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บทที่ 1 

บทน า 

  1. สภาพทั่วไปและเหตุผล 

  กฎหมายล้มละลายมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสิทธิและป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่
บรรดาเจ้าหนี้จากการกระท าของลูกหนี้ และในขณะเดียวกันก็เป็นการให้โอกาสแก่ลูกหนี้ที่จะด าเนินการสะสาง
หนี้สินเพื่อเริ่มต้นชีวิตทางการเงินอีกครั้ง นอกจากนี้วัตถุประสงค์ที่ส าคัญของกฎหมายล้มละลาย คือ การแก้ไขและ
เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการลงทุนที่ผิดพลาด โดยการน าเงินและทรัพย์สินที่ใช้ไปในการลงทุนกลับคืน  
สู่ระบบเศรษฐกิจเพ่ือให้เกิดการหมุนเวียนของทรัพยากรทางเศรษฐกิจไปอยู่ในมือของผู้ที่มีความสามารถใน  
การพัฒนาและใช้ให้เกิดประโยชน์ดีกว่าผู้ล้มละลาย ท าให้เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้อย่างเท่าเทียมกันและรวดเร็วกว่า
การไปบังคับคดีแพ่งเอง หรือได้รับทรัพย์สินที่เหลือคืนจากการลงทุนที่ผิดพลาดและน าไปลงทุนครั้งใหม่ ดังนั้น 
กรมบังคับคดใีนฐานะผู้มีหน้าที่ด าเนินการบังคับคดีล้มละลายจึงเป็นหน่วยงานหลักที่ต้องด าเนินการปรับปรุงระบบ
การบังคับใช้กฎหมายล้มละลายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลาย 

  ในกระบวนการรวบรวมทรัพย์สินของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั้น มีกระบวนการขายทอดตลาด 
ขายทรัพย์สินโดยวิธีอ่ืน กระบวนการในการติดตามทรัพย์สิน การวิจัยโครงการนี้จะด าเนินการศึกษาถึงสัดส่วน  
ที่เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้ทั้งเจ้าหนี้มีประกันได้รับช าระหนี้จากทรัพย์หลักประกันและเจ้าหนี้อ่ืน ได้รับช าระหนี้ 
จากการรวบรวมทรัพย์สินทุกประเภทในคดีล้มละลาย และศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสัดส่วนในการได้รับช าระหนี้
ซึ่งจะท าให้ทราบถึงอัตราร้อยละที่เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้เปรียบเทียบกับจ านวนหนี้ที่ศาลอนุญาตให้ได้รับช าระหนี้
และทราบถึงสาเหตุที่ท าให้เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้จ านวนมากหรือน้อย ประเภทของทรัพย์สินที่รวบรวมได้และมีการแบ่ง
ให้แก่เจ้าหนี้ สัดส่วนที่เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้คดีล้มละลายจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่บ่งชี้ถึงความสัมฤทธิ์ผลของการบริหาร
จัดการคด ี

  การจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ซึ่งจัดท าโดย
ธนาคารโลกมีกรมบังคับคดี เป็นหน่วยงานที่ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ที่  10 การแก้ไขปัญหา 
การล้มละลาย (Resolving Insolvency) โดยมีตัวชี้วัด 3 ประการ คือ ระยะเวลาในการบังคับคดีล้มละลาย 
ค่าใช้จ่าย และอัตราการได้รับช าระหนี้คืน ซึ่งตัวชี้วัดสุดท้ายนี้ยังไม่มีผลการวิจัยหรือจัดเก็บข้อมูลที่เป็นทางการ 
ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสัดส่วนในการได้รับช าระหนี้ และศึกษา
หลักเกณฑ์ในการจัดอันดับของธนาคารโลก แนวทางการบังคับคดีล้มละลายของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเคยได้รับ  
การจัดอันดับเป็นที่ 1 ในการแก้ไขปัญหาคดีล้มละลาย เพ่ือน ามาก าหนดทิศทางในการปรับปรุงการด าเนินการ
บังคับคดีของกรมบังคับคดีต่อไป 

  2. ประเด็นการวิจัยและกรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย 
  ประเด็นการวิจัยเป็นการศึกษาสัดส่วนที่เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้และปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนที่เจ้าหนี้
ได้รับช าระหนี้ในคดีล้มละลายของประเทศไทยซึ่งมีผลต่อการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ  
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(Ease of Doing Business) ด้านการแก้ไขปัญหาการล้มละลาย (Resolving Insolvency) โดยธนาคารโลก  
ซึ่งจะท าการศึกษาเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการคดีของต่างประเทศ 

