพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 ทีว่ ่า
“เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือโดยทีม่ าตรา 275 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจัก รไทย ประกอบกับ กฎหมายว่าด้ว ยระเบีย บบริห ารราชการศาลยุ ติธรรม
กาหนดให้สานัก งานศาลยุติธรรมเป็ นหน่ วยงานธุรการอิสระของศาลยุติธรรม แต่ มิได้
กาหนดให้กรมบังคับคดีเป็ นหน่ วยงานธุรการของศาลยุติธรรม กรมบังคับคดีจงึ ยังอยู่ใน
ความรับ ผิด ชอบของกระทรวงยุ ติธ รรม ดังนัน้ สมควรแก้ไ ขเพิ่ม เติม พระราชบัญ ญัติ
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ล้ม ละลาย พุ ท ธศัก ราช 2483 ในส่วนที่เกี่ย วกับ สถานะของเจ้า พนัก งานพิท ัก ษ์ ท รัพ ย์
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ดงั กล่าว จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ้ี”

จากการสัม ภาษณ์ นั ก กฎหมายทนายความพบว่ า การแยกศาลยุ ติธ รรมออกจาก
กระทรวงยุตธิ รรมภายหลังรัฐธรรมนู ญฉบับปี พ.ศ. 2540 ส่งผลต่อความรูส้ กึ (Sentiment) และ
ความศักดิ ์สิทธิ ์ของการบังคับคดี
3.3.5 ความสามารถของบุคลากรในการบังคับคดี และความสัมพันธ์กบั
กฎหมายอื่ นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์สิน
ของบุคคลล้มละลาย
ปั ญหาสาคัญประการสุดท้ายทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพในการบังคับคดีลม้ ละลายเกี่ยวกับ
ขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลของกรมบังคับคดีซง่ึ มีประเด็นทีต่ ้องพิจารณาสามประการ
และความสัมพันธ์ก ับ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อ งกับกระบวนการในการรวบรวมและจัดการ
ทรัพย์สนิ ของบุคคลล้มละลาย
(1)

ความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวกับการบังคับคดี

ประเด็นเรื่องขีดความสามารถของทรัพ ยากรบุค คลที่เกี่ยวกับการบังคับ คดีส ามารถ
พิจารณาได้สามประการทีส่ าคัญ กล่าวคือ ประเด็นเรื่อง เจตคติ (Attitude) กรมบังคับคดีเป็ น
หน่ วยงานที่มบี ุคลากรมีความสามารถหน่ วยงานหนึ่งของประเทศไทย ฉะนัน้ บุค ลากรที่สงั กัด
กรมบังคับคดีจงึ มีการโยกย้ายตาแหน่ งหน้าที่ หรือเปลีย่ นแปลงสายงานบ่อยครัง้ อาทิ การสอบ
เป็ นผูพ้ พิ ากษาส่วนใหญ่ มาจากบุคลากรของกรมบังคับคดี ปั ญหาประการสาคัญจึงเกี่ยวข้องกับ
การขาดความต่ อ เนื่ อ งของบุ ค ลากรกรมบังคับ คดี ท่ีมคี วามต่ อ เนื่ อ งและมีเจตคติซ่ึงจะท าให้
บุคลากรในองค์กรอยูแ่ ละมีความรักในองค์กรมากยิง่ ขึน้ กรณีน้คี งต้องปรับแก้ทก่ี ารเพิม่ แรงจูงใจ
และความก้ า วหน้ าในการท างาน อาทิ การให้เงิน รางวัล ในการปฏิบ ัติห น้ า ที่ ซ่ึง มีต ัว อย่ า ง
ที่เห็น ได้ช ัด คือ กรณี ต ัว อย่า งของกรมศุ ล กากร หรือ การปรับ อัต ราเงิน เดือ นให้ท ัด เทีย มกับ
หน่วยงานทางกฎหมายอื่น ๆ อาทิ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หรือสานักงานอัยการ เป็ นต้น
ประเด็นเกี่ยวกับ ความรู้ (Knowledge) ซึ่งเป็ นองค์ประกอบสาคัญของการบังคับคดี
ซึ่ ง กล่ า วได้ ว่ า การบั ง คับ คดี ใ ช้ อ งค์ ค วามรู้ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งหลายประการ อาทิ ความรู้ด้ า น
เศรษฐศาสตร์ การบัญชี หรือความรูด้ ้านวิศกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ บุค ลากรหลักของ
กรมบังคับคดีมพี ้ืนฐานมาจากนัก กฎหมาย จบนิติศ าสตร์เป็ นสาคัญ เหตุ ท่ีเป็ นเช่ นนี้ เพราะ
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การดาเนินงานของกรมบังคับคดี อาศัยองค์ความรูด้ า้ นกฎหมายเป็ นอย่างมาก และการคัดเลือก
มีร ะบบการสอบแข่ ง ขัน และวัด ระดับ ความรู้ใ นสาขานิ ติศ าสตร์ การได้ บุ ค คลที่ม ีพ้ื น ฐาน
ทางนิตศิ าสตร์มขี อ้ ดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ซึง่ กล่าวได้ว่าบุคลากรในวงการนิตศิ าสตร์มคี วามรู้
จ ากัด เฉพาะกฎหมายเพราะระบบการศึก ษากฎหมายของไทยจ ากัด อยู่เฉพาะการศึก ษา
บทบัญญัติกฎหมาย หรือการท่องจา กรณีน้ีแตกต่างจากการศึกษากฎหมายของต่างประเทศ
ซึ่งผู้ท่สี ามารถจะเข้าเรียนนิติศาสตร์ได้จะต้องเป็ นผู้มปี ระสบการณ์และมีความรูใ้ นสาขาอื่น ๆ
มาก่อน ฉะนัน้ การเพิม่ บุคลากรทีม่ อี งค์ความรูด้ า้ นอื่น ๆ จึงเป็ นเรือ่ งสาคัญเช่นกัน
ประเด็ น เกี่ ย วกับ ทั ก ษะ (Skills) เมื่ อ องค์ ค วามรู้ ม ี อ ยู่ อ ย่ า งจ ากั ด ทั ก ษะและ
ความช านาญในการบัง คับ คดีย่ อ มถู ก จ ากัด เช่ น เดีย วกัน ประเด็น เรื่ อ งทัก ษะอาจพัฒ นา
ความสามารถของบุ ค ลากรได้โดยการฝึ ก อบรม และการรับ บุ ค คลที่ม ีค วามรู้ค วามสามารถ
ในด้ า นอื่ น ๆ ตัว อย่ า งที่ เ ห็ น ได้ ช ัด ในการพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คล คื อ โครงการพั ฒ นา
ความสามารถบุคลากรของสานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร ซึ่งมีการจัดอบรมความรูใ้ ห้แก่
บุคลากรของหน่ วยงานรัฐสภาเกี่ยวกับกฎหมายอาเซียน (ASEAN Law) เป็ นการเพิม่ พูนองค์
ความรู้เ พื่อ น าไปใช้ ใ นกระบวนการนิ ติบ ัญ ญั ติข องไทยที่เปลี่ย นแปลงไปภายใต้ ก ารเป็ น
รัฐสมาชิกอาเซียน หรือโครงการอบรมของกระทรวงยุตธิ รรมเกี่ยวกับการเป็ นประชาคมอาเซียน
ซึง่ มีลกั ษณะเช่นเดียวกัน ประเด็นนี้ อาจจัดทาโครงการฝึกอบรมแก่บุ คลากรของกรมบังคับคดี
เกี่ยวกับการบังคับ คดีล้มละลายที่มปี ระสิทธิภาพ ซึ่งรายงานวิจยั ฉบับนี้จะได้นาเสนอเค้าโครง
หลักสูตรฝึกอบรมการบังคับคดีลม้ ละลายทีม่ ปี ระสิทธิภาพต่อไป
นอกเหนือจากประเด็นเรือ่ งขีดความสามารถของบุคลากรในการบังคับคดีลม้ ละลายของ
กรมบังคับคดีแล้วยังมีประเด็นเรือ่ งความสัมพันธ์กบั กฎหมายอื่น ๆ ทีอ่ าจส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของงานด้านการบังคับคดีทงั ้ ในทางตรงและทางอ้อม โดยมีกฎหมายทีส่ มควรพิจารณาสองฉบับ
ได้แก่ พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540
(2)

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั หิ น้ าที่
ของบุ ค ลากรของกรมบัง คับ คดีอ ย่า งมีนั ย ส าคัญ ข้า ราชการฝ่ ายพลเรือ นมีค วามหมายถึง
ครอบคลุมถึงบุคคลซึง่ ได้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน
ให้รบั ราชการ โดยได้รบั เงิน เดือ นจากงบประมาณในกระทรวง กรม ฝ่ ายพลเรือ น แบ่ งเป็ น
สองประเภท กล่าวคือ ข้าราชการพลเรือ น กับ ข้าราชการอื่นในกระทรวง กรม ฝ่ ายพลเรือ น
ตามกฎหมายว่ าด้ว ยระเบีย บราชการประเภทนั น้ บุ ค ลากรของกรมบัง คับ คดีซ่ึง อยู่ส ังกัด
กระทรวงยุ ติธ รรมจึง เป็ นข้า ราชการฝ่ ายพลเรือ นประเภทหนึ่ ง ซึ่ง การจ่ า ยเงิน เดือ นและ
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เงิน ประจาต าแหน่ งให้ข้าราชการ พระราชบัญ ญัติระเบียบข้าราชการพลเรือ นก าหนดไว้ว่ า
ให้ เ ป็ นไปตามที่ร ะเบีย บ ก.พ. ก าหนด โดยความเห็น ชอบของกระทรวงการคลัง ฉะนั ้น
ย่อมส่งผลให้การกาหนดอัตราเงินและเงินประจาตาแหน่ งหรือเงินในลักษณะอื่น ๆ ซึง่ คงไม่อาจ
ดึงดูดเท่าทีค่ วรจนกว่าจะเข้าสู่ตาแหน่ งในระดับทีส่ ูง ยิง่ ขึน้ อาทิ ชานาญการ (ระดับ 7) ชานาญ
การพิเศษ (ระดับ 8) หรือเชีย่ วชาญ (ระดับ 9) เป็ นต้น
ดังได้ก ล่ าวข้างต้น แล้ว ว่ า ปั ญ หาและอุ ป สรรคส าคัญ คือ การขาดทรัพ ยากรบุ ค คล
ทีเ่ พียงพอ มีประสบการณ์และมีความรูจ้ ากหลากหลายสาขาวิชาซึง่ จาเป็ นต่อการบังคับคดี อาทิ
ผู้ ม ีค วามรู้ค วามช านาญด้ า นการบัญ ชี ด้ า นนิ ติ ว ิท ยาศาสตร์ (Forensic) ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็ นต้น ยังเป็ นทรัพยากรบุคคลทีข่ าดแคลนของกรมบังคับคดี สาเหตุสาคัญคือระบบ
การตอบแทนและจูงใจแก่บุคลากรยังขาดความเหมาะสม และไม่อาจตอบแทนความอุตสาหะ
ได้อย่างสมเหตุผล และหากเปรียบเทียบผลตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินระหว่างบุคลากรสายกฎหมาย
ในหน่ วยงานราชการอื่น อาทิ ตุลาการหรือผู้พพิ ากษาศาล อัยการ นักกฎหมายกฤษฎีกา และ
ข้าราชการสังกัด กระทรวงยุติธ รรม บุ ค ลากรสังกัด กระทรวงยุติธ รรมได้รบั เงิน ค่ าตอบแทน
(เงินเดือน) น้อยทีส่ ุด ทัง้ ๆ ที่การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกระทรวงยุตธิ รรม โดยเฉพาะกรมบังคับคดี
เป็ นเรื่องสาคัญและต้องอาศัยความรูค้ วามชานาญเฉพาะด้าน และกรมบังคับคดีเป็ นหน่ วยงาน
ส าคัญ ทางกฎหมายหน่ ว ยงานหนึ่ ง ของประเทศ ก็ ค วรจะได้ ร บั ผลตอบแทนในลัก ษณะที่
ไม่ยงิ่ หย่อนกว่าหน่ วยงานอื่น ๆ กรณีน้ีจงึ ต้องพิจารณาแนวทางในการตอบแทนและให้รางวัล
แก่บุคลากรของกรมบังคับคดีในระดับทีส่ งู ขึน้ และเหมาะสมต่อไป
(3)

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

พระราชบัญ ญัติข้อ มูล ข่ าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เป็ น ผลสืบ เนื่ อ งมาจาก
รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัตริ บั รองสิทธิทป่ี ระชาชนจะได้รบั ทราบ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเป็ นครัง้ แรกตามหลักเรือ่ ง “การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร” (Access to
Information) และเป็ นการคุ้ ม ครองสิท ธิส่ ว นบุ ค คลตามหลัก การคุ้ ม ครองสิท ธิม นุ ษ ยชน
ที่ ทุ ก ประเทศทั ว่ โลกต่ า งให้ ก ารยอมรับ อย่ า งไรก็ ต าม พระราชบัญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ของทางราชการมีผลกระทบทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพในการบังคับคดี กล่าวคือ
พระราชบัญ ญัติข้อ มูล ข่า วสารของทางการราชการ มีบ ทบัญ ญัติใ นลัก ษณะที่เป็ น
การเพิม่ ภาระและอุปสรรคแก่เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ในการเข้าถึงข้อมูลของลูกหนี้มากยิง่ ขึน้
การเข้าถึงข้อมูลลูกหนี้ของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์โดยปกติใช้วธิ กี ารให้บุคคลเข้าตรวจสอบ
การสอบถามจากลูกหนี้ซ่งึ ในทางปฏิบตั มิ คี วามลาบากที่จะได้รบั ทราบข้ อมูลจากลูกหนี้อยู่แล้ว
โดยมาตรา 24 แห่ งพระราชบัญ ญัติข้อ มูลข่าวสารของทางการราชการ บัญ ญัติรบั รองข้อ มูล
ข่าวสารส่ ว นบุ ค คลไว้ว่าหน่ ว ยงานรัฐจะเปิ ดเผยข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลที่อ ยู่ในความควบคุ ม ดูแ ล
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ของตนต่ อ หน่ ว ยงานของรัฐ แห่ ง อื่ น หรือ ผู้ อ่ื น โดยปราศจากความยิน ยอมเป็ นหนั ง สื อ
ของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนัน้ มิได้ อันจะเห็นได้ว่า การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพย์สนิ ลูกหนี้ของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ กระทาได้ยากยิง่ ขึน้ ตัวอย่างเช่น การขอข้อมูล
การโอนกรรมสิท ธิใ์ นอสัง หาริม ทรัพ ย์ข องลู ก หนี้ ซึ่ง จะต้ อ งประสานงานกับ ทางกรมที่ดิน
ในกรณีน้ี กฎหมายกาหนดไว้อย่างชัดแจ้งว่า กรมที่ดนิ จะต้องได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลก่อน (ลูกหนี้) จึงจะสามารถเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ และเมื่อพิจารณาถึงข้อยกเว้นทีอ่ าจ
กระทาได้ ยังไม่ครอบคลุมถึงการปฏิบตั หิ น้าที่ของเจ้าพนักงานพิท ักษ์ทรัพย์ หรือการบังคับคดี
แต่อย่างใด มาตรา 24 บัญญัตเิ รือ่ งข้อยกเว้น ทีส่ ามารถกระทาได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1. เป็ นการเปิ ดเผยต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรัฐ ในหน่ ว ยงานของตน เพื่ อ การน าไปใช้
ตามอานาจหน้าทีข่ องหน่วยงานของรัฐแห่งนัน้
2. เป็ นการเปิ ดเผยเพื่อการใช้ขอ้ มูลตามปกติภายในวัตุประสงค์ของการจัดให้มรี ะบบ
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนัน้
3. เป็ นการเปิ ดเผยต่อหน่ วยงานของรัฐที่ทางานด้วยการวางแผน หรือการสถิติ หรือ
ส ามะโนต่ าง ๆ ซึ่งมีห น้ าที่ต้อ งรัก ษาข้อ มูล ข่าวสารส่ ว นบุ ค คลไว้ไม่ ให้เปิ ด เผย
ต่อไปยังผูอ้ ่นื
4. เป็ นการเปิ ดเผยเพื่ อ การให้ ป ระโยชน์ ใ นการศึ ก ษาวิจ ัย โดยไม่ ร ะบุ ช่ือ หรือ
ส่วนทีท่ าให้รวู้ ่าเป็ นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วกับบุคคลใด
5. เป็ นการเปิ ดเผยต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา
6. เป็ นการเปิ ด เผยต่ อ เจ้า หน้ า ที่ข องรัฐ เพื่อ ป้ องกัน การฝ่ าฝื น หรือ ไม่ ป ฏิบ ัติต าม
กฎหมาย การสืบสวน การสอบสวน หรือการฟ้ องคดี ไม่ว่าเป็ นคดีประเภทใดก็ตาม
7. เป็ นการเปิ ดเผยที่เป็ นการให้อนั จาเป็ น เพื่อการป้ องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวติ
หรือสุขภาพของบุคคล
8. เป็ น การเปิ ด เผยต่ อ ศาล และเจ้าหน้ าที่ของรัฐ หรือ หน่ ว ยงานของรัฐหรือ บุ ค คล
ทีม่ อี านาจตามกฎหมายทีจ่ ะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว
9. กรณีอ่นื ตามทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎีกา
การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของทางการราชการ
ยัง ก าหนดให้ ม ี ก ารจัด ท าบั ญ ชี แ สดงการเปิ ดเผยก ากั บ ไว้ กั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารดั ง กล่ า ว
ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ าหนดโดยกฎกระทรวง
จะเห็นได้ว่า ข้อยกเว้นทีม่ คี วามเกี่ยวพันกับการบังคับคดีปรากฏในข้อยกเว้นที่ 6 และ 8
อย่างไรก็ต าม ข้อ ยกเว้น ดังกล่ า วถู ก มองว่า เป็ น เรื่อ งทางศาลที่ต้อ งอาศัย อ านาจศาล หรือ
การออกหมาย หรือเป็ นอานาจของเจ้าพนักงานต ารวจ สาหรับการบังคับคดี ภาคประชาชน
ยังขาดความยาเกรงต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ กรณีน้ีอาจเป็ นเพราะกฎหมายมิได้ให้อานาจ
53

แก่ เ จ้า พนั ก งานพิท ัก ษ์ ท รัพ ย์ ท่ีเหมาะสมดัง ที่ว ิเคราะห์ ใ นหัว ข้อ 3.3.1 และ 3.3.4 ข้า งต้ น
หากจะเพิม่ ประสิทธิภาพในการบัง คับคดีล้มละลายให้ดยี งิ่ ขึน้ กรณีน้ีควรที่จะทบทวนให้มกี าร
บัญญัตเิ ป็ นข้อยกเว้นโดยบทบัญญัตขิ องกฎหมายแก่กรณีการบังคับคดีให้ชดั เจนยิง่ ขึน้
3.4

ความจาเป็ นในการสร้างกระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์สิน
ของบุคคลล้มละลายที่มีประสิ ทธิ ภาพ

ดังได้วเิ คราะห์ขา้ งต้น ปั ญหาทีเ่ ป็ นอุปสรรคของการบังคับคดีลม้ ละลายคือข้อจากัดของ
ระบบกฎหมายล้ ม ละลายของไทยในหลาย ๆ ประการ และกระบวนการภายในต่ า ง ๆ
ของการบังคับคดีล้มละลายไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอ ฉะนัน้ จึงมีความจาเป็ น ที่กรมบังคับคดี
จะต้องสร้างกระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพ ย์ส ินของบุ คคลล้มละลายที่มปี ระสิท ธิภาพ
ในการสืบค้นและติดตามทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ยงิ่ ขึน้
3.4.1 การปรับปรุงกระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์สิน
ของบุคคลล้มละลายให้มปี ระสิ ทธิ ภาพและเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
ปั ญ หาส าคัญ ที่ลดทอนประสิทธิภาพในการทางานของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพ ย์ค ือ
กระบวนการและระบบในการสืบ ค้ น และติด ตามทรัพ ย์ส ิน ยัง ไม่ ม ีป ระสิท ธิภ าพเพีย งพอ
ดังได้วเิ คราะห์ขา้ งต้น กรณี น้ีจงึ จาเป็ นต้องปรับปรุงกระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์สนิ
ของบุ ค คลล้ม ละลายให้ ม ีป ระสิท ธิภ าพยิ่ง ขึ้น อัน จะเป็ นการเพิ่ม อัต ราในการช าระหนี้ ค ืน
ให้แก่เจ้าหนี้ได้สูงขึน้ ตามหลักการของสากล ฉะนัน้ กรณีน้ีจงึ ต้องมีการพิจารณาศึกษาวิธกี าร
กลไก เครื่อ งมือ ทางเทคโนโลยีส ารสนเทศในการสืบ ค้ น และติด ตามทรัพ ย์ส ิน ของลู ก หนี้
ซึง่ จะวิเคราะห์แนวทางในการรวบรวมทรัพย์สนิ จากหน่ วยงานภายในประเทศ ได้แก่ สานักงาน
คณะกรรมการป้ อ งกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ สาน างานป้ อ งกันและปราบปราม
การฟอกเงิน สานัก งานคณะกรรมการป้ อ งกัน และปราบปรามยาเสพติด และกรมสรรพากร
ว่ามีว ิธ ีก ารตรวจสอบทรัพ ย์ส ิน ของบุค คลอย่างไร รวมถึงศึก ษาแนวทางการตรวจสอบและ
รวบรวมทรัพ ย์ ส ิน ในต่ า งประเทศ เพื่ อ น ามาเป็ นแนวทางในการพั ฒ นาการ ปฏิ บ ัติ ง าน
ของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพ ย์และเจ้าหน้ าที่ด้านอื่น อาทิ นักบัญ ชี โดยอาศัยเทคโนโลยี และ
ระบบข้อมูลสารสนเทศซึง่ จะได้กล่าวในบทต่อไปของรายงานวิจยั ฉบับนี้
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3.4.2 การสร้างแนวร่วมระหว่างหน่ วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
นอกเหนือจากการปรับปรุงระบบและกระบวนการในการสืบค้นและรวบรวมทรัพย์สนิ
การเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการด าเนิ น งานของกรมบังคับ คดี ในส่ ว นที่เกี่ย วกับ การปฏิบ ัติห น้ าที่
ของเจ้าพนั กงานพิทกั ษ์ทรัพ ย์ ยังต้อ งอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนต่า ง ๆ ทัง้ ภาครัฐและ
เอกชนในการเข้าถึงข้อมูลที่จาเป็ นเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ ซง่ึ สรุปข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สนิ
ของลูกหนี้ได้เป็ นสองลักษณะทีส่ าคัญดังได้วเิ คราะห์ขา้ งต้น กล่าวคือ
ประการแรก ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ นตั ว เงิน ซึ่ง อยู่ ใ นความดู แ ลของธนาคารพาณิ ช ย์ แ ละ
สถาบันการเงิน และสามารถเข้าถึงได้ขอ้ มูลดังกล่าวได้จากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด
หรือทีเ่ รียกว่า “เครดิตบูโร” ซึง่ เป็ นหน่วยงานทีเ่ กิดขึน้ จากการริเริม่ ของกระทรวงการคลังร่วมกับ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็ นศูนย์กลางสาหรับแลกเปลีย่ นข้อมูลทางการเงินของลูกค้า
ประการที่สอง ข้อมูลที่ไม่เป็ นตัวเงิน อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองทีด่ นิ โฉนดหรือ
กรรมสิทธิ ์ในอสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้น ซึง่ อยูใ่ นความดูแลของกรมทีด่ นิ กระทรวงมหาดไทย
การบัง คับ คดี ล้ ม ละลายจะมีป ระสิท ธิภ าพเป็ นอย่ า งยิ่ง หากมีก ารประสานงานกับ
หน่ ว ยงานทัง้ ภาครัฐ และเอกชน ซึ่ ง ต้ อ งอาศัย ฐานข้ อ มู ล ที่ เ ชื่อ มโยงระหว่ า งหน่ ว ยงาน
ข้อเสนอแนะเบื้องต้น คือ การจัดทาฐานข้อมูลของกรมบังคับคดีโดยอาศัยการเชื่อมโยงข้อมูล
จากบัตรประชาชนและการบรรจุข้อมูลต่าง ๆ ในบัตรประชาชน บัตรประชาชนเปรียบเสมือน
ตัว ตนของบุค คล การทาธุรกรรมทางการเงิน หรือ การทานิติ กรรมต่ างต้องใช้บตั รประชาชน
ทัง้ สิน้ ซึง่ มีเลขเฉพาะ 13 หลักทีบ่ ่งบอกตัวตนทีแ่ ท้จริงกรณีน้จี ะได้เสนอแนะในบทต่อไป
การจัด ทาระบบฐานข้อ มูล ของกรมบังคับ คดีท่อี าศัยข้อ มูล มาจากเลขบัต รประชาชน
ยังหมายถึงการจัดตัง้ กลุ่มงานที่มคี วามเชี่ยวชาญเฉพาะในการสืบค้น ติดตามทรั พ ย์ส ินของ
บุ ค คล (ลู ก หนี้ ) กรณี นี้ จึ ง มี ค วามจ าเป็ น จะต้ อ งจัด ตั ้ง กองสื บ และติ ด ตามทรัพ ย์ ส ิ น
ให้เป็ นหน่ วยงานหนึ่งเพิม่ ขึน้ อยู่สงั กัดภายใต้กรมบังคับคดี และขยายอัตรากาลังคน (Recruit)
เพื่อเพิม่ บุคลากรเฉพาะด้านทีจ่ ะมาปฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นการสืบค้นและติด ตามทรัพย์สนิ ของบุคคล
ซึ่งต้อ งมีก ารศึก ษาความจาเป็ น รวมถึง ศึกษาวิเคราะห์ โครงสร้างของหน่ วยงานที่เสนอแนะ
ให้มกี ารจัดตัง้ ดังกล่าวอันจะได้วเิ คราะห์ในบทที่ 6 ของรายงานวิจยั ฉบับนี้ซ่งึ ให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงการบังคับคดีลม้ ละลายให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
3.5

บทสรุป

ดังได้กล่าวข้างต้นว่าระบบกฎหมายล้มละลายของไทย โดยเฉพาะกระบวนการรวบรวม
และจัดการทรัพย์สนิ ของบุคคลล้มละลายมีปัญหาหลายประการ ซึง่ เป็ นปั ญหาทีเ่ กิดจากข้อจากัด
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ของบทบัญ ญัติก ฎหมายที่ไม่ให้อ านาจเจ้าพนักงานพิท ักษ์ ทรัพ ย์ในการสืบ ค้น และติดตาม
ทรัพ ย์สนิ ของลูกหนี้อย่างเพียงพอ และกฎหมายมิได้มลี กั ษณะที่จะทาให้ลูกหนี้เกรงกลัวต่ อ
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย โดยเฉพาะเรื่องบทกาหนดโทษ (โทษปรับ) ในการให้ความร่วมมือกับ
เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
นอกเหนื อ จากปั ญหาดัง กล่ า ว ยัง มีข้ อ จ ากั ด อี ก หลายประการที่ ส่ ง ผลต่ อ ระบบ
การติดตาม สืบค้นอันจะนาไปสู่การรวบรวมทรัพย์สนิ ของลูกหนี้เพื่อนามาจัดการและชาระคืน
ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ ได้แก่ ปั ญหาของกฎหมายที่ไม่มมี าตรการป้ องกันที่เพียงพอต่อการยับยัง้
การยัก ย้ายถ่ ายเททรัพ ย์ส ินของลูกหนี้ดงั กล่ าวข้างต้น และกระบวนการภายใน อาทิ ระบบ
ฐานข้อ มู ล ในการสืบ ทรัพ ย์ ส ิน ไม่ ม ีป ระสิท ธิภ าพเพีย งพอ และอัต ราก าลัง คนไม่ เ พีย งพอ
ต่อลักษณะของงานบังคับคดีล้มละลายที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นอกเหนือจาก
ความรูใ้ นสาขากฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีปัญหาอื่น ๆ ที่มคี วามสัมพันธ์กบั เรื่องระบบแรงจูงใจ
ที่ไม่เพียงพอเหมาะสมต่ อ การปฏิบ ัติหน้ าที่ของเจ้าพนักงานพิท ักษ์ ทรัพ ย์ และกฎหมายอื่น
มีลกั ษณะไปจากัดอานาจของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ทป่ี ั จจุบนั ไม่เพียงพอต่อการปฏิบตั หิ น้าที่
อยู่แล้ว อาทิ เรื่องข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่มกี ารบัญ ญัติรบั รองสิทธิส่วนบุคคล ทาให้
ข้อมูลของบุคคลทีป่ กติยากทีจ่ ะเข้าถึงอยู่แล้วถูกจากัดและทาให้ยากในการเข้าถึงยิง่ ขึน้ บทนี้ได้
นาเสนอประเด็นปั ญหาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความจาเป็ นทีจ่ ะต้องปรับปรุงแก้ไขระบบการติดตาม
สืบค้น รวบรวมและจัดการทรัพ ย์ส ินของบุคคลล้มละลาย ซึ่งมีประเด็นที่ต้อ งพิจารณาต่ อ ไป
หลายประการ กล่าวคือ
ประเด็นทีเ่ กี่ยวกับแนวปฏิบตั ใิ นการสืบค้นของต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ
หรือ ของประเทศที่ม ีอ ัต ราในการได้รบั ช าระหนี้สูงอย่างของญี่ป่ ุนว่ามีแนวทางในการสืบ ค้น
อย่างไร กรณีน้จี ะได้วเิ คราะห์ในบทที่ 4 ต่อไป
ประเด็นเกี่ยวกับการสืบค้น ติดตามและรวบรวมทรัพย์ส ินของบุคคล ของหน่ ว ยงาน
ภายในประเทศ ได้แก่ สานักงาน ป.ป.ช. สานักงาน ปปง. สานักงาน ป.ป.ส. และกรมสรรพากร
ทัง้ สี่หน่ วยงานมีระบบติดตามและสืบค้นข้อมูลที่อาจนามาเป็ นฐานในการพัฒ นาระบบสืบค้น
ข้อ มูล ทรัพ ย์ส ิน ให้แ ก่ ก รมบังคับ คดีเพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพการรวบรวมและจัด การทรัพ ย์ส ิน
ของบุคคลล้มละลายได้ต่อไป กรณีน้ีจะได้วเิ คราะห์แนวปฏิบตั ิของหน่ วยงานภายในประเทศ
ดังกล่าวในบทที่ 5 ต่อไป
ประเด็ น เกี่ ย วกั บ การแก้ ไ ขปรับ ปรุ ง บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายและการปรับ ปรุ ง
กระบวนการภายในของระบบสืบ ค้ น และติด ตามข้อ มู ล ด้ า นทรัพ ย์ส ิน ตลอดจนการเพิ่ ม
ประสิทธิภ าพในการปฏิบ ัติภ ารกิจของกรมบังคับ คดี ซึ่งต้อ งมีก ารจัดตัง้ กองสืบ และติดตาม
ทรัพย์สนิ และด้วยการเพิม่ ขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลซึง่ ต้องอาศัยการฝึกอบรม และ
การเพิม่ แรงจูงใจ กรณีน้จี ะได้วเิ คราะห์แนวทางในการยกระดับซึง่ จะได้กล่าวไว้ในบทที่ 6 และ 7
ซึง่ เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงบทบัญญัตขิ องกฎหมายล้มละลายบางประการ การปรับปรุง
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ระบบการติดตามและสืบค้นทรัพย์สนิ และการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรและความจาเป็ นที่
จะต้องจัดตัง้ หน่วยงานในการสืบค้นทรัพย์สนิ เฉพาะด้าน รวมตลอดทัง้ นาเสนอเค้าโครงหลักสูตร
อบรมเจ้ า พนั ก งานพิ ท ัก ษ์ ท รัพ ย์ แ ละบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบัง คับ คดี ล้ ม ละลายให้ ม ี
ความสามารถในการรวบรวมทรัพย์สนิ ที่ตอบสนองความทันสมัยของเทคโนโลยี และย่อมจะ
ส่งผลต่อการเพิม่ ประสิทธิภาพในการบังคับคดีลม้ ละลาย อันจะส่งผลต่อตัวชีว้ ดั ในเรือ่ งการแก้ไข
ปั ญหาล้มละลายได้ต่อไป
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บทที่ 4
การบังคับคดีล้มละลายในต่างประเทศ และแนวปฏิบตั ิ ของสากล

4.1

บทนา

บทนี้ จ ะศึ ก ษาวิเ คราะห์ ก ารบั ง คับ คดี ล้ ม ละลายในต่ า งประเทศ และแนวปฏิ บ ั ติ
ที่เป็ น สากลเกี่ย วกับ เรื่อ งระบบกฎหมายล้ม ละลาย โดยให้ค วามส าคัญ กับ ระบบกฎหมาย
ของประเทศทีเ่ ป็ นต้นแบบของกฎหมายล้มละลาย ได้แก่ สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ สองประเทศ
ที่มอี ิทธิพ ลต่อการจัดวางนโยบายเกี่ยวกับล้มละลายของประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ ประเทศไทย
และทัว่ โลก และศึก ษาระบบกฎหมายล้ม ละลายของประเทศญี่ ป่ ุ นและประเทศมาเลเซีย
ซึง่ มีอตั ราการได้รบั ชาระหนี้คนื ทีด่ กี ว่าประเทศไทย และศึกษากรอบและแนวปฏิบตั สิ ากล ได้แก่
รายงานเรื่อ ง Doing Business ของธนาคารโลก และแนวปฏิ บ ั ติ ข องคณะกรรมาธิ ก าร
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (UNCITRAL) ทีเ่ กีย่ วกับล้มละลาย

4.2

แนวปฏิ บตั ิ สากลที่เกี่ยวกับการบังคับคดีล้มละลาย

แนวปฏิบตั ขิ องสากลทีเ่ กี่ยวกับระบบล้มละลายสามารถแบ่งการวิเคราะห์ได้เป็ น 3 กลุ่ม
ที่ส าคัญ กล่ า วคือ (1) แนวปฏิบ ัติข องธนาคารโลก (2) แนวปฏิบ ัติข องคณะกรรมาธิก าร
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ หรือ “UNCITRAL” และ (3) แนวปฏิบตั ิ
ทีเ่ ป็ นสากลในลักษณะอื่น ๆ
4.2.1 ธนาคารโลก (World Bank)
ธนาคารโลก มิได้กล่าวถึงเรือ่ งกฎหมายล้มละลายหรือการบังคับคดีลม้ ละลายไว้โดยตรง
แต่กล่าวถึงเรื่องการแก้ไขปั ญหาการล้มละลายว่าเป็ นปั จจัยหนึ่งของความยากง่ายในการเข้าไป
ลงทุนหรือการประกอบธุรกิจ ของประเทศต่าง ๆ โดยการแก้ไขปั ญหาการล้มละลายถือว่าเป็ น
ตัวชี้วดั (Indicator) สาคัญ ในการใช้ประกอบการให้ส ินเชื่อของธนาคารโลก และการตัดสินใจ
ของนักลงทุนทีป่ รากฏภายใต้โครงการวิจยั เรื่อง “Doing Business” ฉะนัน้ บทนี้จงึ จาเป็ นจะต้อง
พิจารณาเรื่องการแก้ไขปั ญ หาล้มละลายที่ปรากฏภายใต้โครงการวิจยั เรื่อง Doing Business
ซึง่ มีรายละเอียดและสาระสาคัญสรุปได้ดงั นี้
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(1)

โครงการวิ จยั เรื่อง Doing Business

โครงการวิจยั เรื่อง “Doing Business” ซึ่งจัดทาโดยธนาคารโลกให้ความสาคัญกับเรื่อง
การจัดวางนโยบายและระบบกฎหมาย โดยถือว่ากฎหมายเป็ น กลไกสาคัญ สาหรับการดาเนิน
กิจการทางธุรกิจซึ่งจะเติบโตได้ย่อมต้องอาศัยนโยบายภาครัฐและระบบกฎหมายที่เอื้ออานวย
ปราศจากการบิดเบือนและแทรกแซงกลไกตลาดที่เกิน ควร ผลการศึกษาวิจยั ภายใต้ Doing
Business จึงประเมินจากกฎระเบียบ นโยบายและมาตรการภาครัฐทีจ่ าเป็ นต่อการเข้าไปลงทุน
และการประกอบธุรกิจภายในประเทศ
สาหรับตัวชี้วดั ที่ถู กนามาใช้ในการพิจารณาและจัดอันดับประเทศที่มรี ะบบกฎหมาย
เอื้อประโยชน์ต่อการเข้าไปประกอบธุรกิจมีหลากหลายตัวชีว้ ดั (Indicators) และทุกตัวชีว้ ดั ต้อง
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น กิ จ การทางธุ ร กิ จ อาทิ กระบวนการและขัน้ ตอนตามกฎหมาย
ในการเริม่ ต้น ธุ รกิจ การขออนุ ญ าตเกี่ยวกับ อาคาร การขออนุ ญ าตเกี่ย วกับ สาธารณู ป โภค
ขัน้ พื้นฐาน เช่น ไฟฟ้ า การจดทะเบียนกิจการ การขอสินเชื่อ การคุ้มครองนักลงทุนรายย่อย
การชาระภาษีนิตบิ ุคคล สัญญา และการแก้ไขปั ญหาการล้มละลาย เป็ นต้น รายละเอียดปรากฏ
ในตารางที่ 2
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วดั ดังกล่าว มีเหตุผลมาจากผลการดาเนินงาน
ของธนาคารโลกภายใต้อีก โครงการหนึ่งคือ “World Bank Enterprise Surveys" ซึ่งให้ข้อ มูล
เกี่ยวกับสิง่ ที่เป็ นอุปสรรคในการเข้าไปดาเนินธุรกิจ และจากข้อมูลการศึกษาดังกล่าวยังพบว่า
การเข้าถึงแหล่ งเงิน ทุน หรือ การขอสิน เชื่อ กับ การขออนุ ญ าตใช้ไฟฟ้ า เป็ นอุ ป สรรคที่สาคัญ
ต่อการดาเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ยังมีอกี หลายปั จจัยและตัวชีว้ ดั ที่โครงการ Doing Business
มิไ ด้ น ามาพิ จ ารณาและประเมิน ผล กล่ า วคือ ตัว ชี้ว ัด ในเรื่อ งขนาดของระบบเศรษฐกิ จ
สถานการณ์ ทางการเมืองภายในประเทศ ระบบและสถาบันการเงิน ปั ญ หาการทุจริต ภาครัฐ
คุณภาพของตลาดแรงงาน และศักยภาพของบุคลากรในประเทศต่าง ๆ ซึง่ มีความแตกต่างกัน
ยิ่ง กว่ า นั ้น ผลการศึก ษาวิจ ยั ภายใต้ Doing Business มิไ ด้ พิจ ารณาถึง ผลกระทบ
ของการบังคับ ใช้ก ฎระเบีย บและกฎหมายต่ อ สังคม ตัว อย่ างเช่ น ตัว ชี้ว ัด ที่เกี่ย วกับ ระบบ
ล้มละลายพิจารณาถึงอัตราการได้รบั ชาระหนี้คนื ของบรรดาเจ้าหนี้ ระยะเวลาทีใ่ ช้และค่าใช้จ่าย
ที่เกิดจากกระบวนการในการบังคับคดีล้มละลาย โดยมิได้วเิ คราะห์ถงึ ผลกระทบของกฎหมาย
ในเชิงสังคมหรือ เศรษฐกิจ ดังกล่ าวข้างต้น ฉะนัน้ มาตรวัดของธนาคารโลกภายใต้โครงการ
Doing Business จึ ง พิ จ ารณ าจากข้ อ มู ล และส ถิ ติ เป็ นการพิ จ ารณ าข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Data) ถึง การปรากฏอยู่ข องกฎหมายหรือ ข้อ มูล ที่แ สดงให้ เห็น ถึงระยะเวลา
และค่ าใช้จ่ายในการด าเนิน การ ฉะนัน้ ผลการด าเนิน งานภายใต้โครงการ Doing Business
ของธนาคารโลกจึงมีจุดแข็งและข้อจากัดอยู่หลายประการ การปรับใช้ผลดังกล่าวจึงใช้สาหรับ
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การจัดอัน ดับความน่ าเชื่อ ถือ ของสิน เชื่อ ในแต่ ล ะประเทศ เป็ น ข้อ มูล ประกอบการให้ส ินเชื่อ
และข้อมูลเบือ้ งต้นประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนเท่านัน้
กล่ า วได้ ว่ า การจัด อั น ดั บ ภายใต้ โ ครงกา ร Doing Business ของธนาคารโลก
เป็ นการแสดงให้ เ ห็น ถึง ศัก ยภาพในการจัด วางโครงสร้า งขัน้ พื้น ฐานและระบบกฎหมาย
ที่จาเป็ นต่อการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ สาหรับมาตรวัดระดับความยากง่ายในการเข้าไป
ประกอบธุรกิจทีจ่ ดั ทาโดยธนาคารโลกปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 มาตรวัดภายใต้โครงการวิ จยั Doing Business
มาตรวัด
หลักเกณฑ์การพิ จารณา
การเริม่ ต้นธุรกิจ
(Starting a Business)
การขออนุญาตสร้างอาคาร
(Dealing with Construction
Permits)
การขอไฟฟ้ า
(Getting electricity)
การจดทะเบียนกิจการ ทรัพย์สนิ
และทีด่ นิ
(Registering property)
การขอสินเชื่อ
(Getting credit)
การคุม้ ครองนักลงทุนรายย่อย
(Protecting Minority Investors)
การชาระ/เสียภาษี
(Paying Taxes)
การค้าข้ามเขต
(Cross-Border Deal)
การบังคับตามสัญญา
(Enforcing Contracts)
การแก้ไขปั ญหาการล้มละลาย
(Resolving Insolvency)

กระบวนการและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง, ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการดาเนินการ,
และค่าใช้จ่าย
ความยากง่ายของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการขออนุญาต
ในการสร้างอาคาร และมาตรการควบคุมทีป่ ลอดภัย
ขัน้ ตอน ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายทีใ่ ช้ในการขออนุญาตใช้ไฟฟ้ า และ
ทางเลือกของผูป้ ระกอบการ
กระบวนการในการขอ ระยะเวลาทีใ่ ช้ ค่าใช้จ่าย และระบบจัดการเกีย่ วกับ
ทีด่ นิ และทรัพย์สนิ
ระบบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการขอสินเชื่อ
สิทธิทไ่ี ด้รบั ตามกฎหมายของบรรดาผูถ้ อื หุน้
วิธกี ารชาระภาษี ระยะเวลาและขัน้ ตอนทีเ่ กีย่ วข้อง อัตราค่าภาษีทต่ี อ้ ง
ชาระตามกฎหมาย
ระยะเวลาและค่าใช้จา่ ยทีต่ อ้ งใช้สาหรับการทาธุรกรรมในการส่งออก
สินค้า โดยเฉพาะ สินค้าประเภทอะไหล่รถยนต์
ระยะเวลาและค่าใช้จา่ ยทีใ่ ช้ในการบังคับตามสัญญา การยุตคิ ดีขอ้ พิพาท
รวมทัง้ ประสิทธิภาพของกระบวนการยุตธิ รรม
ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาทีใ่ ช้ อัตราการได้รบั ชาระหนี้คนื และประสิทธิภาพ
ของระบบกฎหมายล้มละลายภายใน

ทีม่ า : โครงการวิจยั “Doing Business” ของ World Bank
นอกเหนือจากมาตรวัดทัง้ 10 ประเด็นภายใต้โครงการ Doing Business ทีธ่ นาคารโลก
ได้จดั ทาขึ้น ยังมีมาตรวัดในเรื่องอื่นที่ใช้ประกอบการพิจารณาโดยเฉพาะในเรื่องกฎระเบียบ
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เกี่ยวกับแรงงาน อย่างไรก็ตาม ภายใต้โครงการ Doing Business ของธนาคารโลกจะพิจารณา
จากมาตรวัดทัง้ 10 ประเด็นดังตารางข้างต้น
(2)

การแก้ไขปัญหาการล้มละลาย (Resolving Insolvency)

สาหรับประเด็นเรือ่ งการแก้ไขปั ญหาการล้มละลายเป็ นหนึ่งสาระสาคัญของการวัดระดับ
ความยากง่ายในการเข้าไปประกอบธุ รกิจ โดยประเด็น เรื่อ งการแก้ไขปั ญ หาการล้ม ละลาย
(Resolving Insolvency) ถูกแบ่งออกเป็ นสองประเด็นทีส่ าคัญ กล่าวคือ
ประการแรก ประเด็นเรื่องอัตราการได้รบั ชาระหนี้คนื ซึ่งมีองค์ประกอบสาคัญ ได้แก่
ความซับซ้อนของกระบวนการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับล้มละลาย ผลดาเนินการของหน่ วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ย วข้อ ง ระยะเวลาที่ใช้จ นกว่าจะได้รบั ช าระหนี้ ค ืน ตลอดจนค่ าใช้จ่ายที่เกิด ขึ้น
ทัง้ กระบวนการ
ประการที่สอง ประเด็นเรื่องประสิทธิภาพของระบบล้มละลาย ซึง่ มีองค์ประกอบสาคัญ
อีก 16 ประการ อาทิ มาตรการทางกฎหมายเพื่อ คุ้ม ครองลู ก หนี้ แ ละเจ้า หนี้ ระบบจัด การ
ทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ มาตรการในการฟื้ นฟูกจิ การของลูกหนี้ และเปิ ดโอกาสให้เจ้าหนี้มสี ่วนร่วม
ในคดีล้มละลาย โดยทาเป็ น Checklist และผลคะแนน (คะแนนเต็ม 16 คะแนน) ประเทศที่ได้
คะแนนสูงสุ ด จัด อยู่ในล าดับที่สูงสุ ดเป็ น ตารางคะแนน (League Table) และประเทศที่ได้รบั
คะแนนน้อยทีส่ ุดจัดอยูท่ า้ ยตาราง
ผลการจัดอันดับดังกล่าวของธนาคารโลก ได้ทาการศึกษาเปรียบเทียบทัง้ สิน้ 189 ระบบ
เศรษฐกิจที่สาคัญของโลก สรุปรายละเอียดตัวชี้วดั ในเรื่องการแก้ไขปั ญหาการล้มละลายได้ดงั
ตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ตัวชี้วดั เรือ่ งการแก้ไขปัญหาการล้มละลาย
ตัวชี้วดั (Indicators)
อัตราการได้รบั ชาระหนี้ คืน (Recovery Rate)
 ผลการดาเนินงาน (Outcome)
 ค่าใช้จ่าย (Cost)
 ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการดาเนินการ (Time)

คิ ดในอัตรา เซ็นต์ ต่อ 1 ดอลล่าร์
รายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
จานวนปีทใี ่ ช้ในการดาเนินการ

ประสิ ทธิ ภาพของระบบกฎหมายล้มละลาย (0-16)
(Strength of Insolvency Framework Index)
การเริม่ ต้นของกระบวนการล้มละลาย (0-3)
(Commencement of Proceedings Index)
 กระบวนการทีเ่ ปิ ดช่องให้ลกู หนี้ลม้ ละลายโดยสมัครใจ
 การร้องขอโดยเจ้าหนี้
 เหตุทน่ี าไปสูก่ ระบวนการล้มละลาย
การจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ (0-6)
(Management of Debtor’s Assets Index)
 ระบบล้มละลายเปิ ดช่องให้ลกู หนี้ทานิตกิ รรมต่อไปได้หรือไม่
 ระบบล้มละลายอนุญาตให้ลกู หนี้ปฏิเสธการก่อนิตกิ รรม
บางประเภทได้หรือไม่
 ระบบล้มละลายมีเรื่องการเพิกถอนการฉ้อฉลหรือไม่
 ระบบล้มละลายมีเรื่องการเพิกถอนนิตกิ รรมทีล่ กู หนี้
ก่อขึน้ ในลักษณะทีต่ ่ากว่ามูลค่าทีแ่ ท้จริง
และอาจส่งผลเสียต่อเจ้าหนี้หรือไม่
 ระบบล้มละลายมีเรื่องการอนุญาตให้ลกู หนี้สามารถ
ขอรับสินเชื่อภายหลังจากการเข้าสูก่ ระบวนการล้มละลาย
หรือไม่
 ระบบล้มละลายมีเรื่องการให้บุรมิ สิทธิหรือไม่
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ผลดาเนิ นการ
(Answer)

คะแนนรวม
(0-16)
คะแนนรวมใน
หัวข้อย่อย (0-3)

คะแนนรวมใน
หัวข้อย่อย (0-6)

ตารางตัวชี้วดั เรือ่ งการแก้ไขปัญหาการล้มละลาย (ต่อ)
ตัวชี้วดั (Indicators)
การฟื้ นฟูกิจการของลูกหนี้ (0-3)
(Reorganization Proceedings Index

คะแนนรวมใน
หัวข้อย่อย (0-3)

 การมีสว่ นร่วมของเจ้าหนี้ในกระบวนการฟื้ นฟูกจิ การ
ของลูกหนี้
 ระบบล้มละลายมีเรื่องการมีสว่ นร่วมของเจ้าหนี้
ในการชาระบัญชีหนี้สนิ ของลูกหนี้หรือไม่
 ระบบล้มละลายมีการแบ่งประเภทและลาดับของเจ้าหนี้
ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั ชาระหนี้คนื จากลูกหนี้หรือไม่
การมีส่วนร่วมของเจ้าหนี้ (0-4)
(Creditor Participation Index)

คะแนนรวมใน
หัวข้อย่อย (0-4)

 ระบบล้มละลายมีเรื่องการแต่งตัง้ เจ้าหนี้เป็ นตัวแทน
ในคดีลม้ ละลายหรือไม่
 ระบบล้มละลายมีเรื่องการขออนุญาตเจ้าหนี้
กรณีการขายทรัพย์สนิ ของลูกหนี้หรือไม่
 ระบบล้มละลายมีเรื่องการให้อานาจเจ้าหนี้เข้าถึงข้อมูล
เกีย่ วกับทรัพย์สนิ ลูกหนี้หรือไม่
 ระบบล้มละลายมีเรื่องการปฏิเสธสิทธิระหว่างเจ้าหนี้
ทีข่ อรับชาระหนี้จากลูกหนี้หรือไม่

ทีม่ า : ธนาคารโลก
ตัวชีว้ ดั ในเรื่องการแก้ไขปั ญหาล้มละลายดังกล่าวจะได้นาไปเป็ นกรอบในการวิเคราะห์
การบังคับคดีลม้ ละลายของกลุ่มประเทศทีน่ ามาศึกษาต่อไป
4.2.2 คณะกรรมาธิ การสหประชาชาติ ว่าด้ วยกฎหมายการค้ าระหว่างประเทศ
(UNCITRAL)
นอกเหนือจากธนาคารโลก มีแนวปฏิบตั ิท่สี าคัญ เกี่ยวกับกฎหมายล้มละลายปรากฏ
ภายใต้คณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (United Nations
Commission on International Trade Law: UNCITRAL) โดย UNCITRAL เป็ นหน่ วยงานหนึ่ง
ภายใต้สหประชาชาติ จัดตัง้ ขึน้ ตามมติท่ปี ระชุมใหญ่ของสหประชาชาติ (General Assembly)
เมือ่ วันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1966
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โดยที่ประชุมสมัชชาดังกล่าวพิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นเรื่องการค้าระหว่างประเทศ
เป็ น ประเด็น ส าคัญ ที่ห ลายประเทศทัว่ โลกมีระบบกฎหมายภายในแตกต่ างกัน ก่ อ ให้ เกิด
ความไม่มเี สถียรภาพทางการค้าระดับ ระหว่างประเทศและส่ งผลกระทบต่ อ การค้าอย่างเสรี
จึงจัดให้มคี ณะกรรมาธิก ารว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศขึ้นมาคณะหนึ่งทาหน้ าที่
ในการสร้างกฎระเบีย บที่เกี่ย วกับ กฎหมายการค้า ระหว่ า งประเทศที่ ม ีค วามเป็ นเอกภาพ
(Uniform Law)
คณะกรรมาธิการ UNCITRAL ประกอบด้วยสมาชิก 60 ประเทศที่เลือกโดยมติสมัชชา
ของสหประชาชาติ โดยมีคณะทางานแบ่งออกเป็ น 6 คณะ ได้แก่

 Working Group I – Micro, Small and Medium-Sized Enterprises
กากับดูแลกฎหมายเกีย่ วกับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และวิสาหกิจ
ชุมชน
 Working Group II – Dispute Settlement
กากับดูแลประเด็นการสร้างกฎหมายเกีย่ วกับการระงับข้อพิพาท
 Working Group III
ปั จ จุ บ ัน ไม่ ม ีภ าระงานในก ากั บ ดู แ ลแล้ ว โดยในอดีต ก ากับ ดู แ ลด้ า น
กฎหมายเกีย่ วกับการขนส่ง และจากกฎหมายเกีย่ วกับการขนส่ งเป็ นการ
กากับดูแลประเด็นเกีย่ วกับการระงับข้อพิพาททางออนไลน์
 Working Group IV – Electronic Commerce
กากับดูแลกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
 Working Group V – Insolvency Law
กากับดูแลเกีย่ วกับกฎหมายล้มละลาย
 Working Group VI – Security Interests
กากับดูแลเกีย่ วกับกฎหมายด้านหลักประกัน
ทีม่ า: United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)

จะเห็นได้ว่า เรื่องระบบกฎหมายล้มละลาย เป็ นอานาจหน้ าที่ของคณะทางานชุดที่ 5
(Working Group V) ภายใต้ ค ณะกรรมาธิก าร UNCITRAL ปั จ จุ บ ัน คณะท างานที่ เ กี่ย วกับ
กฎหมายล้ม ละลายของ UNCITRAL มีก ารสร้า งแนวปฏิบ ัติเพื่อ เป็ น แนวทางในการยกร่า ง
กฎหมายและบังคับใช้กฎหมายล้มละลายของประเทศต่าง ๆ ใน 2 ลักษณะสาคัญ ดังต่อไปนี้
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(1) จัดทากฎหมายทีม่ คี วามเป็ นเอกภาพ (Model Law) และ
(2) จัดทาแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับสาระสาคัญของระบบกฎหมายล้ มละลายทีด่ ี (Legislative
Guide and Recommendations)
(1)

กฎหมายเอกภาพที่เกี่ยวกับการล้มละลาย (Model Law on Insolvency)

ในปี ค.ศ. 1997 คณะกรรมาธิการ UNCITRAL ได้ส ร้างกฎหมายเอกภาพที่เกี่ยวกับ
ล้ม ละลายภายใต้ UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency และจัด ท าเอกสาร
เพื่อการบัญญัตแิ ละการตีความกฎหมายล้มละลายในปี ค.ศ. 2013 (Guide to Enactment and
Interpretation) โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์ ส าคัญ เพื่อ ช่ ว ยประเทศต่ า ง ๆ ในการบัญ ญัติก ฎหมาย
ล้ ม ละลายภายในให้ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสามารถจัด การปั ญ หาเรื่อ งการล้ ม ละลาย
ในระดับระหว่างประเทศ
กฎห มายเอกภ าพ ภ ายใต้ UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency
เป็ นเอกสารที่ใ ห้ ห ลัก การเกี่ย วกับ การตรากฎหมายล้ ม ละลายภายในของแต่ ล ะประเทศ
ประกอบด้ ว ยเนื้ อ หาทัง้ หมด 32 ข้อ (Articles)89 โดยมีส าระส าคัญ ของ Model Law ใน 4
ประเด็น ดังต่อไปนี้
(1) เรื่ อ งการเข้ า ถึ ง (Access) ซึ่งวางกรอบเกี่ย วกับ การบัญ ญัติก ฎหมายในเรื่อ ง
การตัง้ ผูแ้ ทนเจ้าหนี้ และสิทธิของเจ้าหนี้ในคดีลม้ ละลาย90
(2) เรื่ อ งการยอมรับ (Recognition) ตามค าพิ พ ากษาหรือ ค าตั ด สิ น ของศาล
ต่างประเทศในคดีลม้ ละลาย เพื่อลดระยะเวลาและค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดจากการดาเนินคดี
และกระบวนการทางศาล91
(3) เรื่องการเยียวยา (Relief) ภายใต้กฎหมายล้มละลายของกฎหมายภายในประเทศ
ว่าระบบกฎหมายล้มละลายในแต่ละประเทศควรมีมาตรการเยียวยาใดบ้าง92
(4) เรื่ อ งการสร้ า งความร่ ว มมื อ (Cooperation & Coordination) ซึ่ง วางกรอบ
เกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิในการสร้า งความร่วมมือระหว่างรัฐสมาชิก ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ข้อมูลของลูกหนี้ในคดีลม้ ละลาย93
89.
90.
91.
92.
93.