  กรอบแนวคิดการวิจัยมีดังนี้ 
  1. การบังคับคดีล้มละลายจะต้องด าเนินการโดยรวดเร็วและคุ้มครองสิทธิของบรรดาเจ้าหนี้ 
อย่างเท่าเทียมกัน (pari passu) และเป็นการให้โอกาสแก่ลูกหนี้ที่จะด าเนินการสะสางหนี้สินเพ่ือเริ่มต้นชีวิต 
ทางการเงิน (fresh start) 

   2. สัดส่วนที่เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้ในคดีล้มละลายขึ้นอยู่กับทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
รวบรวมได้ และอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนๆ เช่น จ านวนและประเภทเจ้าหนี้ ประเภทของทรัพย์ที่รวบรวมได้ 

  3.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  3.1 เพ่ือศึกษาสัดส่วนที่เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้และปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนที่เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้ 
ในการบังคับคดีล้มละลายของประเทศไทย 

   3.2 เพ่ือศึกษาหลักเกณฑ์การจัดอันดับ ด้านการแก้ไขปัญหาการล้มละลาย (Resolving Insolvency) 
โดยธนาคารโลก 

   3.3 เพ่ือศึกษาแนวทางการบังคับคดีล้มละลาย การบริหารจัดการคดีของประเทศญี่ปุ่น 

  4.  ขอบเขตการวิจัย 
  การวิจัยนี้มีขอบเขตการวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิจัยเอกสาร คือ รายงานการจัดอันดับความยากง่าย
ในการท าธุรกิจซึ่งจัดท าโดยธนาคารโลก กฎหมายและแนวปฏิบัติในการบังคับคดีล้มละลายของประเทศญี่ปุ่น
โดยเฉพาะด้านการรวบรวมและแบ่งทรัพย์สินให้เจ้ าหนี้ นอกจากนี้จะมีการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วน 
ที่เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้จากส านวนคดีล้มละลายที่มีการแบ่งทรัพย์สินครั้งที่สุดในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
ถึง พ.ศ.2559 โดยการเก็บข้อมูลตามแบบส ารวจข้อมูลส านวนบังคับคดีล้มละลาย 

  5. วิธีการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ 
  5.1 ตั้งสมมติฐานปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนในการได้รับช าระหนี้ 
  5.2 สร้างแบบส ารวจข้อมูลส านวนการบังคับคดีล้มละลาย 
  5.3 เก็บข้อมูลส านวนบังคับคดีล้มละลายที่อยู่ในความครอบครองของกรมบังคับคดี 
  5.4 รวบรวมแบบส ารวจที่เก็บข้อมูลจากส านวนบังคับคดีล้มละลายที่มี การแบ่งทรัพย์สิน 
ครั้งที่สุด ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559  
  5.5 ศึกษารายงานและหลักเกณฑ์ในการจัดอันดับด้านการแก้ไขปัญหาการล้มละลาย (Resolving 
Insolvency) โดยธนาคารโลก 
  5.6 ศึกษาแนวทางการบังคับคดีล้มละลาย และการบริหารจัดการคดีของประเทศญี่ปุ่น 
  5.7 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า 
  5.8 จัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือให้เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น 
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  6. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
  การศึกษาวิจัยถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อสัดส่วนที่เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้ในคดีล้มละลายจะเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงการบังคับคดีล้มละลายของกรมบังคับคดีให้ดียิ่งขึ้น จะส่งผลให้ช่วยดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ 
จนเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของต่างประเทศ  

  7. ภาพรวมของรายงานการวิจัย  
  การวิจัยนี้ศึกษาถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อสัดส่วนในการได้รับช าระหนี้ของเจ้าหนี้ โดยส ารวจ
ข้อมูลในบัญชีแบ่งทรัพย์สินแก่เจ้าหนี้ทั้งเจ้าหนี้มีประกันและไม่มีประกัน บัญชีแบ่งทรัพย์สินครั้งที่สุดปิดคดี และข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยตามสมมติฐานด้วยแบบส ารวจแล้วน าข้อมูลไปศึกษาเปรียบเทียบกับแนวทางการบังคับคดีของประเทศญี่ปุ่น 
  สมมติฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อสัดส่วนที่เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้ คือ  
  (1) ทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รวบรวมได้ 
  (2) จ านวนและประเภทเจ้าหนี้ 
  (3) การให้ความร่วมมือในการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้และเจ้าหนี้ 