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 >.
Chapter II “Access of Foreign Representatives and Creditors to Courts in this State”
(Articles. 9–14).
Chapter III “Recognition of a Foreign Proceeding and Relief” (Articles 15–24).
Chapter IV “Cooperation with Foreign Courts and Foreign Representatives” (Articles 25–27).
Chapter V “Concurrent Proceedings” (Articles 28–32).
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หลัก การของ UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency ได้ว างเค้าโครง
(Template) และสาระสาคัญ ของกฎหมายล้มละลายต่อ ประเด็นปั ญ หาการล้มละลายข้ามชาติ
(Cross-Border Insolvency) ว่ า ควรจะมีล ัก ษณะอย่ า งไร ปั จ จุ บ ัน มีห ลายประเทศที่ป รับ ใช้
หลักการตาม Model Law ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งสถานะในปั จจุบนั พบว่ามีทงั ้ หมด 41 รัฐ ปรับใช้
หลักการแห่งกฎหมายตาม Model Law ดังต่อไปนี้
รายชื่อรัฐ (ประเทศ)
Australia
Benin
Burkina Fasco
Cameroon
Canada
Central African Republic
Chad
Chile
Colombia
Comoros
Congo
CÔte d’Ivoire
Democratic Republic of the Congo
Equatorial Guinea
Gabon
Greece
Guinea
Guinea-Bissau
Japan
Kenya
Malawi
Mali
Mauritius
Mexico
Montenegro
New Zealand

ปี ที่ตรากฎหมาย
2008
2015
2015
2015
2005
2015
2015
2013
2006
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2010
2015
2015
2000
2015
2015
2015
2009
2000
2002
2006
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หมายเหตุ
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)

(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)

(b)

รายชื่อรัฐ (ประเทศ) ต่อ
Niger
Philippines
Poland
Republic of Korea
Romania
Senegal
Serbia
Seychelles
Slovenia
South Africa
Togo
Uganda

ปี ที่ตรากฎหมาย
2015
2010
2003
2006
2002
2015
2004
2013
2007
2000
2015
2011

หมายเหตุ
(b)

2003
2014
2006
2005
2013

(a)
(a)

(b)

(b)

United Kingdom of the Great Britian and Northern Ireland

- British Virgin Islands
- Gibraltar
- Great Britian
United States of America
Vanuatu

หมายเหตุ
(a) หมายถึงรัฐในอาณานิคมของสหราชอาณาจักร
(b) หมายถึงกฎหมายที่อนุ วตั ิการตามพันธกรณี ในระดับภูมิภาคของบรรดาประเทศในทวีปแอฟริกา
ภายใต้ เอกสาร Act Uniforme Portant Organisation des Procedures Collectives D’Apurement
Du Passif (OHADA)
ทีม่ า : UNICTRAL (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. 2016)

จะเห็ น ได้ ว่ า ประเทศไทยยัง ไม่ ม ีก ารปรับ ใช้ ห ลัก การในเรื่อ งนี้ ต าม Model Law
ของ UNCITRAL ประเด็นนี้จงึ เป็ นประเด็นสาคัญทีส่ มควรหยิบยกมาพิจารณาว่าระบบกฎหมาย
ล้มละลายของประเทศไทยมีการกล่าวถึงในประเด็นการล้มละลายข้ามชาติไว้อย่างไร และทันต่อ
สถานการณ์ในปั จจุบนั มากน้ อยเพียงใด อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวอยู่นอกเหนือขอบเขต
การวิจยั ในครัง้ นี้ ประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายล้มละลายข้ามชาติเป็ นประเด็นที่
ควรจะมีการศึกษาวิจยั ในเชิงลึกเพิม่ เติมต่อไป
กฎหมายเอกภาพเกี่ยวกับการล้มละลายของ UNCITRAL ดังกล่าวข้างต้น ยังมีเอกสาร
ที่ อ ธิ บ ายถึ ง สาระส าคั ญ และการบั ง คั บ ใช้ ใ นทางภาคปฏิ บ ั ติ ท่ี จ ัด ท าขึ้ น เป็ นเอกสาร
เพื่อช่วยเป็ นกรอบและแนวทางในการตีความกฎหมายล้มละลายภายในแต่ละประเทศ
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(2)

แนวปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับระบบกฎหมายล้มละลายที่ดี
(Legislative Guide and Recommendations)

สาหรับแนวปฏิบตั ิเกี่ย วกับระบบกฎหมายล้มละลาย UNCITRAL ได้จดั เอกสารสาคัญ
อีกสามฉบับซึ่งมีความสาคัญสาหรับการบัญญัตกิ ฎหมายล้มละลายในปั จจุบนั เอกสารดังกล่าว
ปรากฏภายใต้ UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law ซึ่งมีว ัต ถุ ป ระสงค์ ส าคัญ
เพื่อวางเป็ นแนวปฏิบตั ทิ ่ดี ี (Best Practice) ในเรื่องการตราบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายล้มละลาย
ภายในแต่ละประเทศ โดยเอกสารดังกล่าวแบ่งเนื้อหาและสาระสาคัญดังต่อไปนี้
เอกสารฉบับ ที่ 1 UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, Parts One
and Two (2004)94 เป็ นเอกสารที่มคี วามยาวถึง 400 หน้ า ประกอบด้วยเนื้อ หาหลักสองส่ วน
สาคัญ ได้แก่ ส่วนที่ 1 การกาหนดวัตถุประสงค์ของระบบกฎหมายล้มละลาย การวางโครงสร้าง
ระบบกฎหมายล้มละลายที่ดคี วรมีลกั ษณะอย่างไร และ ส่วนที่ 2 กล่าวถึง เรื่องกระบวนการ
และขัน้ ตอนของการเข้าสู่ค ดีล้ม ละลาย วางหลัก เกณฑ์ในการพิจารณาเรื่อ งการล้ม ละลาย
และการคุม้ ครองเจ้าหนี้และลูกหนี้ ฯลฯ
เอกสารฉบับที่ 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 ร อ อ ก แ บ บ
กฎหมายล้มละลายของกลุ่มวิสาหกิจ
เอกสารฉบับที่ 3 UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, Part Four :
Directors’ Obligations in the Period Approaching Insolvency (2013)96 ซึ่ง เกี่ย วข้อ งกับ
การออกแบบระบบกฎหมายล้มละลายที่เกี่ยวข้องกับหน้ าที่ของกรรมการบริษัทในภาวะเข้าสู่
การล้มละลาย
แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับระบบกฎหมายล้มละลายทีด่ ภี ายใต้ UNCITRAL Legislative Guide
and Recommendations ทัง้ สามฉบับดังกล่าวข้างต้นเป็ นการวางกรอบหลักการและโครงร่าง
94.

95.

96.

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>.
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> .
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 หลายประเทศทัวโลกใช้
่
เป็ น แนวทางในการออกแบบกฎหมายภายใน
ให้ม ีค วามสอดคล้อ งกับ หลัก การดังกล่ าว มากบ้างน้ อ ยบ้างตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ที่ แ ตกต่ า งกัน ของแต่ ล ะประเทศ เป็ นที่ น่ า สัง เกตว่ า ระบบกฎหมายล้ ม ละลายของไทย
มีความสอดคล้องหรือได้หยิบยืมหลักการจากแนวปฏิบตั ภิ ายใต้ UNCITRAL ในเรือ่ งนี้มากน้อย
เพียงใดยังเป็ นประเด็นทีต่ อ้ งพิจารณาต่อไป ซึง่ ประเด็นนี้อยู่นอกเหนือขอบเขตการวิจยั ในครัง้ นี้
กล่ าวได้ว่าประเด็นการพัฒ นาและยกระดับกฎหมายล้ม ละลายในทิศ ทางภายใต้แนวปฏิบ ัติ
ของ UNCITRAL เป็ นอีกประเด็นทีก่ รมบังคับคดีสมควรมีการศึกษาวิจยั ในเชิงลึกเพิม่ เติมต่อไป
จะเห็ น ได้ ว่ า ทั ้ง Model Law และ Legislative Guide on Insolvency Law ภ ายใต้
UNCITRAL มิได้กล่าวถึงเรื่องของกระบวนการในการรวบรวมทรัพย์สนิ ของลูกหนี้แต่อย่างใด
เอกสารของ UNCITRAL เป็ นการให้ ห ลัก การกว้า ง ๆ เกี่ย วกับ แนวปฏิบ ัติท่ี ดี เ ลิศ (Best
Practice) ว่ าระบบล้ม ละลายที่ม ีป ระสิท ธิภ าพ ควรจะประกอบด้ว ยเนื้ อ หาและสาระส าคัญ
อย่างไร
กล่ า วโดยสรุ ป จากการพิ จ ารณ าเรื่อ งระบบล้ ม ละลายของธนาคารโลกและ
คณะกรรมาธิการ UNCITRAL พบว่ามิได้กล่าวถึงเรือ่ งกระบวนการรวบรวมทรัพย์สนิ ของลูกหนี้
ไว้แ ต่ อ ย่างใด ส าหรับ ธนาคารโลกก าหนดเฉพาะเรื่อ งตัว ชี้ว ดั ว่าการแก้ไขปั ญ หาล้ม ละลาย
เป็ นองค์ประกอบสาคัญของการวัดระดับความยากง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจ และสาหรับ
UNCITRAL วางหลัก การและกรอบปฏิ บ ั ติ อ ย่ า งกว้ า ง ๆ ว่ า ระบบกฎหมายล้ ม ละลาย
ที่มปี ระสิทธิภาพควรมีลกั ษณะอย่างไร การศึกษาวิจยั เพื่อยกระดับกระบวนการรวบรวมและ
จัดการทรัพ ย์สนิ ของบุคคลล้มละลายของไทยให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึ้นของรายงานวิจ ัยฉบับนี้
จาเป็ น ต้อ งศึก ษาแนวปฏิบ ัติส ากลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ การบังคับคดีล้มละลายซึ่งพิจารณาและ
ปรากฏจากกรณีศกึ ษาทีไ่ ด้จากต่างประเทศ
4.2.3 แนวปฏิ บตั ิ สากลอื่น ๆ (Best Practices)
จากการพิจารณาเรื่องระบบกฎหมายล้มละลายของธนาคารโลกและคณะกรรมาธิการ
UNCITRAL พบว่ า มิไ ด้ก ล่ า วถึงเรื่อ งกระบวนการรวบรวมและจัด การทรัพ ย์ส ิน ของลูก หนี้
แต่ อ ย่ า งใด ส าหรับ ธนาคารโลกก าหนดเฉพาะเรื่อ งตัว ชี้ว ัด ว่ า การแก้ ไขปั ญ หาล้ม ละลาย
เป็ นองค์ประกอบสาคัญของการวัดระดับความยากง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจ และสาหรับ
UNCITRAL วางหลัก การและกรอบปฏิ บ ั ติ อ ย่ า งกว้ า ง ๆ ว่ า ระบบกฎหมายล้ ม ละลาย
ที่มปี ระสิทธิภาพควรมีลกั ษณะอย่างไร การศึกษาวิจยั เพื่อยกระดับกระบวนการรวบรวมและ
จัดการทรัพ ย์สนิ ของบุคคลล้มละลายของไทยให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึ้นของรายงานวิจยั ฉบับนี้
จาเป็ นต้องศึกษาแนวปฏิบตั สิ ากลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบังคับคดีล้มละลาย ซึ่งปรากฏตัวอย่าง
ในหลายประเทศ อาทิ สหรัฐ อเมริก า สหราชอาณ าจัก ร ญี่ ป่ ุ นและมาเลเซี ย เป็ นต้ น
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โดยประเทศดังกล่ าวมีร ะบบปฏิบ ัติท่ีดีเกี่ย วกับ การรวบรวม สืบ ค้น ตรวจสอบและจัด การ
ทรัพ ย์ ส ิน ของบุ ค คลล้ ม ละลาย ซึ่ ง เป็ นผลมาจากการมีร ะบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ ดี
ในการอานวยความสะดวกแก่ผปู้ ฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นการบังคับคดีลม้ ละลาย และการเชื่อมโยงข้อมูล
เกีย่ วกับการเงินและการทาธุรกรรมทัง้ ประเทศซึง่ การวิเคราะห์จะได้กล่าวต่อไป

4.3

กรณี ศึกษาแนวทางปฏิ บตั ิ การบังคับคดีล้มละลายของต่างประเทศ

การศึกษาวิเคราะห์แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบังคับคดีล้มละลายของต่างประเทศจะให้
ความส าคัญ กับ กลุ่ ม ประเทศตั ว อย่ า ง 3 กลุ่ ม ได้ แ ก่ (1) ระบบกฎหมายล้ ม ละลายของ
สหรัฐ อเมริก า (2) ระบบกฎหมายล้ ม ละลายของอั ง กฤษ และ (3) กลุ่ ม ประเทศอื่ น ๆ
นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ (กรณีศกึ ษาประเทศญีป่ ่ นุ และมาเลเซีย)
ในการวิเคราะห์แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบังคับคดีล้มละลายดังกล่ าวจะใช้หลักเกณฑ์
ตัวชีว้ ดั ของธนาคารโลกภายใต้โครงการ Doing Business เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณา
4.3.1 ระบบกฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริ กา (US Approach)
ดังได้กล่าวในบทที่ 2 ว่าระบบกฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกาเป็ นระบบต้นแบบ
ของกฎหมายล้มละลายของประเทศต่าง ๆ ทัวโลก
่
รวมทัง้ ประเทศไทย ในส่วนนี้จะกล่าวถึง
ภาพรวมของระบบกฎหมายล้มละลายสหรัฐอเมริกา กระบวนการภายในในการรวบรวมและ
จัดการทรัพย์สนิ ของบุคคลล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริกา และการแก้ไขปั ญหาล้มละลาย
ทีถ่ ูกจัดอันดับโดยธนาคารโลก ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(1)

ภาพรวมระบบกฎหมายล้มละลายในประเทศสหรัฐอเมริ กา

กฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกามีประวัตแิ ละความเป็ นมาที่ยาวนานดังทีว่ เิ คราะห์
ในบทที่ 2 โดยประเด็น เกี่ย วกับ การล้ม ละลายปรากฏอยู่ใ นรัฐ ธรรมนู ญ ของสหรัฐ อเมริก า
(United States Constitution) (Article 1, Section 8, Clause 4)97 ซึ่งก าหนดให้ส ภาคองเกรส
มีอานาจในการตรากฎหมายเอกภาพ (Uniform Laws) ที่เกี่ยวกับการล้มละลายและใช้บงั คับ
ในบรรดามลรัฐต่าง ๆ ทัวสหรั
่ ฐอเมริกา โดยตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1801 สภาคองเกรสได้ใช้อานาจตาม
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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รัฐธรรมนู ญดังกล่าวหลายครัง้ โดยเฉพาะในปี ค.ศ. 1978 มีการตรากฎหมายล้มละลายภายใต้
Bankruptcy Reform Act of 1987 ซึ่ง ต่ อ มามีก ารปรับ ปรุง แก้ ไ ขโดย Title 11 of the United
States Code หรือ “Bankruptcy Code” กฎหมายฉบับดังกล่าวมีการแก้ไขเพิม่ เติมอีกหลายครัง้
กระบวนการล้ม ละลายในประเทศสหรัฐ อเมริก าเข้าสู่ ศ าลล้ม ละลายสหรัฐ อเมริก า
(United States Bankruptcy Court) ซึ่งเป็ นหน่ วยงานหนึ่งภายใต้ District Court อย่างไรก็ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในคดีล้มละลายจะใช้กฎหมายระดับมลรัฐ (Federal Law)
ในกระบวนพิจารณา กฎหมายภายในมลรัฐจะบังคับใช้เฉพาะกรณีทเ่ี กี่ยวกับข้อโต้แย้งเกี่ยวกั บ
สิทธิในทรัพย์สนิ เท่านัน้ ซึง่ มีรายละเอียดทีแ่ ตกต่างกันไปในแต่ละมลรัฐ
ระบบกฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกาทีป่ รากฏใน the United States Code, Title
11 – Bankruptcy ประกอบด้ ว ยเนื้ อ หาและสาระส าคัญ 9 Chapters98 โดยมีส าระส าคั ญ
สรุปประเด็นได้ดงั นี้
Chapter 1 : General Provisions เป็ นบทบัญ ญัติทวไป
ั ่ อาทิ บทนิยามคาศัพท์ หรือ
เขตอานาจศาล เป็ นต้น (Sections 101-111)
Chapter 3 : Case Administration เกี่ยวกับการดาเนินคดีล้มละลาย (Sections 301366)
Chapter 5 : Creditors, The Debtor, and The Estate ซึ่ ง กล่ า วถึ ง เจ้ า หนี้ ลู ก หนี้
และทรัพย์สนิ (Sections 501-562)
Chapter 7 : Liquidation เกีย่ วข้องกับการชาระหนี้ (Sections 701-784)
Chapter 9, 11, 12 และ 13 ซึ่ ง กล่ า วถึ ง การฟื้ นฟู กิ จ การลู ก หนี้ ในลัก ษณะต่ า ง 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 งเกี่ ย ว กั บ ป ระเด็ น
การล้มละลายข้ามชาติ (Sections 1501-1532)
(2)

แนวปฏิ บตั ิ ด้านการบังคับคดีล้มละลายในสหรัฐอเมริ กา

กระบวนการในการดาเนินคดีล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริกามีค วามซ้บซ้อนสูง
กล่าวคือ สหรัฐอเมริกาเป็ นประเทศที่ประกอบด้วย 50 มลรัฐ ในแต่ละมลรัฐมีโครงสร้าง ระบบ
ศาลและกระบวนวิธพี จิ ารณาทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ โดยปกติขอ้ พิพาทยุตใิ นศาลของแต่ละมลรัฐ อาทิ

98.

See the United States Code, Title 11 – Bankruptcy ประกอบด้วย 9 Chapters ได้แก่ Chapters
1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13 and 15.
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State Court หรือ County Court ที่มเี ขตอ านาจในการพิจารณา อย่างไรก็ต าม ศาลในระดับ
ทีส่ งู กว่า อาทิ Federal District Courts มีอานาจกลับคาตัดสินของศาลล่างได้
เจ้าหนี้ทป่ี ระสงค์จะดาเนินคดีลม้ ละลายในประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถยืน่ ฟ้ องต่อศาล
ทีม่ เี ขตอานาจได้ โดยระยะเวลาทีใ่ ช้ในกระบวนพิจารณาคดีลม้ ละลายของประเทศสหรัฐอเมริกา
จะใช้เวลาประมาณ 9 เดือ น ถึง 1 ปี ในทางปฏิบ ัติ ทนายความฝ่ ายลูก หนี้ จะขอขยายเวลา
ในการเข้าสู่การดาเนินคดีลม้ ละลายออกไปก่อน ประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี เพื่อการเจรจาต่อรอง
และน าไปสู่ ก ารยุ ติ ข้ อ พิ พ าท (Settlement Negotiation)99 หรือ ที่ นั ก กฎหมายไทยเรีย กว่ า
“การประนีประนอมยอมความ”
กระบวนการทางกฎหมายจะเริม่ ต้นเมือ่ การเจรจาไม่สาเร็จ หรือกรณีทล่ี กู หนี้ไม่สามารถ
ชาระหนี้ได้ เจ้าหนี้จะยื่นฟ้ องต่อศาลที่มเี ขตอานาจในการพิจารณาคดี โดยลูกหนี้สามารถยื่น
คาคัดค้าน ปฏิเสธ หรือข้อโต้แย้งต่าง ๆ ได้ภายใน 30 วัน ระยะเวลาที่ให้ลูกหนี้ย่นื คาให้การ
อาจแตกต่างกันในแต่ละศาลของแต่ละมลรัฐ แต่ส่วนใหญ่กาหนดไว้ทภ่ี ายใน 30 วันข้างต้น100
ภายใต้ระบบกฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกา คู่ ความในคดีลม้ ละลายจะต้องแสดง
ข้ อ โต้ แ ย้ ง พ ร้ อ ม เห ตุ ผ ล แ ล ะพ ย าน ห ลั ก ฐาน เพื่ อ ส นั บ ส นุ น ข้ อ ก ล่ าว อ้ างข อ งต น
โดยศาลในสหรัฐอเมริกาจะพิจารณาพิพากษาตามหลักฐานที่ขอ้ กล่าวอ้างที่คู่ความนาสืบในคดี
คาตัดสิน คาพิพ ากษาหรือ ค าสังของศาลปรากฏในหลายลั
่
กษณะ ตัง้ แต่ การกาหนดให้จ่าย
ค่าความเสียหาย (Damages) การคุม้ ครองชัวคราว
่
(Injunctions) หรือการดาเนินการอย่างหนึ่ง
อย่ า งใด (Specific Performances) เป็ นที่น่ า สัง เกตว่ า การปรับ ใช้ “ค่ า เสีย หายเชิง ลงโทษ”
(Punitive Damages) ซึ่งเป็ นแนวทางที่ศ าลในสหรัฐอเมริกาปรับใช้ในคดีอ่ืน ๆ ไม่เป็ นที่นิยม
ในคดีลม้ ละลาย
ส าหรับ แนวปฏิ บ ั ติ เ กี่ ย วกั บ การบั ง คับ คดี ล้ ม ละลายในสหรัฐ อเมริก า อยู่ ภ ายใต้
การด าเนิ น งานของ United States Department of Justice โดยมี U.S. Trustee Program
เป็ นหน่ วยงานหนึ่ ง ของ Department of Justice ท าหน้ า ที่ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ การจัด การและ
การดาเนินคดีล้มละลาย 101 โดยมีสานักงาน (U.S. Trustee Offices) 21 แห่งทัวประเทศ
่
และ
มีสานักงานใหญ่ (Executive Office for U.S. Trustees) ใน Washington D.C.102

99.
100.
101.
102.

ดูรายละเอียดภาพรวมข้อมูลได้ใน United States Department of Justice, U.S. Trustee Program,
available at <https://www.justice.gov/ust>.
See the United States Code, Title 11 – Bankruptcy.
28 U.S.C. §586 and 11 U.S.C. §101.
ดูขอ้ มูลใน <https://www.justice.gov/ust/us-trustee-regions-and-offices>.
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Department of Justice ของสหรัฐ อเมริก ามีฐ านข้อ มู ล ซึ่ง เรีย กว่ า “Debt Collection
Enforcement System”103 เป็ น ฐานข้อ มูล กลางที่รวบรวมข้อ มูล เกี่ย วกับ ทรัพ ย์ส ิน ของบุ ค คล
ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อและข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของบุคคลบรรจุไว้ในฐานข้อมูลดังกล่าว
โดยเจ้าพนักงานสามารถใช้ฐานข้อมูลกลางในการสืบค้น ตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลทรัพย์ส ิน
ของลูก หนี้ นอกเหนื อ จากเจ้าพนัก งานที่เกี่ย วข้อ ง เอกชน หรือ บุ ค คลทัว่ ไปสามารถขอใช้
ฐานข้อมูลดังกล่าวที่ Department of Justice ได้จดั ทาไว้ได้104
สาหรับการสืบค้นและตรวจสอบทรัพย์สนิ ของลูกหนี้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลทรัพย์สนิ ได้ในฐานข้อมูลกลางที่จดั ทาไว้โดย Department of Justice ซึ่งมีการรวบรวม
ข้อมูลด้านสินเชื่อของบุคคลไว้ในฐานข้อมูลกลาง ฐานข้อมูลดังกล่าวเรียกว่า “Debt Collection
Enforcement System” ซึ่งเจ้าพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การเข้าถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ลูกหนี้ในประเทศสหรัฐ อเมริกาถูกจัดทาไว้เป็ นระบบ มีความสะดวกและ
การเข้า ถึ ง เป็ นไปได้ โ ดยง่า ยกว่ า ของประเทศไทยดัง ที่ว ิเ คราะห์ ใ นบทที่ 3 ลัก ษณะเด่ น
ของกระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์สนิ ของบุคคลล้มละลายในสหรัฐอเมริกา อาจมีสาเหตุ
และปั จจัยสาคัญ 2 ประการ
ประการแรก ระบบการควบคุมเครดิต (Credit Control) ซึ่งเป็ นที่ทราบโดยทัวไปว่
่ า
สหรัฐอเมริกาเป็ นประเทศทีม่ รี ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ ป็ นเลิศ หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน
มีการจัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการทาธุรกรรมทางการเงิน ข้อ มูลด้านสินเชื่อ และข้อมูลอื่น ๆ
ที่มกี ารเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลและมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน อาทิ ข้อมูลด้านสินเชื่อ
ของบุ ค คลทัว่ ไปที่ส ถาบัน การเงิน เก็ บ ข้อ มู ล ไว้ จ ะถู ก น าไปจัด เก็ บ ไว้ใ นฐานข้อ มู ล “Debt
Collection Enforcement System” ของ Department of Justice ข้างต้น หรือข้อมูลการถือครอง
ที่ดิน หรือ อสัง หาริม ทรัพ ย์จ ะมีก ารเชื่ อ มโยงไปจัด เก็ บ ไว้ใ นฐานข้อ มูล ของ Department of
Justice เช่นเดียวกัน ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนาไปใช้เป็ นฐานในการตรวจสอบข้อมูลด้านทรัพย์สนิ
ของบุคคลล้มละลาย
ประการที่ สอง หน่ วยงานที่ทาหน้ าที่รวบรวมและจัดการทรัพย์สนิ ลูกหนี้ (Collection
Agencies) ซึ่งนอกเหนือ จาก U.S. Trustee Program, Department of Justice จะมีหน่ วยงาน
เอกชนหลายหน่ วยงานที่ให้บริการด้านการรวบรวมและจัดการทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ อาทิ STA
International, Capital Collection LLP, Diversified Collection Services, Inc., IC System,

103.
104.

ดู ข้ อ มู ล ใน <https://www.justice.gov/usao/resources/making-foia-request/major-informationsystems/debt-collection-enforcement-system>.
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, หรือ Global Credit & Collection Corp เป็ นต้น105
สาหรับกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการให้บริการของหน่ วยงานเอกชนดังกล่าวมีกฎหมายที่
เกี่ย วข้อ งหลายฉบับ โดยเฉพาะ Fair Debt Collection Practices Act และมี Federal Trade
Commission เป็ นหน่ วยงานที่ควบคุมการดาเนินงานของหน่ วยงานเอกชนทีใ่ ห้บริการดังกล่าว
กล่าวได้ว่า แนวปฏิบตั ดิ า้ นการบังคับคดีลม้ ละลาย โดยเฉพาะการรวบรวมและจัดการทรัพย์สนิ
ของบุคคลล้มละลายทีด่ าเนินการโดยหน่ วยงานภาคเอกชนมีความหลากหลายและแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กบั ขอบเขตการให้บริการและความสามารถขององค์กร โดยมีแนวปฏิบตั ิในการสืบค้น
ข้อมูลทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นความลับในทางการค้า
ตารางที่ 4 ภาพรวมการแก้ไขปัญหาล้มละลายของสหรัฐอเมริ กา
ตัวชี้วดั
อัตราการได้รบั ชาระหนี้ คืน ในอัตราเซนต์ (ดอลล่าร์)
 ระยะเวลาทีใ่ ช้ในกระบวนการล้มละลาย
 ค่าใช้จ่าย (ร้อยละ) (% of Estate)
ตัวชี้วดั
ประสิ ทธิ ภาพของระบบกฎหมายล้มละลาย (คะแนน 0-16 คะแนน)
 กระบวนการเข้าสูค่ ดีลม้ ละลาย
 การจัดการทรัพย์สนิ ของลูกหนี้
 การฟื้ นฟูกจิ การของลูกหนี้
 การเปิ ดโอกาสให้เจ้าหนี้มสี ว่ นร่วมในกระบวนการล้มละลาย
ทีม่ า : ธนาคารโลก (2016)

(3)

ผลประเมิ น
ร้อยละ 78.6
1.5 ปี
10.0
คะแนน
คะแนนรวม 15.0
3.0 คะแนน
6.0 คะแนน
3.0 คะแนน
3.0 คะแนน

การแก้ไขปัญหาล้มละลายในสหรัฐอเมริ กา

สหรัฐอเมริกาเป็ นประเทศที่ม ีอตั ราการได้รบั ชาระหนี้คนื อยู่ในอัตราที่สูง โดยจัดเป็ น
อัน ดับ ที่ 5 ของโลกในเรื่อ งการแก้ ไ ขปั ญ หาล้ม ละลายตามการจัด อัน ดับ ของธนาคารโลก

105.

ดู ร า ย ชื่ อ บ ริ ษั ท ไ ด้ ที่ <https://www.consumeraffairs.com/debt/debt_collection.htm>.
นอกเหนือจากบริษทั ที่ทาหน้าทีร่ วบรวมทรัพย์สนิ หรือติดตามหนี้สนิ ของบุคคล บริษทั ด้านกฎหมาย
ที่ให้บริการเกี่ยวกับคดีล้มละลายในสหรัฐอเมริกามีมากมายหลากหลายบริษัท อาทิ Akin Gump
Strauss Hauer & Feld LLP, Alston & Bird LLP, Latham & Watkims LLP, Kirkland & Ellis LLP
เป็ นต้น ดูรายชื่อได้ท่ี < http://www.chambersandpartners.com/12788/513/editorial/5/1>
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ซึ่งมีอตั ราการได้รบั ชาระหนี้คนื เป็ นร้อยละ 78.6106 (ข้อมูล ปี ค.ศ. 2016) มีกระบวนการและ
ขัน้ ตอนล้มละลายตามกฎหมายทีส่ นั ้ คิดเป็ น 1.5 ปี โดยเฉลีย่ ของระยะเวลาทีใ่ ช้ในคดีลม้ ละลาย
และเมื่อเปรียบเทีย บกับระยะเวลาในการดาเนินคดีล้มละลายของไทยพบว่า ระยะเวลา 1.5 ปี
ที่ใช้ในกระบวนการล้ ม ละลายของสหรัฐ อเมริกาเป็ น ระยะเวลาเท่ ากัน อย่างไรก็ต าม อัต รา
ของการได้รบั ชาระหนี้คนื ของประเทศไทยอยูใ่ นระดับทีต่ ่ากว่า (ร้อยละ 67.7)
ในเรื่องการแก้ไขปั ญ หาล้มละลายของสหรัฐอเมริกา ซึ่งธนาคารโลกได้พิจารณาจาก
มลรัฐนิวยอร์กซึง่ เป็ นรัฐทีม่ อี ตั ราการล้มละลายทีส่ ูง มีสถิตติ ่าง ๆ ของการแก้ไขปั ญหาล้มละลาย
ทีด่ แี ละมากทีส่ ุดดังข้อมูลสถิตใิ นตารางที่ 4 ข้างต้น
จะเห็นได้ว่า อัตราการได้รบั ชาระหนี้คนื ของระบบล้มละลายในสหรัฐอเมริกามีอตั ราทีส่ ูง
แสดงให้ เ ห็ น ถึง มาตรการและกระบวนการที่ม ีป ระสิท ธิภ าพของการบัง คับ คดีล้ ม ละลาย
ของสหรัฐอเมริกา ฉะนัน้ ประเด็นทีต่ ้องพิจารณาต่อไป คือ กระบวนการในการเข้าถึงทรัพย์สนิ
ของลูกหนี้ในสหรัฐอเมริกามีกระบวนการและลักษณะอย่างไร
(4)

สรุปกระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์สินของบุคคลล้มละลาย
ในสหรัฐอเมริ กา

กล่ าวได้ว่า การพิจารณากระบวนการในการสืบ ค้นและติด ตามทรัพ ย์ส ินของบุ ค คล
ในสหรัฐอเมริก าคงต้องพิจารณาในมุม ที่กว้างนอกเหนือ จากเรื่อ งระบบล้มละลาย เนื่อ งจาก
การรวบรวมทรัพย์สนิ ของบุคคลจะมีประสิทธิภาพอาศัยระบบฐานข้อมูลที่ดแี ละความก้าวหน้ า
ทางเทคโนโลยีท่ที นั สมัย การรวบรวมและสืบค้นทรัพย์สนิ ของบุคคลในสหรัฐอเมริกากระทาได้
ง่ายกว่าหลาย ๆ ประเทศ เนื่องจากอเมริกามีระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยีท่มี ปี ระสิทธิภาพ
กล่าวคือ มีการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ข้อมูลการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
หรือแม้แต่ข้อมูลการอุปโภคและบริโภคส่วนบุคคลมีการเชื่อมโยงข้อมูลในฐานข้อมูลเดียวกัน
เหตุท่เี ป็ นเช่นนี้ เนื่องจากอเมริกามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ
โดยใช้ ต ัว เลขประกัน สัง คม (Social Security Number) เป็ นหลัก ในการท าธุ ร กรรมต่ า ง ๆ
การอุปโภคและบริโภคส่วนใหญ่ กระทาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ทาให้ง่ายต่อ การตรวจค้น
ประวัติท างการเงิน ฯลฯ ส าหรับ หน่ ว ยงานที่ร ับ ผิด ชอบในเรื่อ งการบัง คับ คดีล้ ม ละลาย
ของสหรัฐอเมริก าคือ Department of Justice ข้างต้น ซึ่งมีหน่ วยติดตามทรัพย์สนิ บุคคลและ
กฎหมายให้อานาจไว้อย่างชัดเจน ยิง่ กว่านัน้ กรณีการติดตามและทวงหนี้สนิ Department of
106.

ข้อ มู ล ปี ค.ศ. 2016, for data and information concerning resolving insolvency in the United
States, available at <http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/unitedstates/#resolving-insolvency>.
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Justice ส่วนใหญ่จะส่งเรือ่ งให้หน่วยงานเอกชนเพื่อทาหน้าทีด่ งั กล่าวแทน และกาหนดค่าใช้จา่ ย
ในการดาเนินการให้เป็ นภาระของลูกหนี้ ส่งผลให้อตั ราการได้รบั ชาระหนี้คนื ในสหรัฐอเมริกา
มีอตั ราทีส่ งู และมีประสิทธิภาพมาก
เมื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ของลูกหนี้แล้ว หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการบังคับคดี
ล้มละลายในสหรัฐอเมริกาซึ่งกรณีน้ีคอื Department of Justice จะขอให้ศาลสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพ ย์
และน าทรัพ ย์ส ิน ดัง กล่ าวที่ร วบรวมมาเพื่อ แปลงเป็ น เงิน เพื่อ ช าระคืน ให้แ ก่ บ รรดาเจ้า หนี้
ตามลาดับ การแปลงทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ในสหรัฐอเมริกากระทาได้หลายวิธซี ง่ึ วิธที ใ่ี ช้ในปั จจุบนั
คือ การขายทอดตลาด 107 เพื่อนาเงินที่ได้มาชาระคืนให้แก่เจ้าหนี้ และวิธกี ารแปลงทรัพย์สนิ
ตามลักษณะแห่งทรัพย์สนิ โดยใช้วธิ กี ารที่ใช้มากที่สุด คือ การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ให้เป็ น
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาอันจะได้กล่าวต่อไป108
สรุปองค์ประกอบสาคัญของกระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์สินของบุคคลของสหรัฐอเมริกา

 ฐานข้อมูล “Debt Collection Enforcement System” ของ US Department of Justice
 ระบบฐานข้ อ มู ล (Database) ที ร่ วมข้ อ มู ล การท าธุ ร กรรมของบุ ค คลขององค์ ก ร
ภาคเอกชน
 การเชือ่ มโยงข้อมูลกับเลขประจาตัวประกันสังคม (Social Security Number)
 กฎหมายทีใ่ ห้อานาจในการตรวจและสืบค้นทรัพย์สนิ ของบุคคล
 หน่วยงานเอกชน ทีร่ บั ผิดชอบเรือ่ งการสืบค้นเป็นการเฉพาะ
 การมอบหมายให้หน่วยงานเอกชนเป็นผูต้ ดิ ตามและทวงหนี้สนิ
 การจัดการทรัพย์สนิ โดยการขายทอดตลาด และการแปลงให้เป็นทรัพย์สนิ ทางปั ญญา

4.3.2 ระบบกฎหมายล้มละลายของอังกฤษ (UK Approach)
อังกฤษ หรือ สหราชอาณาจักร เป็ นอีกประเทศที่มกี ฎหมายล้มละลายที่เป็ นต้นแบบ
ของระบบกฎหมายล้มละลายของประเทศต่าง ๆ ทัวโลก
่
ซึ่งรวมทัง้ ประเทศไทยดังได้วเิ คราะห์
107.

108.

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).
ดู จุฑามาศ ดีนวลพะเนาว์, วรรณวิภา พัวศิริ และ ปวริศร เลิศธรรมเทวี, ‘แนวทางการประเมินมูลค่า
ลิขสิทธิในยุ
์ คเทคโนโลยีสารสนเทศ’ (2559) 72(3) บทบัณฑิ ตย์, 177.
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ในบทที่ 2 ข้างต้น การวิเคราะห์ในส่ ว นนี้ จะให้ค วามสาคัญ กับ ภาพรวมของระบบกฎหมาย
ล้มละลายของอังกฤษ แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการบังคับคดีลม้ ละลายและการแก้ไขปั ญหาล้มละลาย
ทีจ่ ดั อันดับโดยธนาคารโลก รวมตลอดทัง้ สรุปภาพรวมกระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์สนิ
ของบุคคลล้มละลายในประเทศอังกฤษ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(1)

ภาพรวมระบบกฎหมายล้มละลายในประเทศสหราชอาณาจักร

วิวฒ
ั นาการของระบบกฎหมายล้มละลายในประเทศอังกฤษ ได้กล่าวไว้โดยสังเขปแล้ว
ในบทที่ 2 ซึง่ สรุปสาระได้ว่า ระบบกฎหมายล้มละลายของประเทศอังกฤษ มีววิ ฒ
ั นาการมาจาก
ระบบการติดตามและทวงหนี้ส ินที่พ ัฒนามาจนถึงปั จจุบนั โดยอังกฤษในปั จจุบนั มีกฎหมาย
Insolvency Act of 1986109 ที่เกี่ยวข้อ งกับการล้มละลาย ซึ่งการล้มละลายจะใช้บ ังคับ เฉพาะ
กรณีบุคคลธรรมดาเท่านัน้ (Individual) แต่ไม่ครอบคลุมถึงกรณีการล้มละลายของห้างหุ้นส่วน
บริษทั หรือนิตบิ ุคคลอื่น ๆ110
ในประเทศอังกฤษ การเป็ นผูล้ ม้ ละลายจะต้องผ่านกระบวนการทางศาลเท่านัน้ ลักษณะ
การดาเนินคดีเป็ นไปในลักษณะเดียวกับของสหรัฐอเมริกาข้างต้น กล่าวคือ คู่ความในคดีจะต้อง
น าพยานหลัก ฐาน และข้อ กล่ าวอ้ างมาพิสูจน์ ในศาล โดยศาลจะชัง่ น้ าหนั ก พยานหลัก ฐาน
ตลอดจนเหตุผลของบรรดาคู่ความในการพิจารณาอรรถคดี กรณีน้ีอาจเป็ นเพราะระบบกฎหมาย
ของอังกฤษ (Common Law) เป็ นระบบกฎหมายที่มอี ิทธิพลต่อระบบกฎหมายสหรัฐอเมริกา
จึงเกิดการยืมหลักการของกฎหมายและโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบศาลไปปรับใช้
ส าหรับ กระบวนการที่เกี่ยวกับ การดาเนิ น คดีล้ม ละลาย 111 ก่ อ นที่เจ้าหนี้ จะสามารถ
ดาเนินการฟ้ องล้มละลายได้ กฎหมายกาหนดให้เจ้าหนี้จะต้องแจ้งเตือนให้ลูกหนี้ชาระหนี้สนิ คืน
แก่เจ้าหนี้ก่ อน กรณีน้ีก ฎหมายของอังกฤษเรียกว่า “Statutory Demand”112 เมื่อ ลูกหนี้ได้ร บั
การแจ้งเตือ นให้ ช าระหนี้ ด ังกล่ า วแล้ว กฎหมายให้เวลาภายใน 21 วัน ในการด าเนิ น การ
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 ชาระหนี้สนิ ดังกล่าวคืนให้แก่เจ้าหนี้ หรือ
109.
110.
111.
112.

The Insolvency Act of 1986 (United Kingdom).
สาหรับกรณีการล้มละลายของนิตบิ ุคคลอยู่ภายใต้กฎหมายอีกฉบับ อาทิ the Companies (Winding
Up) Act of 1890 (United Kingdom).
ดู ก ระบวนการในการเข้ า สู่ ค ดีล้ ม ละลายของประเทศอัง กฤษ <https://www.gov.uk/statutorydemands/overview>.
ในการยื่น Statutory Demand เจ้าหนี้จะต้องส่ง Statutory Demand Form ซึง่ มีรายละเอียดเกีย่ วกับ
มูลหนี้ท่กี าหนดให้ลูกหนี้ชาระดูตัวอย่างแบบฟอร์มดังกล่าวได้ท่ี <https://www.gov.uk/statutorydemands/forms-to-issue-a-statutory-demand>.
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 บรรลุขอ้ ตกลงในการชาระหนี้คนื กับเจ้าหนี้
หากลูก หนี้ม ีข้อ โต้แ ย้งเป็ น อย่างอื่น อาทิ มูล หนี้ ท่ีเ จ้าหนี้ กล่ าวอ้างไม่เป็ น ความจริง
หรือ เกิน กว่ ามูล หนี้ ท่ีลูก หนี้ จ ะต้ อ งรับ ผิด ชอบ เป็ น ต้ น อาจร้อ งขอต่ อ ศาลเพื่อ พิจ ารณาได้
และเมือ่ พ้นกาหนด 21 วันดังกล่าวข้างต้น หากลูกหนี้ยงั เพิกเฉยไม่ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือร้องขอต่อศาลให้พจิ ารณาเป็ นอย่างอื่น กรณีน้จี ะเข้าสู่กระบวนการล้มละลายในศาลต่อไป113
(2)

แนวปฏิ บตั ิ ด้านการบังคับคดีล้มละลายในสหราชอาณาจักร

ส าหรับ แนวปฏิบ ัติเกี่ย วกับ การรวบรวมและจัด การทรัพ ย์ส ิ น ของบุ ค คลล้ม ละลาย
ในประเทศอัง กฤษอยู่ ภ ายใต้ ก ารด าเนิ น งานของ Insolvency Service ซึ่ ง เป็ นหน่ ว ยงาน
ในสังกัดของ Department of Business Innovation and Skills
Insolvency Service มีห น่ ว ยงานและสาขา 21 แห่ ง ทัว่ ประเทศ มีอ านาจและหน้ า ที่
ในการบังคับคดีให้เป็ นไปตามคาสังของศาล
่
รวบรวมและจัดการทรัพย์สนิ ของบุคคลล้มละลาย
รวมตลอดทัง้ มีอานาจในการสืบค้น และตรวจสอบข้อมู ลทรัพย์สนิ ของบุคคลล้มละลาย รวมทัง้
สอบสวนข้อมูลทรัพย์สนิ ของนิตบิ ุคคล
โดยปกติ การรวบรวมและจัด การทรัพ ย์ส ิน ของบุ ค คลล้ม ละลายในประเทศอังกฤษ
จะดาเนินการโดยบริษัทเอกชน แต่กรณีท่ไี ม่มหี น่ วยงานเอกชนทาหน้ าที่ดงั กล่าว Insolvency
Service จะทาหน้ าที่ร วบรวมและจัดการทรัพย์สนิ ของบุคคลล้มละลาย โดยคิดค่าธรรมเนียม
ในการปฏิบ ัติห น้ าที่ของ Insolvency Service จะมีเจ้าพนัก งานซึ่ง เป็ น ผู้ด าเนิ น การเกี่ย วกับ
การบัง คับ คดี ล้ ม ละลายซึ่ ง เรีย กว่ า “Official Receiver” หรือ OR114 ลัก ษณะเดี ย วกั น กั บ
เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ของกรมบังคับคดีของประเทศไทย
จากการส ารวจข้ อ มู ล พบว่ า กระบวนการในการรวบรวมและจัด การทรัพ ย์ ส ิ น
ของบุคคลล้มละลายของประเทศอังกฤษสามารถดาเนินการได้ใน 2 แนวทาง กล่าวคือ
ประการแรก การให้ ห น่ ว ยงานภาคเอกชนเป็ นผู้ ร วบรวมและจัด การทรัพ ย์ ส ิน
ของบุค คลล้มละลาย ตลอดจนติดต่ อสื่อ สารและดาเนินกิจการต่ าง ๆ เกี่ยวกับการบังคับคดี
ล้มละลายกับลูกหนี้ แนวทางนี้เป็ นแนวทางที่ใช้โดยทัวไป
่ โดยหน่ วยงานที่ให้บริการลักษณะนี้
ในอัง กฤษมีอ ยู่ ห ลากหลายหน่ ว ยงาน อาทิ ACS (Advanced Collection Systems), Debt
Collect, Debt Collection Services UK Ltd เป็ นต้น แต่ ละหน่ ว ยงานจะมีระบบฐานข้อมูลที่ใช้
ในการสืบค้นและอานวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สนิ ของลูกหนี้
113.
114.

รายละเอียดและขัน้ ตอนในการเข้าสูก่ ระบวนการล้มละลายของประเทศอังกฤษอธิบายไว้อย่างชัดเจน
โดยรัฐบาลของอังกฤษดูขอ้ มูลที่ <https://www.gov.uk/statutory-demands/overview>.
Bankruptcy Act of 1883 (46 & 47 Vict c 52) (United Kingdom).
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ประการที่ สอง การให้เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ หรือ OR เป็ นผู้ดาเนินการ ในกรณีน้ี
จะมีค่าธรรมเนียมในการดาเนินการ ซึง่ การคิดค่าธรรมเนียมจะมีความแตกต่างกันในแต่ละคดี115
โดยเจ้า พนั ก งาน OR ดัง กล่ า ว จะมีร ะบบฐานข้ อ มู ล กลางของ Insolvency Service เป็ น
แหล่งข้อมูลเบือ้ งต้นในการค้นหา สืบค้นและตรวจสอบทรัพย์สนิ ของบุคคลล้มละลาย
จะเห็นได้ว่า หน่ ว ยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนมีระบบฐานข้อ มูล เป็ น ช่อ งทางพื้นฐาน
ในการเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้น และอานวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลทรัพย์สนิ ของบุคคล
ลักษณะเดียวกับระบบการสืบค้นของสหรัฐอเมริกา
(3)

การแก้ไขปัญหาล้มละลายในสหราชอาณาจักร

อังกฤษ หรือ สหราชอาณาจักร มีระบบล้มละลายที่มปี ระสิทธิภาพไม่แตกต่างจากของ
สหรัฐอเมริกาจึงถูกจัดอันดับที่ 13 ในเรื่องการแก้ไขปั ญ หาล้มละลาย (ข้อมูล ณ ปี ค.ศ.2016)
สรุปภาพรวมของการแก้ไขปั ญหาการล้มละลายในประเทศอังกฤษได้ดงั ตารางที่ 5
เมื่อเปรียบเทียบอัตราการได้รบั ชาระหนี้คนื ของประเทศอังกฤษ พบว่ามีอตั ราที่สูงกว่า
ของประเทศสหรัฐ อเมริก า รายละเอีย ดดังตารางที่ 5 โดยลัก ษณะเด่ น ของระบบกฎหมาย
ล้มละลายของประเทศอังกฤษ คือ มีกระบวนการที่รวดเร็ว กว่าของสหรัฐ อเมริก า กล่ าวคือ
ใช้ระยะเวลาในการดาเนินคดีลม้ ละลายเพียง 1 ปี เจ้าหนี้กส็ ามารถได้รบั ชาระหนี้คนื
ตารางที่ 5 ภาพรวมการแก้ไขปัญหาล้มละลายของอังกฤษ
ตัวชี้วดั
อัตราการได้รบั ชาระหนี้ คืน ในอัตราเซนต์ (ดอลล่าร์)
 ระยะเวลาทีใ่ ช้ในกระบวนการล้มละลาย
 ค่าใช้จ่าย (ร้อยละ) (% of Estate)
ตัวชี้วดั
ประสิ ทธิ ภาพของระบบล้มละลาย (คะแนน 0-16 คะแนน)
 กระบวนการเข้าสูค่ ดีลม้ ละลาย
 การจัดการทรัพย์สนิ ของลูกหนี้
 การฟื้ นฟูกจิ การของลูกหนี้
 การเปิ ดโอกาสให้เจ้าหนี้มสี ว่ นร่วมในกระบวนการล้มละลาย

อัตราร้อยละ
ร้อยละ 88.6
1 ปี
6.0
คะแนนที่ได้รบั
คะแนนรวม 11.0
3.0 คะแนน
5.0 คะแนน
1.0 คะแนน
2.0 คะแนน

ทีม่ า : ธนาคารโลก (2016)

115.

ดู <https://www.gov.uk/statutory-demands/contact-the-insolvency-service>.
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(4)

สรุปกระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์สินของบุคคลล้มละลาย
ในสหราชอาณาจักร

จากแนวปฏิบตั ดิ า้ นการบังคับคดีลม้ ละลายและกระบวนการในการรวบรวมและจัดการ
ทรัพ ย์สนิ ของบุค คลล้มละลายในประเทศอังกฤษ จะเห็นได้ว่า กระบวนการจัดการทรัพ ย์ส ิน
ของลู ก หนี้ ใ นประเทศอัง กฤษมีล ัก ษณะเด่ น และคล้ า ยคลึง กัน กับ ประเทศสหรัฐ อเมริก า
หลายประการ กล่าวคือ
ประการแรก อังกฤษเป็ นประเทศทีม่ รี ะบบฐานข้อมูลดีทส่ี ุดประเทศหนึ่ง โดยฐานข้อมูล
ดังกล่ า วอาจแบ่ งเป็ น สองประเภท – ระบบฐานข้อ มูล ประเภทแรก คือ ฐานข้ อ มูล เกี่ย วกับ
ทรัพ ย์สนิ ของบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีการเชื่อมโยงอย่างเป็ นระบบเรียกว่า “Single Window”
ฉะนัน้ ข้อมูลต่าง ๆ ของบุคคลก็ดี หรือข้อมูลบริษทั จะปรากฏอยู่ภายใต้ฐานข้อมูลเดียวกัน และ
หน่ วยงานต่ าง ๆ สามารถร้อ งขอเพื่อ เข้าถึงข้อ มูล ดังกล่ าวได้ การจัดท าฐานข้อ มูล ดังกล่ าว
ในอังกฤษใช้ว ิธ ีก ารเดียวกับ สหรัฐ อเมริกา คือ การเชื่อ มโยงจากเลขประจาตัว ประกัน สังคม
โดยรัฐ บาลก าหนดให้ก ารท าธุ ร กรรมต่ าง ๆ ที่ส าคัญ อาทิ ธุ ร กรรมทางการเงิน จะต้ อ งใช้
เลขประจ าตั ว ประกั น สั ง คม ส าหรับ ประเภทที่ ส อง เป็ นระบบติ ด ตามและตรวจสอบ
การทาธุรกรรมของบุคคล ซึง่ รัฐบาลจัดให้มหี น่ วยงานเฉพาะหลายหน่วยงานทาหน้าทีต่ รวจสอบ
พฤติก รรมของผู้บ ริโภค หากมีพ ฤติกรรมที่ผ ิด ปกติ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อ งอาจตรวจสอบได้
ตัว อย่ า งเช่ น การโอนเงิน ของผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมือ งจะถู ก ตรวจสอบโดยอัต โนมัติ
จากหน่ ว ยงานรัฐ ของอัง กฤษ และหากมีค วามผิด ปกติบุ ค คลดังกล่ าวอาจถู ก ด าเนิ น คดีได้
จะเห็นได้ว่า กฎหมายของประเทศอังกฤษให้อานาจไว้ชดั เจนเกี่ยวกับการเข้าไปตรวจสอบและ
สืบค้นข้อมูลส่วนบุคคล การบังคับคดีลม้ ละลายก็เช่นเดียวกันมีหน่ วยงานเอกชนเข้ามาทาหน้าที่
แทนรัฐ สาเหตุ ห นึ่งเป็ น เพราะมีเงินรางวัล และค่ าตอบแทนการจัด การทรัพ ย์ส ิน จากบรรดา
เจ้าหนี้
ประการที่ สอง ครัง้ หนึ่งรัฐบาลอังกฤษเคยทาการปฏิรูป ระบบการทาธุรกรรมต่าง ๆ
ของประเทศ จากเดิมทีใ่ ช้ระบบเงินสดเป็ นระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบัตรเครดิต “PIN” เพื่อ
ประโยชน์ในการรวบรวมฐานข้อมูล และความปลอดภัยของผูบ้ ริโภคและผูป้ ระกอบการ ส่งผลให้
ระบบฐานข้อมูลของบุคคลมีความชัดเจนและมีประสิทธิภ าพยิง่ ขึ้น กล่าวได้ว่า การตรวจสอบ
และสืบ ค้น ทรัพ ย์ส ิน ในคดีล้ม ละลายของประเทศอังกฤษมีป ระสิท ธิภ าพเพราะผลพลอยได้
จากการปฏิรปู ระบบดังกล่าว
ส าหรับ ประเด็น เรื่อ งการจัด การทรัพ ย์ส ิน ของลู ก หนี้ อัง กฤษมีค วามแตกต่ างจาก
สหรัฐ อเมริก าอย่างชัดเจน โดยวิธ ีก ารที่นิย มใช้มากที่ สุ ด ในอังกฤษ คือ การขายทอดตลาด
สาหรับอังกฤษไม่นิยมใช้วธิ ีการแปลงทรัพย์ส ินของลูกหนี้โดยวิธกี ารอื่น ๆ เนื่องจากมองว่า
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วัต ถุ ประสงค์ส าคัญ ของการแก้ไ ขปั ญ หาล้มละลาย คือ การช าระหนี้ ค ืน ให้แก่ เจ้าหนี้ ฉะนัน้
ความพอใจที่สุ ดของเจ้าหนี้ คือ การได้รบั ชาระเงิน คืน การขายทอดตลาดเพื่อ น าทรัพ ย์ส ิน
ไปแปลงเป็ นตัวเงินและนามาชาระคืนให้แก่เจ้าหนี้จงึ ถูกมองว่าเป็ นวิธที ด่ี ที ส่ี ุดในอังกฤษ
สรุปองค์ประกอบสาคัญของกระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์สินของบุคคลของ
ประเทศอังกฤษ







ระบบฐานข้อมูล (Database) ทีร่ วมข้อมูลการทาธุรกรรมของบุคคล
การเชือ่ มโยงข้อมูลกับเลขประจาตัวประกันสังคม (Social Security Number)
กฎหมายทีใ่ ห้อานาจในการตรวจและสืบค้นทรัพย์สนิ ของบุคคล
หน่วยงานเฉพาะทีร่ บั ผิดชอบเรือ่ งการสืบค้น
การมอบหมายให้หน่วยงานเอกชนเป็นผูต้ ดิ ตามและทวงหนี้สนิ
การจัดการทรัพย์สนิ โดยการขายทอดตลาดเท่านัน้

4.3.3 ระบบกฎหมายล้มละลายและการบังคับคดีล้มละลายอื่ นๆ (กรณี ศึกษา
ประเทศญี่ปนและมาเลเซี
ุ่
ย)
นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ รายงานวิจยั ฉบับนี้ยงั พิจารณากลไกและระบบ
การรวบรวมและจัด การทรัพ ย์ ส ิน ของบุ ค คลล้ ม ละลายของประเทศญี่ ป่ ุ นและมาเลเซี ย
การวิเคราะห์ในส่ วนนี้ จะให้ค วามสาคัญ กับ ภาพรวมของระบบกฎหมายล้มละลายของญี่ป่ ุน
และมาเลเซีย แนวทางการปฏิบตั เิ กี่ยวกับการบังคับคดีลม้ ละลายของประเทศญีป่ ่ นุ และมาเลเซีย
และการแก้ไขปั ญ หาการล้มละลายที่จดั อันดับโดยธนาคารโลก รวมทัง้ ให้ข้อ สรุปแนวปฏิบตั ิ
ทีเ่ กีย่ วกับการรวบรวมและจัดการทรัพย์สนิ ของบุคคลล้มละลายของประเทศญีป่ ่ นุ และมาเลเซีย
(1)

ภาพรวมระบบกฎหมายล้มละลายในประเทศญี่ปนุ่ และมาเลเซีย

ระบบกฎหมายล้มละลายของประเทศญีป่ ่ นุ มีความแตกต่างจากระบบกฎหมายล้มละลาย
ของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) สองประเทศข้างต้น กล่าวคือ ในประเทศญีป่ ่ นุ
ไม่มปี ระมวลกฎหมาย (Code) อย่างของสหรัฐอเมริกาทีม่ ี Bankruptcy Code โดยประเด็นเรื่อง
การล้ม ละลายของญี่ ป่ ุ นมีท่ีเกี่ย วข้อ ง 4 ฉบับ ได้ แ ก่ (1) กฎหมายล้ม ละลาย (Bankruptcy
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Law)116 (2) กฎหมายเกี่ยวกับการฟื้ นฟู กิจการกรณีท่เี ป็ นบริษัท (Corporate Reorganization
Law)117 (3) กฎหมายการประนอมหนี้ (Composition Law)118 และ (4) ประมวลกฎหมาย
การพาณิ ช ย์ (Commercial Code)119 โดยกฎหมายล้ ม ละลายตราขึ้น ตั ้ง แต่ ปี ค.ศ.1922
เป็ นกฎหมายที่เกี่ยวข้อ งกับ การล้มละลายกรณี ท ั ว่ ไป โดยมีส าระสาคัญ แบ่งเป็ น 2 ประเด็น
กล่าวคือ กระบวนการที่เกี่ยวกับการล้มละลายและการชาระหนี้ กับกระบวนการฟื้ นฟู กิจการ
ของลูก หนี้ ส าหรับ กฎหมายเฉพาะที่เกี่ย วกับ การฟื้ นฟู กิจการกรณี ห้างหุ้น ส่ ว นและบริษัท
ถูกตราขึน้ ในปี ค.ศ.1952 โดยนาเอาหลักการของกฎหมายสหรัฐอเมริกามาปรับใช้เป็ นกฎหมาย
ภายใน120
ส าหรับ ระบบกฎหมายล้ม ละลายของมาเลเซีย อยู่ภ ายใต้ บ ัง คับ Bankruptcy Act of
1967121 ซึง่ นาเอาหลักการกฎหมายมาจากระบบกฎหมายล้มละลายของประเทศอังกฤษมาใช้122
โดย Section 3 ได้ว างกรอบเกี่ยวกับ การกระทาที่ถือ ว่าเป็ นการล้มละลายไว้โดยละเอีย ด 123
พฤติการณ์โดยทัวไปที
่ น่ าไปสู่กระบวนการล้มละลายตามกฎหมายของมาเลเซียคือกรณีทล่ี กู หนี้
มีพฤติการณ์ปฏิเสธทีจ่ ะไม่ชาระหนี้124 กระบวนการจะเข้าสู่การดาเนินคดีลม้ ละลายต่อไป
(2)

แนวปฏิ บตั ิ ด้านการบังคับคดีล้มละลายในประเทศญี่ปนุ่ และมาเลเซีย

สาหรับแนวปฏิบ ัติเกี่ยวกับการบังคับคดีล้มละลายในประเทศญี่ป่ ุนโดยทัวไป
่ ศาลมี
อานาจในการพิจารณาคดีล้มละลาย รวมทัง้ การออกคาสังแต่
่ งตัง้ ทรัสตี (Trustee) และการตัง้
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

123.
124.

Bankruptcy Act (No. 75 of 2004) (Japan).
Corporate Reorganization Act (No. 10 of 2006) (Japan).
Composition Law (No. 72 of 1922) (Japan).
Commercial Code (No. 57 of 2008) (Japan); ดูบทวิเคราะห์ใน Tatsuo Ikeda, ‘Bankruptcy Law
in Japan and its recent development’ (1999) 10 Osaka University Law Review, 9, at 10.
Tatsuo Ikeda, ‘Bankruptcy Law in Japan and its recent development’ (1999) 10 Osaka
University Law Review, 9, at 10-11.
Bankruptcy Act of 1967 (Act 360) (Malaysia).
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).
Bankruptcy Act of 1967 (Act 360) (Malaysia), Section 3(1) – (3).
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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ผู้ ม ีอ านาจจัด การทรัพ ย์ส ิน ของลู ก หนี้ ทรัส ตี แ ละผู้ ม ีอ านาจจัด การทรัพ ย์ ส ิน ของลู ก หนี้
จะนาทรัพย์สนิ ทีร่ วบรวมมาได้ขายทอดตลาดและนากาไรทีไ่ ด้จากการขายทอดตลาดมาชาระหนี้
คืนให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ต่อไป
กระบวนการในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ เจ้าหนี้จะต้องขอให้
ศาลตัง้ ผูต้ รวจสอบทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ (Kojin Saisei Iin) เป็ นผูด้ าเนินการ ในทางปฏิบตั เิ จ้าหนี้
นิ ย มให้ ห น่ วยงานเอกชนที่ ม ี ว ิ ช าชี พ เกี่ ยวกั บ การสื บ ค้ น ทรัพ ย์ ส ิ น หรือ การทวงหนี้
เป็ นผูด้ าเนินการซึง่ มีหลายหน่ วยงาน อาทิ Cedar Financial (Japan) หรือ Tokyo Commercial
Collection Agency เป็ นต้ น 125 โดยค้ น หาผ่ า นทางระบบฐานข้อ มู ล ที่ ม ีก ารรวบรวมข้อ มู ล
ทรัพ ย์ส ิน หรือธุ รกรรมทางการเงินของบุค คลลัก ษณะเดียวกับ การสืบค้นข้อมูล ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและอังกฤษดังกล่าวข้างต้น
ส าหรับ ก ารบั ง คั บ คดี ล้ ม ละลายของม าเลเซี ย มี ห น่ วยงานภาครัฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
สองหน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ (1) Department of Official Assignee ซึ่ง เป็ นหน่ ว ยงานหนึ่ ง ภายใต้
Prime Minister’s Department โดยมีส านั ก งานอยู่ 21 แห่ ง ทัว่ ประเทศมาเลเซีย ท าหน้ า ที่
เป็ นตัวกลางในการจัดการทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ และ (2) Department of Insolvency ซึง่ ทาหน้าที่
ในการดาเนินคดีลม้ ละลาย รวมตลอดทัง้ การสืบค้นข้อมูลทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ การรวบรวมและ
ตรวจสอบทรัพย์สนิ และการจัดการทรัพย์สนิ ของลูกหนี้
สาหรับ กระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพ ย์สนิ ของบุค คลล้มละลายของมาเลเซีย
ศาลเป็ นผู้แ ต่ งตัง้ ผู้ม ีอ านาจด าเนิ น การซึ่งเรีย กว่ า “Official Assignee” ซึ่ง ส่ ว นใหญ่ ม าจาก
Department of Official Assignee หรือ บางกรณี อ าจตกลงให้ผู้ม ีอ านาจด าเนิ น การดัง กล่ า ว
มาจากหน่ วยงานภาคเอกชน 126 การสืบค้นข้อ มูลของ Official Assignee จะใช้ข้อมูลที่ได้จาก
Department of Insolvency ซึง่ มีระบบฐานข้อมูลภายในรวบรวมไว้เบือ้ งต้น
สาหรับ การจัดการทรัพ ย์ส ินของบุ ค คลล้มละลายในประเทศมาเลเซีย กฎหมายมิได้
ก าหนดไว้ ว่ า ต้ อ งด าเนิ น การอย่ า งไร แต่ จ ากการส ารวจข้ อ มู ล พบว่ า Official Assignee
จะใช้วธิ กี ารขายทอดตลาดเพื่อนากาไรทีไ่ ด้มาชาระหนี้คนื ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้127
จะเห็นได้ว่า ทัง้ ญี่ป่ ุนและมาเลเซีย หน่ วยงานที่ทาหน้ าที่ด้านการบังคับคดีล้มละลาย
มีระบบฐานข้อมูลในการดาเนินงานและอานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลด้านทรัพย์สนิ
ของลูกหนี้แตกต่างจากของประเทศไทยดังทีว่ เิ คราะห์ในบทที่ 3
125.
126.
127.

Junichi Matsushita, ‘Japan’s Personal Insolvency Law’ (2007) 42 Texas International Law
Journal, 765, at 768.
Bankruptcy Act of 1967 (Act 360) (Malaysia), Section 66.
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)

การแก้ไขปัญหาล้มละลายในประเทศญี่ปนุ่ และมาเลเซีย

ญี่ป่ ุนเป็ น อันดับที่ 2 รองจากประเทศฟิ น แลนด์เพียงประเทศเดียวในเรื่อ งการแก้ไข
ปั ญ หาการล้มละลาย โดยคิดเป็ นร้อ ยละ 92.1 ของอัต ราที่จะได้รบั ชาระหนี้ค ืน และมาเลเซีย
มี อ ั ต ราการได้ ร ับ ช าระหนี้ คื น ที่ สู ง กว่ า ประเทศไทยคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 81.3 แต่ ม ี อ ั น ดั บ
ในเรื่อ งการแก้ไขปั ญ หาการล้ม ละลายในภาพรวมที่ต่ ากว่าประเทศไทยจัด เป็ น อัน ดับ ที่ 46
ของโลก
การคัด เลื อ กประเทศดัง กล่ า วข้ า งต้ น มาวิเ คราะห์ ม ีเ หตุ ผ ลมาจากความสัม พัน ธ์
และอิท ธิพ ลที่ม ีต่ อ ประเทศไทย ซึ่ง อาจกล่ าวได้ว่ านั ก ลงทุ น ที่เข้ามาลงทุ น ในประเทศไทย
ส่ วนใหญ่ เป็ น นัก ลงทุ น ชาวญี่ป่ ุน ฉะนัน้ จึงเป็ น เหตุ ผ ลสาคัญ ในการคัด เลือ กญี่ป่ ุนมาศึกษา
มากกว่ า จะเป็ นประเทศฟิ นแลนด์ ส าหรับ มาเลเซี ย เป็ นประเทศเพื่ อ นบ้ า น ของไทย
มีความสัมพันธ์ในเชิงการค้าและการลงทุนทีส่ าคัญจึงเป็ นอีกประเทศทีน่ ามาพิจารณา
สรุปภาพรวมการแก้ไขปั ญหาล้มละลายของประเทศญีป่ ่ นุ และมาเลเซียได้ดงั ตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ภาพรวมการแก้ไขปัญหาล้มละลายของญี่ปนและมาเลเซี
ุ่
ย
ประเทศ
ญี่ปนุ่
มาเลเซีย
ตัวชี้วดั
อัตราการได้รบั ชาระหนี้ คืน ในอัตราเซนต์ (ดอลล่าร์)
 ระยะเวลาทีใ่ ช้ในกระบวนการล้มละลาย
 ค่าใช้จ่าย (ร้อยละ) (% of Estate)
ตัวชี้วดั
ประสิ ทธิ ภาพของระบบล้มละลาย
(คะแนน 0-16 คะแนน)
 กระบวนการเข้าสูค่ ดีลม้ ละลาย
 การจัดการทรัพย์สนิ ของลูกหนี้
 การฟื้ นฟูกจิ การของลูกหนี้
 การเปิ ดโอกาสให้เจ้าหนี้มสี ว่ นร่วม
ในกระบวนการล้มละลาย

ทีม่ า : ธนาคารโลก (2016)
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คะแนนรวม 14.0

อัตราร้อยละ
ร้อยละ 81.3
1 ปี
10.0
คะแนนที่ได้รบั
คะแนนรวม 6.0

3.0 คะแนน
6.0 คะแนน
3.0 คะแนน
2.0 คะแนน

2.0 คะแนน
2.0 คะแนน
0 คะแนน
2.0 คะแนน

ร้อยละ 91.8
6 เดือน
4.5

จากตารางที่ 6 ซึ่งแสดงภาพรวมของการแก้ไขปั ญ หาการล้มละลายในประเทศญี่ป่ ุน
และมาเลเซียพบว่ามีระบบล้มละลายที่ดกี ว่าของไทย โดยเฉพาะระยะเวลาในการดาเนินการ
เกี่ย วกับล้มละลายที่รวดเร็ว กว่ าของประเทศไทย โดยใช้ระยะเวลาเพียงครึ่งปี ส าหรับ ญี่ป่ ุน
และหนึ่งปี สาหรับมาเลเซีย และในเรือ่ งอัตราการได้รบั ชาระหนี้คนื ดังกล่าวข้างต้น
สาหรับเรือ่ งการติดตาม ตรวจสอบและจัดการทรัพย์สนิ ของบุคคลล้มละลายของทัง้ ญีป่ ่ นุ
และมาเลเซียมีล กั ษณะไม่แ ตกต่ างจากสหรัฐอเมริก าและอังกฤษ กล่ าวคือ ทัง้ สองประเทศ
โดยเฉพาะญี่ ป่ ุ นมีระบบฐานข้อ มูล ที่ดีเป็ น National Single Window128 และมีก ารเชื่อ มโยง
ระหว่ างหน่ ว ยงาน การท าธุ ร กรรมทางการเงิน ถู ก ผู ก ติด ไว้กับ เลขประจ าตัว ประกัน สัง คม
เช่ น เดีย วกับ ของสหรัฐ อเมริก าและอัง กฤษ ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ม ีป ระสิ ท ธิภ าพ
ย่ อ มส่ ง ผลให้ ก ารสืบ ค้ น และตรวจสอบทรัพ ย์ ส ิน ของบุ ค คลเพื่ อ การบัง คับ คดี ล้ ม ละลาย
ของหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อ ง สามารถด าเนิ น การได้อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ เรื่อ งกระบวนการ
และระบบการสืบ ค้ น ทรัพ ย์ ส ิน ของประเทศญี่ ป่ ุ นและมาเลเซี ย จึง มีล ัก ษณะไม่ แ ตกต่ า ง
จากสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ
ส าหรับ ประเด็ น เรื่อ งการจัด การทรัพ ย์ ส ิ น ที่ ไ ด้ จ ากบุ ค คลล้ ม ละลายของญี่ ป่ ุ น
และมาเลเซียมีความแตกต่ างกัน กล่าวคือ ญี่ป่ ุนใช้ว ิธกี ารตามแนวทางของสหรัฐอเมริกา129
กล่าวคือ การขายทอดตลาดและวิธกี ารแปลงทรัพย์สนิ ในลักษณะอื่น โดยเฉพาะการใช้หลักวิชา
ของกฎหมายทรัพ ย์ส ิน ทางปั ญ ญา สาเหตุ ห นึ่ งเป็ นเพราะญี่ ป่ ุ นมี ระบบกฎหมายคุ้ม ครอง
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาที่มปี ระสิทธิภาพสูงประเทศหนึ่ง และมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่สี ูง
ท าให้ง่ายต่ อ การน าไปต่ อ ยอดองค์ค วามรู้และผลิต นวัต กรรม แต่ ส าหรับ ประเทศมาเลเซีย
ใช้วธิ กี ารดัง้ เดิมแบบอังกฤษ คือการขายทอดตลาดเท่านัน้ 130
สรุป องค์ป ระกอบส าคัญ ของกระบวนการรวบรวมและจัด การทรัพ ย์ส ิน ของบุ ค คล
ล้มละลายของญีป่ ่ นุ และมาเลเซียได้ดงั นี้

128.

129.
130.

สาหรับ มาเลเซียมีระบบฐานข้อมูลของ Department of Insolvency และสาหรับ ญี่ป่ ุ น การสืบค้น
ข้อ มู ลเกี่ย วกับ ทรัพ ย์สิน ของลู ก หนี้ นิ ย มให้ห น่ ว ยงานภาคเอกชนเป็ น ผู้ดาเนิ น การ ซึ่ง มีร ะบบ
ฐานข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่สี ามารถเข้าระบบและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ของ
ลูกหนี้ได้โดยง่าย.
L.P. Harrison III and Eric Stenshoel, ‘Protecting the Rights of IP Licensors, Licensees in
Bankruptcy’ (2014) 15 New York Law Journal, 1.
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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สรุปองค์ประกอบสาคัญของกระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์สินของบุคคลของ
ญี่ปนและมาเลเซี
ุ่
ย






4.4

ระบบฐานข้อมูล (Database) ทีร่ วมข้อมูลการทาธุรกรรมของบุคคล
การเชือ่ มโยงข้อมูลกับเลขประจาตัวประกันสังคม (Social Security Number)
กฎหมายทีใ่ ห้อานาจในการตรวจและสืบค้นทรัพย์สนิ ของบุคคล
การจัดการทรัพย์สนิ โดยการขายทอดตลาดเท่านัน้ (สาหรับมาเลเซีย)
การจัดการทรัพย์สนิ โดยการขายทอดตลาด และการแปลงให้เป็ นทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
(กรณีญปี ่ ่ นุ )

ระบบการจัดการทรัพย์สินลูกหนี้ โดยวิ ธีการประเมิ นมูลค่าทรัพย์สิน
ทางปัญญา

จากการศึก ษาวิเ คราะห์ ก ารบัง คับ คดีล้ม ละลายในต่ า งประเทศตามกรณี ต ัว อย่ า ง
และแนวปฏิบตั ขิ องสากลพบว่า ประเทศตัวอย่างมีแนวทางการรวบรวมและการจัดการทรัพย์สนิ
ของลู ก หนี้ อ ย่ า งเป็ นระบบและมีป ระสิท ธิภ าพ และส าหรับ แนวทางการจัด การทรัพ ย์ส ิน
ของลูกหนี้เพื่อนาไปชาระคืนแก่บรรดาเจ้าหนี้ ปรากฏในสองลักษณะ กล่าวคือ (1) การจัดการ
โดยการขายทอดตลาดอย่ า งเดีย ว (กรณี อ ัง กฤษ มาเลเซีย และรวมทัง้ ประเทศไทย) และ
(2) การจัดการโดยการขายทอดตลาดและแปลงทรัพย์สนิ โดยวิธกี ารอื่น (กรณี สหรัฐอเมริกาและ
ญีป่ ่ นุ )
จะเห็นได้ว่า การจัดการทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ ในประเทศไทยจะใช้วธิ กี ารขายทอดตลาด
เพื่อนาเงินที่ได้มาชาระคืนให้แก่เจ้าหนี้ แบบอังกฤษและมาเลเซียเพีย งวิธเี ดียว ซึ่งบทบัญญัติ
แห่ งพระราชบัญ ญัติล้ม ละลาย พุ ท ธศัก ราช 2483 มาตรา 123 บัญ ญัติไว้ว่ า “ทรัพ ย์ส ิน ซึ่ง
เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพ ย์รวบรวมได้มา เมื่อลูกหนี้ล้มละลายแล้ว เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
มีอ านาจขายตามวิธ ีส ะดวกและเป็ นผลดีท่ีสุ ด ....” อัน จะเห็ น ได้ว่ า การจัด การทรัพ ย์ส ิน
ของบุ ค คลล้ ม ละลายตามกฎหมายไทย สามารถกระท าได้ ท ั ้ง วิ ธ ี ก ารขายทอดตลาด
และวิธกี ารอื่นๆ เท่าที่เป็ นผลดีทส่ี ุด ฉะนัน้ จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องศึกษาแนวทางการจัดการ
ทรัพ ย์ ส ิน ของลู ก หนี้ ด้ ว ยวิธ ีก ารอื่ น ของต่ า งประเทศ ในรายงานฉบับ นี้ จ ะมิไ ด้ พิ จ ารณา
วิธกี ารขายทอดตลาดเนื่องจากเป็ นวิธปี ฏิบตั ทิ ร่ี อู้ ยูโ่ ดยทัวไป
่ จึงกล่าวเฉพาะการแปลงทรัพย์สนิ
ของลูกหนี้โดยวิธกี ารอื่นซึง่ วิธที น่ี ิยมใช้ในปั จจุบนั คือ การปรับใช้ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาเพื่อใช้ใน
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การบังคับคดี โดยการประเมินเป็ นมูลค่าของทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ปั จจุบนั มีวธิ กี ารประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาแบ่งออกเป็ น 3 แนวทาง กล่าวคือ
 วิธกี ารคิดจากต้นทุน (Cost Approach)
 วิธกี ารเปรียบเทียบตลาด (Market Approach)
 วิธกี ารพิจารณาจากรายได้ (Income Approach)
4.4.1 วิ ธีการคิ ดจากต้นทุน (Cost Approach)
วิธนี ้ีมสี มมติฐานว่า “มูลค่าของสิง่ หนึ่ง เท่ากับต้นทุนในการหาสิง่ อื่นที่เทียบเคียงได้มา
ทดแทน” ซึ่งการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทางปั ญ ญาด้วยวิธ ี คดิ จากต้นทุน คานวณจากต้นทุน
กล่าวคือ ค่าธรรมเนียมทางด้านกฎหมาย ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
ต้นทุนเฉพาะบุคคล ต้นทุนการพัฒนา ต้นทุนการผลิต และต้นทุนการตลาดและประชาสัมพันธ์
โดยการพิจารณามูลค่านัน้ สามารถทาได้ 2 รูปแบบ คือ
 ประการแรก พิจารณาจากข้อเท็จจริงด้านต้นทุนทีผ่ ่านมา (Historical Cost Basis)
 ประการที่ สอง พิจารณาจากต้นทุนในแทนที่หรือการผลิตขึน้ ใหม่ (Replacement
Reproduction Cost)
ความแตกต่ างของ 2 วิธ ีน้ี ค ือ วิธ ีแ รกจะพิจารณามูล ค่ าทัง้ หมดจากต้น ทุ น ตามอายุ
ของทรัพย์สนิ ทางปั ญญาโดยไม่หกั ลบความเสื่อม หรือปั จจัยในการการลดทอนมูลค่าอย่างอื่น
ในขณะที่วธิ ที ่สี องจะประเมินมูลค่าของทรัพย์สนิ ทางปั ญญาโดยเอามูลค่าจากต้นทุนตลอดอายุ
ของทรัพ ย์ส ิน ทางปั ญ ญาตัง้ หัก ด้ว ยผลกระทบจากปั จ จัย อื่น เช่ น สภาพตลาด การแข่งขัน
และการพัฒนาทางเทคโนโลยี ซึง่ วิธที ่ี 2 จะได้ผลลัพธ์ทต่ี รงกับความเป็ นจริงมากกว่า
อย่า งไรก็ต าม การประเมิน มูล ค่ าด้ว ยวิธ ีต้ น ทุ น เกิด จากแนวคิด ทางเศรษฐศาสตร์
เชิงเปรียบเทียบ คือ เจ้าของไม่ควรใช้เงินมากกว่าเงินที่ได้ลงไปเพื่องานนัน้ วิธนี ้ีไม่สามารถ
บอกถึงผลประโยชน์ท่เี จ้าของจะได้จากทรัพย์สนิ ทางปั ญญานัน้ ๆ วิธนี ้ีจงึ ไม่สามารถประเมิน
มูลค่าทรัพย์สนิ ทางปั ญญาที่แท้จริงออกมาได้อย่างแม่นยา เมื่อไม่สามารถคิดรายได้ตอบแทน
จากการสร้างสรรค์ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาได้ วิธคี ดิ จากต้นทุนจึงไม่ใช่วธิ ที ่เี หมาะต่อการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สนิ ทางปั ญญาเพื่อใช้ในการขายหรือโอนทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและไม่เป็ นทีน่ ิยม
4.4.2 วิ ธีการเปรียบเทียบตลาด (Market Approach)
วิธนี ้ีเป็ นการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทางปั ญญา โดยอาศัยข้อมูลราคาที่ได้จากการขาย
ทรัพ ย์ส ินทางปั ญ ญากับทรัพ ย์สนิ ทางปั ญ ญาลักษณะเดียวกันในตลาดเดียวกัน การประเมิน
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แบบเปรียบเทียบตลาดจะเชื่อถือได้มากที่สุดก็ต่อเมื่อ เกิดการประเมินมูลค่าในตลาดแข่งขัน
สมบูรณ์ ท่ขี ้อมูลธุรกรรมไม่มกี ารควบคุมคู่สญ
ั ญาจากปั จจัยอื่ นนอกจากความสมัครใจ (Arm’s
Length Transaction) หากพบตลาดที่ ส มบู ร ณ์ แล้ ว วิ ธ ี ป ระเมิ น แบบเปรีย บเที ย บตลาด
จะให้ผลลัพธ์ทด่ี ที ส่ี ุดเพราะเป็ นวิธกี ารประเมินที่มพี น้ื ฐานอยู่บนความจริง มีตรรกะและสามารถ
ปรับใช้ได้กบั ทรัพ ย์สนิ ทางปั ญญาทุกประเภท โดยเฉพาะวิธนี ้ีสามารถใช้ได้กบั ทุกวัตถุประสงค์
ในก ารป ระเมิ น มู ล ค่ า ท รัพ ย์ ส ิ น ท างปั ญ ญ า ไม่ ว่ า เพื่ อขาย เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ห ลั ก ป ระกั น
หรือเพื่อการโอนสิทธิการใช้ประโยชน์
อย่างไรก็ตาม ตลาดสมบูรณ์สามารถเกิดขึน้ ได้ยาก โดยเฉพาะในสังคมที่มกี ารผูกขาด
ทางการแข่งขันมากอย่างในประเทศไทย131 ดังนัน้ แม้ว่าวิธเี ปรียบเทียบตลาดจะเป็ นวิธที ด่ี ที ส่ี ุด
แต่เพราะความเป็ นตลาดสมบูรณ์เกิดขึน้ ได้ยาก วิธนี ้จี งึ ไม่ได้รบั ความนิยมในแวดวงการประเมิน
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
4.4.3 วิ ธีการพิ จารณาจากรายได้ (Income Approach)
วิธ ีก ารพิ จ ารณาจากรายได้ เ ป็ นวิธ ีท่ี นิ ย มมากในแวดวงธุ ร กิ จ การประเมิน วิธ ีน้ี
จะใช้ ส ม ม ติ ฐ าน เกี่ ย วกั บ ราย ได้ ท่ี เ กิ ด จาก ก ารใช้ ท รั พ ย์ ส ิ น ท างปั ญ ญ าใน อ น าค ต
โดยวิธกี ารพิจารณาจากรายได้มวี ธิ กี ารประเมินมูลค่าย่อยลงไปอีก ซึ่ง ความแตกต่างระหว่าง
วิธ ี เ หล่ า นี้ คื อ วิธ ี ท่ี ร ายได้ น่ าจะเกิ ด ขึ้น โดยตรงจากทรัพ ย์ ส ิ น ทางปั ญ ญาเมื่ อ จ าแนก
และแยกจากรายได้รวมของสินค้าหรือกระบวนการ วิธหี ลัก ๆ มีดงั นี้
1. วิธกี ารออมอย่างสม่าเสมอ (Royalty Saving Income)
2. วิธปี ระเมินจากรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ (Incremental Income Method)
3. วิธปี ระเมินจากรายได้ทม่ี ากเกินปกติ (Excess Earning Method)
นอกจากนี้ การประเมิน โดยใช้ ว ิธ ีป ระเมิน จากรายได้ ต้ อ งใช้ ข้อ มู ล เพื่ อ น าไปใช้
ในการประเมินดังนี้
 จานวนรวมของกระแสรายได้ในอนาคต
 อัตราการเติบโตหรือการเสื่อมถอยของกระแสรายได้ในอนาคต
 เวลาในการประเมินกระแสรายได้ในอนาคต
แม้การประเมินมูลค่าด้วยวิธกี ารพิจารณาจากรายได้จะได้รบั ความนิยมเพราะใช้ขอ้ มูล
ทีภ่ าคธุรกิจใช้เพื่อการวางแผนธุรกิจอยู่แล้ว แต่การทีใ่ ช้ขอ้ มูลเดียวกันมักทาให้เกิดความสับสน
131.

ศัก ดา ธนิ ต กุ ล , ค าอธิบ ายและกรณี ศึก ษาพระราชบัญ ญั ติก ารแข่ ง ขัน ทางการค้า พ.ศ. 2542
(กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์วญ
ิ ญูชน, 2553).
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ระหว่างการประเมินมูลค่าขององค์กรและการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทางปั ญญา อีกทัง้ ข้อมูล
ที่ใช้ในการประเมินก็มคี วามแตกต่ างกันมาก เช่น กระแสรายได้ในอนาคตกับการเสื่อมถอย
ของกระแสรายได้ในอนาคตทาให้ผ ลลัพธ์ของการประเมินไม่เสถียร ทัง้ นี้ผู้ประเมินสามารถ
ปรับ ปรุ ง และพั ฒ นาข้ อ มู ล ที่ น ามาประเมิน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเสถี ย รของผลลัพ ธ์ ม ากขึ้น
นอกจากนั ้น วิธ ีป ระเมิน จากรายได้ ย ัง ท าให้ ผู้ ป ระกอบการสามารถเล็ง เห็น ถึง ความเสี่ย ง
ในการประกอบธุรกิจได้และสามารถดาเนินการให้หลีกเลีย่ งความเสีย่ งเหล่านัน้ ได้ในทีส่ ุด
วิธ ีป ระเมิน มู ล ค่ า เหล่ า นี้ จะถู ก น าไปต่ อ ยอดเพื่ อ ประยุ ก ต์ เ ป็ นวิธ ีป ระเมิน วิธ ีอ่ื น
เช่ น วิธ ีแ ยกผลก าไร (Profit-Split Approach) ที่ถู ก พัฒ นามาจากทฤษฎี ว่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า รวม
กับวิธเี ข้าถึงข้อเท็จจริงบางอย่าง หากวิธปี ระเมินมูลค่าข้างต้นได้ถูกนาไปเพิม่ ตัวแปร หรือปั จจัย
ที่เหมาะสมกับ สภาพของทรัพ ย์ส ิน ทางปั ญ ญานั น้ ๆ และวัต ถุ ป ระสงค์ในการประเมิน แล้ว
การประเมินก็จะสามารถสะท้ อนมูลค่าของทรัพย์สนิ ทางปั ญญาที่แท้จริง และสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ ก ับการบังคับคดีได้ซ่งึ ปรากฏในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ป่ ุน รวมทัง้ ประเทศยุโรป
ในบางประเทศ อาทิ เยอรมนี

4.5

บทสรุปสาหรับประเทศไทย

กฎหมายล้มละลายเป็ นกลไกสาคัญที่แสดงให้เห็นถึงความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ
จัด ท าโดยธนาคารโลก กฎหมายล้ ม ละลายที่ม ีป ระสิท ธิภ าพย่ อ มแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง อัต รา
การได้ ร ับ ช าระหนี้ ค ืน ในอัต ราที่ สู ง เมื่อ พิ จ ารณาเปรีย บเที ย บระบบล้ ม ละลายของไทย
ดังที่ว ิเคราะห์ ไว้ในบทที่ 3 กับ กลุ่ ม ประเทศตัว อย่างที่น ามาศึก ษาจะพบว่าระบบกฎหมาย
ล้มละลายของไทยมีประสิทธิภาพทีด่ อ้ ยกว่าของต่างประเทศทีน่ ามาศึกษาทัง้ 4 ประเทศข้างต้น
ซึ่ง มีส าเหตุ ม าจากปั จ จัย ภายในเรื่อ งกระบวนการสืบ ค้น และติด ตามทรัพ ย์ส ิน ของบุ ค คล
โดยกลุ่ ม ประเทศตัว อย่ า งทุ ก ประเทศมีร ะบบฐานข้อ มูล ที่เ ป็ นระบบกว่ า ของประเทศไทย
และมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานระหว่างกันอย่างเป็ นระบบทัวประเทศ
่
จากการวิเคราะห์แนวทางการสืบค้นของต่างประเทศทัง้ สีป่ ระเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา
อังกฤษ ญี่ป่ ุน และมาเลเซีย พบว่ าปั จจัย สาคัญ ที่ส่ งเสริม ต่ อ อัต ราการได้รบั ช าระหนี้ คืน คือ
การมีระบบฐานข้อมูลทีม่ คี วามครบถ้วน มีการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ กับเลขประจาตัวของบุคคล
(เลขประกันสังคม) ฉะนัน้ อาจกล่าวได้ว่า นอกเหนือจากการปรับปรุงบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
ที่เกี่ย วกับ ล้ม ละลายของไทยแล้ว การยกระดับ กระบวนการรวบรวมและจัด การทรัพ ย์ส ิน
ของบุ ค คลล้มละลายซึ่งเป็ น พัน ธกิจหลักของกรมบังคับ คดียงั ต้อ งอาศัย การสร้างฐานข้อ มูล
และระบบเท คโนโลยี ส ารสนเท ศที่ ม ี ก ารเชื่ อ มโยงฐานข้ อ มู ล ของห น่ วยงานต่ าง ๆ
ทัง้ สถาบันการเงิน กระทรวงทีเ่ กีย่ วข้องและผูป้ ระกอบการเข้าด้วยกัน
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บทที่ 5
กรณี ศึกษากระบวนการสืบค้น ติดตาม
และตรวจสอบทรัพย์สินของหน่ วยงานภายในประเทศไทย

5.1

บทนา

นอกเหนือจากการศึกษาวิเคราะห์การบังคับคดีลม้ ละลายในต่างประเทศ และแนวปฏิบตั ิ
ที่เป็ นสากลดังกล่าวในบทที่ 4 การวิจยั เพื่อยกระดับกระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์สนิ
ของบุคคลล้มละลายของไทยจาเป็ นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสืบค้น ติดตามและ
ตรวจสอบทรัพ ย์สนิ ของหน่ วยงานภายในประเทศอื่น ๆ ที่สาคัญ บทนี้จะกล่าวถึงการสืบค้น
ติด ตามและตรวจสอบทรัพ ย์ส ิน ของหน่ ว ยงานภายในประเทศไทย 4 หน่ ว ยงานที่ส าคัญ132
ดังต่อไปนี้

(1) สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(2) สานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(3) สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด และ
(4) กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

132.

นอกเหนื อ จากหน่ ว ยงานที่ได้น ามาศึก ษา 4 หน่ ว ยงานหลัก ดัง กล่ า ว ยัง มีห น่ ว ยงานอีก หลาย
หน่ วยงานภายในประเทศทีส่ มควรมีการพิจารณาศึกษาแนวทางปฏิบตั ิต่อไปเพื่อนามาเป็ นฐานใน
การปรับปรุงแนวปฏิบตั ิของกรมบังคับคดีในเรื่องการติดตาม สืบค้นและตรวจสอบทรัพย์สนิ อาทิ
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง สานักงานตารวจแห่งชาติ เป็ นต้น.
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ในการศึกษาวิเคราะห์จะให้ความสาคัญกับการศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
ที่ให้อานาจในการดาเนินงานของหน่ วยงานดังกล่าว และกระบวนการภายในเพื่อใช้เป็ นข้อมูล
ประกอบการปรับปรุงและยกระดับการบังคับคดีลม้ ละลายต่อไป

5.2

กรณี ศึกษาสานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
แห่งชาติ

แนวปฏิบตั ิและกระบวนการในตรวจสอบ สืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพย์สนิ ของ
สานัก งานคณะกรรมการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ หรือ สานักงาน 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
คณะกรรมการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริต แห่ งชาติ (ป.ป.ช.) มีค วามส าคัญ อย่างยิ่ง
ในการนามาพิจารณาเป็ นฐานและกรอบแนวคิดที่จะใช้ในการยกระดับ กระบวนการรวบรวม
และจัด การทรัพ ย์ส ิน ของบุ ค คลล้ ม ละลายของกรมบัง คับ คดี โดยองค์ ก ร ป.ป.ช. เกิด ขึ้น
เป็ นครัง้ แรกเมื่อมีการประกาศใช้รฐั ธรรมนู ญฉบับปี พ.ศ. 2540 ซึ่งกาหนดให้มคี ณะกรรมการ
ป.ป.ช. เป็ นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนู ญ มีอานาจหน้ าที่เกี่ยวกับการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริตและมีสานักงาน ป.ป.ช. เป็ นหน่ วยงานทางธุรการที่มคี วามเป็ นอิสระ 133 ทัง้ ทางด้าน
การบริหารงานบุคคล งบประมาณ และการดาเนินงานในลักษณะต่างๆ ที่เกี่ยวกับการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมชิ อบในวงราชการ การวิเคราะห์จะกล่าวถึงประวัตแิ ละ
ความเป็ นมาขององค์กรป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติของไทย โครงสร้างและอานาจ
หน้าที่ ตลอดจนกระบวนการในการสืบค้นและตรวจสอบทรัพย์สนิ และข้อกฎหมายทีใ่ ห้อานาจ
ในการดาเนินการดังกล่าวของ สานักงาน ป.ป.ช.
5.2.1 ประวัติและความเป็ นมา
ก่ อ นหน้ ารัฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. 2540 มีก ฎหมายหลายฉบับ ที่เกี่ย วกับ การป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบในวงราชการ อาทิ กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการตุลาการ พ.ศ. 2471 พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการตรวจเงิน
133.

ลัก ษณะของสานั ก งาน ป.ป.ช. แตกต่ า งจากสานั ก งานสัง กัด ฝ่ ายบริห ารอื่น ๆ อาทิ สานั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (ส.ค.ก.) หรือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ส.ล.ค.) แต่ ค ล้ายคลึงกับ
หน่ ว ยงานทางธุรการของศาล อาทิ สานัก งานศาลรัฐธรรมนู ญ สานัก งานศาลปกครอง ฯลฯ ดู
รายละเอียดบทวิเคราะห์ได้ใน ปวริศร เลิศธรรมเทวี, ‘การควบคุมกฎหมายมิให้ขดั ต่อรัฐธรรมนูญใน
ประเทศไทย’ (2559) 64(6) รัฐสภาสาร, 7-31.
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แผ่ น ดิน พ.ศ. 2476 พระราชกฤษฎีกาวิธ ีพิจารณาลงโทษข้าราชการและพนัก งานเทศบาล
ผู้กระทาผิดหน้ าที่หรือหย่อนความสามารถ พ.ศ. 2490 หรือพระราชบัญ ญัติเรื่องราวร้องทุกข์
พ.ศ. 2492 อัน ที่จ ริง วิว ัฒ นาการเชิง สถาบัน ของ ป.ป.ช. และส านั ก งาน ป.ป.ช. สามารถ
มองย้อ นไปถึงช่ ว งปี พ.ศ. 2494 - พ.ศ. 2540 ซึ่งมีก ารจัด ตัง้ คณะกรรมการปฏิบ ัติราชการ
ตามมติประชาชน ทาหน้าที่ในการรับเรื่องร้องทุกข์ต่างๆ ของราษฎร องค์กรดังกล่าวได้พฒ
ั นา
กลายมาเป็ นกรมตรวจราชการแผ่นดินในปี พ.ศ. 2496
กรมตรวจราชการแผ่ น ดิน ดังกล่ า ว ได้ถู ก ยุบ ไปในปี พ.ศ. 2503 โดยมีก ารแต่ งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับภาษีอากร หรือ “ก.ต.ภ.” ขึน้ มาแทนทีภ่ ายใต้พระราชบัญญัติ
ตรวจสอบการปฏิบ ัติเกี่ย วกับ ภาษี อ ากรและรายได้อ่ืน ของรัฐ พ.ศ. 2503 ต่ อ มาภายหลัง
การปฏิว ัติร ฐั ประหารเมื่อ วัน ที่ 17 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2514 มีก ารปรับ ปรุง โครงสร้า งและ
การด าเนิ น งานของ ก.ต.ภ. เพื่อ ยกระดับ การบริห ารราชการแผ่ น ดิน ให้ม ีป ระสิท ธิภ าพและ
มีความคล่องตัวยิง่ ขึน้ โดยรวม ก.ต.ภ. เข้ากับสานักงานคณะกรรมการเรื่องราวร้องทุกข์และ
ผูต้ รวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ด้วยการจัดตัง้ สานักงานคณะกรรมการตรวจและติดตามผล
การปฏิบตั ิราชการ ที่เรีย กว่า “ก.ต.ป.”134 สานักงาน ก.ต.ป. ดังกล่าวมีอานาจหน้ าที่ท่สี าคัญ
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ แบบแผนและนโยบายของรัฐบาล กรณี น้ี
รวมถึงการสืบสวน สอบสวนกรณีทุจริตและประพฤติมชิ อบ อย่างไรก็ตาม ก.ต.ป. เป็ นอันต้อง
ถู ก ยกเลิก ไปเนื่ อ งจากเกิด เหตุ ก ารณ์ เรีย กร้อ งประชาธิป ไตยขึ้น ในวัน ที่ 14 ตุ ล าคม พ.ศ.
2516135
องค์กรเกี่ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการของไทยมาปรากฏ
อย่างเด่นชัดในสมัยนายกรัฐมนตรี สัญญา ธรรมศักดิ ์ ซึ่งมีการจัดตัง้ คณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบในวงราชการ หรือ “คณะกรรมการ ป.ป.ป.”136 โดย
อาศัยอานาจตามประกาศของคณะปฏิวตั ขิ อ้ 9(6) ฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515
มีนายกรัฐมนตรีเป็ นประธานกรรมการ คณะกรรมการ ป.ป.ป.ดังกล่าว เริม่ มีการปฏิบตั หิ น้ าที่
ตัง้ แต่วนั ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 และในภายหลังมีการประกาศใช้พระราชบัญญัตปิ ้ อ งกันและ

134.
135.

136.

ประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ 314 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515.
ดู ปวริศร เลิศธรรมเทวี, รัฐธรรมนู ญ กับการรับรองและคุ้มครองสิทธิขนั ้ พื้นฐานด้านสิง่ แวดล้อม
(กรุงเทพฯ: สานักงานศาลรัฐธรรมนู ญ, 2558) กล่าวถึงเหตุการณ์ การเรียกร้องประชาธิปไตยและ
พัฒนาการของรัฐธรรมนูญในช่วง พ.ศ. 2515.
ประกาศคณะปฏิวตั ขิ อ้ 9(6) ฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515.
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ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบในวงราชการ พ.ศ. 2518137 จึงกาหนดให้มสี านักงาน
ป.ป.ป. ทาหน้าทีเ่ ป็ นหน่วยงานธุรการและสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี138
จาก ค ณ ะก รรม ก าร ป .ป .ป . สู่ ค ณ ะก รรม ก าร ป .ป .ช . ภ าย ใต้ รั ฐ ธ รรม นู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กาหนดให้มคี ณะกรรมการ ป.ป.ช. ขึน้ เป็ นครัง้ แรก โดยให้ม ี
ฐานะเป็ นองค์ก รอิส ระตามรัฐธรรมนู ญ ท าหน้ าที่สาคัญ เกี่ยวกับการป้ อ งกันและปราบปราม
การทุจริต และต่อมาในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 มีการจัดตัง้ สานักงาน ป.ป.ช.139 ส่งผล
ให้สานักงาน ป.ป.ป. ได้ถูกยุบเลิกไป นับตัง้ แต่รฐั ธรรมนู ญ ฉบับปี พ.ศ. 2540 คณะกรรมการ
ป.ป.ช. มีส ถานะเป็ นองค์ ก รอิส ระตามรัฐ ธรรมนู ญ โดยมีส านั ก งาน ป.ป.ช. ท าหน้ า ที่เป็ น
หน่ วยงานทางธุรการส่งเสริมการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ กี่ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการทุจริจและ
ประพฤติมชิ อบในวงราชการทีด่ าเนินงานเรือ่ ยมาจนถึงปั จจุบนั
5.2.2 โครงสร้างและอานาจหน้ าที่
ดังได้กล่าวข้างต้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีสถานะเป็ นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนู ญ
โดยมีส านัก งาน ป.ป.ช. ท าหน้ าที่เป็ น หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ทางธุ รการให้แ ก่ ค ณะกรรมการ
ป.ป.ช. โครงสร้างเชิงสถาบันของ ป.ป.ช. แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนทีส่ าคัญ กล่าวคือ
(1) คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึง่ ประกอบด้วยกรรรมการ
จานวน 9 คน และมีอานาจและหน้าทีท่ ส่ี าคัญดังต่อไปนี้
 ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสานวนพร้อมทัง้ ทาความเห็นเสนอต่อวุฒสิ ภา เกี่ยวกับ
การถอดถอนจากตาแหน่ง
 ไต่ ส วนข้อ เท็จ จริงและสรุป ส านวนพร้อ มทั ง้ ท าความเห็น ส่ งไปยัง อัย การสูงสุ ด
เพื่อฟ้ องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ งทางการเมือง เกี่ยวกับ
การด าเนิ น คดี อ าญากั บ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมือ งตามมาตรา 308 ของ
รัฐธรรมนูญ
 ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้ าที่ของรัฐร่ ารวยผิดปรกติ กระทาความผิดฐานทุจริต
ต่อหน้าที่ หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่ งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตาแหน่ ง
หน้าทีใ่ นการยุตธิ รรม
 การตรวจสอบทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
137.
138.
139.

พระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบในวงราชการ พ.ศ. 2518.
พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2518.
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542.
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 กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกาหนดต าแหน่ งและชัน้ หรือระดับของเจ้าหน้ าที่
ของรัฐทีจ่ ะต้องยืน่ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิ และหนี้สนิ
 ก าหนดหลัก เกณ ฑ์ แ ละวิธ ี ก ารยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรัพ ย์ ส ิ น และหนี้ ส ิ น
ของเจ้าหน้ าที่ข องรัฐ และการเปิ ด เผยบัญ ชีแ สดงรายการทรัพ ย์ส ิน และหนี้ ส ิน
ของผูด้ ารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
 รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบตั หิ น้าทีพ่ ร้อมข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี
สภาผู้แทนราษฎร และวุฒสิ ภา ทุกปี และนารายงานออกเผยแพร่เสนอมาตรการ
ความเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล หรือคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่ นดิน เพื่อ ให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบตั ิราชการ หรือวางแผนงานโครงการ
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงานของรัฐ เพื่อป้ องกันหรือปราบปราม
การทุจริตต่อหน้าที่ การกระทาความผิดต่อตาแหน่ งหน้าทีร่ าชการ หรือการกระทา
ความผิดต่อตาแหน่งหน้าทีใ่ นการยุตธิ รรม
 ดาเนินการส่งเรื่องให้หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อขอให้ศาลมีคาสังหรื
่ อคาพิพากษาให้
ยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิทเ่ี จ้าหน้าทีข่ องรัฐได้อนุมตั หิ รืออนุญาตให้
สิทธิประโยชน์ ห รือออกเอกสารสิทธิแก่ บุค คลใดไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือ
ระเบียบของทางราชการอันเป็ นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการ
 ด าเนิ น การเพื่อ ป้ องกัน การทุ จ ริต และเสริม สร้า งทัศ นคติแ ละค่ า นิ ย มเกี่ย วกับ
ความซื่อสัตย์สุจริต
 ให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ เลขาธิการ
 แต่งตัง้ บุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
 ดาเนินการอื่นตามที่พระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนู ญ ว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต หรือกฎหมายอื่นกาหนด140
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีวาระการดารงตาแหน่ ง 9 ปี นับแต่วนั ที่พระมหากษัตริยท์ รง
แต่งตัง้ และดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
(2) ส านั ก งานคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จ ริต แห่ ง ชาติ ซึ่ ง เป็ น
สานักงานเลขานุ การของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเป็ นหน่ วยงานที่มคี วามเป็ นอิสระมีฐานะ
เที ย บเท่ า กรมตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บบริห ารรา ชการแผ่ น ดิ น โดยมี เ ลขาธิ ก าร
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็ นผู้บงั คับบัญชาขึน้ ตรงต่อประธาน
กรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยมีสานักงานประจาจังหวัดทัวประเทศ
่
140.

มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542.
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ภาพที่ 4 โครงสร้างของสานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตประจาจังหวัด

สานักงาน ป.ป.ช.
เลขาธิ การ

สานักงานเลขาธิการ
กลุ่มงานประสานการบริหารเชิงยุทธ์

กลุ่มอานวยการ
สานักบริหารงานกลาง
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักบริหารงานคลัง
สานักประชาสัมพันธ์
สานักอานวยการคณะกรรมการ

กลุ่มภารกิ จด้านส่งเสริ มจริ ยธรรม
คุณธรรม และป้ องกันการทุจริ ต







กลุ่มวิ ชาการ








สานักกฎหมาย
สานักการต่างประเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สัญญา ธรรมศักดิ ์
ศูนย์วจิ ยั เพื่อต่อต้านการทุจริต
ป๋ วย อึง้ ภากรณ์

ศูนย์บริหารงาน ป.ป.ช. จังหวัด

ส่วนภารกิ จหลัก

ส่วนภารกิจสนับสนุน








กลุ่มตรวจสอบภายใน



สานักมาตรการป้ องกันทุจริต
สานักป้ องกันการทุจริตภาค
การเมือง
สานักป้ องกันการทุจริตภาครัฐ
สานักป้ องกันการทุจริตภาค
รัฐวิสาหกิจ
สานักป้ องกันการทุจริตภาค
ประชาสังคมและการพัฒนา
เครือข่าย
ศูนย์กากับดูแลการจัดซือ้ จัดจ้าง
ภาครัฐ

ส่วนปฏิบตั กิ ารพืน้ ที่
กลุ่มภารกิ จด้านตรวจสอบทรัพย์สิน

กลุ่มภารกิ จด้านปราบปรามการทุจริ ต











สานักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง 1
สานักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง 2
สานักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง 3
สานักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง 4
สานักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 1
สานักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 2
สานักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 3
สานักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ
สานักการข่าวและกิจการพิเศษ
สานักคดี
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สานักตรวจสอบทรัพย์สนิ ภาคการเมือง
สานักส่งเสริมการตรวจสอบทรัพย์สนิ
ภาคการเมืองส่วนท้องถิน่
สานักตรวจสอบทรัพย์สนิ ภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจ
สานักทะเบียนและพัฒนาระบบ
ตรวจสอบ

สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด

5.2.3 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงานและกระบวนการสืบค้นของ ป.ป.ช.
สาหรับขัน้ ตอนการดาเนินงานและกระบวนการในการสืบค้นและตรวจสอบข้อมูลของ
ป.ป.ช. สามารถแบ่งพิจารณาได้เป็ น 2 กรณี กล่าวคือ (1) กรณีรบั เรื่องร้องเรียนการทุจริต และ
(2) กรณี ก ารตรวจสอบบัญ ชีท รัพ ย์ส ิน และหนี้ ส ิน ของผู้ ม ีห น้ าที่ต้ อ งยื่น บัญ ชี แ สดงรายการ
ทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ต่อ ป.ป.ช.
(1)

กรณี รบั เรื่องร้องเรียนการทุจริ ต

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจหน้ าที่รบั เรื่อ งร้อ งเรีย นเพื่อ ด าเนิ น การไต่ ส วนและ
วินิจฉัยผู้ดารงตาแหน่ งทางการเมืองทัง้ ในระดับชาติและระดับท้องถิน่ รวมตลอดทัง้ เจ้าหน้ าที่
ของรัฐตัง้ แต่ผู้บริห ารระดับสูง หรือข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่ งตัง้ แต่ผู้อานวยการกองขึ้นไป
รวมทัง้ ดาเนินการกับผูท้ ่รี ่วมกระทาความผิดกับผูด้ ารงตาแหน่ งดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สาหรับ
ข้าราชการที่ดารงตาแหน่ งต่ ากว่าผูอ้ านวยการกองอยู่ภายใต้อานาจของคณะกรรมการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท.
การร้องเรียนอาจเกิดขึ้นใน 3 ลักษณะสาคัญ ได้แก่ (1) การร้องเรียนโดยปรากฏชื่อ
ผู้รอ้ งเรียน (2) การร้องเรียนที่ปกปิ ดชื่อผู้รอ้ งเรียน กรณีน้ีเพื่อเป็ นการป้ องกันความปลอดภัย
ของผูแ้ จ้งข้อมูลจากผูม้ อี ทิ ธิพล และ (3) การร้องเรียนทีเ่ ป็ นบัตรสนเท่ห์ ในทางปฏิบตั ิ ป.ป.ช.จะ
รับเรือ่ งไว้พจิ ารณาและตรวจสอบว่ามีมลู ความจริงหรือไม่
สาหรับการทุจริต ที่ ป.ป.ช. มีอานาจดาเนิ นการแบ่งออกเป็ นการทุจริตใน 3 ลักษณะ
กล่าวคือ
ประการแรก กรณีการทุจริตต่อตาแหน่ งหน้ าที่ของเจ้าหน้ าที่ของรัฐอันเป็ นความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา โดยการทุ จริต ดังกล่ าวจะต้อ งเป็ นความผิดต่ อ ต าแหน่ งหน้ าที่
ราชการ (มาตรา 147-166) ดังที่ปรากฏในหมวด 2 ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
และความผิดเกีย่ วกับการยุตธิ รรม (มาตรา 167-205)
ประการที่ ส อง กรณี ร่ ารวยผิด ปกติ หรือ มีท รัพ ย์ส ิน เพิ่ม ขึ้น กรณี น้ี ย งั หมายความ
รวมถึงการมีหนี้สนิ ลดลงมาก
ประการที่ สาม กรณีท่เี ข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ
การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
จากลักษณะของการทุจริตที่ ป.ป.ช. มีอานาจดาเนินการพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริง
จะเห็นได้ว่าบุคคลที่มสี ทิ ธิถูกตรวจสอบโดย ป.ป.ช. อาจเป็ นได้ทงั ้ กรณีนักการเมืองระดับชาติ
และระดับท้องถิน่ และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
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เมื่อได้รบั เรื่องร้องเรียนกรณีการทุจริตดังกล่าวแล้ว กระบวนการจะเข้าสู่การแสวงหา
ข้อเท็จจริง ในชัน้ นี้เจ้าพนักงาน ป.ป.ช. จะดาเนินการสืบค้น ตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ ร้องเรียน
ว่ ามีมูล หรือ ไม่ โดยยัง ไม่ ม ีก ารแจ้ง ข้อ กล่ าวหา การด าเนิ น งานดังกล่ า ว คล้า ยคลึง กับ ของ
เจ้าพนักงานสอบสวน กล่าวคือ เจ้าพนักงาน ป.ป.ช. มีอานาจในการเรียกให้ผู้เกี่ยวข้องมาให้
ปากค า เอกสารหรือ วัต ถุ พ ยานซึ่งเป็ น อ านาจส าคัญ ในการแสวงหาพยานหลัก ฐานเพื่อ ใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบการพิจารณาประเด็นแห่งคดี อันจะเห็นได้ว่าเจ้าพนักงาน ป.ป.ช.
มีอ านาจตามกฎหมายในการแสวงหาข้อ เท็จจริงกรณี น้ี จงึ แตกต่ างจากขอบเขตอ านาจของ
เจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ดงั ทีว่ เิ คราะห์ในบทที่ 3 อย่างชัดเจน
เมือ่ ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูล พยานหลักฐานทีเ่ พียงพอต่อการทาความเห็นกรณีเรือ่ งร้องเรียน
เจ้าพนักงาน ป.ป.ช. ซึง่ อาจเกิดขึน้ ได้ใน 3 กรณี ได้แก่
(1) เห็นว่าเรือ่ งร้องเรียนมีมลู จะเสนอเรือ่ งตามลาดับขัน้ ต่อไป
(2) เห็ น ว่ า เรื่อ งร้อ งเรีย นมี มู ล จริ ง แต่ เป็ นเรื่ อ งเล็ก น้ อย จะส่ ง เรื่อ งให้ ต้ น สัง กัด
พิจารณาดาเนินการหรือสังลงโทษทางวิ
่
นัยต่อไป และ
(3) เห็นว่าเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไม่มีมูล ส่งผลให้ขอ้ ร้องเรียนเป็ นอันตกไป กรณีน้อี าจ
เกิดจากกรณีอยูน่ อกเหนือเขตอานาจของ ป.ป.ช. หรือเป็ นเรือ่ งความผิดทางวินยั
ในการท าความเห็น ป.ป.ช. จะด าเนิ น การตามล าดับ ขัน้ โดยเจ้าพนั ก งาน ป.ป.ช.
เจ้าของเรื่องจะเสนอต่อคณะอนุ กรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพจิ ารณาดาเนินการต่อไป
(2)

กรณี การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้ สิน

กรณี น้ีเป็ นการตรวจสอบบัญ ชีท รัพ ย์ส ินและหนี้ ส ินของผู้มหี น้ าที่ต้อ งยื่น บัญ ชีแสดง
รายการทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ต่อ ป.ป.ช. โดยผูม้ หี น้าทีย่ น่ื บัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิ และหนี้สนิ
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบด้วย
1) ผู้ดารงต าแหน่ งทางการเมือ ง ซึ่งประกอบด้ว ยบุ ค คลที่ม ีต าแหน่ งทางการเมือ ง
หลากหลายตาแหน่งแบ่งได้เป็ นกลุ่มดังนี้
- นายกรัฐมนตรี
- รัฐมนตรี
- สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
- สมาชิกวุฒสิ ภา
- ข้าราชการการเมืองอื่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองและ
กฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบีย บบริห ารราชการกรุง เทพมหานคร อาทิ ที่ป รึก ษา
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นายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ที่ป รึกษารัฐมนตรี ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ฯลฯ
- ข้าราชการรัฐสภาฝ่ ายการเมือ งตามกฎหมายว่าด้ว ยระเบียบข้าราชการฝ่ าย
รัฐสภา อาทิ ทีป่ รึกษาประธานรัฐสภา ทีป่ รึกษาประธานวุฒสิ ภา ฯลฯ
- ผู้บริหารท้องถิน่ รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิน่ และสมาชิกสภา
ท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
2) เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ประกอบด้วย เจ้าหน้าทีข่ องรัฐตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และ
ประกาศคณะกรรมการป้ อ งกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ เรื่อง กาหนด
ตาแหน่ งของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิ และหนี้สนิ
อาทิ ประธานศาลฎีกา อัยการสูงสุด กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผูต้ รวจการแผ่นดิน
กรรมการการเลือ กตัง้ ฯลฯ นอกเหนือ จากบุค คลดังกล่าวผู้มหี น้ าที่ต้อ งยื่นบัญ ชี
แสดงรายการทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ยังหมายความรวมถึง ผู้ดารงต าแหน่ งระดับสูง
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต อาทิ
หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง หรือกรม กรรมการและผู้บริหารสูงสุด
ของรัฐวิสาหกิจ หรือหัวหน้าหน่ วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มฐี านะเป็ นนิตบิ ุคคล
หรือ ผู้ ด ารงต าแหน่ งอื่ น ตามที่ ม ี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ และเจ้ า หน้ า ที่ ข องรัฐ ที่
คณ ะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ตามมาตรา 40(1) และมาตรา 40(2) แห่ ง
พระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542
โดยผู้ดารงตาแหน่ งทางการเมืองจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิ และหนี้สนิ 3
ครัง้ ดังนี้ (1) กรณีเข้ารับตาแหน่ ง (2) กรณีพน้ จากตาแหน่ ง และ (3) กรณีพน้ จากตาแหน่ งครบ
หนึ่งปี และสาหรับเจ้าหน้ าที่ของรัฐที่ไม่ใช้ผู้ดารงตาแหน่ งทางการเมืองเป็ นไปตามที่กฎหมาย
กาหนด
ผู้มหี น้าที่ย่นื บัญชีทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ที่ต้องแสดงรายการทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ของตน
และรวมทัง้ ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะที่มอี ยู่จริงทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
และรวมถึงทรัพ ย์สนิ ที่มอบหมายให้อ ยู่ในความครอบครองหรือ ดูแลของบุ ค คลอื่นไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือ ทางอ้อ ม กรณี น้ีจะต้อ งมีหนังสือ รับรองจากผู้ค รอบครองหรือผู้ถือ ครองแทนว่า
ทรัพ ย์ส ิน ดัง กล่ า วเป็ นของผู้ย่ ืน คู่ ส มรส หรือ บุ ต รที่ย ังไม่ บ รรลุ นิ ติภ าวะด้ว ย จะเห็น ได้ว่ า
ทัง้ ทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ถือเป็ นปั จจัยสาคัญของการตรวจสอบและดาเนินงานของ ป.ป.ช. เป็ น
สาคัญ
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สาหรับกระบวนการตรวจสอบและสืบค้นข้อเท็จจริง เจ้าพนักงาน ป.ป.ช. จะวิเคราะห์
จากบัญชีรายการแสดงทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ทีย่ ่นื ไว้ และตรวจสอบความถูกต้องกับทรัพย์สนิ และ
หนี้ ส ิน ที่แ ท้ จ ริงว่ า มีค วามสอดคล้อ งกัน หรือ ไม่ ในการตรวจสอบเจ้า พนั ก งาน ป.ป.ช. ให้
ความสาคัญกับรายได้และรายจ่ายดังต่อไปนี้
รายได้
รายได้ประจา
รายได้จากทรัพย์สนิ
รายได้จากการรับให้/จาหน่ ายทรัพย์สนิ
รายได้อ่นื ๆ
รายจ่าย
รายจ่ายประจา
รายจ่ายอื่นๆ

เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เบีย้ ประชุม เป็ นต้น
ค่าเช่า ดอกเบีย้ เงินปั นผล เป็ นต้น
การรับมรดก รับให้ขายทรัพย์สนิ เป็ นต้น
เงินค่านายหน้า เงินรางวัล โบนัส เป็ นต้น
ค่าใช้จา่ ยอุปโภคบริโภค ค่าผ่อนบ้าน-รถ เป็ นต้น
ค่าใช้จา่ ยในการท่องเทีย่ ว เงินบริจาค เป็ นต้น

จะเห็นได้ว่ า ข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่เจ้าพนักงาน ป.ป.ช. จะต้องพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้องของบัญ ชีทรัพ ย์สนิ และหนี้สนิ เกี่ยวพันกับองค์กรและหน่ วยงานต่างๆ ที่มคี วาม
หลากหลายสรุปภาพรวมในการตรวจสอบแหล่งข้อมูลได้ดงั นี้
ประเภททรัพย์สินและหนี้ สิน
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นตัวเงิน

ทีด่ นิ
ทรัพย์สนิ ประเภทรถยนต์
หุน้ หรือตราสารหุน้
ทองคา อัญมณี เพชรพลอย ฯลฯ
เครือ่ งประดับ

หน่ วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารต่ า งๆ สถาบัน ทางการเงิน หรือ ผู้ป ระกอบ
อาชี พ ที่ เ กี่ ย วกั บ การเงิน ในลัก ษณะต่ า งๆ ที่ ม ิใ ช้
สถาบันการเงิน
กรมที่ดนิ หรือผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือ
ตัวแทนซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์
กรมการขนส่ง หรือผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อ
รถยนต์
สถาบันทางการเงิน หรือผูป้ ระกอบอาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อ งกับ การค้าทองค า อัญ มณี
เพชรพลอยหรือเครือ่ งประดับทีป่ ระดับด้วยอัญมณี
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อ ง อาทิ ผู้ป ระกอบอาชีพค้า
ของเก่า
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ดัง ได้ ก ล่ า วข้ า งต้ น เจ้ า พนั ก งาน ป.ป.ช. มีอ านาจตามกฎหมายในการเรีย กให้
ผูเ้ กีย่ วข้องมาให้ถ้อยคา ส่งเอกสารหรือวัตถุพยานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลความถูกต้องของ
รายการทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ส่งผลให้การเข้าถึงแหล่งข้อมูลของเจ้าพนักงาน ป.ป.ช. ได้ง่ายกว่า
ของเจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ทว่ี เิ คราะห์ในบทที่ 3 อย่างชัดเจน กรณี
เรือ่ งบทบัญญัตขิ องกฎหมายทีใ่ ห้อานาจในการเข้าถึงข้อมูลเป็ นประเด็นทีต่ อ้ งพิจารณาต่อไป

5.3

กรณี ศึกษาสานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น

สานัก งานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ สานักงาน ปปง. 141 (Anti-Money
Laundering Office) เป็ นหน่ ว ยงานของรัฐ ที่ ส าคัญ อีก หน่ ว ยงานที่ส มควรน ามาพิ จ ารณา
เป็ นแนวทางในการตรวจสอบและสืบค้นทรัพย์สนิ ในคดีลม้ ละลายของกรมบังคับคดี โดยประเด็น
ที่เกี่ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะอยู่ภายใต้การดูแลของสานักงาน ปปง.
ซึง่ เป็ นหน่วยงานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
โดยมีเลขาธิก าร ปปง. เป็ นข้า ราชการพลเรือ นสามัญ ซึ่ง พระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่ ห ัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ขึน้ ตามคาแนะนาของคณะรัฐมนตรีและได้รบั ความเห็นชอบ
จากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒสิ ภา ทาหน้ าที่ควบคุ มดูแลโดยทัวไปซึ
่
่งราชการของสานักงาน
และเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการในสานักงาน
สานักงาน ปปง. ดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน รวมทัง้ เป็ นหน่ ว ยงานตรวจสอบวิเคราะห์ ข้อ มู ล ทางการเงิน ที่เ กี่ย วข้อ งกับ
การฟอกเงินในหน้าที่ของหน่ วยงานวางหลักเกณฑ์ (Regulator) โดยมีบทบาทในการศึกษาหา
มาตรการในการป้ อ งกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และมีฐ านะเป็ น ฝ่ ายเลขานุ ก ารของ
คณะกรรมการป้ อ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) ส่ วนในฐานะของ
หน่ ว ยงานผู้บ ังคับ ใช้ก ฎหมาย (Law Enforcement) สานัก งาน ปปง. มีอ านาจหน้ าที่ในการ
ตรวจสอบและดาเนิ นการเกี่ยวกับ ธุ รกรรมหรือ ทรัพ ย์ส ินที่เกี่ ยวข้อ งกับ การกระท าความผิด
ฐานฟอกเงิน ตามมติข องคณะกรรมการธุ รกรรม ตลอดจนดู แ ลให้ผู้ ม ีส่ ว นเกี่ย วข้อ งปฏิบ ัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินดังกล่าว
ส านัก งาน ปปง. มีอ านาจและหน้ าที่ท่ีสาคัญ ดังที่ปรากฏภายใต้มาตรา 40 (1) แห่ ง
พระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดังนี้
1. ดาเนินการให้เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และคณะกรรมการธุ ก รรมตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ องกัน และปราบปราม
141.

ภาพรวมการดาเนินงาน โครงสร้างอานาจหน้าที่และผลการดาเนินงานของสานักงานป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน available at <http://www.amlo.go.th/index.php/th/>.
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การฟอกเงิน รวมทัง้ งานเลขานุ ก ารของคณะกรรมการป้ อ งกัน และปราบปราม
การฟอกเงิน คณะกรรมการและคณะอนุ ก รรมการที่ค ณะกรรมการป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงินแต่งตัง้ และปฏิบตั งิ านธุรการอื่น
2. รับ รายงานและแจ้ง การตอบรับ รายงานการท าธุ ร กรรมตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทัง้ การรับรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับ
การทาธุรกรรมทีไ่ ด้มาโดยทางอื่น
3. รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทาธุรกรรมเพื่อปฏิบตั ิการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือกฎหมายอื่น
4. เก็บ รวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลการรายงานและ
ข้อมูลต่างๆ เกีย่ วกับการทาธุรกรรม
5. เก็บ รวบรวมพยานหลัก ฐานเพื่อ ดาเนิ นคดีกับ ผู้ก ระท าความผิด ยึด อายัด และ
บริห ารจัด การทรัพ ย์ ส ิ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการ ป้ องกั น และปราบปราม
การฟอกเงิน
6. เผยแพร่ ค วามรู้ แ ละจัด ฝึ กอบรมในด้ า นต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การด าเนิ น การ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือช่วยเหลือหรือ
สนับสนุ นทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนให้มกี ารเผยแพร่ความรูแ้ ละจัดฝึกอบรมดังกล่าว
รวมทัง้ เป็ นศูนย์กลางความร่วมมือและส่งเสริมเกี่ยวกับการให้ขอ้ มูลหรือสนับสนุ น
ในการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศ
7. ปฏิ บ ั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายก าหนดให้ เ ป็ นหน้ า ที่ ข องส านั ก งานหรือ
ตามทีร่ ฐั มนตรีว่าการกระทรวงยุตธิ รรมหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย142
การวิเคราะห์กรณีสานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จะให้ความสาคัญกับ
กระบวนการในการสืบค้นและตรวจสอบของสานักงาน ปปง. เพื่อนามาเป็ นฐานในการวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับกรมบังคับคดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
5.3.1 ผูท้ ี่ถกู ตรวจสอบ
ปปง. มีอานาจในการตรวจสอบผู้ต้องสงสัยกระทาความผิดฐานฟอกเงิน โดยผู้ท่อี ยู่ใน
ข่ายของการกระทาความผิดฐานฟอกเงินจะต้องเป็ นผูท้ ม่ี ลี กั ษณะดังต่อไปนี้

142.

มาตรา 40 แก้ไขเพิม่ เติมโดย มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551.
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(1) โอน รับโอน หรือเปลีย่ นสภาพทรัพย์สนิ ทีเ่ กี่ยวกับการกระทาความผิดเพื่อซุกซ่อน
หรือปกปิ ดแหล่งที่มาของทรัพย์สนิ นัน้ หรือเพื่อช่วยเหลือผูอ้ ่นื ไม่ว่าก่อน ขณะหรือ
หลังการกระทาความผิด
(2) กระทาด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิ ดหรืออาพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาแหล่ง
ที่ต งั ้ การจาหน่ าย การโอน การได้ส ิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์ส ินที่เกี่ยวกับการกระท า
ความผิด
(3) ได้มา ครอบครองหรือใช้ทรัพย์สนิ โดยรูใ้ นขณะทีไ่ ด้มา ครอบครองหรือใช้ทรัพย์สนิ
ดังกล่าวว่าเป็ นทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วกับการกระทาความผิด143
จะเห็นได้ว่า ความผิดฐานฟอกเงิน มีความหมายครอบคลุมถึง ตัวผู้กระทาความผิด
ผูส้ นับสนุนการกระทาความผิด ผูใ้ ห้ความช่วยเหลือกระทาความผิดด้วย
5.3.2 การดาเนิ นการในทางแพ่งและทางอาญา
ความผิดฐานฟอกเงินเป็ นความผิดทัง้ ทางแพ่งและทางอาญา ซึ่งการดาเนินการต่าง ๆ
ในคดีการฟอกเงินจึงมีแนวทางทีแ่ ตกต่างกันสรุปได้ดงั นี้
กรณี ทางอาญา เจ้าพนักงานจะตรวจสอบการกระทาความผิดว่าครบองค์ประกอบ
ความผิดตามมาตรา 5 หรือไม่ หากพบว่าเป็ นการกระทาที่ครบองค์ประกอบความผิดฐานฟอก
เงินจะต้องส่งเรือ่ งให้แก่เจ้าพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดีในทางอาญาต่อไป
กรณี ทางแพ่ ง จะแตกต่างจากกรณีทางอาญา กรณีน้ีจะเป็ นการพิจารณาเพื่อยึดหรือ
อายัดทรัพ ย์ส ิน โดยทรัพ ย์สนิ ที่ส ามารถอายัดได้จะต้อ งเป็ นทรัพย์สนิ ที่ได้มาจากการกระท า
ความผิดมูลฐานเท่านัน้ (ความผิดฐานฟอกเงิน) โดยทรัพย์สนิ ที่ เกี่ยวกับการกระทาความผิด
หมายความครอบคลุมถึง เงินหรือทรัพย์สนิ ที่ได้มาจากการกระทาซึ่งเป็ นความผิดมูลฐานหรือ
ความผิดฐานฟอกเงิน หรือจากการสนับสนุ นหรือช่วยเหลือการกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐาน
หรือความผิดฐานฟอกเงิน และรวมถึงเงินหรือ ทรัพย์สนิ ที่ได้ใช้หรือมีไว้ใช้ห รือสนับสนุ นการ
กระทาความผิดมูลฐานหรือการฟอกเงินด้วย ทัง้ นี้ กฎหมายยังให้รวมถึงดอกผลของเงินหรือ
ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการกระทาความผิดด้วย144
กรณีทม่ี กี ารจาหน่ ายจ่ายโอนทรัพย์สนิ ไปแล้ว กฎหมายยังให้อานาจ ปปง. ในการอายัด
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวได้ โดยมาตรา 3 พระราชบัญ ญัตปิ ้ อ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
143.
144.

มาตรา 5 แก้ไขเพิม่ เติมโดย มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551.
มาตรา 3 แก้ไขเพิม่ เติมโดย มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551.
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2542 บัญ ญั ติไ ว้ว่ า “ทรัพ ย์ส ิน ที่เ กี่ย วกับ การกระท าความผิด หมายความรวมถึง เงิน หรือ
ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มาจากการจาหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึง่ เงินหรือทรัพย์สนิ ทีเ่ กี่ยวกับการ
กระทาความผิดด้วย”145 ทัง้ นี้ ในทางปฏิบตั เิ จ้าพนักงาน ปปง. จะพิจารณาว่าทรัพย์สนิ ที่มกี าร
จาหน่าย จ่ายโอนไปแล้วผูร้ บั มีความเกีย่ วพันกับผูก้ ระทาความผิดมูลฐานหรือไม่ หรือผูร้ บั ทีเ่ ป็ น
บุคคลภายนอกได้รหู้ รือทราบว่าทรัพย์สนิ นัน้ เกีย่ วข้องกับการกระทาความผิด
กรณี น้ี แ สดงให้เห็น ถึง ความแตกต่ างระหว่างส านัก งาน ปปง. กับ กรมบังคับ คดี ที่
กฎหมายให้อ านาจในการอายัดทรัพย์สนิ จากการกระทาความผิดฐานฟอกเงินของ ปปง. ไว้
อย่างกว้างขวาง แตกต่างจากการยักย้าย ถ่ายเถทรัพย์สนิ ของบุคคลล้มละลายที่เจ้าพนักงาน
พิทกั ษ์ยงั มีอานาจอายัดทรัพย์สนิ ที่จากัดตามกฎหมายดังที่วเิ คราะห์ในบทที่ 3 ข้างต้น สาเหตุ
หนึ่ งอาจเป็ น เพราะลัก ษณะของความผิดฐานฟอกเงิน กับ การล้มละลายมีค วามแตกต่ างกัน
ประเด็นเรื่องอานาจในการสังอายั
่ ดทรัพย์สนิ ที่มกี ารจาหน่ าย จ่าย โอนเป็ นอีกประเด็นทีส่ มควร
พิจารณาต่อไป
5.3.3 กระบวนการสืบค้นและตรวจสอบข้อมูล
กระบวนการสืบ ค้น และตรวจสอบข้อ มูล ของ ปปง. เป็ นระบบและมีป ระสิท ธิภ าพ
มากกว่าของกรมบังคับ คดี สาเหตุ สาคัญ เป็ น เพราะบทบัญ ญัติข องกฎหมายที่ให้อ านาจแก่
เจ้าพนักงาน ปปง. ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั หิ น้ าที่และสามารถสืบค้น
ข้อมูลเบือ้ งต้นได้จากฐานข้อมูลของ ปปง. ที่ได้รวบรวมและจัดทาไว้ นอกจากนี้ กฎหมายยังให้
อานาจเจ้าพนัก งาน ปปง. ในการเข้าถึงข้อ มูลที่ต้อ งการสืบค้น 146 และบางกรณี กฎหมายยัง
กาหนดให้ผู้ประกอบอาชีพบางประเภทมีหน้าที่ต้องรายงานการทาธุรกรรมต่อสานักงาน ปปง.
ซึง่ ประกอบด้วย
1. ผูป้ ระกอบอาชีพเกี่ยวกับการดาเนินการ การให้คาแนะนา หรือการเป็ นทีป่ รึกษาใน
การทาธุรกรรมทีเ่ กีย่ วกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุน
2. ผู้ประกอบอาชีพ ค้าอัญ มณี เพชรพลอย ทองคา หรือเครื่อ งประดับที่ตกแต่งและ
ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอยหรือทองคา
3. ผูป้ ระกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซือ้ รถยนต์
4. ผูป้ ระกอบอาชีพเกีย่ วกับนายหน้าหรือตัวแทนซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์
145.
146.

มาตรา 3 แก้ไขเพิม่ เติมโดย มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551.
มาตรา 38 และมาตรา 48 แก้ไขเพิม่ เติมโดย มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551.
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5. ผูป้ ระกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและ
ค้าของเก่า
6. ผูป้ ระกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจ
ทีม่ ใิ ช่สถาบันการเงิน
7. ผูป้ ระกอบอาชีพเกีย่ วกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทม่ี ใิ ช่สถาบันการเงิน
8. ผูป้ ระกอบอาชีพเกีย่ วกับบัตรเครดิตทีม่ ใิ ช่สถาบันการเงิน และ
9. ผูป้ ระกอบอาชีพเกีย่ วกับการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลที่ได้จากผู้ประกอบอาชีพทัง้ 9 ประเภทดังกล่าวข้างต้น จึงเป็ นข้อมูลพื้นฐานที่
ปปง. สามารถใช้เป็ นฐานในการสืบค้นและตรวจสอบทรัพย์สนิ ของผู้ต้องสงสัย และเป็ นเหตุผล
หนึ่งที่ส่งผลต่อกระบวนการภายในของสานักงาน ปปง. ในการดาเนินงาน กรณีน้ีสมควรที่จะ
นาไปพิจารณาปรับใช้กบั การดาเนินงานของกรมบังคับคดี อันจะได้กล่าวไว้ในบทที่ 6 ต่อไป
5.3.4 ข้อมูลพื้นฐานที่ สานักงาน ปปง. สืบค้นและตรวจสอบ
ส าหรับ ข้อ มู ล ที่ส านั ก งาน ปปง. ให้ ค วามส าคัญ เป็ นล าดับ แรกในการสืบ ค้ น และ
ตรวจสอบสรุปได้ดงั ตารางต่อไปนี้
ทรัพย์สิน
เงินสด
บ้าน/ทีด่ นิ หรืออสังหาริมทรัพย์
รถยนต์ หรือยานพาหนะ

หลักทรัพย์
ทองคา
เพชรพลอย อัญมณี
เครื่องประดับ อาทิ นาฬิกา
วัตถุโบราณ
สังหาริมทรัพย์อ่นื ๆ

แหล่งข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบ
ธนาคารและสถาบันการเงิน
กรมทีด่ นิ

หมายเหตุ
ตรวจสอบการบัญชีเงินฝาก
ตรวจสอบการถือครองทีด่ นิ /
อสังหาริมทรัพย์
กรมการขนส่ง หรือผู้ประกอบอาชีพ ตรวจสอบการถือครอง
เกีย่ วกับการค้าหรือเช่าซือ้ รถยนต์
ทะเบียนรถยนต์/
ยานพาหนะ
ศูนย์รกั ษาข้อมูลหลักทรัพย์
ตรวจสอบการถือหลักทรัพย์
ต่างๆ
บริษทั ซือ้ ขายทองคาแท่ง
ข้อมูลการซือ้ ขายทองคา
บริษทั ซือ้ ขายเพชรพลอยและอัญมณี ข้ อ มู ลก ารซื้ อข าย เพ ช ร
พลอย หรืออัญมณี
บริษทั ซือ้ ขายเครื่องประดับ หรือ
ตรวจสอบข้อมูลการซื้อขาย
ผูป้ ระกอบการค้าของเก่า ฯลฯ
เครื่องประดับ
ผูป้ ระกอบการค้าของเก่า
ตรวจสอบข้อมูลการซื้อขาย
วัตถุโบราณ
ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิต ตรวจสอบข้อมูลการซื้อขาย
การชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สังหาริมทรัพย์
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จะเห็นได้ว่า ข้อมูลทรัพ ย์สนิ ตามตารางดังกล่าวที่สานักงาน ปปง. ใช้เป็ นฐานในการ
พิจารณาสืบค้นและตรวจสอบ ย่ อมเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการดาเนินงานของกรมบังคับคดี
หากมีการเชื่อมโยงและจัดทาเป็ นฐานข้อมูลให้เป็ นระบบเดียวกัน กรณีน้จี งึ เป็ นประเด็นทีส่ มควร
พิจารณาต่อไปดังจะได้วเิ คราะห์ไว้ในบทที่ 6

5.4

กรณี ศึกษาสานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติ ด

สาหรับกรณีศึกษาเกี่ยวกับสานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
หรือ "สานักงาน ป.ป.ส." (Office of the Narcotics Control Board) ซึง่ เป็ นหน่ วยงานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้
ภายใต้ พ ระราชบัญ ญัติป้ อ งกัน และปราบปรามยาเสพติด ให้โทษ พ.ศ.2519 โดยมาตรา 11
กาหนดให้มสี านักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด มีหน้าทีด่ าเนินกิจการให้
เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการและปฏิบตั ิงานธุรการอื่น โดยสานักงาน ป.ป.ส. อยู่ภายใต้
สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี โดยมีอานาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(1) กาหนดยุทศาสตร์ แนวทาง และบูรณาการด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และ
งบประมาณด้านยาเสพติดในพืน้ ทีต่ ามทีร่ ฐั มนตรีว่าการกระทรวงยุตธิ รรมประกาศ
กาหนด
(2) ประสานและสนับสนุนเทคนิควิชาการด้านยาเสพติดให้แก่หน่วยงานและองค์กรใน
พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
(3) ประสานและดาเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกีย่ วกับยาเสพติด และกฎหมาย
ว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผูก้ ระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในพืน้ ที่
รับผิดชอบ
(4) ติดตาม ประเมินผล และเฝ้ าระวังสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
(5) เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสนับสนุนชุมชน องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาค
ประชาชนในการดาเนินงานป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
(6) ประสานและสนับสนุนการตัดฟั นทาลายพืชเสพติด ปฏิบตั ภิ ารกิจและปฏิบตั กิ าร
ร่วมในการแก้ไขปั ญหายาเสพติดในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
(7) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือที่
ได้รบั มอบหมาย
การตรวจสอบและปฏิบตั งิ านของสานักงาน ป.ป.ส. ให้ความสาคัญกับประเด็นเรื่องการ
ป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด ฉะนัน้ กระบวนการภายในต่างๆ ทัง้ ในการสืบค้น ตรวจสอบ
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และวิเคราะห์ ข้อ มู ล ของส านั ก งาน ป.ป.ส. จึง ไม่ แ ตกต่ า งจากของส านั ก งาน ป.ป.ช. และ
สานักงาน ปปง. แต่อย่างใด

5.5

กรณี ศึกษากรมสรรพากร

กรมสรรพากร (The Revenue Department) เป็ นอี ก หน่ วยงานที่ น่ า สนใจส าหรับ
การศึก ษาวิเคราะห์แ นวปฏิบ ัติเพื่อ น ามาใช้เป็ น แนวทางส าหรับ การยกระดับ กระบวนการ
รวบรวมและจัดการทรัพย์สนิ ของบุคคลล้มละลายของกรมบังคับคดี โดยกรมสรรพากรมีหน้าที่
สาคัญในการจัดเก็บภาษี (Tax Collector) ให้แก่รฐั บาลซึ่งรวบรวมและเก็บจากฐานรายได้และ
ฐานการบริโภคภายในประเทศ ภาษีท่ถี ูกจัดเก็บประกอบด้วยภาษีหลากหลายประเภทตามที่
กฎหมายก าหนด อาทิ ภาษี เ งิน ได้ บุ ค คลธรรมดา ภาษี เ งิน ได้ นิ ติ บุ ค คล ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม
อากรแสตมป์ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม หรือภาษีในลักษณะอื่นตามทีก่ ฎหมายกาหนด
กรมสรรพากรแบ่งพืน้ ทีก่ ารบริก ารออกเป็ นภูมภิ าคต่างๆ ทัวประเทศไทยรวม
่
12 ภาค
เรียกว่า “เขตพืน้ ทีส่ รรพากร” และดังได้กล่าวข้างต้นว่าหน้าทีห่ ลักของกรมสรรพากรจะเป็ นเรื่อง
การหารายได้ เ ข้า รัฐ (การจัด เก็บ ภาษี ) หน้ า ที่ด ัง กล่ า วยัง รวมถึง การด าเนิ น คดีต่ อ บุ ค คล
หรือ นิติบุค คลที่เสียภาษีไม่ถู ก ต้อ ง การวิเคราะห์ในรายงานวิจยั ฉบับ นี้จะให้ค วามสาคัญ กับ
กระบวนการในการสืบค้น ติดตามและตรวจสอบของกรมสรรพากรต่ อ กรณี การเสียภาษีไม่
ถูกต้องซึง่ สรุปภาพรวมและรายละเอียดได้ดงั นี้
5.5.1 ภาษี อากรค้าง การยึด อายัดและขายทอดตลาด
การเสียภาษีเป็ นหน้ าที่ของทุกคนที่ต้องปฏิบตั ิซ่งึ เป็ นเรื่องสากลที่ทวโลกต่
ั่
างให้ก าร
ยอมรับ โดยหน้าทีใ่ นการชาระภาษียงั เป็ นหน้าทีท่ ส่ี าคัญทีร่ องรับภายใต้รฐั ธรรมนูญของประเทศ
ต่างๆ ทัวโลก
่
รวมทัง้ ประเทศไทย หลายประเทศจึงมีมาตรการรูปแบบต่างๆ ในการป้ องปราม
บุ ค คลที่ห ลีก เลี่ย งการช าระภาษี ห รือ เสีย ภาษีท่ีไม่ถู ก ต้อ ง ส าหรับ ประเทศไทยมีม าตรการ
ป้ องปรามกรณี ก ารเสีย ภาษี ท่ีไ ม่ ถู ก ต้ อ งดัง ที่ป รากฏในมาตรา 12 แห่ ง ประมวลรัษ ฎากร
ซึง่ บัญญัตวิ ่า “ภาษีอากรซึง่ ต้องเสียหรือนาส่งตามลักษณะนี้ เมือ่ ถึงกาหนดชาระแล้วถ้ามิได้เสีย
หรือนาส่ง ให้ถอื เป็ นภาษีอากรค้าง”147
จะเห็นได้ว่า เมือ่ ถึงกาหนดชาระภาษีอากรทีต่ อ้ งชาระแล้วยังมิได้มกี ารเสียหรือนาส่งให้
ถู ก ต้อ งแล้ว กฎหมายถือ ว่า กรณี น้ี เป็ น ภาษีอ ากรค้าง ฉะนั น้ เพื่อ ให้ได้รบั ช าระภาษี อ ากร
ประมวลรัษ ฎากรให้อ านาจอธิบ ดีก รมสรรพากรในการสังยึ
่ ด หรือ อายัด และขายทอดตลาด
147.

มาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481.
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ทรัพ ย์ส ินของผู้ต้อ งรับผิดชอบเสียภาษีอากร 148 อานาจดังกล่าวไม่จาเป็ นต้องขอให้ศาลออก
หมายยึด หรือ สัง่ ก็ไ ด้ ซึ่งอธิบ ดีก รมสรรพากรสามารถมอบให้รองอธิบ ดีห รือ สรรพากรเขต
ดาเนินการได้149 โดยวิธกี ารยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ให้ปฏิบตั ติ ามประมวลกฎหมายวิธ ี
พิจารณาความแพ่งโดยอนุ โลม 150 ส่วนวิธกี ารอายัดให้ปฏิบตั ิตามระเบียบที่อธิบดีกาหนดโดย
อนุมตั ริ ฐั มนตรี151
เมื่อ ได้รบั เงิน ที่ไ ด้จากการขายทอดตลาด กรมสรรพากรสามารถหัก ค่ าธรรมเนี ย ม
ค่าใช้จา่ ยในการยึดและขายทอดตลาด และเงินภาษีอากรค้าง และถ้ามีเงินเหลือให้คนื แก่เจ้าของ
ทรัพ ย์สนิ ต่ อไป 152 การดาเนินการดังกล่ าวยังครอบคลุ มถึงกรณี นิ ติบุค คลด้วยและรวมผู้เป็ น
หุ้นส่วนจาพวกไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนนิตบิ ุคคลด้วย 153 และเมื่อได้มคี าสังยึ
่ ดหรือ
อายัดตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากรดังกล่าวไปแล้ว กฎหมายยังให้อานาจห้ามมิให้ผใู้ ด
ท าลาย ย้า ยไปเสีย ซ่ อ นเร้น หรือ โอนไปให้ แ ก่ บุ ค คลอื่น ซึ่ง ทรัพ ย์ส ิน ที่ ถู ก ยึด หรือ อายัด
ดังกล่าว154 ผูใ้ ดฝ่ าฝืนมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 141,155 142156 และ 369157
148.
149.

150.
151.
152.
153.
154.
155.

156.

157.

Ibid.
Ibid. สาหรับ กรณี จงั หวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอมี
อ านาจเช่ น เดีย วกับ อธิบ ดีก รมสรรพากรภายในเขตท้ อ งที่ จ ัง หวัด หรือ อ าเภอนั น้ แต่ ส าหรับ
นายอาเภอนัน้ จะใช้อานาจสังขายทอดตลาดได้
่
ต่อเมื่อได้รบั อนุญาตจากผูว้ ่าราชการจังหวัด.
ดูระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการออกทาการตรวจค้นหรือยึดเพื่อการเร่งรัดภาษีอากรค้าง.
ดูระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการอายัดทรัพย์สนิ ตามความในมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร.
พระราชกาหนดแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2525.
พระราชกาหนดแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2526.
มาตรา 12 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481.
มาตรา 141 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 บัญญัติว่า “ผู้ใดถอน ทาให้เสีย หาย ทาลาย
หรือทาให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งตราหรือเครื่องหมายอันเจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้ท่สี งิ่ ใดๆ ใน
การปฏิบตั กิ ารตามหน้าทีเ่ พื่อเป็ นหลักฐานในการยึดอายัด หรือรักษาสิง่ นัน้ ๆ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสีพ่ นั บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพัน
บาทหรือทัง้ จาทัง้ ปรับ”.
มาตรา 142 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 บัญญัตวิ ่า “ผูใ้ ดทาให้เสียหาย ทาลาย ซ่อนเร้น
เอาไปเสีย หรือทาให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซง่ึ ทรัพย์สนิ หรือเอกสารใด ๆ อันเจ้าพนักงานได้ยดึ
รักษาไว้ หรือสังให้
่ ส่ง เพื่อเป็ นพยานหลักฐาน หรือเพื่อบังคับการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ไม่ว่าเจ้า
พนักงานจะรักษา ทรัพย์ หรือเอกสารนัน้ ไว้เองหรือสังให้
่ ผู้นัน้ หรือผู้อ่นื ส่งหรือรักษา ไว้กต็ ามต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ”.
มาตรา 369 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 บัญญัตวิ ่า “ผูใ้ ดกระทาด้วยประการใด ๆ ให้
ประกาศ ภาพ โฆษณา หรือเอกสารใดทีเ่ จ้าพนักงานผูก้ ระทาการตามหน้าทีป่ ิ ดหรือ แสดงไว้ หรือ
สังให้
่ ปิด หรือแสดงไว้ หลุด ฉีกหรือไร้ประโยชน์ตอ้ ง ระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท”.
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5.5.2 ขัน้ ตอนและกระบวนการดาเนิ นงาน
การดาเนินการต่อกรณีภาษีอากรค้างเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการสืบค้น ตรวจสอบ
ออกหมายเรียก ยึด และอายัด ทรัพ ย์ส ินซึ่งกฎหมายให้อ านาจไว้อ ย่ างชัดเจนดังที่ปรากฏใน
มาตรา 12 ตรีแห่งประมวลรัษฎากรและวางกรอบแนวปฏิบตั ไิ ว้ว่า
“เพือ่ ประโยชน์ ในการด าเนิ น การตามมาตรา 12 ให้ ผู้มีอ านาจตามมาตรา 12 หรือ
สรรพากรจังหวัดมีอานาจ
(1) ออกหมายเรียกผูต้ ้องรับผิดชาระภาษีอากรค้างและบุคคลใดๆ ทีม่ เี หตุอนั เชือ่ ว่าจะ
เป็ นประโยชน์แก่การจัดเก็บภาษีอากรค้างมาให้ถอ้ ยคา
(2) สังบุ
่ ค คลดัง กล่ า วใน (1) ให้น าบัญ ชี เอกสารหรือ หลัก ฐานอืน่ อัน จ าเป็ น แก่ ก าร
จัดเก็บภาษีอากรค้างมาตรวจสอบ
(3) ออกคาสังเป็
่ นหนังสือให้เจ้าพนักงานสรรพากรทาการตรวจค้นหรือยึดบัญชีเอกสาร
หรือหลักฐานอืน่ ของบุคคลดังกล่าวใน (1)
การดาเนินการตาม (1) หรือ (2) ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วนั ได้รบั
หมายเรียกหรือคาสัง่ การออกคาสังและท
่
าการตาม (3) ต้องเป็ นไปตามระเบียบทีอ่ ธิบดี
กาหนด”158

จะเห็นได้ว่า ขัน้ ตอนปฏิบตั ิงานตามมาตรา 12 ตรี เกี่ยวข้อ งกับการดาเนินงานของ
กรมสรรพากรใน 2 ลักษณะสาคัญ ได้แก่
(1) การตรวจค้น และ
(2) การออกหมายเรียก
แต่ละขัน้ ตอนและกระบวนการสามารถสรุปภาพรวมดาเนินงานของกรมสรรพากรเป็ น
ประเด็นได้ดงั นี้
(1)

การตรวจค้น

การตรวจค้นเป็ นกระบวนการของการสืบค้นข้อมูล ซึ่งถือว่าเป็ นราชการลับตัง้ แต่ ว นั
สืบสวนหรือประมวลหลักฐาน โดยมีขนั ้ ตอนและรายละเอียดของการปฏิบตั งิ านดังตารางต่อไปนี้

158.