  8.  นิยามศัพท์ 
  8.1 ส านวนบังคับคดีล้มละลายที่มีการแบ่งเงินให้เจ้าหนี้ หมายถึง  ส านวนบังคับคดีล้มละลาย  
ของศาลล้มละลายกลางที่มีการท าบัญชีแบ่งทรัพย์สินครั้งที่สุดให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 
  8.2 สัดส่วนที่ เจ้ าหนี้ ได้รับช าระหนี้  หมายถึง ส ัดส ่วนร ้อยละที ่เ จ ้าหนี ้ได ้ร ับช า ระหนี้ 
ในคดีล้มละลายเปรียบกับจ านวนหนี้ที่ศาลสั่งให้เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้ 
  8.3 เจ้าหนี้มีประกัน หมายถึง เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในทางจ านอง จ าน า หรือ
สิทธิยึดหน่วง หรือเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิที่บังคับได้ท านองเดียวกับผู้รับจ าน า 
  8.4 เจ้าหนี้ไม่มีประกัน หมายถึง เจ้าหนี้อ่ืนในคดีล้มละลายที่ไม่ใช่เจ้าหนี้มีประกัน 
  8.5 ธนาคารหรือสถาบันการเงิน หมายถึง นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการรับฝากเงินและ  
ให้หมายความรวมถึง บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บรรษัทประกันสินเชื่อต่างๆด้วย 
  8.6 นิติบุคคล หมายถึง นิติบุคคลอ่ืนๆที่ไม่ใช่ธนาคารหรือสถาบันการเงิน เช่น บริษัทลิสซิ่ง 
บริษัทบัตรเครดิตต่างๆ บริษัทประกันภัย เป็นต้น 
  8.7 เงินที่รวบรวมได้ หมายถึง เงินที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รวบรวมได้จากการยึด อายัด หรือ
จ าหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ ซึ่งเป็นเงินที่รวบรวมได้ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
  8.8 เงินได้น าส่ง หมายถึง เงินที่ลูกหนี้ช าระตามค าขอประนอมหนี้  เงินที่ลูกหนี้น ามาวาง  
เต็มจ านวน  เงินที่ได้มาจากการอายัดเงินเดือนรายได้และเงินฝากของลูกหนี้ 
  8.9 เงินสุทธิที่แบ่งแก่บรรดาเจ้าหนี้ หมายถึง เงินที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จ่ายให้แก่เจ้าหนี้
ภายหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ว 
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บทที่ 2 

กฎหมายล้มละลายของประเทศไทย 

  1. ภาพรวมกฎหมายล้มละลายของประเทศไทย 
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 เป็นกฎหมายที่น ามาใช้บังคับในคดีล้มละลาย  

ในประเทศไทย ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขมาโดยตลอดเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันกฎหมาย
ล้มละลายที่ได้ท าการปรับปรุงแก้ไขฉบับล่าสุด คือ พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 

2. การเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย 
ลูกหนี้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลสามารถ 

ถูกเจ้าหนี้ฟ้องให้ล้มละลายได้ ซึ่งกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยได้ก าหนดวิธีการที่ขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย 
ไว้ดังนี้ 

(1) เจ้าหนี้ไม่มีประกันฟ้องให้ลูกหนี้ล้มละลาย ซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 เจ้าหนี้สามารถฟ้องให้ลูกหนี้ให้ล้มละลายได้ต่อเมื่อลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ในกรณี
ลูกหนี้เป็นบุคคลธรรมดาเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคนเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท  
ในกรณีลูกหนี้เป็นนิติบุคคลเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคนเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าสองล้านบาท
และหนี้นั้นอาจก าหนดจ านวนได้โดยแน่นอนไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงก าหนดช าระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม 
  (2) เจ้าหนี้มีประกันฟ้องให้ลูกหนี้ล้มละลาย ซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 เจ้าหนี้สามารถฟ้องให้ลูกหนี้ให้ล้มละลายได้ต่อเมื่อเข้าเง่ือนไขตามมาตรา 9 และมิได้
เป็นผู้ต้องห้ามมิให้บังคับการช าระหนี้เอาแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้เกินกว่าตัวทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน และกล่าว  
ในฟ้องว่า ถ้าลูกหนี้ล้มละลายแล้ว จะยอมสละหลักประกันเพ่ือประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย หรือตีราคา
หลักประกันมาในฟ้องซึ่งเมื่อหักกับจ านวนหนี้ของตนแล้ว เงินยังขาดอยู่ส าหรับลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา  
เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท หรือลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าสองล้านบาท 
  (3) เจ้าหนี้ ฟ้องขอให้จัดการทรัพย์มรดกของลูกหนี้ที่ตาย ซึ่ งได้บัญญัติไว้ในมาตรา 82  
แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 เจ้าหนี้อาจฟ้องขอให้จัดการทรัพย์มรดกของลูกหนี้ได้แต่ต้องยื่น
ค าฟ้องต่อศาลภายในก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกหนี้ตาย 
  (4) ผู้ช าระบัญชีร้องขอให้นิติบุคคลล้มละลาย ซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ผู้ช าระบัญชีของนิติบุคคลนั้น ๆ อาจยื่นค าร้องขอต่อศาลขอให้สั่งให้นิติบุคคลนั้น
ล้มละลายได้ ถ้าปรากฏว่าเงินลงทุนหรือเงินค่าหุ้นได้ใช้เสร็จหมดแล้วสินทรัพย์ก็ยังไม่พอกับหนี้สิน 
  (5) เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขอให้หุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิด
ล้มละลายตามห้างหุ้นส่วนสามัญ ซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 
  อย่างไรก็ตาม กฎหมายล้มละลายของประเทศไทยไม่อนุญาตให้ลูกหนี้ร้องขอให้ตัวเองล้มละลายได้ 
แต่ลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลสามารถร้องขอให้ตนเองฟ้ืนฟูกิจการได้ 

   

 



5 
 

   

  3. ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 
  เมื่อศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วศาลจะแจ้งค าสั่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ 
เพ่ือด าเนินการโฆษณาค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในราชกิจจานุเบกษา และหนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่าหนึ่งฉบับ
หรือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะอ่ืนใดแทนตามที่อธิบดีกรมบังคับคดีประกาศก าหนด ในค าโฆษณานั้นให้แสดง
การขอให้ล้มละลาย วันที่ศาลมีค าสั่ง ชื่อ ต าบลที่อยู่ และอาชีพของลูกหนี้รวมทั้งแจ้งก าหนดเวลาให้เจ้าหนี้
ทั้งหลายเสนอค าขอรับช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด้วย 

  4. เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายไทยเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ สังกัดกรมบังคับคดี เมื่อศาลมี
ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
  (1) จัดการและจ าหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ หรือกระท าการที่จ าเป็นเพ่ือให้กิจการของลูกหนี้  
ที่ค้างอยู่เสร็จสิ้นไป 
  (2) เก็บรวบรวมและรับเงิน หรือทรัพย์สินซึ่งจะตกได้แก่ลูกหนี้ หรือซึ่งลูกหนี้มีสิทธิจะได้รับ  
จากผู้อื่น 
       (3)   ประนีประนอมยอมความ หรือฟ้องร้อง หรือต่อสู้คดีใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ 

  5. การขอรับช าระหนี้ 
  เมื่อศาลล้มละลายกลางมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เจ้าหนี้ทุกรายต้องมายื่นค าขอรับช าระหนี้  
ในคดีล้มละลายภายในระยะเวลา 2 เดือนนับแต่วันที่โฆษณาค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด แต่หากเป็นเจ้าหนี้ที่อยู่
ต่างประเทศ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะขยายก าหนดเวลาให้อีกไม่เกินสองเดือน ในกรณีที่เจ้าหนี้ไม่ได้ยื่นค าขอ 
รับช าระหนี้ภายในก าหนดเวลา ให้เจ้าหนี้ท าค าร้องยื่นต่อศาลว่าเจ้าหนี้ประสงค์จะยื่นค าขอรับช าระหนี้ และแสดง
ถึงเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจยื่นค าขอรับช าระหนี้ได้ทันภายในก าหนดเวลา หากศาลเห็นว่ากรณีเป็นเหตุสุดวิสัย  
และมีเหตุสมควรที่จะให้เจ้าหนี้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ ให้ศาลมีค าสั่งอนุญาตให้เจ้าหนี้รายนั้นยื่นค าขอรับช าระหนี้  
ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด 

  ส าหรับเจ้าหนี้มีประกันย่อมมีสิทธิเหนือทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันซึ่งลูกหนี้ได้ให้ไว้ก่อน 
ถูกพิทักษ์ทรัพย์โดยไม่ต้องขอรับช าระหนี้แต่ต้องยอมให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตรวจดูทรัพย์สินนั้น บรรดา
เจ้าหนี้ในคดีล้มละลายมีหน้าที่ต้องสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้และมาแจ้งต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เพ่ือรวบรวม
เข้ากองทรัพย์สินน ามาแบ่งให้กับบรรดาเจ้าหนี้ในคดีล้มละลายต่อไป 