มาตรา 12 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481.
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ตารางที่ 7 สรุปขัน้ ตอนและการดาเนิ นงานในการตรวจของกรมสรรพากร
ลาดับ
กระบวนการ
1
ออกคาสังตรวจค้
่
น

2

วิธกี ารตรวจค้น

รายละเอียด
จัดทารายงานแสดงผลการเร่งรัดภาษีอากรค้าง เพื่อเสนอผูม้ อี านาจ
ออกคาสังท
่ าการตรวจค้น
จัดทาคาสังให้
่ ตรวจค้น โดยเจ้าพนักงานที่จะตรวจต้องมีจานวนไม่
น้อยกว่า 3 คนโดยมีขา้ ราชการประเภทวิชาการชานาญการขึน้ ไป
เป็ นหัวหน้าคณะ
เสนอคาสังให้
่ ตรวจค้น
คาสังตรวจค้
่
น (1) แสดงแก่ผรู้ บั การตรวจค้น (2) ติดสมุดคาสังของ
่
หน่วยงานผูม้ อี านาจออกคาสัง่ และ (3) ติดในสานวนเร่งรัดรายนัน้
จัดเตรียมเอกสารและเครื่องมือทีจ่ าเป็ น ได้แก่ คาสังยึ
่ ด และอายัด
ทรัพย์สนิ เชือก ครัง่ ดวงตราสาหรับประทับครัง่ บันทึกผลการตรวจ
ค้น บัญชีรายละเอียดทรัพย์สนิ ที่ถูกยึด/อายัด หนังสือสัญญารักษา
ทรัพย์สนิ ใบรับเอกสารและหลักฐานต่างๆ แบบคาให้การ กล่องเพื่อ
บรรจุบญ
ั ชี
การตรวจค้นกระทาในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขน้ึ ถึงพระอาทิตย์ตก
หรือในระหว่างเวลาทาการของผูป้ ระกอบการนัน้
เจ้าพนักงานต้องแต่งเครื่องแบบข้าราชการ เว้นแต่กรณีอ่นื ๆ และ
ต้องแสดงบัตรและคาสังให้
่ ตรวจค้นให้ผรู้ บั การตรวจทราบก่อน
การตรวจค้นต้องทาต่อหน้าผู้รบั การตรวจหรือเจ้าของ ถ้าผูร้ บั การ
ตรวจหรือเจ้าของไม่อยู่ให้บุคคลทีอ่ ยู่ ณ สถานทีน่ นั ้ ไปตามตัวมา ถ้า
ไม่ได้ให้ผรู้ กั ษาสถานทีน่ นั ้ ซึง่ อายุเกิน 20 ปี เป็ นผูน้ าทาการตรวจ
การตรวจถ้าพบของมีค่าของผู้คา้ งภาษีอากร อาทิ ทองคา อัญมณี
เงินสดหรือเอกสารสิทธิ (โฉนดทีด่ นิ พันธบัตร หลักทรัพย์ ตราสารที่
เปลีย่ นมือ) ให้เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้
การตรวจถ้าไม่แล้วเสร็จให้ดาเนินการในวันถัดไป
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คาสังตรวจค้
่
น

เจ้าพนักงานเจ้าของสานวน

วันทีต่ รวจค้น

คาสังให้
่ ตรวจค้น
เจ้าพนักงานเจ้าของสานวนและ
คณะดาเนินการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้

วันทีต่ รวจค้น

คณะดาเนินการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้

เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องตามทีร่ ะบุ
ในลาดับที่ 1

ตารางสรุปสรุปขัน้ ตอนและการดาเนิ นงานในการตรวจของกรมสรรพากร (ต่อ)
ลาดับ
กระบวนการ
3
บันทึกผลการ
ตรวจค้น

4

รายงานผลการ
ตรวจค้น

รายละเอียด
ระยะเวลาดาเนิ นการ
ผูร้ บั ผิ ดชอบ
บันทึกผลการตรวจค้นตามแบบ โดยมีขอ้ ความดังนี้
วันทีท่ าการตรวจค้น
คณะดาเนินการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
- คาสังการตรวจค้
่
น
- ให้แสดงชือ่ ผูร้ บั การตรวจค้น หรือผูน้ าทาการตรวจค้นไว้ให้ชดั เจน
- ได้ทาการตรวจค้นตัง้ แต่เวลาใด แล้วเสร็จเวลาใด การตรวจค้นมี
ปั ญหาหรืออุปสรรคใด โดยต้องไม่ทาให้ทรัพย์สนิ ของผูร้ บั การตรวจ
เสียหายด้วยประการใด และไม่กระทบกระเทือนการดารงชีวติ เกิน
ความจาเป็ น
- ข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการสืบค้นทรัพย์สนิ
- การตรวจค้ น หากพบว่ า บัญ ชี เอกสารหรือ หลัก ฐานอื่ น เป็ น
ประโยชน์หรือเกีย่ วพันกับการเสียภาษีอากรของผูถ้ กู ตรวจค้น ให้ยดึ
มาด้วยและออกใบรับเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้
รายงานผลการตรวจค้นให้ผูล้ งนามในคาสังตรวจค้
่
นทราบ
ในวัน ตรวจค้ น หรือ วั น คณะดาเนินการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
รายงานการยึด/อายัดทรัพ ย์ส ิน ให้ผู้มอี านาจออกคาสังยึ
่ ด /อายัด แรกทีท่ าการปกติ
ทรัพย์สนิ ทราบ
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารในลาดับที่ 1

รายงานผลการตรวจค้น และ
รายงานการยึด/อายัดทรัพย์สนิ

ตารางที่ 8 แสดงขัน้ ตอนการออกหมายเรียกของกรมสรรพากร
ลาดับ
กระบวนการ
1
ออกหมายเรียก

2

ส่งหมายเรียก

3

ไต่สวน

รายละเอียด
ระยะเวลาดาเนิ นการ
1.1 จัดท ารายงานแสดงผลการเร่งรัด ภาษีอ ากรค้างเพื่อ เสนอผู้ม ี
อานาจออกหมายเรียก
1.2 จัดทาหมายเรียกตามแบบ ซึง่ ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน
2.1 ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ หรือนาไปส่ง ณ ภูมลิ าเนา
วันทีอ่ อกหมายเรียก
2.2 ใช้วธิ ปี ิ ดหมาย แทนวิธกี ารทีร่ ะบุใน 2.1
วันทีอ่ อกไปส่งหมาย
3.1 ไต่สวนข้อมูลส่วนตัวของผูท้ ร่ี บั หมายตรวจ
3.2 ไต่สวนฐานะทางครอบครัว
3.3 การตรวจบัญชี เอกสารหรือหลักฐานต่างๆ ให้เจ้าพนักงานมุ่ง
ประเด็น เพื่อ ประโยชน์ ในการเร่ง รัดจัด เก็บ ภาษีอ ากรค้าง เช่ น มี
ทรัพย์สนิ ใดบ้างทีจ่ ะยึดหรืออายัดได้
วันทีผ่ ถู้ ูกออกหมายเรียก
มาพบตามหมาย
3.4 เมือ่ ทาการไต่สวนเสร็จแล้วให้บนั ทึกถ้อยคาทุกกรณี
3.5 การไต่สวนรายใดยังไม่แล้วเสร็จ หากผู้คา้ งภาษีอากรหรือผูร้ บั
หมายเรียกย้ายภูมลิ าเนาให้ดาเนินการตามระเบียบทีก่ าหนด
3.6 คาให้การของผู้ให้ถ้อ ยคาเป็ น เอกสารส าคัญ ของทางราชการ
ผูใ้ ดจะคัดลอกหรือสาเนามิได้ เว้นแต่ได้รบั อนุมตั ิ
3.7 เมื่อ พ้ น ก าหนดเวลาที่ก าหนดให้ ต ามหมายเรีย ก ผู้ถู ก ออก
ภายใน 1 ปี นบั แต่วนั
หมายเรีย กไม่ป ฏิบตั ิต าม ให้ผู้มอี านาจออกหมายเรีย กมีห นังสือ
กระทาความผิด
เตือนให้ผู้ถูกออกหมายเรียกปฏิบตั ิตามหมายเรียก หากผู้ถูกออก
หมายเรียกยังไม่ปฏิบตั ติ าม ให้เปรียบเทียบปรับไม่เกิน 2,000 บาท
หากผู้ก ระท าผิด ไม่ ย ิน ยอมให้ส่ ง เรื่อ งให้ ส รรพากรพื้น ที่ด าเนิ น
คดีอาญา
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เจ้าพนักงานเจ้าของสานวน

หมายเรียก

เจ้าพนักงานเจ้าของสานวน

หมายเรียก

เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องตามทีร่ ะบุ
ในลาดับที่ 1
เจ้าพนักงานเจ้าของสานวน

ตารางแสดงขัน้ ตอนการออกหมายเรียก (ต่อ)
ลาดับ
กระบวนการ
4
ตรวจสอบเอกสาร
และรายงานผล

5

คืนบัญชีเอกสาร
หรือหลักฐาน

รายละเอียด
ระยะเวลาดาเนิ นการ
4.1 ให้เจ้าพนักงานดาเนินการตรวจสอบแต่ละรายให้เสร็จภายใน 1 ภายใน 1 เดื อ นนั บ แต่
เดือน นับแต่ ว นั ที่ผู้รบั หมายเรีย กได้มาพบหรือการตรวจค้น เสร็จ วั น ที่ ผู้ ร ั บ ห ม าย เรี ย ก
แล้วแต่กรณี ระยะเวลาดังกล่าวอาจขยายได้ครัง้ ละไม่เกิน 3 เดือน
ได้ ม าพ บ ห รื อ ท าก าร
ตรวจค้นเสร็จ
4.2 การตรวจสอบบัญชี เอกสารหรือหลักฐานหากมีเหตุเชือ่ ว่ามีการ วันทีพ่ บเหตุว่าหลีกเลีย่ ง
หลีกเลีย่ งภาษีอากรให้รายงานผลต่อผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อดาเนินการ
ต่อไป
4.3 ส่งเรือ่ งให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดาเนินการตามทีผ่ ู้บงั คับบัญชา
สังการ
่
5.1 ในระหว่างตรวจสอบหากผูเ้ ป็ นเจ้าของมีความจาเป็ นทีจ่ ะขอคืน
เป็ นการชัวคราว
่
ให้หวั หน้าส่วนราชการดาเนินการตามทีเ่ ห็นควร
5.2 กรณี ดาเนิน การตรวจสอบแล้ว เสร็จ แต่ การช าระเงิน ค่ าภาษี
อากรค้างยังไม่แล้วเสร็จให้จดั บัญชีเอกสารหรือหลักฐานบรรจุกล่อง
หรือหีบห่อให้เรียบร้อยและเก็บรักษาจนกว่าจะดาเนินการเกี่ยวกับ
ภาษีอากรค้างรายนัน้ จนถึงทีส่ ุด
5.3 เมื่อ ได้น าเงิน มาช าระถู ก ต้อ งครบถ้ว นแล้ว ให้ม ารับ คืน ของ
ภายในเวลาทีก่ าหนด
5.4 กรณี ไ ม่ม ารับ ของคืน ให้เสนอผู้บ ังคับ บัญ ชาพิจารณาสัง่ การ
ส่งคืนหรือสังให้
่ นาไปเก็บรักษาไว้
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เจ้าพนักงานเจ้าของสานวน

เจ้าพนักงานเจ้าของสานวน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายงานการตรวจสอบ

(2)

การออกหมายเรียก

ในขัน้ ตอนของการออกหมายเรียก กรมสรรพากรมีอานาจเรียกผูเ้ กี่ยวข้องมาให้ถ้อยคา
และน าเอกสารหลัก ฐานที่เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การเร่งรัด ภาษีอ ากรค้างมาแสดง หรือ การออก
หมายเรียกส่วนราชการหรือเอกชนเพื่อขอข้อมูลการถือกรรมสิทธิ ์ทรัพย์สนิ หรือสิทธิเรียกร้อง
ต่ าง ๆ ของผู้ค้างภาษีอากรหรือ ผู้มสี ่ ว นได้เสีย โดยมีขนั ้ ตอนการดาเนิน งานดังรายละเอียด
ตามตารางที่ 8 ข้างต้น
จะเห็น ได้ ว่ า กระบวนการและขัน้ ตอนการด าเนิ น งานของกรมสรรพากรกรณี ท่ีม ี
การเสียภาษีไม่ถูกต้อง กฎหมายให้อานาจอย่างกว้างขวางในการเข้าถึงข้อมูล รวมทัง้ อานาจ
ในการยึดหรืออายัดและอานาจในการเปรียบเทียบปรับกรณีไม่ปฏิบตั ิตาม กรณีน้ีจงึ แตกต่าง
จากอ านาจของเจ้าพนัก งานพิทกั ษ์ท รัพย์ดงั ที่ว ิเคราะห์ไว้ในบทที่ 3 ซึ่งมีอย่างจากัดภายใต้
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย กรณีจะนาไปพิจารณาทบทวนในบทที่ 6 ต่อไป
(3)

บทกาหนดโทษ

สาหรับโทษทีล่ งแก่ผหู้ ลีกเลีย่ งภาษีหรือชาระภาษีไม่ถูกต้องมีความผิดทัง้ ทางแพ่ง อาทิ
การยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ ดังที่วเิ คราะห์ขา้ งต้น และโทษทางอาญา เช่นการเปรียบเทียบปรับ
หรือการจาคุก และสาหรับกรณีชาวต่างชาติทเ่ี สียภาษีไม่ถูกต้องอาจถูกเนรเทศ (Deportation)
หรือยิง่ กว่านัน้ อาจถูกถอนสัญชาติ กรณีทไ่ี ด้รบั สัญชาติได้เช่นกัน159

5.6

บทสรุป

บทนี้ ไ ด้ก ล่ าวถึงแนวปฏิบ ัติข องหน่ ว ยงานทางราชการของไทยที่ม ีก ารด าเนิ น งาน
เกี่ ย วกั บ การสื บ ค้ น ตรวจสอบและวิ เ คราะห์ ท รัพ ย์ ส ิ น โดยศึ ก ษากรณี ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สานักงานป้ องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด และกรมสรรพากรกรณีการ
ดาเนินการต่อผู้ท่เี สียภาษีไม่ถูกต้อง และจากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า กฎหมายให้อานาจแก่
หน่ วยงานที่นามาวิเคราะห์ไว้อย่างกว้างขวางส่งผลให้การเข้าถึงข้อมูลของหน่ วยงานดังกล่าว
เป็ นไปได้อย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิผลกว่าของกรมบังคับคดีซ่งึ มีขอ้ จากัดเรื่องบทบัญ ญัติ
แห่งกฎหมาย
159.

ข้อ 11 ระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรค้าง พ.ศ. 2545.
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นอกเหนือจากบทบัญ ญัติแห่งกฎหมายที่ให้อานาจในการดาเนินการต่อผู้มเี กี่ยวข้อง
อย่างกว้างขวาง กระบวนการภายในของหน่ วยงานทัง้ 4 หน่ วยงานทีน่ ามาศึกษาวิเคราะห์ยงั มี
ระบบยิ่งกว่า โดยเฉพาะกรณี ปปง. และกรมสรรพากร ฉะนั น้ การศึก ษาวิจ ยั ในครัง้ นี้ ซ่ึง มี
วัตถุประสงค์สาคัญเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการสืบค้น ตรวจสอบและจัดการทรัพย์สนิ ของ
บุคคลล้มละลายจะนาผลการศึกษาของแนวปฏิบตั ขิ องหน่ วยงานทัง้ 4 หน่ วยงานดังกล่าวมาเป็ น
ฐานในการวิเคราะห์เพื่อยกระดับการบังคับคดีลม้ ละลายในบทต่อไป
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บทที่ 6
การปรับปรุงกระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์สินของบุคคล
ล้มละลายอย่างมีประสิทธิภาพ

6.1

บทนา

ดังที่ได้วเิ คราะห์ไว้ในบทที่ 3 ว่าการสืบ ค้น ทรัพ ย์ส ิน ของบุ ค คลล้มละลายเป็ น กลไก
สาคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบังคับคดีล้มละลาย 160 และการแก้ไขปั ญหาการล้มละลาย
เป็ น ตัว ชี้ท่ีธ นาคารโลกได้จ ดั ท าขึ้น ไว้ เพื่อ เป็ น ข้อ มูล แสดงถึง ความยากง่า ยในการเข้าไป
ประกอบธุรกิจ และการลงทุนของประเทศต่าง ๆ ทัวโลก
่ 161 กล่าวได้ว่า กระบวนการสืบค้นและ
ตรวจสอบทรัพ ย์ส ิน เป็ น กระบวนการที่ม ีค วามส าคัญ อย่ างยิ่งและเป็ น องค์ป ระกอบส าคัญ
ที่ต้องพิจารณาเป็ นลาดับแรก หากกระบวนการสืบค้นทรัพย์สนิ ของลูกหนี้สามารถดาเนินการ
ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการรวบรวมและการจัดการ
ทรัพย์สนิ ของบุคคลล้มละลาย ฉะนัน้ หากไม่มรี ะบบการสืบค้นทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ ทด่ี ี ย่อมสร้าง
อุปสรรคในการรวบรวม จัดการและแปรสภาพทรัพ ย์ส ินของลูกหนี้ ส่ งผลต่ อการดาเนินงาน
ตามกฎหมายของกรมบังคับคดีและการแก้ไขปั ญ หาล้มละลายที่เป็ นตัวชี้วดั ที่สาคัญ ดังกล่าว
บทนี้ จะศึก ษาวิเคราะห์ เพื่อ หาแนวทางในการแก้ไขปั ญ หาและปรับ ปรุงกระบวนการสืบ ค้น
ทรัพ ย์ส ิน ของลู ก หนี้ โดยการน าระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ใ นระบบการสืบ ค้ น และ
ตรวจสอบทรัพ ย์ส ิน ของลูก หนี้ เพื่อ สร้า งประสิท ธิภ าพในการรวบรวมทรัพ ย์ส ิน ของบุ ค คล
ล้มละลาย
นอกเหนื อ จากการสร้า งกระบวนการรวบรวมทรัพ ย์ส ิน ของบุ ค คลล้ ม ละลายให้ ม ี
ประสิทธิภ าพยิง่ ขึ้นแล้ว บทนี้จะวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการจัดการทรัพ ย์ส ินของบุค คล
ล้มละลายโดยวิธกี ารอื่นนอกเหนือจากวิธกี ารขายทอดตลาด โดยวิธที น่ี ิยมใช้มากทีส่ ุดในปั จจุบนั
ดังทีไ่ ด้วเิ คราะห์ไว้ในบทที่ 4162 คือวิธกี ารประเมินมูลค่าของทรัพย์สนิ ทางปั ญญาเพื่อประโยชน์
ในการบังคับคดี บทนี้จะวางกรอบแนวปฏิบตั ิและหลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่ าทรัพย์ส ิน
160.
161.
162.

ดูบทที่ 3 ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับปั ญหาเชิงกระบวนการและกลไกในการบังคับคดีลม้ ละลาย.
ดูบทที่ 4 ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการแก้ไขปั ญหาการล้มละลาย (Resolving Insolvency).
ดูบทที่ 4 ในหัวข้อที่ 4.4 เรื่อง “ระบบการจัดการทรัพย์สนิ ลูกหนี้โดยวิธกี ารประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
เป็ นทรัพย์สนิ ทางปั ญญา”.
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ทางปั ญญาเพื่อใช้เป็ นแนวทางในภาคปฏิบตั ิ รวมตลอดทัง้ การทบทวนข้อจากัดของบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายและโครงสร้างเชิงสถาบันของกรมบังคับคดีเพื่อแสวงหาแนวทางในการปรับปรุง
บทบัญ ญัติก ฎหมายและโครงสร้างขององค์กรอันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ทีเ่ กีย่ วกับการบังคับคดีลม้ ละลายได้ต่อไป

6.2

การสร้ างกลไกและกระบวนการในการรวบรวมและจัดการทรัพย์สิน
ของบุค คลล้ ม ละลาย : แนวทางแก้ ไขปั ญ หาโดยใช้ ร ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ปั ญ หาและอุ ป สรรคส าคัญ ประการหนึ่ งที่ส่ งผลต่ อ กระบวนการรวบรวมและจัด การ
ทรัพย์สนิ ของบุคคลล้มละลาย คือ ปั ญหาในการเข้าถึงข้อมูลเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ของลู กหนี้ ฉะนัน้
แนวทางแก้ไขปั ญ หาดังกล่ าว คือ การจัดท าระบบสืบค้น ทรัพ ย์ส ินของลูกหนี้เพื่อ ประโยชน์
ในการปฏิ บ ั ติ ห น้ าที่ ข องเจ้ า พ นั ก งานพิ ท ั ก ษ์ ทรัพ ย์ และการจั ด ท าระบบฐานข้ อ มู ล
ทีม่ กี ารเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
6.2.1 แนวทางแก้ไขปัญหาในการสืบค้นทรัพย์สินของลูกหนี้
สืบ เนื่ อ งมาจากความจริงที่ว่าปั จ จุบ ัน องค์ก รทัง้ ภาครัฐและเอกชนมีก ารเก็บ ข้อ มูล
เพิม่ ขึน้ เป็ นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ธนาคารและสถาบันการเงิน มีการเก็บข้อมูลว่าลูกค้ารายใด
มีก ารใช้บ ริก ารและผลิต ภัณ ฑ์ใดของทางธนาคาร และมีก ารเก็บ บัน ทึก ข้อ มูล ความสัม พัน ธ์
ของลูกค้ากับบุคคลอ้างอิงดังที่ได้มกี ารยกตัวอย่างในบทที่ 3 และกรณีของกรมที่ดนิ มีการเก็บ
ข้อมูลของโฉนดที่ดนิ ว่าผู้ใดเป็ นเจ้าของ รวมถึงราคาประเมินของที่ดิน และในส่ วนกรณีของ
ตลาดหลักทรัพย์และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีการเก็บข้อมูลว่าบุคคลใดมีการถือหุน้ อยูท่ บ่ี ริษทั
หรือหุน้ ในบริษทั มีมลู ค่าเท่าใด หรือกรณีของสานักงาน ปปง. ทีม่ ฐี านข้อมูลพื้นฐานไว้ใช้ในการ
สืบค้นข้อมูลทรัพย์สนิ ของผู้ต้องหากระทาความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินในเบื้องต้น กล่าวได้ว่า
องค์กรเหล่านี้ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบโดยตรงกับข้อมูลแต่ละประเภททีก่ รมบังคับคดีสามารถนามาใช้
ประโยชน์ ในการสืบค้น และตรวจสอบทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ได้ ฉะนัน้ แนวทางที่เหมาะสมที่สุด
ในการจัดทาระบบการสืบค้นทรัพย์สนิ ของบุคคลล้มละลายของกรมบังคับคดีคอื การประสานงาน
และสร้างความร่ว มมือ กับ องค์ก รเหล่ านี้ และจัด ท าระบบฐานข้อ มูล กลางไว้ท่ีกรมบังคับ คดี
(ลัก ษณะคล้ายคลึงกับของส านัก งาน ปปง.) โดยรวบรวมข้อ มูล จากองค์กรต่ าง ๆ ดังกล่ าว
ข้างต้น สรุปเป็ นกรอบแนวคิดของการสร้างกระบวนการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีใ่ ช้ในการ
สืบค้นทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ได้ดงั ภาพที่ 5.
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ภาพที่ 5. กระบวนการระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ใช้ในการสืบค้นทรัพย์สินของลูกหนี้

การได้มาซึง่ ข้อมูลทีเ่ ป็ น
ประโยชน์และเกีย่ วข้องกับ
ทรัพย์สนิ ของลูกหนี้จาก
องค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง

สร้างระบบฐานข้อมูลกลาง
ไว้ทก่ี รมบังคับคดี ซึง่
รวบรวมข้อมูลจากองค์กรณ์
ต่างๆ ทีไ่ ด้กล่าวมา

ทาระบบสืบค้นที่ ใช้งานง่าย
สาหรับเจ้าพนักงานพิ ทกั ษทรัพย์

ส าหรับ กระบวนการในการสร้างระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศจ าเป็ น ต้อ งเริม่ ต้น จาก
การได้มาซึง่ ข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ เพื่อสามารถพัฒนาไปสู่
การจัด ท าระบบฐานข้อ มูล กลาง (Database) ไว้ท่ีก รมบัง คับ คดี และส าหรับ ข้อ มูล ที่จ าเป็ น
จะต้องรวบรวมและจัดหามาเพื่อบรรจุไว้ในฐานข้อมูลจะได้จากการรวบรวมข้อมูลจากองค์กร
ต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยระบบฐานข้อมูลดังกล่าวจะต้องมีความเรียบง่ายและมีระบบ
การสืบค้น (Search Engine) ที่ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยากหรือ ซับ ซ้อ นจนเกินไป (Complications)
สาหรับการใช้งานของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ (รวมถึงเจ้าพนักงานบังคับคดี)
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทีจ่ ะนามาบรรจุไว้ในระบบฐานข้อมูลกลางดังกล่าว ควรมีการลาดับ
ความส าคัญ ของข้อ มูล และจากัด เฉพาะข้อ มูล ประเภทที่เกี่ยวพัน กับ การปฏิบ ัติห น้ าที่แ ละ
ภาระกิจของกรมบังคับคดี การลาดับความสาคัญ ของข้อ มูลและการตีกรอบความสาคัญ ของ
ข้อ มูล ดัง กล่ า ว เป็ นสิ่ง ที่ส าคัญ อย่ า งยิ่ง ส าหรับ การจัด ท าระบบฐานข้อ มู ล ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ เนื่องจากหากข้อมูลกว้างขวางมากเกินไปย่อมส่งผลต่อการบันทึกข้อมูลในระบบ
ฐานข้อ มูล และขนาดฐานข้อมูลที่ใหญ่ โตเกินไป ซึ่งส่งผลและก่ อให้เกิดความซับซ้อ นยุ่งยาก
ต่อการใช้งานในทางปฏิบตั ิ
ฉะนัน้ ในมุมมองของการออกแบบระบบฐานข้อมูล จะเรียกการตีกรอบและการอธิบาย
ความต้องการเหล่านี้ว่า “ข้อกาหนดความต้องการ” (Requirement) ซึ่งรายละเอียดโดยสังเขป
ของข้อกาหนดความต้องการสาหรับระบบสืบค้นสินทรัพย์ของลูกหนี้ โดยสามารถแบ่งออกได้
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เป็ น 2 ประเภท กล่าวคือ (1) ความต้องการเชิงข้อมูล กล่าวคือ ข้อมูล ต่ างที่จะนามาบรรจุใน
ฐานข้อมูลต้องครบถ้วน และ (2) ความต้องการเชิงการใช้งานซึง่ การสืบค้นต้องง่ายและรวดเร็ว
(1)

ความต้องการเชิ งข้อมูล (ข้อมูลต้องครบถ้วน)

ความต้ อ งการเชิง ข้ อ มู ล หมายถึ ง ข้ อ มู ล ที่ จ ะบรรจุ ใ นระบบฐานข้ อ มู ล จะต้ อ งมี
ความครบถ้วนและถูกต้องโดยจะต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดต่อไปนี้
 ระบบสามารถแสดงทรัพย์สนิ ต่างๆ ที่อยู่ในครอบครองในชื่อของลูกหนี้ได้ กรณีน้ี
รวมถึงกรณีท่ีไม่ว่าทรัพ ย์ส ิน นัน้ จะถู กเก็บอยู่ในรูปแบบใด และรวมถึงการแสดง
มูลค่าของทรัพย์สนิ ด้วย เช่น นาย ก. ซึ่งเป็ นบุคคลล้มละลายมีทรัพย์สนิ อะไร อยู่ท่ี
ธนาคารและสถาบันการเงินใด มีโฉนดทีด่ นิ และราคาประเมินเท่าใด รวมถึงมีการถือ
หุน้ อยูท่ บ่ี ริษทั ใดและหุน้ มีมลู ค่าตามราคาตลาดเท่าใด เป็ นต้น
 ถ้าลูกหนี้มกี ารโอนถ่ายทรัพย์สนิ ไปให้กบั ผูอ้ ่นื แล้ว กรมบังคับคดีสามารถตรวจสอบ
จากประวัตทิ รัพย์สนิ ของลูกหนี้ได้ว่ามี “ทรัพย์สนิ ใด” ที่ถูกโอนไป และ “ให้กบั ใคร”
และ “เมื่ อ ใด” เพื่ อ ที่ ก รมบั ง คั บ คดี ส ามารถใช้ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าชุ ด นี้ ป ระกอบ
การพิจารณาต่อไปว่า ทรัพย์สนิ เหล่านัน้ ลูกหนี้ทาการผ่องถ่ายไปให้กบั บุคคลอื่นที่
ใกล้ชิด เป็ น จ านวนมากผิด สังเกตก่ อ นการตัด สิน ของศาลหรือ ไม่ (เช่ น นาย ก.
สัปดาห์ท่แี ล้วมีสนิ ทรัพย์ท่มี มี ูลค่ าอยู่ 100,000,000 บาท แต่ สปั ดาห์ถ ัดมามูล ค่ า
รวมอยู่แ ค่ 10,000,000 บาท ซึ่ง ลดลงอย่ า งมีนั ย ส าคัญ ที่ท าให้ ส งสัย ได้ว่ า จะมี
การโอนถ่ายทรัพย์สนิ ครัง้ ใหญ่เพื่อเลีย่ งการพิทกั ษ์ทรัพย์ เป็ นต้น)
 ข้อ มูล ทรัพ ย์ส ิน และมูล ค่ าของทรัพ ย์ส ิน ของลูกหนี้ ท่ีอ ยู่ในระบบ มีก ารถู ก ท าให้
ทัน สมัย (Update) อยู่ โ ดยสม่ า เสมอเพื่ อ ที่จ ะสามารถเห็ น ถึ ง การเคลื่อ นไหว
การเพิม่ ขึน้ หรือลดลง มูลค่าทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ได้ ซึง่ จะช่วย
ในการสรุปมูลค่าทรัพย์ท่จี ะทาการพิทกั ษ์ ทรัพย์ หรือเพื่อประกอบการตรวจสอบ
การเคลื่อนไหวทรัพย์สนิ ต้องสงสัย ซึง่ อาจจะมีการโอนถ่ายไปให้กบั บุคคลอื่น (กรณี
ตัว อย่ า ง สัป ดาห์ ท่ีแ ล้ว ยัง มีอ ยู่ม าก แต่ ใ นสัป ดาห์ น้ี ถู ก โอนถ่ า ยไปให้ กับ ญาติ
ทัง้ หมด) ซึ่ง ความถี่ข องการ Update ข้อ มู ล ทรัพ ย์ส ิน ของลู ก หนี้ น้ี อ าจจะเป็ น
รายสัปดาห์หรือรายเดือน ซึ่งแล้วแต่ความเหมาะสมของประเภทข้อมูลที่แตกต่าง
กันไป เช่น ข้อมูลเงินฝากจากธนาคารควรถูกดึงมาเป็ นรายสัปดาห์เนื่ องจากอาจมี
การเคลื่อ นไหวหรือ เปลี่ย นแปลงบ่ อ ย แต่ ข้อ มูล เกี่ยวกับ ที่ดิน ควรถู กดึงมาเป็ น
รายเดือนเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีการเปลีย่ นแปลงหรือเปลีย่ นมือ เป็ นต้น
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(2)

ความต้องการเชิ งการใช้งาน (การสืบค้นต้องง่ายและรวดเร็ว)

ความต้องการเชิงการใช้งาน หมายถึง ระบบฐานข้อมูลที่ว่านี้ ต้องเป็ นระบบที่สามารถ
สืบค้นได้งา่ ย เข้าใจได้งา่ ย สามารถที่จะแสดงข้อมูลเพื่อให้เจ้าพนักงานทางานต่อได้โดยไม่ต้อง
มีความชานาญในทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผูใ้ ช้เป็ นแค่ User)
6.2.2 แนวทางการได้มาซึ่งข้อมูลทรัพย์สินของลูกหนี้
เมือ่ เราเห็นภาพรวมชัดเจนขึน้ ว่าจะต้องมีการได้มาซึง่ ข้อมูลจากองค์กรต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน และจากการพิจารณาความเป็ น ไปได้ทงั ้ หมดสาหรับ รูป แบบที่ลูกหนี้ สามารถจะ
ซุกซ่อนหรือโอนถ่ายทรัพย์สนิ (ตามภาพที่ 3 ในบทที่ 3) จะสามารถต่อยอดแนวคิดและจัดกลุ่ม
ประเภททรัพ ย์ส ิน ตามแนวทางของการสืบค้ น ได้เป็ น 2 ประเภท กล่ าวคือ (1) ทรัพ ย์ส ินที่ม ี
การบันทึกอยู่ในระบบขององค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชน (Structured Data) และ (2) ทรัพย์สนิ
ที่อ ยู่นอกระบบโดยไม่มกี ารบันทึกข้อมูลไว้ (Unstructured Data) (ดูภาพที่ 6 แสดงภาพรวม
การจัดกลุ่ มประเภททรัพ ย์ส ิน ตามแนวทางของการสืบ ค้นและดูภ าพที่ 7. ซึ่งแสดงภาพรวม
การจัดกลุ่มสินทรัพย์ทงั ้ 2 ประเภทดังกล่าวตามแนวทางของการสืบค้นเชิงข้อมูล)
(1)

ทรัพย์สินที่มีการบันทึกอยู่ในระบบ

ทรัพย์สนิ ที่มกี ารบันทึกอยู่ในระบบองค์กรต่าง ๆ ของทัง้ ภาครัฐและเอกชน เช่น ระบบ
ธนาคารหรือสถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย์และกรมพัฒ นาธุรกิจและการค้า และกรมที่ดิน
เป็ นต้น ซึง่ รวมถึง
 ทรัพ ย์ส ิน ส่ ว นตัว ที่อ ยู่ใ นชื่อ ของลูก หนี้ เอง ทัง้ ในนามบุ ค คลธรรมดา (เงิน ฝาก
ธนาคาร ทัง้ เงินฝากเผื่อเรียก เงินฝากประจา เงินลงทุน กองทุนต่างๆ ประกันชีวติ
รวมถึงตั ๋วเงินและเครื่อ งมือ ทางการเงิน อื่น ๆ สิ่งปลูก สร้างและอสังหาริมทรัพ ย์
ทีด่ นิ ) และในนามนิตบิ ุคคล บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วน (เช่น หุน้ ในบริษทั เป็ นต้น)
 ทรัพย์สนิ ทีถ่ ูกโอนถ่ายไปอยูใ่ นชื่อของบุคคลอื่น เช่น ญาติหรือคนสนิท ซึง่ ทรัพย์สนิ
ที่ถู ก โอนถ่ า ยไปนั ้น ก็ถู ก เก็บ อยู่ได้ ใ นหลายรูป แบบหลายประเภท เหมือ นกับ
ทรัพย์สนิ ส่วนตัวทีอ่ ยูใ่ นชื่อของลูกหนี้เอง
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(2)

ทรัพย์สินที่อยู่นอกระบบ

ทรัพย์สนิ ที่อยู่นอกระบบ ซึ่งองค์กรต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนไม่ได้มกี ารบันทึกไว้
ยกตัวอย่าง เงินสด เครือ่ งประดับหรือของมีค่า อาทิ ทองคา เพชรพลอยหรืออัญมณี และนาฬิกา
ซึง่ ลูกหนี้ ญาติหรือคนสนิทของลูกหนี้เก็บไว้ทบ่ี า้ น เป็ นต้น
การแบ่ ง ประเภททรัพ ย์ส ิน ตามแนวทางดังกล่ า วเนื่ อ งจากทรัพ ย์ส ิน ทัง้ 2 ประเภท
จะมีลกั ษณะของข้อมูลและกระบวนสืบค้นทีแ่ ตกต่างกัน กล่าวคือ
ประการแรก แหล่งที่มาและกระบวนการการได้มาซึ่งข้อมูล – เมื่อข้อมูลอยู่ในระบบ
ขององค์กรต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน การได้มาซึ่งข้อมูลขึน้ อยู่กบั การขอความร่วมมือหรือ
ประสานงานระหว่างกรมบังคับ คดีกับ องค์ก รเหล่ านัน้ แต่ ถ้าข้อ มูล อยู่ น อกระบบ การได้ม า
ของข้อมูลจะต้องใช้เจ้าหน้ าที่ของกรมบังคับคดีไปสืบเสาะที่ สถานที่หรือที่อยู่อาศัยของลูกหนี้
หรือสอบถามพยานบุคคลเป็ นสาคัญ
ประการที่ สอง ระยะเวลาของการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์นัน้ ๆ – หากเป็ นกรณี
ที่ทรัพย์สนิ มีการบันทึกอยู่ในระบบขององค์กรต่าง ๆ ของรัฐและเอกชน และองค์กรเหล่านี้ให้
ความร่ว มมือ เจ้าหน้ าที่ของกรมบังคับ คดีแบ่ งปั น ข้อ มูล เพื่อ ช่ ว ยในการสืบ ค้น ทรัพ ย์ ส ิน แล้ว
กระบวนการสืบค้นข้อมูลทรัพย์สนิ ย่อมเป็ นไปได้โดยง่าย ราบรื่นและใช้เวลาไม่นาน แต่หากเป็ น
กรณีทท่ี รัพย์สนิ อยู่นอกระบบระยะเวลาของการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์นนั ้ จะใช้เวลานาน
เนื่องจากพนัก งานจะต้องเข้าตรวจสอบและสืบค้นที่จากที่พ ักอาศัยของลูกหนี้ ซึ่งต้อ งอาศัย
ความร่ว มมือ จากหลายฝ่ ายงานและต้ อ งผ่ า นหลายกระบวนการทางศาลที่ม ีข ัน้ ตอนและ
กระบวนการยาวนานกว่า
ประการที่ ส าม วิธกี ารประเมินมูลค่ า – เมื่อ ทรัพ ย์ส ิน ต่ างๆ อยู่ในระบบขององค์ก ร
ทีเ่ ก็บข้อมูลแต่ละประเภทนัน้ มัก มีกระบวนการในการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์แต่ละประเภท
อย่างสม่าเสมออยูแ่ ล้ว เช่น เงินฝากในธนาคารจะมีมลู ค่าชัดเจนตามเงินในบัญชีรวมดอกเบีย้ รับ
ซึง่ จะมีการคานวณเป็ นรายวัน การประเมินราคาหุน้ ซึง่ เป็ นไปตามกลไกตลาดในกรณีของบริษทั
มหาชน หรือการประเมินมูลค่าหุน้ ตามผลประกอบการในกรณีของบริษทั จากัด จะมีการรับรูห้ รือ
ปรับ มูล ค่ าอย่างสม่ าเสมอ หรือ การประเมิ น มูล ค่ าที่ดิน ของกรมที่ดิน ซึ่ง มีรอบการประเมิน
ที่ช ัด เจนอยู่ แ ล้ว เช่ น ทุ ก ๆ 3 ปี หรือ 5 ปี เป็ นต้ น แต่ ถ้ า เป็ นสิน ทรัพ ย์ซ่ึง อยู่ น อกระบบ
การประเมินมูลค่าจะเกิดขึ้นหลังจากการพิทกั ษ์ทรัพย์แล้ว ซึ่ งก็จะมีการส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญ
ในทรัพย์สนิ แต่ละประเภทตีราคาให้
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ภาพที่ 6. การจัดกลุ่มประเภททรัพย์สินตามแนวทางของการสืบค้น

ทรัพย์สนิ ส่วนตัว
ในนามบุคคลธรรมดา

อาทิ เงินฝากธนาคาร ทัง้ เงินฝากเผือ่ เรียก
เงินฝากประจา เงินลงทุน กองทุนต่าง ๆ
ประกันชีวติ รวมถึงตั ๋วเงิน อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ

ทรัพย์สนิ (ของลูกหนี้) ทีม่ กี ารบันทึกอยู่ในระบบ
ขององค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชน เช่น ธนาคาร
หรือสถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย์
และกรมทีด่ นิ เป็ นต้น

เช่น เงินสด ทองคา เพชร งานศิลปะ และ
ของมีค่าต่าง ๆ ทีล่ กู หนี้เก็บไว้ทบ่ี า้ น

ทรัพย์สนิ ทีอ่ ยู่
ในชือ่ ของลูกหนี้

ในนามนิตบิ ุคคล

หุน้ ส่วน

ทรัพย์สนิ

ทรัพย์สนิ ทีม่ ี
การโอนย้ายไปให้
คนใกล้ชดิ )

อยู่ในรูปแบบของ
ทรัพย์สนิ ส่วนตัว
ในนามบุคคลธรรมดา

อาทิ เงินฝากธนาคาร ทัง้ เงินฝากเผือ่ เรียก
เงินฝากประจา เงินลงทุน กองทุนต่าง ๆ
ประกันชีวติ รวมถึงตั ๋วเงิน อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ

อาทิ เงินสด ทองคา เพชร ฯลฯ

ในนามนิตบิ ุคคล

หุน้ ส่วน
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ทรัพย์สนิ (ของลูกหนี้) ทีอ่ ยู่นอกระบบซึง่ องค์กร
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนมิได้บนั ทึกไว้

ภาพที่ 7. แสดงถึงความต่ างของทรัพย์สิน 2 ประเภทของลูกหนี้
ทรัพย์สินที่มีการบันทึกอยู่ในระบบ
ขององค์กรต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
เงินฝาก ตั ๋วเงิน รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
อื่น
หุน้ หรือตราสารหุน้
ลักษณะอื่น ๆ

ธนาคารและสถาบัน
การเงินต่าง ๆ

ศูนย์รกั ษาข้อมูล
หลักทรัพย์ หรือ
ตลาดหลักทรัพย์
ทีด่ นิ และ
กรมทีด่ นิ ธนาคารและ
อสังหาริมทรัพย์
สถาบันการเงินต่างๆ
สังหาริมทรัพย์ เช่น
ธนาคาร สถาบันการเงิน
ประเภทหรือ
รถยนต์
และกรมการขนส่ง
ตัวอย่างทรัพย์สนิ
ทองคาแท่ง
บริษทั ซือ้ ขายทองคาแท่ง
และฐานข้อมูลของ ปปง.
เพชรพลอย และอัญมณี ผูป้ ระกอบการซือ้ ขาย
เพชรพลอยและอัญมณี
และฐานข้อมูลของ ปปง.
วัตถุโบราณ
ผูป้ ระกอบการค้าของเก่า
และฐานข้อมูลของ ปปง.
เครื่องประดับ อาทิ
ผูป้ ระกอบการต่าง ๆ
นาฬิกา
แหล่งทีม่ าและ
กระบวนการ
จากองค์กรต่าง ๆ ทัง้ รัฐบาลและเอกชน
การได้มาซึง่ ข้อมูล
ระยะเวลา
ใช้เวลาไม่นานนัก ถ้าองค์กรต่าง ๆ ให้ความร่วมมือ
การสืบค้นข้อมูล
ในการแบ่งปั นข้อมูล
ของทรัพย์สนิ
การประเมินมูลค่า

ทรัพย์สินที่อยู่นอกระบบ
ซึ่งองค์กรทัง้ ภาครัฐและ
เอกชนมิ ได้มีการบันทึกไว้

มูลค่าของสินทรัพย์มกั มีการประเมินไว้อยู่แล้ว
อย่างสม่าเสมอ
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เงิน สดที่เก็บ ไว้ท่ีบ้า น ทองค า
รูป พรรณ ภาพวาดทางศิลปะ
ต่าง ๆ หรือทรัพย์สนิ มีค่าอื่น ๆ

ใช้พ นัก งานเข้าตรวจสอบและ
สืบค้น
ใช้ระยะเวลานาน
ใช้เจ้า พนั ก งานเค้าตรวจสอบ
สืบ ค้น และใช้ผู้เชี่ยวชาญเพาะ
ด้ า น ใน ก ารป ระเมิ น มู ลค่ า
ทรัพย์สนิ

6.2.3 กรณี ตวั อย่างแนวทางการสืบค้นข้อมูลทรัพย์สินของลูกหนี้
สาหรับกรณีตวั อย่างแนวทางในการสืบค้นข้อมูลทรัพย์สนิ ของลูกหนี้สามารถพิจารณา
ได้จากกรณีดงั ต่อไปนี้
(1)

กรณี ทรัพย์สินมีการบันทึกอยู่ในระบบขององค์กรต่ าง ๆ ทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน

กรณีท่ที รัพย์สนิ เป็ นประเภทที่มกี ารบันทึกอยู่ในระบบขององค์กรต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและ
เอกสารอาจเกิดขึ้น ได้ 2 กรณี กล่ าวคือ กรณี อ ยู่ในชื่อ ของลูกหนี้ และกรณี เป็ น ของลูก หนี้
แต่โอนให้เป็ นชื่อของบุคคลอื่น
กรณีอ ยู่ในชื่อของลูก หนี้เองมีค าถามที่ต้องพิจารณาในเชิงของการสืบค้น ดังต่ อไปนี้ :
ลูกหนี้ เก็บหรือมีสินทรัพย์เหล่านี้ อยู่ที่ใดและมีมลู ค่าเท่ าใดบ้าง?

แนวทางการสืบค้น:
การสืบค้นสินทรัพย์ประเภทนี้ท่อี ยู่ในระบบนัน้ สามารถทาได้ตรงไปตรงมา เนื่องจาก
เหตุผลทีว่ ่าหน่ วยงานผูค้ ุมกฏ (Regulator) ของระบบธนาคารหรือสถาบันการเงิน เช่น
ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์จะมีการเก็บข้อมูลไว้อยูแ่ ล้วว่า นาย ก. มี
บัญชีอะไรบ้างอยู่ในธนาคารใดหรือลงทุนในหุน้ ของบริษทั ใดบ้าง รวมถึงกรมทีด่ นิ ซึง่ ก็
จะมีการบันทึกอยู่แล้วว่าลูกหนี้ถอื ครองที่ดนิ ผืนใดอยู่บ้างและมีมูลค่าเท่าใด (เพียงแต่
ข้อมูลยังไม่ได้บนั ทึกในลักษณะ Online แต่สามารถขอตรวจสอบได้ท่สี านักงานที่ดนิ
จังหวัดที่เกี่ยวข้อง) ฉะนัน้ จึงจาเป็ นต้องสร้างฐานข้อมูลกลางของกรมบังคับคดี ซึ่งได้
รวบรวมข้อมูลของทรัพ ย์สนิ หลายๆ ประเภทมาจากหน่ วยงานผู้คุมกฏดังกล่าว โดย
อาจจะมีการทาให้ขอ้ มูลทันสมัย (Update) อยู่โดยสม่าเสมอตามสมควรของข้อมูลแต่ละ
ประเภทดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น

กรณีอยู่ในชื่อของบุคคลอื่น เช่น ญาติหรือคนสนิท มีคาถามที่ต้องพิจารณาในเชิงของ
การสืบค้น กล่าวคือ ทรัพย์สินเหล่านี้ ถกู ถ่ายโอน (จากลูกหนี้ ) ไปให้ บุคคลใด (หรือบริ ษัท
ใด) บ้าง?
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แนวทางการสืบค้น:
ส าหรับ ทรัพ ย์ส ิน ที่ถู ก ถ่ า ยโอนจากชื่อ ของลูก หนี้ ไปเป็ น ชื่อ บุ ค คลอื่น เป็ น เรื่อ งยาก
ต่ อ การสืบ ค้ น ยิ่ง กว่ า กรณี แ รก (กรณี ท รัพ ย์ส ิน อยู่ใ นชื่อ ของลู ก หนี้ เ อง) แต่ ก รณี น้ี
ยังสามารถดาเนินการได้ เนื่องจาก หน่ วยงานผู้คุมกฏของระบบธนาคาร หรือสถาบัน
การเงิน อาทิ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยและตลาดหลัก ทรัพ ย์ ม ีก ารเก็ บ ข้ อ มู ล
ความสัม พัน ธ์ของลูก ค้า เช่ น นาย ก. มีค วามสัม พัน ธ์ใดกับ นาย ข. (สามี, ภรรยา,
คนในครอบครัว , ญาติ, หรือตัวแทน) หรือนาย ก. ถือหุ้นอยู่ในบริษัท A เป็ นจานวน
เท่าใดอยู่แล้ว ซึง่ เมื่อลูกหนี้มกี ารโอนถ่ายทรัพย์ไปให้กบั บุคคลอ้างอิงอื่น (เช่น นาย ก.
โอนหุ้นให้นาย ข. ซึง่ เป็ นญาติ และนาย ข. ไปถือหุน้ ในบริษทั A. ซึง่ กระจายไปถือหุ้น
บริษทั B. และ C. ต่อไป ซึง่ เป็ นการกระทาของลูกหนี้เพื่อให้การตามสืบค้นทาได้ยาก)
ทางกรมบังคับคดีสามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประมวลผลถึงความสัมพันธ์
ที่เกี่ยวเนื่อ งกัน ได้ทงั ้ หมดโดยไม่ต้อ งใช้แรงงานของเจ้าหน้ าที่จานวนมากมาสืบค้น
เอกสารและประสานงานอีกต่อไป สิง่ ที่ทางกรมบังคับคดีจาเป็ นต้องได้ มาก็คอื ข้อมูล
ความสัม พัน ธ์ข องลูก หนี้ ก ับ บุ ค คลอ้า งอิงทัง้ หมดจากธนาคารหรือ สถาบัน การเงิน
เพื่อทาให้การสืบค้นกรณีการโอนถ่ายทรัพย์สนิ สามารถดาเนินการได้

ดูภาพที่ 8. ซึง่ แสดงตัวอย่างข้อมูลความสัมพันธ์ของลูกหนี้ซง่ึ ระบบธนาคารหรือสถาบัน
การเงินมีเก็บบันทึกไว้
ภาพที่ 8. ตัวอย่างข้อมูลความสัมพันธ์ของลูกหนี้ ซึ่งระบบธนาคารหรือสถาบันการเงิ นมีเก็บบันทึกไว้
นาย ก.

มีความสัมพันธ์กบั

นาย ข.

ถือหุน้ ที่
บริษทั C.

นาย ค.

ถือหุน้ ที่

ถือหุน้ ที่
ถือหุน้ ที่
บริษทั A.

บริษทั D.
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บริษทั B

สาหรับกรณีการพิจารณาทรัพย์สนิ ที่มกี ารถูกถ่ายโอนจากลูกหนี้ไปให้บุคคลอื่น อาจมี
ประเด็นบางประการที่อาจจะมีข้อโต้แย้งได้ว่า ทรัพย์สนิ ที่ถูกโอนถ่ ายไปนัน้ เกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้
ทราบล่วงหน้าหรือไม่ หรือเพื่อเป็ นการยักย้ายถ่ายเถหรือโอนทรัพย์สนิ ของตนไปให้กบั ผูใ้ กล้ชดิ
เพื่อเลี่ยงการชาระหนี้ หรือการถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ ซึ่งประเด็นดังกล่าวนัน้ ต้องมีการพิจารณาถึง
บริบทรอบข้าง เช่น ทรัพ ย์สนิ เหล่านัน้ ถูกโอนไป “เมื่อใด” และ “ให้กบั ใคร” และถูกโอนไปใน
ช่วงเวลาที่ทางศาลอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในปริมาณที่มากผิดสังเกตเมื่อเทียบกับประวัติ
การถ่ายโอนทรัพย์ทผ่ี ่านมาของลูกหนี้หรือไม่ เป็ นต้น
(2)

ทรัพย์สินที่อยู่นอกระบบ ซึ่งองค์กรต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนมิ ได้
มีการบันทึกไว้

ส าหรับกรณี ทรัพ ย์ส ินที่อ ยู่นอกสารบบ และเป็ น การยากที่จะตรวจสอบและสืบ ค้น มี
ประเด็นที่ต้องพิจารณาในเชิงของการสืบค้น ดังต่ อไปนี้ กล่าวคือ : ทรัพ ย์สิ นถูกเก็บหรือถูก
ซ่อนอยู่ที่ใดบ้าง?

แนวทางการสืบค้น:
สาหรับทรัพย์สนิ ที่อยู่นอกระบบการเงินหรือหลักทรัพย์นัน้ (เช่น เก็บในรูปแบบของ
เงินสด ทองคารูปพรรณ ของมีค่า อาทิ ภาพวาด ฯลฯ ไว้ในที่พานักของลูกหนี้ หรือ
ญาติหรือผู้เกี่ยวข้อง) กรณีน้ีสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลความสัมพันธ์ เพื่อที่
ทางเจ้าพนักงานสืบค้น สามารถที่จะเข้าไปสืบค้นได้ เช่น เจ้าหน้ าที่เข้าไปตรวจค้น
บ้านนาย ก. แต่ก็ไม่พบทรัพย์สนิ อื่นๆ ซึ่งสามารถนามาแปรสภาพได้ แต่จากข้อมูล
ความสัม พัน ธ์แ ล้ว พบว่านาย ก. มีค วามสัม พัน ธ์กับ นาย ข. และจากข้อ มูล การท า
ธุรกรรมทางการเงินในอดีตพบว่านาย ก.มีการโอนสินทรัพย์ให้นาย ข. ซึ่งเป็ นญาติ
ทาให้สงสัยได้ว่าอาจจะเป็ นไปได้ทน่ี าย ก. จะมีการนาทรัพย์สนิ ทีอ่ ยูน่ อกระบบการเงิน
หรือ หลัก ทรัพ ย์นัน้ มาฝากไว้ท่ีน าย ข. เป็ น ต้ น ดังนัน้ แล้ว เจ้าพนั ก งานก็พ อจะใช้
ข้อสังเกตทาการสืบค้นเชิงลึกกับนาย ข. ต่อไป เป็ นต้น

สรุปแนวคิดและแนวทางการปรับปรุงกระบวนการสืบค้นสินทรัพย์ของลูกหนี้ผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดงั นี้
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ภาพที่ 9. ภาพสรุปแนวคิ ดและแนวทางการปรับปรุงกระบวนการสืบค้นทรัพย์สินของลูกหนี้ ผา่ นระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
หน่ วยงานกากับดูแล (Regulator)

ข้อมูลทรัพย์สิน + ข้อมูลความสัมพันธ์
ทรัพย์สินที่ มีการบันทึกอยู่ในระบบ – ในชื่อของลูกหนี้

นาย ก.

ทรัพย์สินที่ มีการบันทึกอยู่ในระบบ – ในชื่อของบุคคลอื่น
อาทิ ญาติ หรือคนใกล้ชิด
นาย ค.

นาย ข.

บริษทั C.

บริษทั D.

บริษทั A.

บริษทั B.

ทรัพย์สินที่ อยูน่ อกระบบ ซึ่งองค์กรทัง้ ภาครัฐ
และเอกชนมิ ได้มีการบันทึกไว้

ข้อมูลของที่อยู่ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้
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6.2.4 รายละเอี ย ดของระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศ (การสร้างฐานข้อมูล
และระบบสืบค้น)
เมือ่ ได้วเิ คราะห์ภาพรวมของแนวคิดในเชิงการได้มาซึง่ ข้อมูลของลูกหนี้ รวมถึงตัวอย่าง
แนวทางการสืบ ค้น ข้อ มูล สิน ทรัพ ย์ข องลูก หนี้ ด ังที่ว ิเคราะห์ข้า งต้ น ในหัว ข้อ นี้ จ ะกล่ า วถึง
ภาพรวมของระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของกระบวนการสืบค้น ซึ่งอ้างอิงจากภาพที่ 10.
แสดงภาพรวมของระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศกระบวนการสืบค้น ซึง่ อธิบายได้ดงั นี้
ภาพที่ 10. ภาพรวมของระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศกระบวนการสืบค้น

ระบบฐานข้ อมูลกลางที่
กรมบังคับคดีได้ รวบรวม
ข้ อมูลมาจากองค์กรต่างๆ

ระบบสืบค้ นที่ใช้ งานง่าย
สาหรับผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่

จากภาพที่ 10. ซึง่ แสดงถึงการดึงข้อมูลจากหน่ วยงานหรือองค์กรอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น
ธนาคารหรือสถาบันการเงิน กรมทีด่ นิ ตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจ ฯลฯ โดยการดึง
ข้อมูลทีด่ งั กล่าวอาจจะเป็ นการดึงข้อมูลเป็ นรายสัปดาห์หรือรายเดือนก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม
และข้อจากัดของข้อมูลดังที่มกี ารกล่าวมาแล้วในหัวข้อก่อนหน้านี้ (เช่น ข้อมูลทีด่ นิ ไม่ได้มกี าร
เปลีย่ นแปลงหรือเปลีย่ นมือบ่อยอาจจะมีการดึงข้อมูลเดือนละครัง้ แต่ถ้าเป็ นข้อมูลการเงิ นหรือ
หุ้นอาจมีการขอข้อมูล อาทิตย์ละครัง้ หรือถี่กว่านัน้ เป็ นต้น ) โดยกระบวนการดังกล่าวคงต้อง
อาศัยการบริหารและการขอความร่วมมือในระดับ ระหว่างกรมบังคับคดีและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทีจ่ ะทาให้กระบวนการดังกล่าวบังเกิดผในทางปฏิบตั ิ
อย่างไรก็ต าม การพิทกั ษ์ ทรัพ ย์ลูกหนี้ และการแปรสภาพทรัพย์ส ินของลูกหนี้อาศัย
กระบวนการสาคัญของการสืบค้นทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ว่าดาเนินการได้สมบูรณ์มากน้อยเพียงใด
ดังที่วเิ คราะห์ข้างต้น ฉะนัน้ การได้มาซึ่งข้อมูลต่ าง ๆ แม้จะมีอยู่ในระบบขององค์กรต่ าง ๆ
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แล้วแต่จาเป็ นต้องดาเนินการสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิ กฎระเบียบหรือข้อบังคับและกฎหมาย
ขององค์กรนัน้ ๆ เช่น ธนาคารและสถาบันการเงินไม่สามารถที่จะเปิ ดเผยข้อมูลเรื่อ งส่วนตัว
ของลูกค้า เช่น ทีอ่ ยู่และเบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ อายุ เงินเดือน เป็ นต้น ซึ่งโดยภาพกว้างแล้ว
ข้อ จากัด เหล่ านี้ ไม่น่ าจะเป็ น ปั ญ หากับ เป้ า หมายของกรมบังคับ คดี เนื่ อ งจากกรมบังคับ คดี
ต้องการแค่ขอ้ มูลทีเ่ กี่ยวข้องกับทรัพย์สนิ ของลูกหนี้กบั มูลค่าของทรัพย์สนิ เท่านัน้ ซึง่ การเจรจา
ขอความร่ว มมือ ในระดับ องค์ก ร จะต้อ งแสดงให้แต่ ล ะองค์ก รมีค วามเข้าใจและตระหนัก ใน
ภาพรวมของประเทศเป็ น ส าคัญ ยิ่ง ว่ าการแบ่ งปั น เฉพาะข้ อ มูล ที่จ าเป็ นส าหรับ การสืบ ค้น
ทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ โดยเฉพาะในเรื่องประโยชน์เชิง เศรษฐกิจและการลงทุนของนักลงทุนและ
ต่อประเทศในภาพรวมและการสนองตอบนโยบายรัฐบาลในเรือ่ ง Thailand 4.0
การที่จะเกิดโครงการตามแผนงานประเมินเบื้องต้นจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ทางกรมบังคับคดี
จะต้องดาเนินการประสานงานถึงแนวทางความจาเป็ นในการจัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับผูบ้ ริหารของหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ผูว้ ่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ซึง่ มีการ
รวบ รว ม ข้ อ มู ล ค ว าม สั ม พั น ธ์ ข อ งธ น าค ารพ าณิ ช ย์ ทั ว่ ป ระเท ศ ) อ ธิ บ ดี ก รม ที่ ดิ น
กระทรวงมหาดไทย และกับตลาดหลัก ทรัพ ย์กับกรมพัฒ นาธุ รกิจ หรือ ในระดับรัฐมนตรีของ
กระทรวงทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อทีใ่ ห้ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องเริม่ มีการเตรียมตัวเพื่อให้ความร่วมมือ หรือ
ศึก ษาถึง ความส าคัญ (Justifications) และความจาเป็ น รวมทัง้ ข้อ จากัด ของการสร้างระบบ
สืบค้นทรัพย์สนิ แห่งชาติขน้ึ ดูภาพที่ 11. แนวทางการเก็บข้อมูล
ภาพที่ 11. ตัวอย่างการเก็บข้อมูลขององค์กรต่างๆ
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นอกเหนือจากความสาคัญในเชิงการรวบรวมข้อมูลแล้ว การออกแบบระบบการสืบค้น
(Search Engine) เป็ นอีกประเด็นที่สาคัญ โดยระบบการสืบค้นจาเป็ น ต้องมีการออกแบบให้ม ี
การใช้งานทีง่ ่าย เช่น เมื่อทางเจ้าหน้าทีข่ องกรมบังคับคดี มีการใส่ช่อื ลูกหนี้ (นาย ก.) ลงไปใน
ระบบ โดยระบบต้องสามารถที่จะแสดงผลให้อยู่ในรูปแบบของแผนภาพ (ภาพกิ่งไม้) (Logic
Tree) สาหรับผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์กบั นาย ก. ได้ รวมถึงเมือ่ ทางเจ้าหน้าทีท่ าการเลือก (Click) ไป
ที่ช่อื ของบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้องกับนาย ก. แล้ว ระบบจะต้องสามารถ
แสดงรายละเอียดของทรัพย์สนิ ที่นาย ก. มีการโอนถ่ายหรือเปลี่ยนแปลงไปให้แก่บุคคลอื่น ซึ่ง
รวมถึงรายละเอียดเกีย่ วกับ วันและเวลาด้วยเพื่อใช้ในการอ้างอิง
ภาพที่ 12. ตัวอย่างของระบบสืบค้น
นาย ก.

หุน้ ส่วน

ญาติ

นาย ข.
ประเภททรัพย์สิน
เงินฝากเผือ่ เรียก

มูลค่าทรัพย์สิน
10,000,000

ประเภททรัพย์สิน
เงินฝากเผื่อเรียก
เงินฝากประจา
ตั ๋วเงิน

คนใกล้ชดิ
นาย ง.

นาย ค.
ประเภททรัพย์สิน
เงินฝากประจา

มูลค่าทรัพย์สิน
5,000,000

มูลค่าทรัพย์สิน
1,000,000
5,000,000
2,000,000

ประเภททรัพย์สิน
บัญชีกระแสรายวัน

มูลค่าทรัพย์สิน
2,000,000

6.2.5 แผนงานประเมิ นเบือ้ งต้ น
เมื่อได้พจิ ารณาถึงทีม่ า หลักการและรายละเอียดสาคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีจ่ ะช่วยเรื่องการสืบค้น ทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ขา้ งต้นแล้ว ในหัวข้อนี้จะเป็ นการประเมินแผนงาน
เบื้องต้นสาหรับ งานในการพัฒนาระบบที่ได้กล่าวมาไว้ทงั ้ หมดตามรายละเอียดในหัวข้อก่อน
หน้านี้ ซึง่ สรุปได้ดงั ภาพที่ 13. แผนงานประเมินเบือ้ งต้น
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ภาพที่ 13. แผนงานประเมิ นเบือ้ งต้น
เดือน
แผนงาน
1 2
Requirement Gathering:

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

เก็บความต้องการ
Design:
ออกแบบระบบ
Development:
พัฒนาตัวระบบ
Test:
ทดสอบระบบ
Deployment:
น าระบบให้ เ จ้า หน้ า ที่ ไ ปใช้
ปฏิบตั งิ านจริงๆ

คาอธิ บาย
 Requirement Gathering: คืองานในส่ว นที่ปรึกษาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศจะเก็บ
“ความต้อ งการ” โดยพูดคุ ยกับผู้ใหญ่ ของกรมบังคับคดีว่ามีค วามต้อ งการระบบเป็ น
อย่างไร ในแง่ของแผนงาน ว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีจ่ ะถูกพัฒนาขึน้
 Design: คืองานในส่วน “ออกแบบ” ของตัวระบบโดยยึดตามความต้องการของระบบที่
เรารวมรวมมาจากผูใ้ ช้งานของระบบ
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 Development: งานในส่วน “พัฒนาตัวระบบ” โดยทีป่ รึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะทาการเขียนโปรแกรม ตัง้ ฐานข้อมูล เขียนระบบสืบค้นเพื่อให้ใช้งานง่าย
 Test: หลังจากงานในส่วนพัฒนาระบบเสร็จแล้วนัน้ จะเข้าสู่งานส่วน “ทดสอบ” ระบบ
ว่าสามารถทางานได้ตามทีอ่ อกแบบไว้หรือไม่
 Deployment: คือส่วนงานในการที่นาระบบทีท่ ดสอบผ่านแล้วขึน้ ให้เจ้าพนักงานทางาน
ได้นาไปใช้ในการปฏิบตั งิ านจริงๆ

หมายเหตุ:
แผนงานทัง้ หมดที่ ไ ด้ ป ระเมิน มานั ้น ขึ้น อยู่กับ สมมติ ฐ านส าคัญ ที่ว่ า ทางกรมบัง คับ คดี ไ ด้
ประสานงานและสร้างความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
(ธนาคารแห่งประเทศไทย) กรมที่ดนิ ตลาดหลักทรัพย์และกรมพัฒ นาธุรกิจ และองค์กรอื่น ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องในประเด็นต่อไปนี้
 การทีจ่ ะได้มาซึง่ ข้อมูลของความสัมพันธ์ ทรัพย์สนิ ของบุคคล
 ข้อตกลงเบื้องต้นว่าข้อมูลเหล่านี้จะมีการส่งให้กบั กรมบังคับคดีเป็ นประจา ซึ่งความถี่
ในการส่งจะเป็ นตามความเหมาะสมของข้อมูลแต่ละประเภท

กล่าวโดยสรุปได้ว่า กรมบังคับคดีประสบปั ญ หาอย่างมากในการสืบค้น ทรัพย์สนิ ของ
ลูกหนี้ ซึง่ เป็ นกระบวนการทีส่ าคัญมากอันเนื่องจากเป็ นกลไกทีส่ าคัญซึง่ มาก่อนกลไกอื่นๆอย่าง
การพิทกั ษ์ทรัพย์ของลูกหนี้และการแปรสภาพทรัพย์สนิ ลูกหนี้เพื่อนามาจัดการและชาระหนี้คนื
ให้แก่เจ้าหนี้ กระบวนการสืบ ค้นทรัพย์สนิ โดยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ค่อนข้างใช้
เวลาโดยเฉพาะในกรณีทล่ี กู นี้บางส่วนก็พยายามทีจ่ ะซุกซ่อน ถ่ายโอนสินทรัพย์ให้กบั ผูอ้ ่นื หรือ
เปลีย่ นถ่ายทรัพย์สนิ ให้อยูใ่ นรูปแบบทีส่ บื ค้นได้ยาก
กล่ าวได้ว่า กรมบังคับ คดีส ามารถที่จะแก้ไขปั ญ หาปรับ ปรุงกระบวนการการสืบ ค้น
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวได้โดยร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ทัง้ ทางภาครัฐและเอกชน เช่น ระบบธนาคาร
หรือสถาบันการเงิน โดยขอข้อมูลที่ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินของบุคคลและสถาบันและ
ข้อมูลทรัพย์สนิ ของลูกหนี้และข้อมูลความสัมพันธ์ของลูกหนี้ (เช่น ญาติ สามี ภรรยา พ่อ แม่ พี่
น้ อ ง คู่ค้า หุ้นส่ ว น) เมื่อ ได้รบั ข้อ มูล ต่ างๆ เหล่ านี้ มาได้ จาเป็ น อย่างยิง่ ที่ท างกรมบังคับ คดี
จะต้องจัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการสร้างเป็ นระบบฐานข้อมูลกลางทีก่ รมบังคับคดี
จะนาไปใช้ในการสืบค้นทรัพย์สนิ ของลูกหนี้
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แผนงานการสร้า งกระบวนการสืบ ค้ น ทรัพ ย์ ส ิน ของบุ ค คลดัง กล่ า วจะเกิ ด ขึ้น ได้
จ าเป็ นต้ อ งอาศัย การประสานงานระหว่ า งกรมบัง คับ คดีแ ละองค์ ก รต่ า งๆ ทัง้ ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง และการแปลงข้อเสนอแนะดังกล่าวลงสู่ภาคปฏิบตั เิ พื่อให้บงั เกิดผลต่อไป







6.3

ข้อเสนอแนะเบื้องต้น
รวบรวมข้อมูลทีจ่ าเป็ นต่อการบังคับคดีลม้ ละลายจากหน่ วยงานหรือองค์กรต่างๆ
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทย กรมทีด่ นิ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า หรือฐานข้อมูลของ ปปง.
นาข้อมูลทีไ่ ด้รวบรวมและบรรจุไว้ในฐานข้อมูลกลางของกรมบังคับคดี
จัดทาระบบสืบค้น (Search Engine) ของฐานข้อมูลทีส่ ะดวกในการเข้าใช้
ศึก ษาเพิม่ เติม และจัด ท าระบบฐานข้อ มูล และระบบการสืบ ค้น ตามแผนงาน
ประเมินเบื้องต้นต่อไป

แนวทางในการจัดการทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายตามลักษณะ
แห่งทรัพย์ : กรณี การประเมิ นมูลค่าแห่งทรัพย์สินทางปัญญา

นอกเหนือ จากข้อ เสนอแนะเชิงกระบวนการการสืบ ค้นข้อ มูล เกี่ยวกับ ทรัพ ย์ส ินของ
ลูกหนี้ดงั กล่าว รายงานวิจยั ฉบับนี้ยงั ให้ความสาคัญ กับแนวทางในการจัดการทรัพย์สนิ ของ
บุคคลล้มละลายซึ่งพระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา 123 บัญญัตวิ างหลักไว้ว่า “ทรัพย์สนิ ซึ่ง
เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์รวบรวมได้มา เมื่อลูกหนี้ล้มละลายแล้ว เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ม ี
อานาจขายตามวิธสี ะดวกและเป็ นผลดีท่สี ุ ด ...”163 อันจะเห็นได้ว่า การจัดการทรัพย์สนิ ของ
บุคคลล้มละลายในระบบกฎหมายไทยสามารถกระทาได้ทงั ้ วิธกี ารขายทอดตลาด และวิธกี ารอื่น
เท่าทีเ่ ป็ นผลดีทส่ี ุดในการจัดการและชาระหนี้คนื แก่เจ้าหนี้
กล่าวได้ว่า วิธกี ารขายทอดตลาดเป็ นวิธกี ารปกติท่ใี ช้อยู่ในปั จจุบนั ทุกประเทศทัวโลก
่
รวมทัง้ ประเทศไทยใช้วธิ กี ารดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั มีบางประเทศที่ใช้วธิ กี ารอื่น
ควบคู่กนั กับวิธกี ารขายทอดตลาด ซึ่งจากการวิเคราะห์ในบทที่ 4 พบว่า สหรัฐอเมริกา ญี่ป่ ุน

163.

มาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย พ.ศ. 2483.
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และบางประเทศในยุโรป อาทิ เยอรมนี 164 ใช้วธิ กี ารประเมินมูลค่าของทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของ
ทรัพย์สนิ ลูกหนี้เข้ามาใช้เกี่ยวกับการบังคับคดี ฉะนัน้ รายงานวิจยั ฉบับนี้จงึ เสนอแนะแนวทาง
เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สนิ ของบุคคลล้มละลายกรณีการประเมินมูลแห่งทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
รวมทัง้ นาเสนอหลักเกณฑ์ วิธกี ารและแนวทางดาเนินการดังกล่าว
6.3.1 มูลเหตุในการประเมิ นมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา (Valuation Causes)
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาอาจถูกใช้เป็ นหลักประกันทางธุรกิจได้ หลักการดังกล่าวปรากฏใน
บทบัญ ญัติข องพระราชบัญ ญั ติห ลัก ประกัน ทางธุ ร กิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 8 ซึ่ง บัญ ญั ติว่ า
“หลักประกันได้แก่ทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี้
(1) กิจการ
(2) สิทธิเรียกร้อง
(3) สังหาริมทรัพย์ท่ผี ู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่นเครื่องจักร สินค้าคง
คลังหรือวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิตสินค้า
(4) อสังหาริมทรัพย์ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง
(5) ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
(6) ทรัพย์สนิ อื่นตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง165
ฉะนัน้ เจ้าของทรัพย์สนิ ทางปั ญญาอาจนา IP Asset ดังกล่าวไปใช้เพื่อเป็ นหลักประกัน
ทางธุรกิจตามพระราชบัญ ญัติหลักประกันทางธุรกิจก็ได้ ซึ่งกรณีน้ีอาจนาไปใช้คานวณมูลค่า
สิน ทรัพ ย์ของตัว เอง หรือ ใช้วธิ ีก ารประเมิน มูล ค่ าของทรัพ ย์ส ินทางปั ญ ญาด้วยวิธกี ารอื่นใด
ขึน้ อยูก่ บั เหตุปัจจัยและมูลเหตุจงู ใจทีแ่ ตกต่างกัน กล่าวคือ
ตามความเห็น ของกลุ่ มผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน มูล ค่ า ทรัพ ย์ส ินทางปั ญ ญาของ
สหภาพยุ โรป (European Commission’s Expert Group on Intellectual Property Valuation)
ได้สรุปสาเหตุสาคัญของการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทางปั ญญาออกเป็ น 5 กลุ่มทีส่ าคัญ ได้แก่
(1) เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ
(2) เป็ นไปตามข้อบังคับภายในองค์กรหรือบริษทั ปี งบประมาณ การประเมินทรัพย์สนิ
ทัง้ หมดของบริษทั เมื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ หรือใช้เมื่อมีการขายเปลีย่ นมือบริษทั
จะได้รวู้ ่าทรัพย์สนิ ทัง้ หมดของบริษทั มีมลู ค่าเท่าไร

164.
165.

นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาและญี่ป่ ุนทีไ่ ด้นามาศึกษาในบทที่ 4 ยังมีกลุ่มประเทศยุโรปทีใ่ ช้วธิ กี าร
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทางปั ญญาในการบังคับคดี.
มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558.
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(3) เพื่อการถ่ายโอนเปลี่ยนเจ้าของ และได้ทราบถึงความเหมาะสมว่าสินทรัพย์ท่เี ป็ น
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของตน ควรมีราคาเท่าไร รวมทัง้ การโอนย้ายเปลีย่ นเจ้าของที่
แท้จริงก็เพื่อต้องการกาไรในอนาคต
(4) เพื่อสร้างรายงานเท็จ ในกรณีท่ตี ้องส่งใบประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทางปั ญญาให้แก่
บุ ค คลที่ส าม เช่ น ป.ป.ช. บางทีเจ้า ของทรัพ ย์ส ิน ทางปั ญ ญาก็จ าเป็ น ที่จ ะต้อ ง
รายงานมูลค่าทรัพย์ส ินทางปั ญญาให้น้อยกว่าความเป็ นจริง เพื่อการหลีกเลี่ยงข้อ
กล่าวหากรณีร่ารวยผิดปกติ
(5) เพื่อเหตุผลทางการเงินและการบัญชี ซึง่ กรณีเป็ นทีท่ ราบอยู่แล้วว่าทุกองค์กรต้องมี
การตรวจสอบบัญชีและประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ขององค์กรเพื่อหาต้นทุน รายจ่าย
และก าไรขององค์กร ซึ่งการตรวจสอบก็จะทาโดยผู้ตรวจสอบบัญ ชีจากภายนอก
เพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ขององค์กร และการตรวจสอบก็ต้องมีการประเมินมูลค่า
ของทรัพย์สนิ ทางปั ญญาขององค์กรด้วย166
ดังได้ว ิเคราะห์ใ นบทที่ 4 ว่ าการประเมิน มูล ค่ าทรัพ ย์ส ิน ทางปั ญ ญาสามารถท าได้
มากมายหลากหลายวิธซี ง่ึ อาจจะประเมินโดยคิดจากต้นทุน (Cost Approach) เช่น คิดจากราคา
ทีซ่ อ้ื ทรัพย์สนิ ทางปั ญญานัน้ มา หรือประเมินโดยคิดจากรายได้จากการขายทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
ชนิดนัน้ ออกไป โดยวิเคราะห์จากราคาตลาดในขณะนัน้ กรณีน้ีเรียกว่า “วิธกี ารเปรียบเทียบ
ตลาด” (Market Approach) ซึง่ ในหัวข้อต่อไปจะวิเคราะห์วธิ ปี ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
ทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมในปั จจุบนั 167
6.3.2 วิ ธีประเมิ นมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา
โดยปกติ ถ้าผู้รบั ประกันเป็ นสถาบันการเงิน ย่อ มมีการวางหลักเกณฑ์ท่แี น่ นอนที่ใช้
สาหรับการประเมินมูลค่าของทรัพย์สนิ ทางปั ญญา แต่ถ้าหากผู้รบั หลักประกันเป็ นบุคคลทัวไป
่
โดยปกติการประเมินมูลค่าของทรัพย์สนิ ทางปั ญญาสามารถทาได้หลายแบบตามทฤษฎีทเ่ี ป็ นที่
นิยมกันอย่างแพร่หลายกล่าวโดยสรุปคือ วิธคี ดิ จากรายได้ (Income-Based Approach), วิธคี ดิ
จากราคาตลาด (Market-Based Approach) วิธ ีค ิด จากต้ น ทุ น (Cost-Based Approach) และ
การใช้วธิ ผี สมผสานกัน
อย่างไรก็ต าม การประเมิน มูล ค่ าของทรัพ ย์ส ินทางปั ญ ญา ซึ่งโดยสภาพและการใช้
แนวคิดไม่เหมือนกันในแต่ละวิธ ี จึงใช้มาตรฐานเดียวกันมาพิจารณาไม่ได้ การประเมินมูลค่า
166.
167.
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ดูบทที่ 4 ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับวิธกี ารประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทางปั ญญา.
134

ของทรัพย์สนิ ทางปั ญญาแต่ละครัง้ จึงต้องตรวจสอบและพิจารณาเป็ นรายกรณีไป (และบางกรณี
ขึน้ อยู่กบั ระดับความชานาญของผู้ประเมินและความเห็นส่วนตัวของผู้ประเมิน) การประเมิน
มูลค่าของทรัพย์สนิ ทางปั ญญาจึงไม่สามารถที่จะตัดสินลงไปตายตัวได้ว่า ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
ประเภทใดควรมีมูลค่ามากน้ อยเพียงใดเพราะมีปัจจัยหลายประการที่ต้องนามาร่วมพิจารณา
ประกอบด้วย168 ในรายงานการวิจยั ฉบับนี้จะเสนอแนะวิธกี ารประเมินมูลค่าของทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญาของสมาคมผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมนักประเมินราคาอิสระ
แห่งประเทศไทยซึ่งเป็ นวิธกี ารที่ใช้อยู่ในปั จจุบนั สาหรับแนวทางการประเมินมูลค่าโดยวิธกี าร
อื่น ที่ใช้ในปั จจุบ ัน ได้แ ก่ วิธ ีก ารคิดจากต้น ทุ น (Cost Approach) วิธ ีก ารเปรีย บเทีย บตลาด
(Market Approach) วิ ธ ี ก ารพิ จ ารณ าจากรายได้ (Income Approach) หรือ วิ ธ ี ผ สมผสาน
(Multiple Approach Use in Combination) ได้นาเสนอไว้ในบทที่ 4 ข้างต้นแล้ว
อนุ สนธิจากการทีพ่ ระราชบัญญัตหิ ลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มีผลใช้บงั คับและมี
การระบุว่าทรัพย์สนิ ทางปั ญญาสามารถทีจ่ ะใช้เป็ นหลักประกันทางธุรกิจได้ ดงั กล่าวข้างต้น โดย
ในหมวด 5 แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว เรื่อง การบังคับหลักประกันที่เป็ นทรัพย์สนิ ประกอบ
กับคาพิพากษาฎีกาที่ 9544/2542169 และ 846/2534170 กาหนดให้ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาถือเป็ น
ทรัพ ย์สนิ ประเภทหนึ่ง ที่ไม่ใช่ทงั ้ สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ กรณีน้ีจงึ อาจอนุ โลมใช้
หมวด 5 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 เพื่อทาการบังคับหลักประกันได้
ซึ่งบทบัญ ญัติมาตรา 36171 ได้กาหนดให้ผู้รบั หลักประกันสามารถบังคับหลักประกันหลุดเป็ น
168.
169.

170.

171.
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ค าพิพ ากษาฎีก าที่ 9544/2542 “เครื่อ งหมายการค้า เป็ น ทรัพ ย์สิน ทางปั ญ ญาอย่ างหนึ่ ง ไม่ ใช่
อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ ไม่มีรูปร่าง ทัง้ ไม่อาจยึดถือครอบครองได้อย่างทรัพย์สนิ ทัวไป
่
ดังทีบ่ ญ
ั ญัติไว้ใน ป.พ.พ. บรรพ 4 ว่าด้วยทรัพย์สนิ การทีจ่ าเลยนาเครื่องหมายการค้าอักษรโรมัน
คาว่า PEAK และ PEAK กับ รูป ประดิษฐ์คล้ายภู เขาของผู้อ่นื มาใช้กบั สิน ค้าของตนโดยไม่ได้รบั
อนุ ญาตจากเจ้าของ แม้เป็ นระยะเวลานานเพียงใด ก็ไม่ทาให้จาเลยมีสทิ ธิในเครื่องหมายการค้านัน้
ดีกว่าโจทก์ได้ บทบัญญัตวิ ่าด้วยการได้กรรมสิทธิในทรั
์ พย์สนิ โดยการครอบครองปรปั กษ์ตามมาตรา
1382 หาอาจนามาใช้บงั คับแก่สทิ ธิในเครื่องหมายการค้าอันเป็ นทรัพย์สนิ ทางปั ญญาได้ไม่ ”
คาพิพากษาฎีกาที่ 846/2534 “ลิขสิทธิแม้
์ จะเป็ นทรัพย์สนิ อย่างหนึ่ง แต่เป็ นทรัพย์สนิ ที่มลี กั ษณะ
พิเศษแตกต่างจากอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ การได้มาซึง่ ลิขสิทธิจะได้
์ มาโดยทางใดได้บา้ ง
เป็ นเรื่องทีม่ กี ฎหมายบัญญัตไิ ว้โดยเฉพาะแล้ว เมื่อไม่มกี ฎหมายให้สทิ ธิแก่ผใู้ ดได้มาซึง่ ลิขสิทธิโดย
์
การครอบครองปรปั ก ษ์ จาเลยจึงไม่ อ าจอ้างว่าได้ลิข สิท ธิใ์ นเพลงพิพ าทมาโดยการครอบครอง
ปรปั กษ์”
มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้รบั หลักประกัน
อาจบังคับหลักประกันโดยให้ทรัพย์สนิ ที่เป็ นหลักประกันหลุดเป็ นสิทธิหรือโดยจาหน่ ายทรัพย์สนิ ที่
เป็ นหลักประกันเพื่อนาเงินมาชาระหนี้”.
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สิทธิ หรือผู้รบั หลักประกันสามารถจาหน่ ายหลักประกันที่เป็ นทรัพย์สนิ เพื่อนาเงินมาชาระหนี้
ย่อมได้อกี ทางหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม ในหมวด 5 ไม่ได้กาหนดวิธกี ารเพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
ว่ามีวธิ แี ละแนวทางดาเนินการอย่างไรเหมือนดังเช่นในหมวด 6 เรื่องการบังคับหลักประกันที่
เป็ นกิจการซึ่งมีการกาหนดคุณ สมบัติของผู้บงั คับหลักประกันไว้เป็ นกรณีเฉพาะว่าต้องได้รบั
ใบอนุญาตว่าเป็ นผูบ้ งั คับหลักประกันก่อนจึงจะดาเนินการประเมินมูลค่าและบังคับหลักประกันที่
เป็ นกิจการกับผู้ให้หลักประกันได้ และไม่ม ีบทบัญญัตมิ าตราใดปรากฏภายใต้นพระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจที่กาหนดให้ผู้บงั คับหลักประกันที่ได้รบั ใบอนุ ญาตตามหมวด 6 สามารถ
ทาการบังคับหลักประกันที่เป็ นทรัพย์สนิ หรือทรัพย์สนิ ทางปั ญ ญาได้ ฉะนัน้ การพิจารณาว่า
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาทีเ่ ป็ นหลักประกันมีมลู ค่าเท่าใดนัน้ จึงต้องพิจารณาในสัญญาทีจ่ ดทะเบียน
ว่าทรัพย์สนิ ทางปั ญญาทีเ่ ป็ นหลักประกันนัน้ ถูกประเมินมูลค่าระหว่างผูใ้ ห้หลักประกันและผูร้ บั
หลักประกันไว้เท่ าใด ซึ่งในส่ ว นของเจ้าพนักงานบังคับ คดีจงึ จาเป็ น ต้อ งพิจารณามูล ค่ าของ
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาจากในสัญญาเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม กรณีน้ียงั มีปัญหาทีต่ ้องพิจารณาต่อไปว่าเมื่อทาสัญญา ผูใ้ ห้หลักประกัน
และผูร้ บั หลักประกันจะทราบได้อย่างไรว่าทรัพย์สนิ ทางปั ญญาที่เป็ นหลักประกันนัน้ ควรจะถูก
ประเมินมูลค่าด้วยวิธไี หนและอย่างไร ซึ่งในพระราชบัญญัตหิ ลักประกันทางธุรกิจ มิได้กาหนด
แนวทางหรือวิธใี นการประเมินมูลค่าของทรัพย์สนิ ทางปั ญญาทีเ่ ป็ นหลักประกันก่อนทาสัญญาว่า
ควรทาเช่นไร ในทางปฏิบตั ิจงึ เป็ นหน้าที่ของผูร้ บั หลักประกันที่จะหาวิธปี ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
ทางปั ญญาทีเ่ หมาะสมภายใต้เงื่อนไขทีผ่ ใู้ ห้หลักประกันจะต้องยินยอมและเห็นพ้องตามด้วยกับ
วิธกี ารประเมินมูลค่านัน้ ๆ
ดังนัน้ ด้วยความตระหนักในปั ญ หานี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็ นผู้ดูแล
สถาบันการเงินในประเทศไทยทัง้ หมด ซึง่ สถาบันการเงินต่างๆ จะเป็ นผูร้ บั หลักประกันต่อไปใน
อนาคตได้ออกประกาศไปยังสถาบันการเงินทุกแห่ง ในประเทศเกี่ยวกับเรื่องการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ แห่ง
ประเทศไทยและสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย จัดทาแนวทางและกรอบการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา โดยจะต้องมีการประเมินมูลค่าทุก 3 ปี ซึง่ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญานัน้ จะต้อง
สามารถนามาเป็ นหลักประกันได้ถูกต้องตามกฎหมาย (มีการจดทะเบียน หรือได้มาโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย) มีการประเมินมูลค่าได้อย่างน่ าเชื่อถือ และสามารถยึด หรืออายัดได้ตามกฎหมาย
ส่วนหลักเกณฑ์การประเมินนัน้ คือ การประเมินราคาทรัพย์สนิ ทางปั ญญาที่ยดึ แนวปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานสากล หรือแนวปฏิบตั ิท่สี มาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์ สนิ แห่งประเทศไทย หรือสมาคม
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นักประเมินราคาอิสระไทย หรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศใช้เป็ นเกณฑ์ขนั ้ ต่าในภายหลัง172
หลักเกณฑ์ทส่ี มาคมผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทยและสมาคมนักประเมินราคา
อิสระไทยได้วางไว้ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้ออกหลักเกณฑ์เพื่อการประเมิน มูลค่าหรือ
ราคาทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของสถาบันการเงิน สาหรับหลักประกันที่เป็ นทรัพย์สนิ ทางปั ญญาใน
วงเงินในมูลค่ าไม่เกิน 3 ล้านบาท แต่หากทรัพย์ส ินทางปั ญ ญาที่ประเมินตามขอบเขตงานมี
มูลค่าเกินกว่า 3 ล้านบาท ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ต้องใช้ว ิธกี ารและกาหนดรูปแบบรายงานที่
ละเอียดกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนดนี้ โดยแนวทาง วิธกี ารและรูปแบบการนาเสนอรายงานต้องสามารถ
อ้างอิงได้ตามมาตรฐานสากลอย่างชัดเจน173 ทัง้ นี้ ผูท้ ท่ี าการประเมินตามประกาศนี้ตอ้ งผ่านการ
ทดสอบเพื่อรับรองความสามารถในการปฏิบตั งิ านจากสมาคมวิชาชีพ และต้องใช้ความรอบคอบ
ระมัดระวังในการปฏิบตั งิ าน ผูป้ ระเมินต้องมีขอ้ มูลทางด้านการตลาด การผลิต คุณลักษณะของ
ทรัพ ย์สนิ ทางปั ญ ญาที่ทาการประเมินและศักยภาพในการก่อให้เกิดรายได้อย่างละเอียดของ
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญานัน้ ๆ เพื่ออ้างอิงผลการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทางปั ญญาตามขอบเขตการ
ปฏิบตั งิ านให้มคี วามน่าเชื่อถือและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูเ้ กีย่ วข้อง
สมาคมผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทยและสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยได้
กาหนดหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าเพื่อกาหนดมูลค่าตลาด ซึ่งหมายถึงมูลค่าที่เป็ นตัวเงินซึ่ง
ประมาณว่าเป็ นราคาของทรัพย์สนิ ที่ใช้ตกลงซื้อขายกันได้ระหว่างผู้เต็มใจซื้อและผู้เต็มใจขาย
ณ วันทีป่ ระเมินภายใต้เงือ่ นไขการซือ้ ขายปกติทผ่ี ซู้ อ้ื ผูข้ าย ไม่มผี ลประโยชน์เกีย่ วเนื่องกันโดย
ได้มกี ารเสนอขายทรัพย์สนิ ในระยะเวลาพอสมควรและโดยทีท่ งั ้ สองฝ่ ายได้ตกลงซือ้ ขายกันด้วย
ความรอบรูอ้ ย่างรอบคอบและปราศจากภาวะกดดันใดๆ 174 และสาหรับหลักเกณฑ์การประเมิน
ราคา หรือเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทางปั ญญาจะใช้วธิ คี ดิ รายได้จากกระแสเงินสดสุทธิ

172.

173.

174.

ธนาคารแห่งประเทศไทย, “ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธปท.ฝนส. (23) ว. 745/2559 เรื่อง
นาส่งแนวนโยบาย เรื่องการประเมินราคาและอสังหาริมทรัพย์รอการขายทีไ่ ด้มาจากการรับชาระหนี้
การประกันการให้สนิ เชื่อ หรือทีซ่ อ้ื มาจากการขายทอดตลาดของสถาบันการเงิน”.
ธนาคารแห่งประเทศไทย, “ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธปท.ฝนส. (23) ว. 745/2559 เรื่อง
นาส่งแนวนโยบาย เรื่องการประเมินราคาและอสังหาริมทรัพย์รอการขายทีไ่ ด้มาจากการรับชาระหนี้
การประกันการให้สนิ เชื่อ หรือทีซ่ อ้ื มาจากการขายทอดตลาดของสถาบันการเงิน”.
ธนาคารแห่งประเทศไทย, “ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธปท.ฝนส. (23) ว. 745/2559 เรื่อง
นาส่งแนวนโยบาย เรื่องการประเมินราคาและอสังหาริมทรัพย์รอการขายทีไ่ ด้มาจากการรับชาระหนี้
การประกันการให้สนิ เชื่อ หรือทีซ่ อ้ื มาจากการขายทอดตลาดของสถาบันการเงิน”.
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และทอนเป็ นมูลค่าปั จจุบนั ด้วยแนวทางใช้วธิ ปี ระเมินจากรายได้ (Income Approach) โดยแบ่ง
ออกเป็ น 2 วิธกี าร กล่าวคือ175
(1)

วิ ธีคิดจากอัตราทุน (Direct Capitalization Approach)

วิธคี ิดจากอัต ราทุน เป็ นวิธ ีค ิดประเภทหนึ่ งในกลุ่ มวิธ ีประเมิน จากรายได้ วิธ ีค ิดจาก
อัต ราทุ น เป็ น กระบวนการและวิธ ีก ารในการประเมิน มูล ค่ า ทรัพ ย์ส ิน เชิงเปรีย บเทีย บ โดย
พิจารณารายได้และค่าใช้จ่ายของทรัพย์สนิ ที่ประเมิน และทาการประเมินมูลค่าโดยหารรายได้
สุทธิ (NOI – Net Operating Income) ด้วยอัตราผลตอบแทนเป็ นร้อยละที่คาดว่าจะได้รบั จาก
ทรัพ ย์ ส ิน (Capitalization Rate) วิธ ีน้ี จ ะพิ จ ารณาถึ ง ความสัม พั น ธ์ โ ดยตรงระหว่ า งอัต รา
ผลตอบแทนรวม (ซึง่ พิจารณาความเสีย่ งทัง้ มวล) กับรายได้สุทธิปีใดปี หนึ่งเพียงปี เดียว176

มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา

(2)

=

รายได้สุทธิ
____________________________________
% อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รบั จากทรัพย์สิน

วิ ธีคิดลดกระแสเงิ นสด (Discounted Cash Flow Approach)

วิธนี ้เี ป็ นวิธที น่ี ิยมในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหลายๆ ประเภทซึง่ เป็ นวิธที ่ี
ค านวณกระแสรายได้สุ ท ธิ (NOI – Net Operating Income) ในอนาคต แล้ว ทอนเป็ น มูล ค่ า
ปั จจุบนั ด้วยอัตราคิดลดที่เหมาะสม โดยปกติระยะเวลาในการคานวณอัตราคิดลดจะสัน้ กว่า
ระยะเวลาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือระยะเวลาที่กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญานัน้ 177

175.
176.
177.

สมาคมผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทยและสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย. “แนวทางและ
หลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทางปั ญญา”.
สมาคมผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทยและสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย. “แนวทางและ
หลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทางปั ญญา”.
สมาคมผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทยและสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย. “แนวทางและ
หลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทางปั ญญา”.
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มูลค่าของทรัพย์สิน
ทางปัญญาในปัจจุบนั

= กระแสรายได้สทุ ธิ ในอนาคต - ตัวแปรคิ ดลดตามเวลา + ตัวแปรคิ ดลดฯ + ...
NOI
(แล้วแต่ความเหมาะสม)

โดยกระแสรายได้สุทธิสามารถรวมได้จาก
(1) ระยะเวลาที่ ก่ อ ให้ เกิ ดประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ (Economic Life) สามารถ
คานวณได้จากระยะเวลาทีเ่ จ้าของทรัพย์สนิ ทางปั ญญาคาดว่าจะได้รบั ผลประโยชน์
จากทรัพย์สนิ ทางปั ญญานัน้ เช่น สิทธิบตั รยาที่มอี ายุคงเหลือ ณ วันประเมิน 8 ปี
หรือ ระยะเวลาที่ก่อ ให้เกิดประโยชน์ ทางเศรษฐกิจอาจเริม่ ต้นเมื่อเริม่ นับอายุของ
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา178 เช่น ในกรณีของลิขสิทธิ ์ อายุเวลาทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจเริม่ ขึน้ เมื่อผูส้ ร้างสรรค์ได้เผยแพร่งานสร้างสรรค์ หรือในกรณีของลิขสิทธิ ์
เพลง ระยะเวลาที่ก่ อ ให้เกิด ประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จอาจเป็ น ไปตามอายุไขของ
ผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้บรรจุวตั ถุแห่งลิขสิทธิ ์ เช่น เครือ่ งเล่นและบันทึกไฟล์ทใ่ี ช้ในร้านคารา
โอเกะ (Karaoke) ที่ส ามารถมีอายุอยู่ได้นานหลายปี เครื่องเล่นนัน้ จึงสามารถให้
รายได้จากลิขสิทธิ ์ตลอดไปไม่จากัดเวลา (Perpetuity) เป็ นต้น
(2) ระยะเวลาที่ กฎหมายคุ้มครอง (Legal Life) ทรัพย์ส ินทางปั ญ ญา ตัวอย่างเช่น
สิทธิบตั รทีม่ รี ะยะเวลาคุม้ ครองตามกฎหมาย 20 ปี 179
สาหรับตัวแปรคิดลดดูจากตัวแปรดังต่อไปนี้
(1) อัตราผลตอบแทนและอัตราคิ ดลด อัตราดังกล่าวมาจากข้อมูลของบริษทั ทีม่ กี าร
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือจากการเปลีย่ นมือ ระหว่างกัน หรืออาจพิจารณา
ได้จากปั จจัยความเสีย่ งของธุรกิจ หรือประเภทของทรัพย์สนิ นัน้ ซึง่ ผูป้ ระเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ ต้องสามารถอธิบายที่มาที่ไปของอัตราคิดลด (Discount Rate) และอัตรา
ผลตอบแทน (อัตราทุน – Capitalization Rate) ได้อย่างสมเหตุสมผล มีหลักฐาน
อ้างอิงได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี หากผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ใช้ดุลพินิจในการนา
อัต ราค่ าเฉลี่ยถ่ วงน้ าหนักของต้นทุนทางการเงิน (WACC – Weighted Average
Cost of Capital) ของกิจการมาใช้เป็ นอัตราคิดลด ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ จะต้อง
มันใจว่
่ าปั จจัยทีน่ ามาเปรียบเทียบสามารถแสดงให้เห็นถึงทีม่ าทีไ่ ปของการกาหนด
178.
179.

ดูค าอธิบ ายกฎหมายทรัพ ย์สิน ทางปั ญ ญาใน ปวริศ ร เลิศ ธรรมเทวี, ความรู้เกีย่ วกับ กฎหมาย
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์วญ
ิ ญูชน, 2559).
กฎหมายสิทธิบตั รของไทยมีอายุการคุม้ ครอง 20 ปี นบั จากวันทีย่ ่นื คาขอจดทะเบียน Ibid.
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อัตราคิดลดที่เหมาะสมได้เป็ นอย่างดี ทัง้ นี้ การแปลงกระแสรายได้สุทธิเป็ นมูลค่า
ปั จจุบนั ให้พจิ ารณาจากระยะเวลาทีเ่ ติบโตและอัตราความเสีย่ งประกอบกัน
(2) การกาหนดมูลค่ าสุดท้ าย (Terminal Value) ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญ ญาโดยวิธ ีน้ี ต้ อ งท าความเข้าใจต่ อ อายุก ารใช้ง าน รวมทัง้ ศัก ยภาพในการ
ประกอบการและทากาไรในระยะยาว (มาก) แบบไม่จากัดเวลา ซึ่งจะต้องวิเคราะห์
คุณลักษณะของทรัพย์สนิ ทางปั ญญาในประเภทนัน้ ๆ ว่าเมื่อได้วเิ คราะห์แบบจาลอง
ทางการเงิน หรือการจัดทาประมาณการทางการเงินของทรัพย์สนิ ทางปั ญญานัน้ ๆ
ควรทีจ่ ะมีมลู ค่าสุดท้ายหรือไม่และอย่างไร
โดยผู้ประเมิน ราคามีห น้ าที่ในการตรวจสอบความมีอ ยู่จริงของทรัพย์ส ินทางปั ญ ญา
ไม่ว่ าจะได้จ ากการสัม ภาษณ์ ผู้ให้ห ลัก ประกัน เจ้าของทรัพ ย์ส ิน ทางปั ญ ญา รวมทัง้ ข้อ มูล
แวดล้อมจากหน่ วยงานต่างๆ ที่เหมาะสม และเกี่ยวข้องโดยตรง เช่น กรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
สภาอุตสาหกรรม หอการค้าจังหวัด หรือสหกรณ์ ท้องถิ่น เป็ นต้น เพื่อยืนยันคุณลักษณะของ
ทรัพ ย์ส ิน ทางปั ญ ญาที่ ป ระเมิน ประเภทนั ้น ๆ โดยเฉพาะการตรวจสอบศัก ยภาพและขีด
ความสามารถในการหารายได้จากทรัพย์สนิ ทางปั ญญาชนิดนัน้ ๆ อย่างสมเหตุสมผล มีขอ้ มูล
สนับ สนุ น ยืน ยัน ได้อ ย่างน่ าเชื่อ ถือ หากผู้ป ระเมิน มูล ค่ าทรัพ ย์ส ิน มีข้อ จากัด ในการรวบรวม
ตรวจสอบข้อมูลทีเ่ ป็ นสาระสาคัญของทรัพย์สนิ ทางปั ญญาทีป่ ระเมินจะต้องแจ้งข้อจากัดเหล่านัน้
ในรายงานอย่างชัดเจน และถือเป็ นรายงานทีม่ เี งื่อนไขพึงให้ผใู้ ห้หลักประกันใช้ความระมัด ระวัง
เป็ นพิเศษในการตัดสินใจ หากผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ กาหนดข้อสมมติฐานใดๆ ในรายงาน
การประเมินอันเนื่องจากข้อจากัดดังกล่าว จะต้องอธิบายและให้เหตุผลประกอบข้อสมมติฐาน
เหล่านัน้ ในรายงานอย่างชัดเจนด้วย
นอกจากนี้ ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทางปั ญญามีหน้าทีใ่ นการพิจารณามูลค่าทรัพย์สนิ
ด้วยความระมัดระวัง และต้องสรุปมูลค่าในการจาแนกมูลค่าทรัพย์สนิ ทางปั ญญาออกจากมูลค่า
รวมในกรณีท่ที รัพ ย์ส ินทางปั ญ ญานัน้ ใช้ปัจจัยการผลิต ร่วมกับทรัพย์สนิ ประเภทอื่นๆ ซึ่งใช้
ตัวชีว้ ดั มูลค่าโดยการประมาณการจากผลการประกอบการ (NOI – Net Operating Income) ที่
คาดหมายว่าจะเกิดจากทรัพย์สนิ ทางปั ญญานัน้
อย่างไรก็ดี หากทรัพย์สนิ ทางปั ญญาบางประเภทที่มขี อ้ มูลเปรียบเทียบในตลาดที่เกิด
จากการเปลีย่ นมือในตลาดระหว่าง ผูซ้ อ้ื ผูข้ าย และ สามารถกาหนดปั จจัยเปรียบเทียบได้อย่าง
มีห ลัก ฐานที่น่าเชื่อ ถือ ผู้ประเมินมูล ค่ าทรัพ ย์ส ินสามารถกาหนดมูล ค่ าทรัพ ย์ส ินทางปั ญ ญา
เหล่ า นั ้น โดยวิธ ีเ ปรีย บเที ย บกับ ราคาตลาด (Market Approach) ได้ แต่ ผู้ ป ระเมิน มู ล ค่ า
ทรัพ ย์ส ินจะต้องอธิบายและมีข้อ มูล ในการวิเคราะห์ส นับสนุ นการเปรียบเทียบทรัพย์ส ินทาง
ปั ญ ญาที่น ามาเปรีย บเทีย บกับ ทรัพ ย์ส ิน ทางปั ญ ญาที่ ป ระเมิน ได้อ ย่ างชัด เจน รวมทัง้ การ
พิจารณาปั จจัยทีน่ ามาเปรียบเทียบทีม่ เี หตุผลสนับสนุนอย่างพอเพียง
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เป็ นที่สงั เกตได้ว่า การทื่สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทยและสมาคมนัก
ประเมินราคาอิสระไทยได้อธิบายวิธปี ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทางปั ญญาแบบวิธคี ดิ ลดกระแสเงิน
อย่างละเอียด เห็นได้ชดั ว่าทางสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทยและสมาคมนัก
ประเมินราคาอิสระไทย น่ าจะส่งเสริมให้ผปู้ ระเมินทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ใช้วธิ คี ดิ แบบลดกระแส
เงินมากกว่าวิธอี ่นื ซึง่ แนวทางดังกล่าวทีไ่ ด้วเิ คราะห์ขา้ งต้นเป็ นอีกแนวทางหนึ่งทีก่ รมบังคับคดี
ควรนามาปรับใช้ในการจัดการทรัพย์สนิ ของบุคคลล้มละลาย

ข้อเสนอแนะเบื้องต้น
 พิจารณาการนาวิธกี ารประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทางปั ญญามาใช้ควบคู่กบั การขาย
ทอดตลาด ทัง้ นี้ตามลักษณะ/ประเภทของทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
 กาหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทางปั ญญาตามแนวทางที ่
เป็นสากลนิยม
 จัดอบรมเจ้าพนัก งานทีเ่ กีย่ วกับการบังคับคดี เพือ่ ให้ความรู้เกีย่ วกับการจัดการ
ทรัพย์สนิ รวมทัง้ การแปลงให้เป็ นทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการประเมินมูลค่าของ
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา

6.4

การทบทวนบทบัญญัติของกฎหมายล้มละลายและโครงสร้างเชิ งสถาบัน
ขององค์กรที่เกี่ยวกับการบังคับคดีล้มละลายของประเทศไทย

จากการวิเคราะห์ระบบกฎหมายล้มละลายและการบังคับคดีลม้ ละลายของไทยในบทที่ 3
พบว่าปั ญ หาส าคัญ ที่ส่ งผลต่ อการแก้ไขปั ญ หาล้มละลายมีส าเหตุ สาคัญ มาจากข้อจากัดของ
ระบบกฎหมายล้มละลายไทยซึง่ สรุปปั ญหาทีส่ าคัญได้ 3 ประการ กล่าวคือ (1) ข้อจากัดในเรื่อง
อ านาจในการเข้าถึงข้อ มูล ทรัพ ย์ส ินของลูกหนี้ของเจ้าพนัก งานพิท ักษ์ ทรัพ ย์ (2) มาตรการ
ป้ องกันการยักย้ายถ่ายเททรัพ ย์สนิ ของลูกหนี้ ยงั ขาดประสิทธิภาพ และ (3) การกาหนดโทษ
ปรับต่ากว่าระดับทีเ่ หมาะสมค่อยข้างมาก
ฉะนัน้ นอกเหนือจากการปรับปรุงกระบวนการภายในในการสืบค้นทรัพย์สนิ ของลูกหนี้
แนวทางแก้ไขปรับปรุงกระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์สนิ ของบุคคลล้มละลายยังต้อง
พิจารณาทบทวนบทบัญ ญัติของกฎหมายอีกด้ว ย ในส่ วนสุ ดท้ายของบทนี้จะศึกษาทบทวน
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บทบัญญัตขิ องกฎหมายล้มละลายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้นเพื่อแสวงหาแนวทาง
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบกฎหมายล้มละลายของไทยต่อไป
6.4.1 ทบทวนอานาจของเจ้าพนักงานพิ ทกั ษ์ทรัพย์
ปั ญหาสาคัญทีส่ ่งผลต่อการประสิทธิภาพของกระบวนการรวบรวมทรัพย์สนิ ของบุคคล
ล้มละลาย คือ ข้อจากัดของกฎหมายตามพระราชบัญญัตลิ ้มละลายที่มไิ ด้ให้อานาจที่ ชดั เจนแก่
เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพ ย์ ซึ่งจากการวิเคราะห์ในบทที่ 3 พบว่า เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ม ี
อานาจออกหมายเรียกลูกหนี้ คู่สมรสของลูกหนี้ หรือบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับ
ลูกหนี้และมีความสงสัยได้ว่ามีทรัพย์สนิ ของลูกหนี้อยู่ในครอบครองหรือเชื่อว่ าเป็ นหนี้ลูกหนี้
(มาตรา 117) หรืออานาจในการขอให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ลูกหนี้ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อ
ช าระเงิน หรือ เพื่ อส่ ง มอบทรัพ ย์ ส ิ น (มาตรา 118) อ านาจดั ง กล่ า วตามมาตรา 118
เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ตอ้ งมีคาขอผ่านกระบวนการทางศาล
กล่าวได้ว่า อานาจของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลายมีอานาจ
เพียงอานาจในการสอบถามข้อมูลทรัพย์สนิ ของลูกหนี้เพื่อประโยชน์ ในการรวบรวมทรัพย์สนิ
ของลูกหนี้เท่านัน้ อานาจดังกล่าวแตกต่างจากอานาจของเจ้าพนักงานของหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวกับ
การสืบ ค้น หรือ ตรวจสอบทรัพ ย์ส ิน อาทิ กรณี กรมสรรพากรดังที่ได้ว ิเคราะห์ในบทที่ 5 ซึ่ง
กฎหมายให้อานาจไว้อย่างกว้างขวางเพื่อป้ องปรามการฝ่ าฝืนกฎหมายกรณีภาษีอากรค้าง
ในกรณีดงั กล่าว อธิบดีกรมสรรพากรมีอานาจในการสังยึ
่ ด หรืออายัดและขายทอดตลาด
ทรัพย์สนิ ของผูต้ อ้ งรับผิดชอบเสียภาษีอากร ว่าอานาจของอธิบดีกรมสรรพากรไม่ตอ้ งขอให้ศาล
ออกหมายยึด แต่ ก ฎหมายให้ อ านาจอธิบ ดีก รมสรรพากรในการด าเนิ น การได้ หรือ อาจ
มอบหมายให้รองอธิบดีห รือ สรรพากรเขตดาเนินการได้ สาเหตุ หนึ่งอาจเป็ นเพราะความผิด
เกีย่ วกับภาษีเป็ นเรือ่ งสาคัญซึง่ เกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการประเทศ
นอกเหนือ จากกรณี ก รมสรรพากร อ านาจของเจ้าพนักงาน ป.ป.ช. หรือ อ านาจของ
เจ้าพนักงาน ปปง. ดังทีว่ เิ คราะห์ในบทที่ 5 มีความชัดเจนยิง่ กว่าของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
ซึง่ อานาจของเจ้าพนักงาน ป.ป.ช. และเจ้าพนักงาน ปปง. มีอานาจเสมือนเจ้าพนักงานสอบสวน
ในคดีอาญา180 ความแตกต่างของขอบเขตอานาจระหว่างเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์กบั กรณีของ
เจ้าพนัก งานกรมสรรพากร หรือเจ้าพนักงานของสานักงาน ป.ป.ช. และของสานักงาน ปปง.
อาจเป็ นเพราะการออกแบบกฎหมาย (Legal Approach) แตกต่ า งกัน กล่ า วคือ เรื่อ งของ
ล้มละลายถูกมองว่าเป็ นเรื่องในทางแพ่งมากกว่าจะเป็ นเรื่องการกระทาความผิดในทางอาญา
สาหรับกรณีการเสียภาษีอ ากรไม่ถู กต้อ ง กรณีการทุจริตในวงราชการหรือกรณีการฟอกเงิน
180.

ดูบทที่ 5.
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ถูกมองว่าเป็ นเรื่องความผิดในทางอาญา อันที่จริงการฉ้อฉลหรือการหลอกลวงเพื่อให้หลุดพ้น
จากการชาระหนี้ของบรรดาลูกหนี้ในคดีลม้ ละลายถือเป็ นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic
Crime) รูปแบบหนึ่ง181 กรณีน้ีควรมีการทบทวนขอบเขตอานาจของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
ซึง่ ควรมีการศึกษาในเชิงลึกต่อไป

ข้อเสนอแนะเบื้องต้น
 ทบทวนขอบเขตอานาจของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ในพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย
(มาตรา 117 – 123)
 พิจารณาเพิม่ เติมบทบัญญัตทิ ใี ่ ห้อานาจอธิบดีกรมบังคับคดีมอี านาจสังให้
่ บุคคลอืน่
ซึง่ มิใ ช่ ลู ก หนี้ ด าเนิ น การอย่า งใดอย่ างหนึ ง่ เพือ่ ช าระเงิน หรือ ส่ ง มอบทรัพ ย์ส ิน
(คล้ายคลึงกับกรณีกรมสรรพากร)
 พิจารณาทบทวนกระบวนการและขัน้ ตอนทีต่ ้องดาเนินการตามกฎหมายให้มคี วาม
รวดเร็วเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการสืบค้นและตรวจสอบข้อมูลของลูกหนี้

6.4.2 ทบทวนมาตรการป้ องปรามการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินของลูกหนี้
นอกเหนืออานาจอย่างจากัดของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
พระราชบัญ ญัติล้มละลายของไทยยังมีมาตรการที่ไม่เพียงพอต่ อ การป้ อ งปรามการยัก ย้าย
ถ่ายเททรัพย์สนิ ของลูกหนี้
ดังได้วเิ คราะห์ในบทที่ 3 ว่าพระราชบัญ ญัติล้มละลายมีการบัญ ญัติกรณีการเพิกถอน
การฉ้อฉลไว้ในส่วนที่ 3 “ผลของการล้มละลายเกี่ยวกับกิจการที่ได้กระทาไปแล้ว ” (มาตรา 113
ถึงมาตรา 116) ซึ่งการเพิกถอนการฉ้อฉลลูกหนี้ต้องเป็ นการกระทาที่ทาให้เ จ้าหนี้เสียเปรียบ
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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การกระทาทีจ่ ะถือว่าทาให้เจ้าหนี้เสียเปรียบต้องเป็ น “การทาให้โดยเสน่ หา หรือเป็ นการทีล่ กู หนี้
ได้รบั ค่าตอบแทนน้ อยเกินสมควร” (มาตรา 114) และต้องเป็ นกรณีท่เี กิดขึ้นภายในระยะเวลา
หนึ่งปี ก่อนที่จะมีการขอให้ล้มละลาย หรือภายหลังนัน้ หรือกรณีการเพิก ถอนการฉ้ อฉลตาม
มาตรา 115 ซึ่งวางหลักไว้ว่า “การโอนทรัพย์สนิ หรือการกระทาใดๆ ซึ่งลูกหนี้ได้กระทาหรือ
ยินยอมให้กระทาในระหว่างระยะเวลาสามเดือนก่อนมีการขอให้ลม้ ละลายและภายหลังนัน้ โดย
มุง่ หมายให้เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อ่นื ” อาจขอเพิกถอนการโอนหรือการกระทา
ดังกล่าวได้ และถ้าเจ้าหนี้ผไู้ ด้เปรียบเป็ นบุคคลภายในของลูกหนี้ อาจขอเพิกถอนการโอนหรือ
การกระทาดังกล่าวในระหว่างระยะเวลาหนึ่งปี ก่อนมีการขอให้ลม้ ละลายและภายหลังได้
จะเห็นได้ว่า การกาหนดระยะเวลาในการเพิกถอนการฉ้อฉล (ระยะเวลาหนึ่งปี ก่อนมี
การขอให้ลม้ ละลาย) อาจสัน้ เกินจนไปทีจ่ ะยับยัง้ การยักย้ายถ่ายเทหรือโอนทรัพย์สนิ ของลูกหนี้
ซึ่งในความเป็ นจริง ลูกหนี้ท่เี ข้าสู่กระบวนการล้มละลายย่อมรู้ดอี ยู่แล้วว่าจะกลายเป็ นบุคคล
ล้ม ละลาย และย่ อ มมีก ารตระเตรีย มการ ยัก ย้า ยถ่ า ยเททรัพ ย์ส ิน เป็ นระยะเวลาล่ ว งหน้ า
พอสมควรก่อนหนึ่งปี อยู่แล้ว กรณีน้ีจงึ ควรพิจารณาทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวกับการเพิกถอน
การฉ้ลฉลตามพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย ซึ่งจากการวิเคราะห์กรณีสานักงาน ปปง. พบว่ามีการ
วางหลักเรือ่ งการป้ องปรามการโอนหรือยักย้ายถ่ายเททรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์
กรณีการเพิกถอนการฉ้อฉลของลูกหนี้ โดยพระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. 2542 ให้อานาจ ปปง. ในการอายัดทรัพย์สนิ ที่ได้มาจากการกระทาความผิด และรวมถึง
ทรัพย์สนิ ทีม่ กี ารจาหน่ าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งเงินหรือทรัพย์สนิ ทีเ่ กี่ยวกับการกระทา
ความผิดด้วย (มาตรา 3) อันจะเห็นได้ว่ากฎหมายของ ปปง. มิได้กาหนดระยะเวลาไว้ แต่จะ
พิจารณาจากเจตนาของการกระทาเป็ นหลัก เพื่อป้ องปรามการกระทาที่ฝ่ าฝื นกฎหมาย โดย
จะต้ อ งเป็ นกรณี ท่ีไ ม่ ก ระทบกระเทือ นบุ ค คลภายนอกที่ไ ด้ ร บั ทรัพ ย์ส ิน ไปโดยชอบและมี
ค่าตอบแทน ฉะนัน้ สาหรับกรณีการเพิกถอนการฉ้ อฉลของลูกหนี้ในคดีล้มละลายควรมีการ
ทบทวนระยะเวลาในการเพิกถอนการฉ้อฉล ซึง่ ควรมีการศึกษาวิจยั ในเชิงลึกต่อไป

ข้อเสนอแนะเบื้องต้น
 ทบทวนมาตรการเพิกถอนการฉ้อฉลของลูกหนี้ภายใต้พระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย
 พิจารณาทบทวนเรือ่ งการกาหนดระยะเวลาในการเพิกถอนการฉ้ อฉลของลูกหนี้
ใหม่ โดยอาจพิจารณาจากเจตนาของลูกหนี้เป็ นสาคัญ หรือขยายระยะเวลาในการ
เพิกถอนการฉ้อฉลของลูกหนี้จากเดิมทีก่ าหนดไว้หนึง่ ปี ก่อนมีการขอให้ล้มละลาย
เป็นระยะเวลาเพิม่ มากขึน้
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6.4.3 ทบทวนโทษปรับให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ปั ญหาของระบบกฎหมายล้มละลายของไทยอีกประการหนึ่งคือการกาหนดโทษปรับใน
ระดับทีต่ ่ากว่าระดับทีเ่ หมาะสม จนไม่สามารถป้ องปรามลูกหนี้มใิ ห้ฝ่าฝืนกฎหมาย
การกาหนดโทษปรับมากน้อยเพียงใดจึงจะมีความเหมาะสม จากการวิเคราะห์ในบทที่ 3
พบว่าโทษปรับกรณีลูกหนี้ปกปิ ดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ของตนเองต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งดูเหมือนว่าการกาหนดโทษปรับ นัน้ จะอยู่ในอัตราที่สูง อย่างไรก็ตาม
โทษปรับดังกล่าวยังน้อยยิง่ กว่าการเพาะปลูกพืชไว้ใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ซึง่ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองพันธุ์พ ืช พ.ศ. 2542 มีบทลงโทษสถานหนักเพื่อป้ องปรามมิให้มกี ารกระทาความผิด
โดยกาหนดโทษปรับของการฝ่ าฝื นกฎหมายไว้ทป่ี รับไม่เกิน 400,000 บาท สูงยิง่ กว่าการฝ่ าฝืน
ตามกฎหมายล้มละลาย
ดังได้วเิ คราะห์ในบทที่ 2 ว่าระบบกฎหมายล้มละลายมีค วามสาคัญ ที่ส่ งผลต่ อระบบ
เศรษฐกิจในภาพรวมอย่างมีนัยสาคัญ การฝ่ าฝื นบทบัญญัตขิ องกฎหมายในเรื่องการล้มละลาย
ย่อมมีสภาพร้ายแรงทีส่ ่งผลเสียหายต่อกลไกทางระบบเศรษฐกิจ ยิง่ กว่าเรือ่ งการฝ่ าฝืนไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายในเรื่อ งพันธุ์พ ืชดังกล่ าวข้างต้น ฉะนัน้ จึงมีประเด็นว่าสาเหตุ ใดที่การกาหนด
บทลงโทษโดยเฉพาะค่ าปรับ ของกฎหมายล้ม ละลายดังกรณี ต ัว อย่างก าหนดไว้ใ นอัต ราที่
ค่อนข้างต่าเมือ่ เทียบเคียงกับกฎหมายในลักษณะอื่น
อาจกล่าวได้ว่า การที่โทษปรับถูกกาหนดให้อยู่ในระดับที่ต่ ามีสาเหตุหลายประการซึ่ง
จากการศึกษาวิจยั ทีผ่ ่านมาพบว่าสาเหตุสาคัญทีส่ ่งผลต่อการกาหนดโทษปรับในระบบกฎหมาย
ของประเทศไทยน่าจะมีสาเหตุสาคัญ 2 ประการ
ประการแรก การกาหนดโทษปรับสูงสุดในกฎหมายไทย มิได้คานึงถึงอัตราเงินเฟ้ อ
ของประเทศซึ่งทาให้โทษปรับที่แท้จริงเมื่อปรับด้วยอัตราเงินเฟ้ อ (Inflation-Adjusted Fine) มี
ค่าลดลงตามอัตราเงินเฟ้ อ182
ดังได้ก ล่ าวในบทที่ 2 ว่ ามีรายงานวิจยั หลายฉบับ ที่ก ล่ าวถึง การวิเคราะห์โทษปรับ
ตามกฎหมายของไทย 183 ซึ่งจากการศึกษาดังกล่ าวพบว่า กฎหมายไทยที่ม ีโทษทางอาญา
ส่วนใหญ่ เป็ นกฎหมายที่บงั คับใช้มานานแล้วและบทลงโทษส่วนใหญ่ มไิ ด้มกี ารเปลี่ยนแปลง
ตามกาลเวลา หรือ อาจมีก ารเปลี่ย นแปลงแต่ ม ิไ ด้ ค านึ ง ถึง ค่ า ของเงิน ตามระดับ เงิน เฟ้ อ
182.

183.

สมเกียรติ ตัง้ กิจวานิชย์, ปวริศร เลิศธรรมเทวี และทรงพล สงวนจิตร, ‘การวิเคราะห์กระบวนการ
ยุติธ รรมทางอาญาในเชิ งประจัก ษ์ ’ ใน สมเกีย รติ ตัง้ กิจวานิช ย์ และคณะ, นิ ติศ าสตร์ของระบบ
ยุตธิ รรมทางอาญาของไทย (สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2554) 33, หน้า 57.
Ibid.
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รายงานดังกล่ าวยังให้ข้อ มูล ที่น่ าสนใจและเป็ น ประโยชน์ ในการก าหนดอั ต ราโทษปรับ ของ
กฎหมายไทยเพิม่ เติมไว้ว่า หากปรับค่าของเงินของการกาหนดโทษปรับสูงสุดของกฎหมายไทย
ตามระดับเงินเฟ้ อโดยใช้ดชั นีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP Deflator) เป็ นตัว
ปรับค่าของเงินตามภาพที่ 14 เพื่อให้ได้ค่าทีป่ รับด้วยเงินเฟ้ อแล้วเท่ากับค่าทีแ่ ท้จริงในปี ทม่ี กี าร
บัญญัตกิ ฎหมาย ผลการคานวณพบว่าโทษปรับตามกฎหมายของไทย ควรได้รบั การเพิม่ โทษ
ปรับสูงสุดขึน้ 8 เท่า เพื่อให้มคี ่าปรับที่แท้จริงในปั จจุบนั และอัตราโทษปรับดังกล่าวมีแนวโน้ม
ทีจ่ ะเพิม่ สูงขึน้ ในปี ต่อ ๆ ไป
ภาพที่ 14 อัตราเงิ นเฟ้ อของประเทศไทยตัง้ แต่ ปี ค.ศ. 1980 – 2020 ตามหลักเกณฑ์ของ IMF

ทีม่ า : IMF (2016)

จากภาพที่ 14 พบว่า จากปี ค.ศ. 2015 ถึง ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) ประเทศไทยมี
อัตราเงินเฟ้ อเพิม่ ขึ้นประมาณ 8 เท่า และมีแนวโน้ มที่จะเพิม่ สูงขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต ฉะนัน้
โทษปรับในกฎหมายล้มละลาย ตามมาตรา 162 จากโทษ 40,000 บาท เมือ่ ปรับตามระดับอัตรา
ค่าเงินเฟ้ อดังกล่ าวแล้ว โทษปรับที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในปั จจุบนั
ควรปรับเป็ น 320,000 บาท
ประการที่ ส อง การก าหนดโทษปรับในขัน้ ตอนของกระบวนการทางนิติบญ
ั ญัติมไิ ด้
พิจารณาถึงความน่ าจะเป็ นในการดาเนินคดีทางศาลกับผู้ฝ่ าฝื นกฎหมาย ซึ่งทาให้โทษปรับ
สูงสุดตามกฎหมายของไทยอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าระดับที่เหมาะสม กรณีน้ีในทางเศรษฐศาสตร์
มองว่าโทษปรับที่อ ยู่ในระดับต่ ากว่าระดับ ที่เหมาะสมไม่ส ามารถป้ อ งปรามมิให้ม ีการฝ่ าฝื น
กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ184
184.

ดูบทที่ 2 หลักเศรษฐศาสตร์ทเ่ี กีย่ วกับพฤติกรรมฉ้อฉลของลูกหนี้.
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ฉะนัน้ แนวทางในการแก้ไขคือทบทวนการกาหนดโทษปรับให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
โดยระดับที่เหมาะสมของค่ าปรับ ดังที่วเิ คราะห์ในบทที่ 2 คือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมกับ
ต้นทุนในการบังคับใช้ก ฎหมาย ซึ่งจากการวิเคราะห์ในบทที่ 3 ยังพบว่าโทษปรับสุ งสุดตาม
กฎหมายล้มละลายของไทยเมื่อปรับ ด้วยอัตราเงินเฟ้ อแล้วจะมีค่าลดลงเหลือเพียง 1 ใน 8 ของ
อัตราที่แท้จริงและอยู่ในระดับทีต่ ่ ากว่าทีแ่ ท้จริง ด้วยเหตุน้ีจงึ เสนอให้มกี ารทบทวนว่าโทษปรับ
ในกฎหมายล้ม ละลายของไทยควรอยู่ใ นอัต ราเท่ า ใดเพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ พัฒ นาการทาง
เศรษฐกิจและสังคมในปั จจุบนั ของไทย โดยมุ่ง กาหนดให้สอดคล้องกับความเสียหายทีค่ าดว่าจะ
เกิดขึน้ และพิจารณาถึงความน่ าจะเป็ นในการจับกุมผู้ฝ่าฝืนกฎหมายประกอบด้วยอันจะเป็ นไป
ตามหลักการทางเศรษฐศาสตร์ทว่ี เิ คราะห์ไว้ในบทที่ 2 กรณีน้คี วรมีการศึกษาเชิงลึกต่อไป

ข้อเสนอแนะเบื้องต้น
 วางกลไกในการกาหนดโทษปรับสูงสุ ดตามกฎหมายให้เพิม่ ขึ้นได้ตามดัชนีราคา
ผู้บริโภคโดยอัตโนมัติ ซึง่ อาจทาโดยการออกกฎหมายเกีย่ วกับการกาหนดโทษ
ปรับในเรือ่ งการบังคับคดี กรณีน้ ีจะช่วยให้รฐั บาลสามารถปรับเปลีย่ นโทษค่าปรับ
ในแต่ละปีได้ภายในกรอบของกฎหมาย
 การใช้ค่าปรับโดยพิจารณาตามรายได้ (Day Fines) ซึง่ สามารถปรับเปลีย่ นระวาง
ค่าปรับได้ตามอัตราเงินเฟ้ อทีเ่ หมาะสมต่อไป

6.4.4 ข้อยกเว้นเรื่องทรัพย์สินส่วนที่มีความจาเป็ นในการดารงชีพ
(Homestead Exemption)
ประเด็นเรื่องข้อยกเว้นเกี่ยวกับการเปิ ดช่องให้บุคคลล้มละลายสามารถรักษาทรัพย์สนิ
บางประเภทที่มคี วามจาเป็ นในการดารงชีพหรือประกอบอาชีพไว้ได้ (Homestead Exemption:
HE) เป็ น อีก ประเด็น ที่ส าคัญ ที่ร ะบบกฎหมายล้ม ละลายของไทยสมควรพิจ ารณาทบทวน
ข้ อ ยกเว้ น ในเรื่อ ง HE ดัง กล่ า ว สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การเคารพ ศั ก ดิ ศ์ รีค วามเป็ นมนุ ษย์
ตามหลักมนุ ษยธรรม (Humanitarian) โดยเป็ นแนวคิดที่ปรากฏอย่างเด่นชัดในระบบกฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกาดังที่วเิ คราะห์ไว้ในบทที่ 2 อย่างไรก็ตาม ระบบกฎหมายล้มละลาย
ของไทยมีค วามแตกต่างจากของสหรัฐอเมริกาอย่างเด่นชัด กล่าวคือ ภายใต้ระบบกฎหมาย
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ล้ม ละลายของไทยไม่ ม ีข้อ ยกเว้น ในเรื่อ ง HE ดัง กล่ าวอย่ างระบบกฎหมายล้ม ละลายของ
สหรัฐอเมริกา
ประเทศไทยควรมีมาตรการหรือมีการบัญ ญัติกฎหมายเรื่อ งข้อยกเว้นที่ให้ทรัพ ย์ส ิน
บางประเภทของบุคคลล้มละลายอาจได้รบั ยกเว้นไม่ต้องนามาเป็ นทรัพย์สนิ ทีต่ ้องนามาชาระหนี้
คืนให้แก่เจ้าหนี้ได้ บทบัญญัตใิ นเรือ่ ง HE ดังกล่าวควรจะมีลกั ษณะและขอบเขตอย่างไรในระบบ
กฎหมายล้ม ละลายของไทยเป็ น ประเด็น ส าคัญ ที่ต้อ งพิจ ารณา อย่างไรก็ต าม รายละเอีย ด
และสาระส าคัญ ของข้อ เสนอแนะเกี่ยวกับ การน าเรื่อ ง HE มาปรับ ใช้ในระบบกฎหมายไทย
อยู่นอกเหนือขอบเขตของการวิจยั ในครัง้ นี้ รายงานวิจยั ฉบับนี้ให้ภาพรวมเชิงนโยบายว่าไทย
ควรมีการบัญญัตเิ รื่อง HE เพิม่ เติม ซึ่งกรณีน้ีสามารถศึกษาแนวปฏิบตั ขิ องสหรัฐอเมริกาเป็ น
กรณีตวั อย่างซึง่ มีกฎหมายกล่าวถึงในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม การบัญญัตกิ ฎหมายทีเ่ กี่ยวกับ HE
ของสหรัฐอเมริกาอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละมลรัฐ ทัง้ นี้ องค์ประกอบของกฎหมายเกี่ยวกับ
HE มีค วามคล้ายคลึงกัน ในสาระส าคัญ กล่ าวคือ กฎหมายเปิ ดช่ อ งให้ลูก หนี้ (ผู้ล้ม ละลาย)
สามารถรักษาทรัพย์สนิ ทีจ่ าเป็ นต่อการดารงชีพหรือการประกอบอาชีพได้ใน 2 กรณี ได้แก่
1. กรณี ท่เี ป็ นบ้านหลังสุดท้าย และลูกหนี้ใช้เป็ นที่พ านักอาศัยอยู่ กรณีน้ีกฎหมาย
ให้ได้รบั ยกเว้นโดยไม่ถอื ว่าเป็ นส่วนหนึ่งของทรัพย์สนิ ทีจ่ ะถูกนาไปขายทอดตลาด
เพื่อชาระหนี้คนื ให้แก่เจ้าหนี้
2. กรณีเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ที่เป็ นบ้านของคู่สมรส หากคู่สมรสฝ่ ายหนึ่งถึงแก่ความตาย
และอีก ฝ่ ายยังมีชีว ิต อยู่ กฎหมายให้ได้รบั ยกเว้น โดยไม่ถือ ว่ าบ้านของคู่ส มรส
เป็ นกองทรัพย์สนิ ทีจ่ ะถูกบังคับขายทอดตลาด
นอกจากนี้ กฎหมายล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริกายังก าหนดเรื่อ งมูล ค่ าของ
ทรัพย์สนิ ที่ลูกหนี้ (ผู้ล้มละลาย) ถือครองได้ในอัตราที่สูงและมีความแตกต่างกันในแต่ละมลรัฐ
อาทิ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California) กาหนดไว้คุม้ ครองสูงสุดที่ 75,000 ดอลล่าร์สหรัฐ สาหรับ
บุคคลทัวไปที
่
่ยงั ไม่มคี ู่สมรส คุ้มครอง 100,000 ดอลล่าร์ส หรัฐ สาหรับคู่ส มรส และคุ้มครอง
สูงสุดถึง 175,000 ดอลล่าร์ สาหรับผูพ้ กิ ารหรือผูท้ ม่ี อี ายุเกิน 65 ปี บริบรู ณ์
ส าห รับ บางมลรัฐ อาทิ เท็ ก ซั ส (Texas) แคน ซั ส (Kansas) และโอคลาโฮมา
(Oklahoma) เป็ นมลรัฐที่มกี ฎหมายกาหนดเรื่อ ง HE ไว้กว้างขวางที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สูงสุดทีก่ ฎหมายคุม้ ครอง เช่น ในมลรัฐเท็กซัส กฎหมายมิได้กาหนดมูลค่าสูงสุด
ของทรัพย์สนิ ที่ลูกหนี้สามารถรักษาไว้ได้ แต่กาหนดเรื่องของขนาดที่ดนิ และอสังหาริมทรัพย์
ไว้ว่าได้รบั ยกเว้นให้รกั ษาไว้ได้ไม่เกิน 10 เอเคอร์ (Acres) สาหรับที่ดนิ หรืออสังหาริมทรัพย์
ทีต่ งั ้ อยูใ่ นเขตตัวเมืองและไม่เกิน 100 เอเคอร์ (Acres) สาหรับทีด่ นิ หรืออสังหาริมทรัพย์ทต่ี งั ้ อยู่
ในเขตชนบท
ส าหรับ แคนซัส และโอคลาโฮมา เป็ น อีกสองมลรัฐที่มไิ ด้กาหนดมูล ค่ าของทรัพ ย์ส ิน
ทีล่ ูกหนี้สามารถถือครองไว้ได้ แต่กาหนดเรื่องขนาดของทีด่ นิ หรืออสังหาริมทรัพย์ทล่ี กู หนี้ได้รบั
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ยกเว้น และสามารถถือ ครองไว้ได้ท่ี 160 เอเคอร์ (Acres) สาหรับ ที่ดิน หรือ อสังหาริม ทรัพ ย์
ที่ต ัง้ อยู่ น อกเขตอุ ต สาหกรรม และส าหรับ ที่ดิน หรือ อสัง หาริม ทรัพ ย์ ใ นเขตอุ ต สาหกรรม
ได้รบั ความคุม้ ครองไม่เกิน 1 เอเคอร์ (Acre)
การกาหนดข้อยกเว้นในเรื่อง HE ดังกล่าวตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกายังครอบคลุม
ถึงส่วนควบของทีด่ นิ หรืออสังหาริมทรัพย์ดว้ ย อาทิ สิง่ ปลูกสร้าง อาคาร หรือบ้านเรือน เป็ นต้น
จะเห็นได้ว่าการกาหนดข้อยกเว้นเรือ่ ง HE ส่งผลต่อการตัดสินใจและสร้างบรรยากาศการลงทุน
ซึ่งจากการวิเคราะห์ในบทที่ 2 พบว่า การกาหนด HE มีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและ
ผู้ป ระกอบการอย่ า งมีนั ย ส าคัญ เนื่ อ งจากผู้ ป ระกอบการอาจเห็น ว่ า แม้ธุ ร กิจ จะล้ม เหลว
และมีภาระหนี้สนิ หากกลายเป็ นผู้ล้มละลายยังสามารถเก็บรักษาทรัพย์สนิ โดยเฉพาะบ้านที่
อาศัยอยู่ หรือทีด่ นิ ทีท่ ากินเป็ นมูลค่าเท่ากับ HE ทีก่ าหนดไว้ได้
การกาหนดข้อยกเว้นเรื่อง HE ยังมีกรอบและขอบเขต รวมตลอดทัง้ หลักเกณฑ์และ
สาระสาคัญอื่น ๆ ซึ่งการปรับใช้เรื่อง HE ในระบบกฎหมายล้มละลายของไทยจาเป็ นจะต้องมี
การศึกษาเพิม่ เติมในเชิงลึกต่อไป ซึง่ อยูน่ อกเหนือขอบเขตการวิจยั ในครัง้ นี้






ข้อเสนอแนะเบื้องต้น
การกาหนดข้อยกเว้นเรือ่ ง Homestead Exemption ในกฎหมายล้มละลายของไทย
พิจารณาหลักเรือ่ ง Homestead Exemption ของประเทศสหรัฐอเมริกาซึง่ มีค วาม
หลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละมลรัฐ
พิจ ารณาว่ า ทรัพ ย์ส ิน ใดทีบ่ ุ ค คลล้ม ละลายสามารถรัก ษาไว้ได้ โดยไม่ ถือ เป็ น
ทรัพย์สนิ ทีต่ อ้ งถูกนามาจัดการเพือ่ ชาระหนี้คนื ให้แก่เจ้าหนี้
พิจารณาเรือ่ งหลักเกณฑ์เกีย่ วกับมูลค่าสูงสุดทีก่ ฎหมายควรกาหนดว่าทรัพย์สนิ ที ่
บุคคลล้มละลายสามารถถือครองไว้ได้

จากการศึกษาวิเคราะห์ระบบกฎหมายล้มละลายและการบังคับคดีลม้ ละลายของไทยใน
บทที่ 3 ยังพบว่าปั ญ หาสาคัญ ที่ส่งผลต่ อกระบวนการในการวบรวมและจัดการทรัพย์สนิ ของ
บุคคลล้มละลายยังเป็ นผลสืบเนื่องมาจากข้อจากัดของโครงสร้างเชิงสถาบัน
ฉะนัน้ นอกเหนือ จากการทบทวนบทบัญ ญัติของกฎหมายล้มละลายไทย ยังจาเป็ น
จะต้อ งวิเคราะห์ปั ญ หาและอุ ป สรรคขององค์ก รที่บ ังคับ ใช้ก ฎหมายเพื่อ หาแนวทางในการ
ยกระดับกรมบังคับคดีต่ อ ไป ในส่ ว นสุดท้ายของบทนี้จะให้ค วามสาคัญ กับการเพิ่มปรับปรุง
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โครงสร้างของกรมบังคับคดีเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบังคับคดีลม้ ละลายอันจะส่งผลต่อการ
แก้ไขปั ญหาการล้มละลายต่อไป
6.4.5 การปรับปรุงโครงสร้างของกรมบังคับคดี
ปั ญ หาสาคัญ ในการปฏิบตั ิตามภาระกิจของกรมบังคับคดี คือ การขาดอัตรากาลังคน
และความต่ อเนื่องของบุคลากรในการปฏิบตั ิหน้ าที่ ตลอดจนทักษะ และองค์ค วามรูเ้ กี่ยวกับ
การบัง คับ คดีล้ ม ละลาย และดัง ได้ ก ล่ า วในบทที่ 3 การบัง คับ คดีล้ ม ละลายเกี่ ย วข้อ งกับ
กระบวนการและขัน้ ตอนในการสืบค้น ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างกว้างขวาง ซึ่งต้อง
อาศัยเวลา ทักษะและความชานาญของผู้ตรวจสอบ ตลอดจนความสังเกต ความละเอียดและ
องค์ ค วามรู้ใ นสาขาวิช าอื่น ๆ อาทิ ความรู้เ กี่ย วกับ การบัญ ชี ความรู้เ กี่ย วกับ เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือความรูเ้ กีย่ วกับนิตวิ ทิ ยาศาสตร์เพื่อปรับใช้กบั การบังคับคดีลม้ ละลาย การแก้ไข
ปั ญหาเชิงองค์กรดังกล่าว อาจต้องอาศัยแนวทางหลายแนวทางอย่างรอบด้าน การวิจยั ในครัง้ นี้
จะเสนอแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาเพื่อ ยกระดับ กรมบัง คับ คดีใ ห้ ม ีป ระสิท ธิภ าพในการ
ปฏิบตั งิ านยิง่ ขึน้ ใน 3 ประเด็นสาคัญ ดังต่อไปนี้
(1) การเพิ่ม อัต ราก าลังคนและการจัด ตัง้ หน่ ว ยงานเฉพาะที่ท าหน้ าที่ใ นการสืบ ค้น
ทรัพย์สนิ
(2) การเพิม่ แรงจูงใจให้แก่บุคลากรของกรมบังคับคดี
(3) การฝึกอบรมเพื่อเพิม่ ทักษะ องค์ความรู้ และวิสยั ทัศน์บุคลากรของกรมบังคับคดี
(1)

การจัดตัง้ “สานักสืบค้นและตรวจสอบทรัพย์สิน” สังกัดกรมบังคับคดี

ปั ญ หาสาคัญ ที่ส่งผลต่อการแก้ไขปั ญ หาล้มละลายของไทยมีสาเหตุสาคัญ มาจากการ
ขาดบุคลากรในการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเพียงพอ ฉะนัน้ แนวทางในการแก้ไขคือการเพิม่ อัตรา
กาลังคนและจัดตัง้ หน่วยสืบทรัพย์สนิ เป็ นการเฉพาะเพื่อปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าว
สาหรับเหตุผลและความจาเป็ นในการจัดตัง้ หน่วยสืบค้นดังกล่าว สามารถเทียบเคียงได้
กับหน่ วยงานอื่นๆ อาทิ สานักสืบสวนและปราบปรามของกรมศุลกากร ซึง่ มีลกั ษณะการปฏิบตั ิ
หน้าทีค่ ล้ายคลึงกันกับของกรมบังคับคดี โดยสานักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลากรมีหน้าที่
ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินอัตราพิกดั ศุลกากร ซึง่ รัฐบาลมองว่าความจาเป็ นในการจัดตัง้
สานักสืบสวนและปราบปรามของกรมศุลกากรมีเหตุผลมาจากหลักการที่ว่ากรมศุลกากรเป็ น
หน่ ว ยงานหลัก ในการหารายได้เข้า รัฐ อาจกล่ า วได้ว่า การด าเนิ น งานของกรมบังคับ คดีม ี
ความสาคัญ และเกี่ยวพันกับกลไกทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับหน่ วยงานของกระทรวงการคลัง
พิจารณาได้จากการเป็ นองค์ประกอบสาคัญประการหนึ่งที่แสดงถึงความยากง่ายในการเข้าไป
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ประกอบธุรกิจทีธ่ นาคารโลกได้จดั ทาขึน้ ฉะนัน้ จึงมีความจาเป็ นในการจัดหน่ วยสืบค้นทรัพย์สนิ
เป็ นการเฉพาะเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบังคับคดีลม้ ละลายของไทย
สถานะของหน่ วยสืบค้นทรัพย์สนิ ดังกล่าว ควรมีสถานะเป็ นสานัก (Bureau) เรียกว่า
“ส านั ก สืบ ค้น และตรวจสอบทรัพ ย์ส ิน ” และให้ส ังกัด กรมบัง คับ คดี ทัง้ นี้ รายละเอีย ดและ
โครงสร้างของสานักดังกล่าว ตลอดจนระเบียบปฏิบตั ิ และประเด็นรายละเอียดปลีกย่อยควรจะมี
การศึกษาวิจยั ต่อไป
(2)

การเพิ่ มแรงจูงใจ

การจัดตัง้ หน่ วยสืบค้นเป็ นการเฉพาะเป็ นเพียงวิธกี ารหนึ่งในการยกระดับ การปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องกรมบังคับคดีเท่านัน้ อันทีจ่ ริง การเพิม่ แรงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องบุคลากรเป็ น
อีกประเด็นทีส่ าคัญ ซึง่ จากการวิเคราะห์ในบทที่ 3 พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นปั จจัย
สาคัญที่ส่งผลต่อเจตคติ (Attitude) ของบุคลากรในองค์กร โดยที่บุคลากรกรมบังคับคดีมภี าระ
และหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ านที่สูงและต้องใช้ทกั ษะและความชานาญอย่างมากในการปฏิบตั งิ าน
อย่างไรก็ตาม เมือ่ พิจารณาเปรียบเทียบแรงจูงใจของบุคลากรกรมบังคับคดีกบั องค์กรทีเ่ กีย่ วกับ
กฎหมายอื่นๆ อาทิ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานศาลรัฐธรรมนู ญ สานั กงาน
อัยการสูงสุด หรือสานักงานศาลปกครอง เป็ นต้น ซึง่ พบว่ามีการกาหนดอัตราและฐานเงินเดือน
ในระดับทีน่ ้อยกว่าองค์กรดังกล่าว
กรณีน้ีจงึ ควรมีการพิจารณาทบทวนปรับอัตราเงินเดือนให้สอดคล้องและทัดเทียมกับ
หน่ วยงานกฎหมายอื่นๆ นอกจากนี้ อาจพิจารณาทบทวนเรือ่ งการให้รางวัลและแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ คล้ายคลึงกับกรณีของสานักสืบสวนและปราบปรามของกรมศุลกากรทีก่ ฎหมายให้
แรงจูง ใจ (Monetary Rewards) กรณี ต รวจสอบและจับ กุ ม ได้ ถึง การกระท าผิด กฎหมายที่
เกีย่ วกับศุลกากร185 กรณีน้คี วรมีการศึกษาในเชิงลึกต่อไป
(3)

การฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรของกรมบังคับคดี

การปรับอัตราและฐานเงินเดือนของบุคลากรกรมบังคับคดีควรดาเนินการควบคู่กบั การ
ฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในของกรมบังคับคดีเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและพัฒนาทักษะ
การดาเนินงานทีด่ ยี งิ่ ขึน้ การฝึ กอบรมยังหมายถึงการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละการพัฒนาตนเอง
185.

ดูปวริศร เลิศธรรมเทวี และอัครวัฒน์ เลาวัณย์ศริ ิ, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับระบบกฎหมาย
ไทย (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์วิญ ญู ช น, 2557) ซึ่งกล่าวถึงเรื่องโทษปรับ ในการน าเข้าสิน ค้าตาม
กฎหมายศุลกากรและการให้แรงจูงใจจากการจับกุมกรณีกระทาผิดกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับศุลกากร.
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ซึง่ เป็ นประเด็นทีส่ าคัญของการพัฒนาสังคมโดยมีคนเป็ นศูนย์กลาง (Human Development)186
ทีส่ หประชาชาติได้ให้การรับรองไว้187 รายงานวิจยั ฉบับนี้จะได้จดั ทาสรุปเค้าโครงหลักสูตรเพื่อ
ใช้ประโยชน์ในการฝึกอบรมบุคลากรของกรมบังคับคดีต่อไป






ข้อเสนอแนะเบื้องต้น
จัดตัง้ สานักสืบค้นและตรวจสอบทรัพย์สนิ สังกัดกรมบังคับคดี หรือหน่ วยงานสืบค้น
ทรัพย์สนิ เป็นหน่วยงานเฉพาะ
พิจารณาทบทวนการกาหนดอัตราและฐานเงินเดือนของบุคลากรสังกัดกรมบังคับ
คดีให้สอดคล้องและเท่าเทียมกับหน่วยงานทางกฎหมายอืน่ ๆ
การเพิ ม่ แรงจูง ใจในการปฏิบ ัติ ห น้ า ที ่ อาทิ แรงจู ง ใจที เ่ ป็ น ตัว เงิน (Monetary
Rewards) แก่บุคลากร
จัดทาหลักสูต รฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรกรมบังคับคดีให้มที กั ษะ องค์ความรู้
ตลอดจนมีมมุ มองและวิสยั ทัศน์อย่างรอบด้าน

ข้อเสนอแนะดังกล่ าวข้างต้น เป็ นข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับและประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานของกรมบังคับคดี โดยเฉพาะในเรื่องของการบังคับคดีลม้ ละลายและการแก้ไขปั ญหา
การล้มละลาย ทัง้ นี้ คงต้องอาศัยการแปลงแนวคิดและข้อเสนอแนะลงสู่ภาคปฏิบตั เิ พื่อให้เกิดผล
บังคับใช้ตามข้อเสนอแนะจากการวิจยั ได้อย่างแท้จริง

186.
187.

ดูปวริศร เลิศธรรมเทวี, สิทธิดา้ นสิง่ แวดล้อมกับรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์นิตธิ รรม, 2559)
ซึง่ อธิบายถึงเรื่องการพัฒนาคน (Human Development).
ดูบทวิเคราะห์ในปวริศร เลิศธรรมเทวี, รัฐธรรมนูญกับการรับรองและคุม้ ครองสิทธิขนั ้ พื้นฐานด้าน
สิง่ แวดล้อม (กรุงเทพฯ: สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2558).
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บทที่ 7
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

7.1

กระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์สินของบุคคลล้มละลาย:
ปัญหาและข้อจากัดของระบบกฎหมายไทย

รายงานวิจ ยั ฉบับ นี้ กล่ าวถึงกระบวนการรวบรวมและจัด การทรัพ ย์ส ิน ของบุ ค คล
ล้มละลายของไทย ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กี่ยวกับระบบกฎหมายล้มละลายที่ปรากฏตัง้ แต่
สมัยกรีก โบราณ ซึ่งค าว่า “ล้มละลาย” (Bankruptcy) มีค วามหมายถึงการทาลายสิ่งของของ
บรรดาพ่ อ ค้าที่ไม่ส ามารถชาระหนี้ ส ินคืนแก่ เจ้าหนี้ อย่างไรก็ต าม ในสมัยกรีกโบราณยังไม่
ปรากฏหลักฐานที่ชดั เจนว่ามีระบบกฎหมายล้มละลายเหมือนเช่นในปั จจุบนั จะมีก็แต่วธิ กี าร
ติดตามและบังคับชาระหนี้ท่เี ด่นชัด โดยการบังคับให้ลูกหนี้ต้องกลายเป็ นทาสเพื่อชดใช้หนี้สนิ
ที่ ค้ า งช าระ ต่ อ มาในสมั ย โรมั น มี ร ะบบการบั ง คั บ ช าระหนี้ ท่ี เ รีย กว่ า “Crude Form of
Liquidation” ซึ่งกฎหมายกาหนดให้นาทรัพย์สนิ ของลูกหนี้มาจัดการและขายให้แก่ผู้อ่นื เพื่อนา
เงินทีไ่ ด้ชาระหนี้คนื แก่บรรดาเจ้าหนี้ อาจกล่าวได้ว่า วิธกี ารดังกล่า วตามกฎหมายโรมันเป็ นทีม่ า
ของการขายทอดตลาดในการบังคับคดีลม้ ละลายในปั จจุบนั วิวฒ
ั นาการของกฎหมายล้มละลาย
ได้พฒ
ั นากลายมาเป็ นระบบกฎหมายล้มละลายในยุคสมัยใหม่ซง่ึ ต้นแบบของกฎหมายล้มละลาย
ปรากฎภายใต้ระบบกฎหมายล้มละลายของอังกฤษทีม่ วี วิ ฒ
ั นาการเป็ นประเทศแรกในยุโรป และ
กฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกาดังที่วเิ คราะห์ในบทที่ 2 ซึ่งระบบกฎหมายของทัง้ สอง
ประเทศมีอทิ ธิพลต่อระบบกฎหมายล้มละลายของไทยในปั จจุบนั
นอกเหนือจากการวิเคราะห์ววิ ฒ
ั นาการ หลักการแนวคิดและทฤษฎีกฎหมายล้มละลาย
รายงานวิจยั ฉบับนี้ยงั ได้วเิ คราะห์ระบบกฎหมายล้มละลายในเชิงเศรษฐศาสตร์ ซึง่ มองกฎหมาย
ล้มละลายออกเป็ น 3 ระบบทีส่ าคัญ กล่าวคือ (1) กลุ่มอนุ รกั ษ์นิยม ซึง่ ระบบกฎหมายของกลุ่มนี้
จะมุ่งคุ้มครองผลประโยชน์ของเจ้าหนี้เป็ นหลัก อาทิ ประเทศจีน เวียดนามและอิตาลี (2) กลุ่ม
เสรีนิยม ซึง่ ระบบกฎหมายของประเทศทีเ่ ป็ นแบบเสรีนิยมจะมุ่งคุ้มครองผลประโยชน์ของลูกหนี้
เป็ น หลัก ระบบกฎหมายของประเทศที่อ ยู่ในกลุ่ ม นี้ ได้แ ก่ สหรัฐอเมริก า ออสเตรเลีย และ
ประเทศไทย เป็ นต้น และ (3) กลุ่มทีอ่ ยู่ระหว่างทัง้ สองกลุ่มซึง่ ออกแบบกฎหมายให้รกั ษาสมดุล
ของประโยชน์ทงั ้ สองฝ่ าย ได้แก่ ประเทศญี่ป่ นุ สเปน และฝรังเศส
่ เป็ นต้น ซึง่ จากการวิเคราะห์
กฎหมายล้มละลายในเชิงเศรษฐศาสตร์ยงั พบว่า ระบบกฎหมายดังกล่าวมีความสาคัญต่อกลไก
ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในเรื่องการลงทุนประกอบการและการเป็ นเจ้าของกิจการ นอกจากนี้
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กฎหมายล้ม ละลายยัง มีค วามสัม พัน ธ์ต่ อ ตลาดสิน เชื่อ อย่ างมีนั ย ส าคัญ ซึ่ง ระบบกฎหมาย
ล้มละลายที่ดจี าเป็ นต้องมีมาตรการรองรับและคุ้มครองผลประโยชน์ ของทัง้ ลูกหนี้และเจ้าหนี้
อย่างสมดุล ยิง่ กว่านัน้ กลไกสาคัญของระบบกฎหมายล้มละลายยังต้องคานึงถึงการห้ามปราม
ลูก หนี้ ก รณี ใช้ก ลฉ้ อ ฉล ซึ่งจากหลัก การทางเศรษฐศาสตร์ย งั พบว่ าการก าหนดบทลงโทษ
โดยเฉพาะโทษปรับมีความสัมพันธ์กบั การฝ่ าฝืนกฎหมายอย่างมีนยั สาคัญ
จากหลักการเกี่ยวกับระบบกฎหมายล้มละลายสู่การวิเคราะห์กฎหมายล้มละลายและ
การบังคับคดีลม้ ละลายของไทยในบทที่ 3 พบว่า กระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์สนิ ของ
บุคคลล้มละลายของไทยมีปัญหาหลายประการซึง่ สรุปได้เป็ น 3 กลุ่มปั ญหาทีส่ าคัญ กล่าวคือ
ประการแรก ปั ญหาเรือ่ งข้อจากัดของบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายซึง่ วางกรอบและขอบเขต
อานาจของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ไว้ไม่ชดั เจน และโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ
อานาจของเจ้าพนักงานในหน่วยงานอื่นๆ อาทิ กรมสรรพากร หรือสานักงาน ปปง. ซึง่ เป็ นกรณี
ตัวอย่างทีน่ ามาศึกษาเปรียบเทียบกับกรมบังคับคดี นอกเหนือจากประเด็นเรื่องขอบเขตอานาจ
ของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ ปั ญหาสาคัญอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับมาตรการป้ องปรามกรณี
ลูกหนี้ยกั ย้าย ถ่ายเทหรือโอนทรัพย์สนิ ไปให้บุคคลอื่นซึง่ กฎหมายล้มละลายมีการกาหนดเรื่อง
การเพิกถอนการฉ้อฉลไว้ อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ขา้ งต้นพบว่า ระยะเวลาที่ให้อานาจ
ในการขอเพิกถอนการฉ้อฉลซึง่ กาหนดว่าเป็ นการกระทาของลูกหนี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปี ก่อน
ขอให้ม ีก ารล้ม ละลายและภายหลัง เป็ น ระยะเวลาที่น้ อ ยเกิน ไปในการห้ามปรามการฝ่ าฝื น
กฎหมายของลูกหนี้ นอกเหนือจากมาตรการป้ องปรามการฉ้อฉลของลูกหนี้ท่ไี ม่เพียงพอตาม
กฎหมายไทย บทกาหนดโทษตามกฎหมายล้มละลายของไทย โดยเฉพาะโทษปรับยังอยู่ใน
ระดับที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะกรณีลูกหนี้ปิดบังข้อความจริงเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ของตนอาจถูก
ลงโทษเป็ นค่าปรับซึ่งแม้กฎหมายจะมีการปรับอัตราโทษปรับขึ้นใหม่จากเดิมปรับที่ 200 บาท
เป็ นโทษปรับที่ 40,000 บาท โทษปรับดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในปั จจุบนั และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการห้ามปรามการฝ่ าฝืนกฎหมายล้มละลาย
ประการทีส่ อง ปั ญหาเกี่ยวกับกระบวนการภายในในการสืบค้น ตรวจสอบและวิเคราะห์
ข้อ มูล เกี่ย วกับ ทรัพ ย์ส ิน ของลู ก หนี้ ข องกรมบังคับ คดีซ่ึง ขาดการเข้าถึง ข้อ มูล ที่ก ว้างขวาง
เพียงพอและฐานข้อมูลกลางที่เป็ นระบบ กรมบังคับคดีไม่มฐี านข้อมูลกลางอย่างที่ปรากฏใน
กรณีศกึ ษา (Selected Case Studies) ของสานักงาน ปปง. ซึง่ มีการจัดทาฐานข้อมูลกลางทีใ่ ห้
เจ้าพนักงาน ปปง. สามารถเข้าสืบค้นในเบือ้ งต้นเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ของบุคคลได้ การขาดระบบ
ฐานข้อมูลกลาง และระบบการสืบค้นที่เหมาะสมย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการ
รวบรวมและจัดการทรัพ ย์ส ินของบุ คคลล้มละลายของไทย ซึ่งส่ งผลต่ อ การแก้ไขปั ญ หาการ
ล้มละลายอันเป็ นตัวชี้วดั หนึ่งที่ธนาคารโลกได้จดั ทาขึน้ เพื่อเป็ นมาตรวัดระดับความยากง่ายใน
การประกอบธุรกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ
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ประการสุ ด ท้าย ปั ญ หาเกี่ยวกับ องค์ก รที่บ ังคับ ใช้ก ฎหมายล้มละลายโดยเกี่ย วข้อ ง
โดยตรงกับ กรมบังคับ คดี ซึ่งจากการวิเคราะห์เชิงการบริห ารด้ว ยวิธ ีท่ีเรียกว่า “ASK” หรือ
(ATTITUGE, SKILL AND KNOWLEDGE) พ บ ว่ าปั ญ ห าส าคั ญ เชิ ง ก ารบ ริ ห ารข อ งอ งค์ ก ร
ประกอบด้วย (1) เจตคติ หรือ Attitude ซึง่ เกี่ยวกับการสร้างจิตสานึกของบุคลากรในองค์กร (2)
ทักษะ หรือ Skill ความชานาญในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารบังคับคดี โดยเฉพาะการสืบค้นทรัพย์สนิ
ของบุคคลซึง่ ต้องอาศัยทักษะความชานาญและการบูรณาการสหวิชาความรูใ้ นการปฏิบตั หิ น้าที่
ที่เกี่ยวข้อง และ (3) องค์ความรู้ หรือ Knowledge ซึ่งบุคลากรกรมบังคับคดีส่วนใหญ่ เป็ นนัก
กฎหมาย หรือจบนิตศิ าสตร์เป็ นสาคัญ อย่างไรก็ตาม การบังคับคดีลม้ ละลายต้องอาศัยความรู้
ในศาสตร์อ่นื ๆ มาประกอบการปฏิบตั ิหน้ าที่ อาทิ วิชานิตวิ ทิ ยาศาสตร์ การบัญ ชี หรือความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ปั ญ หาเกี่ยวกับองค์ความรู้ดงั กล่าวเกิดจากการวางระบบการ
เรียนรูว้ ชิ านิตศิ าสตร์ของไทยทีไ่ ม่สอดคล้องกับสากลและสภาพการณ์ในปั จจุบนั

7.2

การศึกษาระบบกฎหมายล้มละลายของต่างประเทศ และ
แนวปฏิ บตั ิ ที่ดีเลิ ศ (Best Practices) ที่เกี่ยวกับการบังคับคดีล้มละลาย

จากประเด็นปั ญ หาของระบบกฎหมายล้มละลายและการบังคับคดีล้มละลายของไทย
เป็ น ที่ม าในการศึก ษาวิเคราะห์เพื่อ แสวงหาแนวปฏิบ ัติท่ีดีเลิศ (Best Practices) และระบบ
กฎหมายล้มละลายของต่ างประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ สองประเทศต้นแบบ
ของระบบกฎหมายล้มละลายทัวโลก
่
รวมทัง้ ของประเทศไทย และระบบกฎหมายล้มละลายของ
ญี่ป่ ุนและมาเลเซีย และการศึก ษากรอบและแนวปฏิบตั ิส ากลโดยเฉพาะรายงานเรื่อง Doing
Business ของธนาคารโลก และแนวปฏิบ ัติของคณะกรรมการธิ ก าร UNCITRAL ที่เกี่ยวกับ
กฎหมายล้มละลาย
ธนาคารโลกมิได้กาหนดแนวปฏิบตั ิในเรื่องล้มละลายไว้แต่ประการใด แต่เป็ นการวาง
กรอบแนวปฏิบตั ิท่ปี รากฏในรายงานวิจยั เรื่อง “Doing Business” โดยเป็ นการจัดอันดับความ
ยากง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจในแต่ละประเทศซึง่ กล่าวถึงเรื่องการแก้ไขปั ญหาล้มละลาย
ว่าเป็ นปั จจัยสาคัญ ประการหนึ่งที่วดั ระดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ นอกเหนือจาก
การศึกษาวิเคราะห์กรอบของธนาคารโลก รายงานวิจยั ฉบับนี้ยงั ได้ศึกษาแนวปฏิบตั ิ (Model
Laws) ของคณะกรรมาธิก ารสหประชาชาติว่ า ด้ว ยกฎหมายการค้า ระหว่ า งประเทศ หรือ
UNCITRAL Model Laws ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับกฎหมายล้มละลายซึง่ พบว่า UNCITRAL มีการวาง
หลัก เป็ น กฎหมายเอกภาพ หรือ Model Law ไว้ห ลายเรื่อ งรวมทัง้ เรื่อ งกฎหมายล้ม ละลาย
อย่างไรก็ตาม กฎหมายเอกภาพดังกล่าว มิได้กา้ วไปถึงกระบวนการภายในในเรือ่ งการบังคับคดี
ล้ม ละลาย หรือ จัด ท าระบบการสืบ ค้น และตรวจสอบทรัพ ย์ส ิน ของบุ ค คลล้ม ละลาย ฉะนั น้
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รายงานวิจ ัย ฉบับ นี้ จ ึง ได้ ว ิเ คราะห์ ก ระบวนการภายในของระบบกฎหมายล้ม ละลายของ
ต่างประเทศกลุ่มตัวอย่าง 4 ประเทศ โดยประเทศที่นามาศึกษาวิเคราะห์ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา
อังกฤษ ญี่ป่ ุนและมาเลเซีย ซึ่งทุกประเทศมีสถิติ การจัดอันดับการแก้ไขปั ญ หาการล้มละลาย
ดีกว่าประเทศไทยทุกประเทศ โดยทุกประเทศทีน่ ามาศึกษาวิเคราะห์พบว่ามีความเหมือนกันใน
สาระสาคัญเกี่ยวกับระบบ และกระบวนการภายในในการสืบค้นทรัพย์สนิ ของบุคคล กล่าวคือ
ทุกประเทศที่นามาศึกษามีระบบฐานข้อมูลกลางจัดไว้สาหรับการสืบค้นและตรวจสอบข้อมูล
ทรัพ ย์สนิ ของบุคคลเบื้องต้น ส่งผลให้ง่ายต่ อการสืบค้นข้อมูลทรัพย์สนิ ของบุคคล ยิง่ กว่านัน้
ระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของทุกประเทศที่นามาศึกษายังมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่ วยงาน
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน โดยใช้ตวั เลขประกันสังคม (Social Security Number) (ลักษณะเดียวกับ
เลขบัตรประชาชนของไทย) เป็ นฐานในการเชื่อมโยงข้อมูลการทาธุรกรรมทางการเงิน หรือทา
ธุรกรรมอื่นๆ
นอกเหนือ จากระบบฐานข้อ มูล ที่แตกต่ างกับประเทศไทย การจัดการทรัพ ย์ส ิน ของ
บุคคลล้มละลาย โดยเฉพาะของประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ป่ ุนมีวธิ กี ารอื่นนอกเหนือจากการ
ขายทอดตลาด กล่าวคือ ใช้วธิ กี ารประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทางปั ญญามาปรับใช้กบั การบังคับคดี
เพื่อทาให้เกิดการขายทรัพย์สนิ ของลูกหนี้บงั เกิดประโยชน์สูงสุด สาหรับประเทศอังกฤษและ
มาเลเซียมีวธิ กี ารขายทอดตลาดที่เป็ นแนวปฏิบตั ทิ ใ่ี ช้อยู่ แต่วธิ กี ารประเมินมูลค่าของทรัพย์สนิ
ในลักษณะเป็ นทรัพย์สนิ ทางปั ญญายังไม่เป็ นทีน่ ิยม การศึกษากระบวนการภายในในการสืบค้น
ตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลทรัพย์สนิ ของบุคคล และแนวทางการจัดการทรัพย์สนิ ของบุคคล
ล้มละลาย โดยเฉพาะการแปลงเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของต่างประเทศกลุ่มตัวอย่างได้
น าไปเป็ นฐานในการวิเคราะห์เ ปรีย บเทีย บและปรับ ปรุง กระบวนการรวบรวมและจัด การ
ทรัพย์สนิ ของบุคคลล้มละลายของไทย

7.3

ข้ อเสนอแนะการปรับปรุงกระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพ ย์สิน
ของบุคคลล้มละลายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

รายงานวิจยั ฉบับนี้ได้เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการรวบรวมและจัดการ
ทรัพย์สนิ ของบุคคลล้มละลายซึ่งปรากฏในบทวิเคราะห์ท่ี 6 ข้างต้น สรุปข้อเสนอแนะได้เป็ น 4
กลุ่มทีส่ าคัญ กล่าวคือ
ประการแรก การปรับ ปรุง กระบวนการภายในในการสืบ ค้น และตรวจสอบข้อ มูล
ทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ ซึง่ กรมบังคับคดีจาเป็ นต้องจัดให้มฐี านข้อมูลกลาง ทีม่ กี ารเชื่อมโยงข้อมูลที่
จาเป็ นเกี่ยวกับ ทรัพ ย์ส ินของบุ ค คลจากองค์กรต่ างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน มาบรรจุไว้เป็ น
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ฐานข้อมูลกลางของกรมบังคับคดี และจัดทาระบบการสืบค้น (Search Engine) ที่สะดวกและ
ง่ายต่อการใช้งาน (ดูรายละเอียดตามแผนทีไ่ ด้นาเสนอในบทที่ 6)
ประการที่ สอง การพิจารณาปรับใช้วธิ กี ารประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทางปั ญญาในการ
บัง คับ คดีค วบคู่ ก ับ การขายทอดตลาด ซึ่ง รายงานวิจ ัย ฉบับ นี้ ไ ด้ น าเสนอแนวปฏิบ ัติแ ละ
หลักเกณฑ์การดาเนินงานในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทางปั ญญาดังกล่าวในบทที่ 6
ประการที่สาม การทบทวนบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายล้มละลายโดยเฉพาะในเรื่องอานาจ
หน้ า ที่ข องเจ้า พนั ก งานพิท ัก ษ์ ท รัพ ย์ การก าหนดเรื่อ งการเพิก ถอนการฉ้ อ ฉลของลู ก หนี้
การกาหนดบทลงโทษโดยเฉพาะค่าปรับว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความจริง
มากน้อยเพียงใด และการกาหนดประเภทของทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ทอ่ี าจได้รบั ยกเว้น
ประการที่สุดท้าย การปรับปรุงโครงสร้างของกรมบังคับคดี โดยจัดตัง้ สานักสืบค้นและ
ตรวจสอบทรัพย์สนิ เพื่อปฏิบตั หิ น้าที่สบื สวนและสอบสวนเป็ นการเฉพาะ การจัดตัง้ หน่ วยงาน
ดังกล่าวสังกัดกรมบังคับคดียงั หมายถึงการเพิม่ อัตรากาลังคนในการปฏิบตั หิ น้าที่ และการเพิม่
แรงจูงใจของบุ ค ลากร อาทิ การเพิ่ม อัต ราและฐานเงิน เดือ นของบุ ค ลากรกรมบัง คับ คดีใ ห้
สอดคล้องและเทียบเท่ากับบุคลากรสายกฎหมายของหน่ วยงานอื่น และนอกเหนือจากการเพิม่
แรงจูงใจ การเพิม่ ประสิทธิภาพที่ดที ่สี ุดคือการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฉะนัน้ จึง
ควรให้มกี ารจัดฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคลของทางกรมบังคับคดี ส่วนสุดท้ายของ
รายงานวิจยั ฉบับนี้จงึ ได้สรุปข้อเสนอแนะแนวทางเบือ้ งต้นในการปรับปรุงกระบวนการรวบรวม
และจัดการทรัพย์สนิ ของบุคคลล้มละลาย และเค้าโครงหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรกรมบังคับคดี
เพื่อพัฒนาองค์ความรูเ้ กี่ยวกับกฎหมายล้มละลายและการบังคับคดีลม้ ละลายสู่แนวปฏิบตั สิ ากล
โดยผลประโยชน์ทจ่ี ะเกิดจากข้อเสนอแนะจากงานวิจยั นี้ คงต้องขึน้ อยูก่ บั การแปลงข้อเสนอแนะ
ลงสู่ภาคปฏิบตั ิ และสาหรับรายละเอียดของข้อเสนอแนะแต่ละประเด็นควรทีจ่ ะมีการศึกษาวิจยั
ในเชิงลึกต่อไป
สรุปประเด็นข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการวิจยั และเค้าโครงหลักสูตรฝึกอบรมทีไ่ ด้วเิ คราะห์
จากงานวิจยั เพื่อนามาพัฒนาองค์ความรูค้ วามสามารถในการสืบค้น ติดตาม รวบรวมและจัดการ
ทรัพย์สนิ ของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากลได้ดงั ต่อไปนี้
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ตารางสรุปข้อเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ลาดับ ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
แนวทางการปรับปรุง
หมายเหตุ
1

กระบวนการภายในในการสืบค้นทรัพย์สนิ ในคดีลม้ ละลาย

2

การจัดการทรัพย์สนิ ของบุคคลล้มละลายด้วยวิธกี ารอื่น
นอกเหนือจากการขายทอดตลาด

3

การกาหนดข้อยกเว้นให้ทรัพย์สนิ บางประเภทไม่ถอื เป็ น
ส่วนหนึ่งของทรัพย์สนิ ทีจ่ ะถูกนาไปขายทอดตลาดเพื่อ
ชาระหนี้คนื ให้แก่เจ้าหนี้ (Homestead Exemption)

 รวบรวมข้อ มูลที่จาเป็ น ต่ อการบังคับ คดีล้ม ละลายจากหน่ วยงานหรือ
องค์กรต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทย
กรมทีด่ นิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือฐานข้อมูลของ ปปง.
 นาข้อมูลทีไ่ ด้รวบรวมและบรรจุไว้ในฐานข้อมูลกลางของกรมบังคับคดี
 จัดทาระบบสืบค้น (Search Engine) ของฐานข้อมูลทีส่ ะดวกในการเข้าใช้
 ศึก ษาเพิ่ ม เติ ม และจัด ท าระบบฐานข้ อ มู ล และระบบการสืบ ค้ น ตาม
แผนงานประเมินเบือ้ งต้นต่อไป
 พิจารณาการนาวิธกี ารประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทางปั ญญามาใช้ควบคู่กบั
การขายทอดตลาด ทัง้ นี้ตามลักษณะ/ประเภทของทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
 ก าหนดหลัก เกณฑ์ เกี่ย วกับ การประเมิน มู ล ค่ า ทรัพ ย์สิน ทางปั ญ ญา
ตามแนวทางทีเ่ ป็ นสากลนิยม
 ศึก ษาแนวทางเรื่อ ง Homestead Exemption (HE) ของสหรัฐอเมริก า
ซึง่ มีความหลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละมลรัฐ
 พิจารณาว่าทรัพ ย์สนิ ของลูกหนี้ ประเภทใดที่เข้าข้อยกเว้น และลูกหนี้
สามารถถือครองทรัพย์สนิ ไว้ได้ อาทิ บ้านหลังสุดท้ายทีล่ กู หนี้อาศัยอยู่
 พิ จ ารณาเรื่อ ง “มู ล ค่ า ของทรัพ ย์ สิน ที่ ลู ก หนี้ ส ามารถถื อ ครองได้ ”
โดยไม่ ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของทรัพ ย์ สิน ที่ จ ะถู ก น าไปขายทอดตลาด
เพื่อชาระหนี้คนื ให้แก่เจ้าหนี้
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ควรศึกษาวิจยั และจัดทาระบบ
ฐานข้อมูลเพิม่ เติม

จัดอบรมเจ้าพนักงานทีเ่ กีย่ วกับ
การบังคับคดีลม้ ละลายเพื่อเพิม่
ทักษะและองค์ความรูเ้ กีย่ วกับ
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
ควรศึกษาวิจยั ในเชิงลึกเพิม่ เติม
ต่อไป

ตารางสรุปข้อเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (ต่อ)
ลาดับ ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
แนวทางการปรับปรุง
หมายเหตุ
4

ประเด็นเรื่องขอบเขตอานาจของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
ภายใต้บทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลายฯ

5

ทบทวนบทบัญญัตเิ รื่อง “การเพิกถอนการฉ้อฉลของ
ลูกหนี้” ทีป่ รากฏในพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลายฯ

 ทบทวนขอบเขตอานาจของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ในพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย (มาตรา 117 – 123)
 พิจารณาเพิ่ม เติม บทบัญ ญัติท่ีให้อานาจอธิบ ดีก รมบังคับ คดีมีอ านาจ
สังให้
่ บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ลูกหนี้ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อชาระเงิน
หรือส่งมอบทรัพย์สนิ (คล้ายคลึงกับกรณีกรมสรรพากร)
 พิจารณาทบทวนกระบวนการและขัน้ ตอนทีต่ ้องดาเนินการตามกฎหมาย
ให้มคี วามรวดเร็วเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการสืบค้นและตรวจสอบข้อมูล
ของลูกหนี้
 ทบทวนมาตรการเพิกถอนการฉ้ อฉลของลูกหนี้ภายใต้พระราชบัญญัติ
ล้มละลาย
 พิจารณาทบทวนเรื่องการกาหนดระยะเวลาในการเพิกถอนการฉ้ อฉล
ของลู ก หนี้ ใ หม่ โดยอาจพิ จ ารณาจากเจตนาของลู ก หนี้ เ ป็ นส าคัญ
หรือ ขยายระยะเวลาในการเพิ ก ถอนการฉ้ อ ฉลของลู ก ห นี้ จ ากเดิ ม
ทีก่ าหนดไว้หนึ่งปี ก่อนมีการขอให้ลม้ ละลาย เป็ นระยะเวลาเพิม่ มากขึน้
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ควรศึกษาวิจยั ในเชิงลึกเพิม่ เติม
ต่อไป

ควรมีการศึกษาแนวปฏิบตั สิ ากล
และต่างประเทศเพิม่ เติม

ตารางสรุปข้อเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (ต่อ)
ลาดับ ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
แนวทางการปรับปรุง
หมายเหตุ
6

ทบทวนบทกาหนดโทษเรื่องโทษปรับของพระราชบัญญัติ
ล้มละลายฯ

 วางกลไกในการกาหนดโทษปรับสูงสุดตามกฎหมายให้เพิ่มขึ้นได้ตาม
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคโดยอัตโนมัติ ซึง่ อาจทาโดยการออกกฎหมายเกีย่ วกับ
การก าหนดโทษปรับ ในเรื่อ งการบั ง คับ คดี กรณี น้ี จ ะช่ ว ยให้ ร ัฐ บาล
สามารถปรับเปลีย่ นโทษค่าปรับ ในแต่ละปี ได้ภายในกรอบของกฎหมาย
 การใช้ ค่ า ปรับ โดยพิ จ ารณ าตามรายได้ (Day Fines) ซึ่ ง สามารถ
ปรับเปลีย่ นระวางค่าปรับได้ตามอัตราเงินเฟ้ อทีเ่ หมาะสมต่อไป

7

การพัฒนากรมบังคับคดีในเชิงการบริหารจัดการ

 จั ด ตั ้ง ส านั ก สื บ ค้ น และตรวจสอบทรัพ ย์ สิ น สัง กั ด กรมบั ง คั บ คดี
หรือหน่วยงานสืบค้นทรัพย์สนิ เป็ นหน่วยงานเฉพาะด้าน
 พิจารณาทบทวนการกาหนดอัตราและฐานเงินเดือนของบรรดาบุคลากร
กรมบังคับคดีให้สอดคล้องและเท่าเทียมกับหน่วยงานทางกฎหมายอื่นๆ
 การเพิ่ ม แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ อาทิ แรงจู ง ใจที่ เ ป็ นตั ว เงิน
(Monetary Rewards) แก่บุคลากรกรมบังคับคดี

160

ควรมีการศึกษาวิจยั เพิม่ เติม
เกีย่ วกับการกาหนดโทษปรับและ
โทษทางอาญาในกฎหมาย
ล้มละลายของไทยโดยวิเคราะห์
ตามหลักการทางเศรษฐศาสตร์
ต่อไป

(ร่าง)
โครงการหลักสูตรฝึ กอบรมการสืบค้น ติ ดตาม รวบรวมและจัดการทรัพย์สิน
ในคดีล้มละลายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
..............................................................
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมบังคับคดีให้มคี วามรูค้ วามสามารถและทักษะในการสืบค้น
ติดตาม รวบรวมและจัดการทรัพย์สนิ ในคดีลม้ ละลายอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนว
ปฏิบตั ขิ องสากล
กลุ่มเป้ าหมาย
ผู้เ ข้า อบรม จ านวน 60 คน ประกอบด้ ว ย ข้า ราชการกรมบัง คับ คดี ตัง้ แต่ ระดับ
ปฏิบตั กิ าร – ระดับเชีย่ วชาญ และผ่านเกณฑ์การคัดเลือก การวัดระดับความรู้
สาหรับบุคคลภายนอก ต้องมีประสบการณ์หรือเกี่ยวข้องกับการบังคับคดีลม้ ละลาย โดย
ผ่านการสอบคัดเลือกวัดระดับความรูท้ ก่ี าหนด
วิ ธีดาเนิ นการ
หลัก สูตรการฝึ กอบรมแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ การฝึ กอบรมภาคทฤษฎี และการ
ฝึกอบรมภาคปฏิบตั ิ โดยเป็ นวิทยากรจากภายในและภายนอกกรมบังคับคดี กระทรวงยุตธิ รรม
(ดูรายละเอียดวิชาของหลักสูตรอบรมและรายชื่อผูบ้ รรยาย)
วัน เวลาและสถานที่
1. การฝึ ก อบรมภาคทฤษฎี : ทุกวันจันทร์ จานวน 12 สัป ดาห์ ตัง้ แต่ เวลา 09.00 –
16.00 นาฬิกา (6 ชัวโมง/สั
่
ปดาห์) ณ สถานทีท่ ก่ี รมบังคับคดี
2. การฝึกอบรมภาคปฏิบตั ิ : ภายหลังการฝึกอบรมภาคทฤษฎี โดยกาหนดระยะเวลา 3
เดือนเพื่อจัดทา Case Studies และนาเสนอผลการฝึกภาคปฏิบตั ิ
ระยะเวลาฝึ กอบรมและจานวนชัวโมงในฝึ
่
กอบรม
ระยะเวลาฝึกอบรม 6 เดือน โดยมีจานวนชัวโมงฝึ
่
กอบรม 144 ชัวโมง
่ แบ่งเป็ น
1. ชัวโมงฝึ
่
กอบรมภาคทฤษฎี 12 รายวิชา (6 ชัวโมง/รายวิ
่
ชา) จานวน 72 ชัวโมง
่
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2. ชัวโมงฝึ
่
กอบรมภาคปฏิบตั ิ (ระยะเวลา 3 เดือน) คิดเป็ น 72 ชัวโมงฝึ
่
กปฏิบตั ิ
การเข้าฝึ กอบรมภาคทฤษฎี (Class Attendance)
ไม่ น้ อ ยกว่ าร้อ ยละ 80 ของชัว่ โมงการฝึ ก อบรมภาคทฤษฎี จึงมีส ิท ธิเข้าการอบรม
ภาคปฏิบตั ิ
การประเมิ นผล
1. การประเมินผลก่อนการเรียน (Pre-Test)
2. การประเมินผลภายหลังฝึกอบรม (Final-Test)
3. การนาเสนอผลการฝึกภาคปฏิบตั กิ รณีตวั อย่างการสืบค้นทรัพย์สนิ

ไม่มคี ะแนน
50 คะแนน
50 คะแนน

การวัดผลการฝึ กอบรม
50 คะแนน ผ่ า นการฝึ ก อบรม โดยผู้ ผ่ า นการฝึ ก อบรมจะได้ ร ับ ประกาศนี ย บัต ร
(Certificate) หลักสูตรฝึกอบรมการสืบค้น ติดตาม รวบรวมและจัดการทรัพย์สนิ ในคดีลม้ ละลาย
อย่างมีประสิทธิภาพของกรมบังคับคดี
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กลุ่มวิ ชาที่ 1 ความรูเ้ กีย่ วกับระบบล้มละลาย
(Introduction to Bankruptcy System)
- กฎหมายล้มละลาย
(Bankruptcy Law)
- กฎหมายเกีย่ วกับการฟื้ นฟูกจิ การ
(Reorganization Law)
- กฎหมายล้มละลายระหว่างประเทศ
(International Insolvency Law)
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จานวน 6 ชัวโมง
่
จานวน 6 ชัวโมง
่
จานวน 6 ชัวโมง
่

กลุ่มวิ ชาที่ 2 กฎหมายล้มละลายชัน้ สูง
(Advanced Bankruptcy Law)
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จานวน 6 ชัวโมง
่
- กลฉ้อฉลในคดีลม้ ละลายและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
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่
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่
- เทคนิคการบัญชี
(Accounting Techniques)
จานวน 6 ชัวโมง
่
2. การฝึ กอบรมภาคปฏิ บตั ิ จานวน 72 ชัวโมง
่ ประกอบด้วย
- การค้นคว้าอิสระ
- การจัดทารายงานผลการปฏิบตั กิ ารสืบค้น ตรวจสอบและวิเคราะห์ทรัพย์สนิ
- การนาเสนอผลงานการสืบค้น ตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลทรัพย์สนิ
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ภาคผนวก 1.
บทสัมภาษณ์ผ้เู ชี่ยวชาญด้านการบังคับคดีล้มละลาย

กลุ่มเป้ าหมายที่จะสัมภาษณ์
ผู้เชี่ย วชาญด้านการบังคับ คดีล้ม ละลาย หรือ มีป ระสบการณ์ เกี่ย วกับ การบังคับ คดี
หรือสืบค้น ตรวจสอบ และรวบรวมทรัพย์สนิ ของบุคคลล้มละลาย จานวน 3 – 4 ท่าน
รายชื่อผู้ให้สมั ภาษณ์
1.
2.
3.

ว่าทีร่ อ้ ยตรีสนั ติ เนตินยั ประดิษฐ์
อาจารย์ทรงชัย มณีวฒ
ั นา
อาจารย์ชวลิต อัตถศาสตร์

วัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์
 เพื่อทราบภาพรวมเกีย่ วกับการบังคับคดีลม้ ละลายของไทย
 เพื่อทราบปั ญหาและอุปสรรคของการบังคับคดีลม้ ละลายของไทยในปั จจุบนั
 เพื่อทราบแนวปฏิบตั ใิ นการสืบค้น ตรวจสอบหรือรวบรวมทรัพย์สนิ ของบุคคลเพื่ อ
ใช้ในคดีลม้ ละลาย
คาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์
กาหนดคาถามในการสัมภาษณ์ เป็ นชุดคาถาม โดยจะนาไปใช้เพื่อ ถามผู้ให้สมั ภาษณ์
ตรงตามลักษณะและประสบการณ์ท่ผี ู้ท่ใี ห้สมั ภาษณ์ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์
สามประการข้างต้น โดยมีคาถามดังนี้
 การบังคับคดีลม้ ละลายของไทยมีกระบวนการอย่างไรบ้าง และมีปัญหาหรือ
อุปสรรคมากน้อยเพียงใด
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 โครงสร้างของกรมบังคับคดีในปั จจุบนั มีความสอดคล้องรองรับการปฏิบตั หิ น้าที่
เกีย่ วกับการบังคับคดีลม้ ละลายมากน้อยเพียงใด
 การสืบค้นทรัพย์สนิ ของบุคคลมีแนวปฏิบตั อิ ย่างไรบ้าง

1.

สรุปบทสัมภาษณ์ ว่าที่ร้อยตรีสนั ติ เนติ นัยประดิ ษฐ์

ชื่อผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
ประวัตกิ ารศึกษา
ประวัตกิ ารทางาน
การติดต่อ
วันทีส่ มั ภาษณ์
สถานทีส่ มั ภาษณ์

ว่าทีร้อยตรีสนั ติ เนติ นัยประดิ ษฐ์
นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ทนายความด้านคดีแพ่งและล้มละลาย โดยมีประสบการณ์ทางาน
ด้านคดีความ การบังคับคดีและการบังคับคดีลม้ ละลายมากกว่า 20 ปี
084-532-2137
วันจันทร์ท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้าไทย

รายละเอียดการสัมภาษณ์
คณะผูว้ จิ ยั
ถาม การบังคับคดีลม้ ละลายของไทยมีกระบวนการในภาพรวมอย่างไร?
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ตอบ หลัก ๆ แล้วไม่มอี ะไรซับซ้อนมาก เมือ่ ศาลมีคาสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์ เราใน
ฐานะทนายความก็ตอ้ งสืบค้นทรัพย์สนิ ของลูกหนี้มาซุกซ่อนไว้อย่างไร
ถ้าพบก็ขอศาลให้อายัด
คณะผูว้ จิ ยั

ถาม

การสืบค้นข้อมูลทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ดาเนินการอย่างไร

ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ตอบ โดยปกติท่ปี ฏิบตั มิ าจะตรวจสอบเฉพาะข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูล
การถือครองทีด่ นิ เท่านัน้ เพราะง่ายต่อการตรวจสอบ ข้อมูลทางการเงิน
ก็ไปขอธนาคาร หรือสถาบันการเงิน โดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัว
หรือถ้ารูจ้ กั ใครทีท่ างานในเครดิตบูโร ก็ไปขอข้อมูลมา
คณะผูว้ จิ ยั

ถาม

การตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สนิ อื่น ๆ นอกเหนือจากเงินในธนาคารและ
ทีด่ นิ มีแนวทางอย่างไรบ้าง

ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ตอบ ส่ ว นใหญ่ จะตรวจสอบแค่ เงิน และที่ดิน หรือ อสังหาริม ทรัพ ย์เท่ านัน้
ไม่ได้ลงรายละเอียดทรัพย์สนิ อื่น ๆ เพราะยุ่งยาก และซับซ้อน ลูกหนี้
ส่วนใหญ่ทพ่ี บมาจะถ่ายโอนทรัพย์สนิ ไปให้บุคคลอื่นไปแล้ว
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ถ้าเป็ นทรัพย์ส ินที่เป็ นเงิน ลูกหนี้บางคนนามาเก็บไว้ท่บี ้าน เราก็ไม่
สามารถไปตรวจสอบได้ จึงดาเนินการเฉพาะทรัพย์สนิ ที่เข้าถึงได้ง่าย
แล ะมี ข้ อ มู ล จาก อ งค์ ก รต่ าง ๆ อ ย่ า งเงิ น ใน สถ าบั น ก ารเงิ น
อสังหาริมทรัพย์และทีด่ นิ เท่านัน้
คณะผูว้ จิ ยั

ถาม

ขอทราบปั ญหาหรืออุปสรรคในการบังคับคดีลม้ ละลายทีม่ ใี นปั จจุบนั

ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ตอบ เป็ นปั ญหามาก เพราะเรื่องล้มละลายไม่ได้ดูแค่กฎหมายเดียว แต่โยง
ไปถึงกฎหมายตัวอื่นอย่างกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบ้านเราเอา
หลักการมาจากฝรังเศส
่ และสวิตเซอร์แลนด์ และกฎหมายล้มละลายก็
เอามาจากอังกฤษหรืออเมริกา หลักกฎหมายมัวไปหมด
่
ในคดี ล้ ม ละลาย ลู ก หนี้ จ ะล้ ม ละลายแค่ 3 ปี เท่ า นั ้น เพราะเข้ า สู่
กระบวนการฟื้ นฟูได้รวดเร็ว เพียง 3 ปี ซึง่ ที่เจอมาลูกหนี้ส่วนใหญ่ล้ม
บนฟูก เป็ นคนมีฐานะ มีการเตรียมการมาก่อนทีจ่ ะล้มละลาย
2.

สรุปบทสัมภาษณ์คณ
ุ ทรงชัย มณี วฒ
ั นา

ชื่อผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
ประวัตกิ ารศึกษา
ประวัตกิ ารทางาน
สถานทีท่ างาน
การติดต่อ
วันทีส่ มั ภาษณ์
สถานทีส่ มั ภาษณ์

อาจารย์ทรงชัย มณี วฒ
ั นา
ธรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง
(ปั จจุบนั คือนิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ทนายความ (Partner) มณีวฒ
ั น์ทนายความ
ประสบการณ์ดา้ นการว่าความมากกว่า 40 ปี
มณีวฒ
ั น์ทนายความ ซอยวัดราชาฯ แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 10300
081-720-1127
วันจันทร์ท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้าไทย

รายละเอียดการสัมภาษณ์
คณะผูว้ จิ ยั
ถาม จากมุมมองภาคของผูเ้ ชีย่ วชาญปฏิบตั อิ ยากให้อธิบายปั ญหาหรือ
อุปสรรคของการบังคับคดีลม้ ละลายของไทยในปั จจุบนั โดยสังเขป
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ตอบ เวลาไปขอข้อมูลลูกหนี้ หรือธนาคารไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ไม่เหมือน
เมือ่ ก่อนตอนทีก่ ระทรวงยุตธิ รรมกับศาลยุตธิ รรมยังไม่แยกออกจากกัน
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สมัยก่อ นตอนที่ศาลยุติธรรมยังอยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรม เวลาไป
ติดต่อขอข้อมูลอะไรเกี่ยวกับการบังคับคดีทาได้งา่ ยกว่าปั จจุบนั เพราะ
คนทัว่ ๆ ไปเกรงกลัว เพราะเหมือนเราไปดาเนินการในนามของศาล
คณะผูว้ จิ ยั

ถาม

แสดงว่าโครงสร้างของกรมบังคับคดีเมือ่ ในสมัยก่อนมีอทิ ธิพลต่อ
การบังคับคดี

ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ตอบ ใช่ โครงสร้างสมัยก่อนดีกว่า ดูศกั ดิ ์สิทธิ ์กว่าปั จจุบนั เพราะเหมือน
ดาเนินการในฐานะศาล
คณะผูว้ จิ ยั

ถาม

การสืบค้นและตรวจสอบทรัพย์สนิ ของบุคคลล้มละลายมีแนวทาง
อย่างไรบ้าง

ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ตอบ สามารถทาได้หลายวิธ ี แต่หลักจะสืบจากธนาคาร หรือกรมทีด่ นิ จะได้
ข้อมูลทีเ่ ป็ นตัวเงินทีม่ อี ยู่ และการถือครองทีด่ นิ
แต่ปัญหาคือธนาคารหรือกรมที่ดนิ ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ต้องอาศัย
ความสัมพันธ์ตวั ส่วนในการขอข้อมูล
3.

บทสัมภาษณ์ อาจารย์ชวลิ ต อัตถศาสตร์

ชื่อผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
ประวัตกิ ารศึกษา

ประวัตกิ ารทางาน
สถานทีท่ างาน

การติดต่อ
วันทีส่ มั ภาษณ์
สถานทีส่ มั ภาษณ์

อาจารย์ชวลิ ต อัตถศาสตร์
นิตศิ าสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบณ
ั ฑิตไทย
Barrister-at-Law, Of Gray’s Inn, United Kingdom
Partner, SCL Law Group ประสบการณ์ว่าความมากกว่า 40 ปี
Siam City Law (SCL) Group
ตึกรัจนาการ ชัน้ 20 เลขที่ 183 ถนนสาทรใต้
เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120
081-831-6844
วันจันทร์ท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้าไทย

รายละเอียดการสัมภาษณ์
คณะผูว้ จิ ยั
ถาม การสืบค้นและตรวจสอบทรัพย์สนิ ของบุคคลล้มละลายมีแนวทาง
อย่างไรบ้าง
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ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ตอบ ปกติกจ็ ะตรวจสอบดูว่ามีทรัพย์สนิ อยูท่ ใ่ี ดบ้าง หลัก ๆ เราจะตรวจสอบ
ทรัพย์สนิ ทีอ่ ยูใ่ นระบบ เช่น ธนาคารหรือสถาบันการเงิน หรือไป
ตรวจสอบทีก่ รมทีด่ นิ จะทราบว่ามีทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญ ๆ ใด บ้าง
คณะผูว้ จิ ยั

ถาม

ถ้าเป็ นทรัพย์สนิ ที่อยู่นอกระบบ เช่น ทรัพย์สนิ ที่เก็บไว้ท่บี ้าน จะมีวธิ ี
การตรวจสอบได้อย่างไร

ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ตอบ เป็ นไปไม่ได้เลย เป็ นเรื่องยากมากที่จะตรวจสอบ เว้นแต่กรณีท่เี คย
เป็ นข่าวทีม่ ขี โมยขึน้ บ้าน จึงพบว่าข้าราชการท่านหนึ่งมีทรัพย์สนิ มาก
ทรัพย์สนิ ทีอ่ ยู่ในระบบบางประเภทก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ เช่น เอา
ไปฝากไว้ในสถาบันการเงินของต่างประเทศก็มตี วั อย่างให้เห็น
วิธที ่ใี ช้จงึ แค่ตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สนิ หลักๆ เท่าที่จาเป็ น และดูว่ามี
มูลค่ามากพอทีจ่ ะชาระหนี้คนื ได้กเ็ พียงพอ

************************************************
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ภาคผนวก 2

การประชุมรับฟังความคิดเห็น
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ภาคผนวก 2
กาหนดการประชุมรับฟังความคิ ดเห็น
โครงการศึกษาวิ จยั เรื่อง “กระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์สินของบุคคล
ล้มละลาย”
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 – 13.30 น. ณ ห้อง Rajadamri II ชัน้ 14
โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจสิ กรุงเทพฯ (The St. Regis Bangkok Hotel)
--------------------------------------------

09.00 – 09.30
09.30 – 10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 11.45

11.45 – 12.00
12.00 – 13.00

ลงทะเบียน
กล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่วมและชีแ้ จงวัตถุประสงค์
และผลการดาเนินโครงการ โดย ทีป่ รึกษาโครงการ
พักรับประทานอาหารว่าง
ประชุมระดมความคิดเห็น เรือ่ ง “กระบวนการรวบรวม
และจัดการทรัพย์สนิ ของบุคคลล้มละลาย
อย่างมีประสิทธิภาพ”
โดย ดร. ปวริศร เลิศธรรมเทวี
ปิ ดการประชุม
โดย นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี
รับประทานอาหารกลางวัน

--------------------------------------------
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ภาคผนวก 2
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิ ดเห็น

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม
คุณรืน่ วดี สุวรรณมงคล
ท่านกนก จุลมนต์
คุณเกียรติฟ้า เลาหะพรสวรรค์
คุณวรพงษ์ สุธานนท์
พันตารวจเอกสุนทร อรุณนารา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์
คุณศึกษา ครองสิทธิเดช
คุณวิภาวี รุ่งวณิชชา
คุณบท นามบุตร
คุณจิตประสาน พยุงสุวรรณ
คุณสุกญ
ั ญา บุษยนาวิน

สังกัด
อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุตธิ รรม
ผูพ้ พิ ากษาศาลชัน้ ต้นประจาสานักงานประธานศาลฎีกา
อดีตผูช้ ่วยรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
Partner (Forensic), PWC (Thailand)
สานักงานตารวจแห่งชาติ
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สานักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร
Senior Manager (WMS), PWC (Thailand)
ผูอ้ านวยการสานักคดี สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
ผูอ้ านวยการกองทรัพยากรบุคคลรักษาราชการในตาแหน่ง
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการบังคับคดีลม้ ละลาย
ผูอ้ านวยการกองบังคับคดีลม้ ละลาย 1
ผูอ้ านวยการกองบังคับคดีลม้ ละลาย 2
ผูอ้ านวยการกองบังคับคดีลม้ ละลาย 3
ผูอ้ านวยการกองบังคับคดีลม้ ละลาย 4
ผูแ้ ทนผูอ้ านวยการกองบังคับคดีลม้ ละลาย 5
ผูแ้ ทนผูอ้ านวยการสานักฟื้ นฟูกจิ การของลูกหนี้
นิตกิ รชานาญการพิเศษ กรมบังคับคดี
กรมบังคับคดี
กรมบังคับคดี
กรมบังคับคดี
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ (DSI)
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ (DSI)
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ภาคประชาชน
ภาคประชาชน
หัวหน้าโครงการ

คุณนภดล สีตะปะดล
คุณเสกสรร สุขแสง
คุณอรัญญา ทองน้าตะโก
คุณทัศนีย์ เปาอินทร์
คุณสุชาอร นครไทยภูม ิ
คุณอดิศร เศรษฐพิพฒ
ั นกุล
คุณวิณนิ ทร สุจริ ตั นวิมล
คุณกรรัตน์ นันทกสิกร
คุณรังสิมา รัตนะ
คุณปิ ยะพัชร คล้อยเคลือ่ น
คุณชัยวัสส์ เอกภพณรงค์
คุณปริพก บุญมา
คุณสุภานันท์ เตชะงามวงศ์
ดร. วรรณวิภา พัวศิร ิ
คุณกฤษณา พัวศิร ิ
คุณขวัญชนก มาน้อย
ดร. ปวริศร เลิศธรรมเทวี
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ภาคผนวก 2
สรุปข้อคิ ดเห็นของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
การประชุมรับฟังความคิ ดเห็นโครงการศึกษาวิ จยั เรื่อง “กระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์สินของบุคคลล้มละลาย”
วันพุธที่ 16 พฤศจิ กายน 2559 เวลา 09.00 – 13.30 น. ณ ห้อง Rajadamri II ชัน้ 14
โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ (The St. Regis Bangkok Hotel)
ผูเ้ สนอความเห็น
1. คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล
(อธิบดีกรมบังคับคดี)

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ให้ขอ้ เสนอแนะและความเห็นดังนี้
1.1 ประเด็นเรือ่ งการโยกย้ายและความต่อเนื่องของบุคลากรกรมบังคับคดี เป็ นปั ญหาสาคัญของกรมบังคับคดีตามทีผ่ วู้ จิ ยั ได้นาเสนอใน
รายงาน ถ้าการเพิม่ แรงจูงใจให้แก่บุคลากรของกรมบังคับคดีอาจช่วยส่งเสริมให้อตั ราการคงอยู่ของบุคลากรเพิม่ ขึน้ อยากให้ผวู้ จิ ยั
ศึกษาเพิม่ เติมว่าการให้แรงจูงใจตามที่ระบุในรายงานวิจยั ควรมีหลักเกณฑ์ และรายละเอียดอย่างไร หรืออาจศึกษาเพิ่มเติมว่ามี
หน่วยงานใดทีใ่ ห้แรงจูงใจดังกล่าว และกาหนดไว้อย่างไร
1.2 เรือ่ งค่าตอบแทนทีบ่ ุคลากรกรมบังคับคดีได้รบั เมื่อเปรียบเทียบกับ บุคลากรสาขานิตศิ าสตร์ในหน่ วยงานทางราชการอื่น ๆ ตามที่
ผูว้ จิ ยั ได้หยิบยก เป็ นอีกประเด็นทีอ่ าจส่งผลต่อการคงอยู่ของบุคลากรกรมบังคับคดี ประเด็นนี้อยากให้ผวู้ จิ ยั เพิม่ เติมรายละเอียด
เปรียบเทียบให้เห็นภาพเรื่องอัตราเงินเดือนของบุคลากรกรมบังคับคดีว่าน้อยกว่าของหน่ วยงานราชการอื่น ๆ อย่างไร และควร
ปรับเป็ นเท่าใดเพือ่ ช่วยลดปั ญหาการโยกย้ายงาน
1.3 เรื่องการจัดตัง้ กองสืบค้นทรัพย์สนิ ฯ เป็ นอีกเรื่องที่กรมบังคับคดี ได้ดาเนินการอยากให้เพิม่ เติมรายละเอียดว่าควรมีโครงสร้าง
องค์กรอย่างไร รวมทัง้ อานาจหน้าที่ บุคลากรและการกาหนดเรื่องอัตราเงินเดือนและแรงจูงใจที่ผู้วจิ ยั เสนอมาในรายงานจะเป็ น
ประโยชน์แก่กรมบังคับคดีเป็ นอย่างยิง่
1.4 เรือ่ งเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์เอกชน (Private Receiver) เป็ นอีกประเด็นทีอ่ ยากฝากคณะผูว้ จิ ยั ไว้แบบของประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ ได้ไป
ศึกษาตัวอย่างของประเทศญีป่ ่ นุ พบว่าเป็ นตัวอย่างทีน่ ่ าสนใจและผูว้ จิ ยั ได้กล่าวถึงไว้ในรายงานอยากให้ลองศึกษาดูว่าจะเป็ นไปได้
หรือไม่ทป่ี ระเทศไทยจะนาระบบดังกล่าวมาใช้ในการบังคับคดีลม้ ละลายในอนาคตต่อไป
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หมายเหตุ

2. ท่านกนก จุลมนต์
(ผูพ้ พิ ากษาศาลชัน้ ต้นประจาสานักประธานศาลฎีกา)

3. คุณวรพงษ์ สุธานนท์
(Partner) (Forensic, PwC, Thailand)

ได้อ่านรายงานวิจยั ทัง้ ฉบับและขอให้ขอ้ เสนอแนะต่องานวิจยั ดังต่อไปนี้
2.1 ในบทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการบังคับคดีลม้ ละลายผูว้ จิ ยั ได้อธิบายถึงเรือ่ งภูมหิ ลังอย่างละเอียดซึ่งอาจจะนอกประเด็นไป
บ้าง แต่เป็ นประโยชน์ต่องานวิจยั อยากให้ผวู้ จิ ยั เพิม่ เติมประเด็นเกีย่ วกับ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ทห่ี ยิบยกในบทที่ 2 โดยเฉพาะ
เรือ่ ง “โทษปรับ” ทีก่ ล่าวถึงว่ามีหลักการหรือแนวคิดอย่างไร และมีเหตุผลอย่างไรทีค่ วรปรับโทษปรับในกฎหมายล้มละลายเป็ น 8
เท่า
2.2 ในบทที่ 3 ประเด็นทีผ่ วู้ จิ ยั อาจเพิม่ เติมได้และเป็ นประโยชน์ ต่อการวิจยั คือเรื่องการรวบรวมทรัพย์สนิ ซึง่ ในทางปฏิบตั จิ ะเริม่ จากชุด
คาถาม (คาให้การของลูกหนี้) ที่ม ี 17 คาถาม ซึ่งอาจใส่ไปในงานวิจยั ว่าคาถามดังกล่าวมีความครอบคลุมแล้วหรือยัง หรืออาจ
ปรับปรุงให้ดไี ด้มากกว่านี้
2.3 ประเด็นเรือ่ งการโยกย้ายและความต่อเนื่องของบุคลากรกรมบังคับคดีเป็ นเรื่องทีเ่ ป็ นปั ญหาจริงซึง่ จากประสบการณ์พบว่าบุคลากร
กรมบังคับคดีมกี ารโยกย้ายหรือเปลีย่ นหน่ วยงานบ่อย อาทิ สอบแข่งขันได้เป็ นผูช้ ่วยผูพ้ พิ ากษาหรืออัยการผูช้ ่วยก็มจี านวนมาก
หรือไปทางานให้แก่หน่ วยงานราชการอื่น หรือบางท่านมีประสบการณ์มากถูกซื้อตัวไปอยู่ธนาคารออมสินก็ม ี ส่วนตัวแล้วยั งเคย
ทางานอยู่กรมบังคับคดีก่อนสอบได้เป็ นผูช้ ่วยผูพ้ พิ ากษาฯ และประเด็นเรือ่ งแรงจูงใจยังเป็ นปั ญหาสาคัญอีกข้อหนึ่งและผูว้ จิ ยั ได้
หยิบยกไว้ในบทที่ 3 ซึ่งผู้ปฏิบตั ิงานของกรมบังคับคดีนอกจากจะได้รบั ผลตอบแทนที่น้อยกว่าหน่ วยงานอื่น ๆ แล้วการปฏิบตั ิ
หน้าที่ยงั เสี่ยงที่จะโดนการดาเนินคดีอาญา (กรณีมาตรา 157) ซึ่งผู้ท่เี ข้ามาทาหน้าที่จะคอยระวังอยู่เสมอเพราะหากโดนดาเนิน
คดีอาญาแล้วก็จะไม่มสี ทิ ธิสอบผูช้ ่วยผูพ้ พิ ากษา ฯลฯ
ให้ขอ้ เสนอแนะและความเห็นดังนี้
3.1 การสืบค้นข้อมูลทรัพย์สนิ สามารถแบ่งวิธคี ดิ ได้เป็ น 2 ทางตามที่ผวู้ จิ ยั ได้นาเสนอไว้ คือ (1) ข้อมูลที่เป็ น Structured หรืออยู่ใน
ระบบและ (2) ข้อมูลทีเ่ ป็ น Unstructured หรืออยู่นอกระบบ
3.2 การแยกประเภทข้อมูลจะทาให้ง่ายต่ อการสืบค้นข้อ มูลที่ต้องการจะทราบซึ่งเมื่อได้แยกประเภทข้อมูลแล้ว จะทาการจัดลาดับ
ความสาคัญของข้อมูลว่าควรจะสืบค้นหรือตรวจสอบข้อมูลใดก่อน
3.3 การเข้าถึงหรือตรวจสอบข้อมูลจะใช้ Software เข้าไปตรวจสอบโดยโปรแกรม Software มีหลากหลายโปรแกรมและสามารถหาซื้อ
ได้ แต่อาจจะมีราคาทีค่ ่อยข้างแพง
3.4 วิธที ่ใี ช้คอื การ Dump Files เข้าไปตรวจสอบดู ข้อมูลซึ่งจะมีรายละเอียดและวิธปี ฏิบตั อิ ยู่ ข้อมูลที่สูญหายหรือถูกทาลายไปก่อน
หน้าก็มวี ธิ กี ขู้ อ้ มูลคืนมาได้
3.5 เคยเสนอแนะกรมบังคับคดีเรือ่ งการให้ตงั ้ หน่วย Forensic ทาหน้าทีน่ ้ีโดยเฉพาะเมือ่ หลายปี ทแ่ี ล้ว แต่ทางกรมบังคับคดีมไิ ด้มคี วาม
คืบหน้าอย่างใด
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ผู้ว ิจยั ได้ส อบถามความเห็น
ท่ า นกนกฯซึ่ ง ปั จจุ บ ั น เป็ น
ผู้ พ ิ พ ากษามีป ระสบการณ์
ด้ า น ก า ร วิ จั ย เกี่ ย ว กั บ
ก ฎ ห ม าย ล้ ม ล ะล าย ว่ ามี
ข้ อ เสน อ แน ะต่ อ งาน วิ จ ั ย
อย่างไร

ผู้ว ิจ ัย ได้ถ ามประเด็น คุ ณ วร
พ ง ษ์ ว่ า ใ น ก า ร สื บ ค้ น
ตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทาง PwC (Forensic) มีแนว
ปฏิบตั ทิ ส่ี ามารถเปิ ดเผยได้ม ี
ราย ละเอี ย ด แล ะขั ้น ต อ น
อย่างไรบ้าง
ผู้วจิ ยั ได้สรุปประเด็น ว่าแนว
ป ฏิ บ ั ติ แ ล ะวิ ธี ก ารใน การ
สืบ ค้น ข้อ มูล เป็ น เรื่อ งที่เป็ น
วิชาชีพและเป็ นความลับทาง
การค้าของ PwC

4. คุณเกียรติ ฟ้า เลาหะพรสวรรค์
(อดีตผูช้ ่วยรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี)

5. คุณศึกษา ครองสิ ทธิ เดช
(สานักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร)

6. พันตารวจเอกสุนทร อรุณนารา
(สานักงานตารวจแห่งชาติ)

ได้ให้ความเห็นดังนี้
4.1 รายงานวิจยั นี้กล่าวถึงเรือ่ ง “การรวบรวมและจัดการทรัพย์สนิ ของบุคคลล้มละลาย” ซึ่งครอบคลุมประเด็นปั ญหาดีแล้ว โดยเห็นว่า
ปั จจุบนั กรมบังคับคดีมปี ั ญหาเรือ่ งงานทีค่ า้ งอยู่จานวนมาก ความล่าช้าในการบังคับคดีเวลาติดต่อประสานงานกับทางกรมบังคับคดี
4.2 เรื่องความต่อเนื่องของบุ คลากรกรมบังคับคดีตามที่ผู้วจิ ยั ได้หยิบยก และผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ความเห็นเป็ นเรื่องทีช่ ดั เจนมาก
ทนายความทีบ่ ริษทั (ลูกน้อง) หลายคนเคยทางานทีก่ รมบังคับคดีแต่ภายหลังออกมาประกอบ อาชีพเป็ นทนายความอิสระเองบ้าง
หรือบ้างก็มาเป็ นที่ปรึกษาให้กบั บริษัท เพราะมีค่าตอบแทนที่สูงกว่า ตรงนี้น่าจะเป็ นปั ญหาสาคัญทีก่ รมบังคับคดีไม่มรี ะบบการ
ตอบแทนหรือแรงจูงใจทีจ่ ะให้บุคลากรกรมบังคับคดีคงอยู่
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการสืบและปราบปรามของกรมศุลกากร ดังนี้
5.1 การสืบค้น ข้อมูลของกรมศุลกากรเป็ น เรื่องการน าสิน ค้า (Goods) เข้ามาในราชอาณาจักร การสืบค้นจะตรวจสอบเบื้องต้นว่าผู้
นาเข้าสินค้าระบุมาในใบนาขนว่ามีสนิ ค้าอะไรบ้างทีน่ าเข้ามา และตรวจสอบโดยการ Tracking ในระบบทีก่ รมศุลกากรจัดเตรียมไว้
หากไม่ตรงตามทีส่ าแดงก็จะแจ้งให้ผนู้ าเข้าสินค้าทราบ หรือจับ ฯลฯ
5.2 ในส่ วนที่เกี่ยวกับค่ าตอบแทนหรือแรงจูงใจในการปฏิบตั ิห น้ าที่ของเจ้าหน้ าที่กรมศุ ลกากรจะมีห ลายลักษณะ ถ้ากล่ าวเฉพาะ
ภาพรวมสมัยก่อนแก้ไขกฎหมาย ผูป้ ฏิบตั หิ น้าที่จะได้รบั ส่วนแบ่งจากการปรับผูน้ าเข้าสินค้าที่สาแดงไม่ถูกต้องร้อยละ 30 ของ
มูลค่ าของค่ าปรับที่ปรับได้ ตัวอย่างเช่น ค่าปรับการนาเข้าสิน ค้าคือ 1,000,000 บาท ส่วนแบ่งที่จะได้รบั คือ 300,000 บาท ซึ่ง
ในทางปฏิบตั มิ ลู ค่าของค่าปรับมากกว่านี้หลายเท่า ปั จจุบนั ได้แก้ไขในเรือ่ งนี้ไปแล้วโดยกาหนดเกณฑ์ขนสู
ั ้ งสุดไว้

ให้ขอ้ เสนอแนะและความเห็นใน 2 ประเด็นสาคัญ ดังนี้
6.1 ประเด็น แรก เรื่อ ง การยักย้ายถ่ ายเททรัพ ย์ส ิน ของลูกหนี้ไ ปเป็ น ทรัพ ย์ส ิน ในลักษณะอื่น โดยยกตัว อย่ างกรณี เงิน ที่เรีย กว่า
“BITCOIN” ซึ่งกฎหมายไทยยังไม่รอบรอง แต่กฎหมายในต่างประเทศบางประเทศเช่นในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา มีการรับรองว่า
เป็ นเงินแล้ว กรณีน้ีหากกฎหมายไทยไม่ถอื ว่าเป็ นเงินกรณีทล่ี กู หนี้ยกั ย้ายถ่ายเททรัพย์สนิ ไปในลักษณะนัน้ ก็จะไม่สามารถติดตาม
ทวงคืนมาได้
6.2 ประเด็น ที่ ส อง เรื่อ ง การประสานงานกับ ทางกรมบังคับ คดี ซึ่ง โดยส่ ว นตัว ท าหน้ า ที่เป็ นเจ้าพนั ก งานตรวจคนเข้า เมือ ง
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ผู้ว ิจยั ได้ถ ามคุ ณ เกีย รติฟ้ าฯ
เกี่ย วกับประสบการณ์ ท่ผี ่ าน
มาเกี่ ย วกั บ การบั ง คั บ ค ดี
ล้มละลาย

ผู้ ว ิ จ ั ย ได้ ถ ามประเด็ น คุ ณ
ศึก ษาฯ เกี่ย วกับ การปฏิบ ัติ
ห น้ าที่ ข อ งก รม ศุ ล ก าก ร
เกี่ ย วกั บ การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล
หรือการตรวจสอบข้อมูลว่ามี
วิ ธี แ ล ะ แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ พ อ
เปิ ด เผยได้ว่ า มีร ายละเอีย ด
อย่างไร
ผู้ว ิจ ัย ถามประเด็น เพิ่ม เติ ม
เกี่ ย วกับ การให้ ร างวัล และ
ค่ า ต อ บ แ ท น ใ น ก า ร
ปราบปรามกรณีนาเข้าสินค้า
ไม่ถู ก ต้อ งของกรมศุ ล กากร
ว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไร
ผู้ ว ิจ ัย ได้ ส อบถามประเด็ น
พั น ต า ร ว จ เอ ก สุ น ท ร ฯ
เกีย่ วกับการประสานงานของ
สานักงานตารวจแห่งชาติกบั
กรมบังคับ คดีว่ามีค วามเห็น
อย่ า งไรที่เป็ นประโยชน์ ต่ อ

7. ผูอ้ านวยการนภดล สีตะปะดล
(ผูอ้ านวยการกองบังคับคดีลม้ ละลาย 1)

8. ผูอ้ านวยการเสกสรร สุขแสง
(ผูอ้ านวยการกองบังคับคดีลม้ ละลาย 2)

9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์
(รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

10. คุณจิ ตประสาน พยุงสุวรรณ
(สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปราม
ยาเสพติด)

(Immigration) มีกรณีทต่ี ้องประสานงานกับกรมบังคับคดี เรื่องการบันทึกข้อมูลบุคคลล้มละลายในฐานข้อมูลของ ตม. ปี ๆ หนึ่งมี
รายชือ่ บุคคลล้มละลายมาก (ประมาณ 20,000 ราย) การประสานงาน มีความล่าช้าอยู่บา้ ง ซึง่ จะส่งผลให้ลกู หนี้บางคนหนีออกนอก
ประเทศไปได้บา้ ง หรือบางกรณีทล่ี ูกหนี้หลุดพ้นจากความเป็ นคนล้มละลายแล้ว แต่การประสานงานระหว่างองค์กรเกิดความล่าช้า
(ซึง่ ใช้เวลาเป็ นเดือน) อาจส่งผลให้บุคคลดังกล่าวออกนอกประเทศไม่ได้ ปั ญหาพวกนี้อาจต้องมีการแก้ไข
ได้ให้ขอ้ เสนอแนะและความเห็นดังนี้
7.1 เรื่องการรวบรวมและจัดการทรัพย์สนิ ของบุค คลล้มละลายถ้าถามว่ากฎหมายให้อานาจดาเนินการหรือไม่ ถ้ าพิจารณาจากบท
กฎหมายล้มละลายแล้วจะเห็นว่าให้อานาจแก่เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ไว้อยู่แล้ว แต่
7.2 เรือ่ งปั ญหาการคงอยู่ของผูท้ ท่ี าหน้าทีเ่ กีย่ วกับการบังคับคดีลม้ ละลายเป็ นปั ญหาของกรมบังคับคดีเช่นกัน จากประสบการณ์อตั รา
การโยกย้ายของบุคลากรกรมบังคับคดีอยู่ในอัตราทีส่ งู มาก ซึง่ บุคลากรของกรมบังคับคดีมกี ารย้ายออกไปหน่วยงานอื่นเป็ นจานวน
มาก หรือมีการสอบแข่งขันไปดารงตาแหน่งทีอ่ ่นื ซึง่ ทาให้บุคลากรขาดความต่อเนื่องและความชานาญในงานอย่างมาก
7.3 การดาเนินงานของกรมบังคับคดีเกีย่ วกับการบังคับคดีลม้ ละลายไม่ใช่ไม่มคี ่าตอบแทนให้ผปู้ ฏิบตั หิ น้าที่ แต่มคี ่าตอบแทนทีเ่ รียกว่า
“ค่าป่ วยการ” ประมาณ 50 บาท
ได้เพิม่ เติมประเด็นเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ทผ่ี อู้ านวยการนภดลฯ กล่าวไว้ดงั นี้
8.1 การปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง จพท. ไม่ได้มแี ค่เรือ่ งค่าตอบแทน แต่ยงั มีปัญหาเรือ่ งการถูกดาเนินคดีอาญา โดยเฉพาะกรณีตามมาตรา 157
ซึ่งไม่ม ี จพท. ผูใ้ ดอยากถูกดาเนินคดีในกรณีน้ีเนื่องจากจะกระทบต่อความก้าวหน้า เช่น ไม่สามารถไปสอบแข่งขันเป็ นผูช้ ่วยผู้
พิพากษาได้ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง จพท. จึงทาอะไรมากไม่ค่อยได้ตามที่ ผอ. นภดลฯ เสนอมา
ได้เพิม่ เติมประเด็นของผูอ้ านวยการนภดลฯ ดังนี้
9.1 ก่อนเป็ นอาจารย์เคยทางานอยู่กรมบังคับคดี เคยทางานอยู่กบั ผอ.นภดลฯ ซึง่ จาได้ว่าค่าป่ วยการในตอนนัน้ ไม่ถงึ 50 บาท
9.2 ปั ญหาสาคัญของกรมบังคับคดีทส่ี ่งผลต่อการรวบรวมและจัดการทรัพย์สนิ ของบุคคลล้มละลายน่ าจะมีเหตุผลตามทีผ่ วู้ จิ ยั นาเสนอ
ได้แก่ (1) บุคลากรของกรมบังคับคดีมอี ตั ราการโยกย้ายงานไปอยู่ทอ่ี ่นื สูงมาก (ส่วนตัวก็เคยอยู่ทก่ี รมบังคับคดีมาก่อน) (2) ระบบ
และกระบวนการทีอ่ านวยความสะดวกไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอ และ (3) ประเด็นการตอบแทนหรือการให้แรงจูงใจทีต่ ่ามาก
ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้
8.2 การดาเนินงานและปฏิบตั หิ น้าที่ของ ป.ป.ส. จะมีหน่ วยปราบปรามที่ลงพื้นที่ในการจับกุม กฎหมายให้อานาจเจ้าหน้าทีไ่ ว้ชดั เจน
ซึง่ กรณีน้อี าจจะแตกต่างจากกรมบังคับคดี
8.3 ป.ป.ส. จะมีระบบฐานข้อมูลทีผ่ ปู้ ฏิบตั หิ น้าทีส่ ามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สนิ ของบุคคลได้เบือ้ งต้น
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การวิจยั บ้าง

ผูว้ จิ ยั ได้สอบถามตัวแทนจาก
ป.ป.ส. เกีย่ วกับประสบการณ์
การด าเนิ น งาน ที่ อ าจเป็ น
ประโยชน์ต่อการสืบค้นข้อมูล
ทรัพย์สนิ ของบุคคล