  เมื่อครบก าหนดระยะเวลายื่นค าขอรับช าระหนี้แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะนัดตรวจ 
ค าขอรับช าระหนี้ โดยบรรดาเจ้าหนี้และลูกหนี้สามารถโต้แย้งค าขอรับช าระหนี้ได้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะท า
การพิจารณาและมีค าสั่งค าขอรับช าระหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอ านาจออกหมายเรียกเจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือ
บุคคลใดมาสอบสวน หรือส่งเอกสารเพ่ือประกอบค าขอรับช าระหนี้ได้และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะท าค าสั่ง  
ในค าขอรับช าระหนี้ว่าให้เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้เต็มจ านวน ให้ได้รับช าระหนี้บางส่วน หรือให้ยกค าขอรับช าระหนี้  
ผู้มีส่วนได้เสียอาจยื่นค าร้องคัดค้านค าสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต่อศาลได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ทราบค าสั่ง
ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และศาลจะด าเนินการไต่สวนค าร้องต่อไป 
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  6. สถานะของบุคคลล้มละลาย  
  เมื่อศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ลูกหนี้ยังไม่อยู่ในสถานะเป็นบุคคลล้มละลาย ลูกหนี้
สามารถยื่นค าขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายและหากที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติยอมรับค าขอประนอมหนี้และศาลมี
ค าสั่งเห็นชอบกับค าขอประนอมหนี้ลูกหนี้ก็จะมีอ านาจในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของตนเอง แต่หากลูกหนี้
ไม่ยื่นค าขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายหรือยื่นค าขอประนอมหนี้แต่ที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติไม่ยอมรับค าขอประนอมหนี้
ก่อนล้มละลาย ศาลจะมีค าพิพากษาให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลาย  
  ภายหลังศาลมีค าพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายแล้ว ลูกหนี้สามารถยื่นค าขอประนอมหนี้ 
หลังล้มละลาย และหากที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติยอมรับค าขอประนอมหนี้และศาลมีค าสั่งเห็นชอบกับค าขอประนอมหนี้
ภายหลังล้มละลาย ลูกหนี้ก็จะไม่อยู่ในสถานะเป็นบุคคลล้มละลาย  

  7. การรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ 
  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหน้าที่รวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้เพ่ือน ามาแบ่งให้กับบรรดาเจ้าหนี้
ในคดีล้มละลาย ทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สามารถรวบรวมได้มีดังนี้ 
  (1) ทรัพย์สินของลูกหนี้ที่มีอยู่ในเวลาเริ่มต้นแห่งการล้มละลายรวมถึงทรัพย์สินที่ได้มาภายหลัง
เวลาเริ่มต้นแห่งการล้มละลายจนถึงเวลาปลดจากล้มละลาย ซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 
  (2) ทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ได้มาจากการเพิกถอนการโอน ซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา 113 – 115 
แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สามารถร้องขอเพิกถอนการโอน
ทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
       (2.1) ลูกหนี้ท านิติกรรมโอนทรัพย์สินให้แก่บุคคลภายนอกที่เข้าลักษณะเป็นการฉ้อฉล 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือ เป็นนิติกรรมที่ลูกหนี้ท าขึ้นก่อนที่จะถูกฟ้องล้มละลายจนถึง  
ก่อนวันที่ศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดโดยที่ลูกหนี้รู้อยู่ว่าจะเป็นการท าให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
สามารถท าค าร้องขอให้ศาลเพิกถอนการฉ้อฉลได้ แต่อย่างไรก็ดีการเพิกถอนดังกล่าวห้ามมิให้ขอเมื่อพ้นหนึ่งปี 
นับแต่เวลาที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รู้ต้นเหตุเป็นมูลให้เพิกถอน หรือพ้นสิบปีนับแต่ได้ท านิติกรรมนั้น  
ทั้งนีต้ามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 
       (2.2) นิติกรรมที่ขอเพิกถอนการฉ้อฉลตามมาตรา 113 เกิดขึ้นภายในระยะเวลาหนึ่งปี 
ก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลังนั้น หรือเป็นการท าให้โดยเสน่หาหรือเป็นการที่ลูกหนี้ได้รับค่าตอบแทน
น้อยเกินสมควร ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการกระท าที่ลูกหนี้และผู้ที่ได้ลาภงอกแต่การนั้นรู้อยู่ว่าเป็นทาง 
ให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สามารถท าค าร้องขอให้ศาลเพิกถอนการโอนได้ ทั้งนี้ตามมาตรา 
114 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 
       (2.3) การโอนทรัพย์สินหรือการกระท าใด ๆ ซึ่งลูกหนี้ได้กระท าหรือยินยอมให้กระท า 
ในระหว่างระยะเวลาสามเดือนก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลังนั้น โดยมุ่งหมายให้เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใด
ได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อ่ืน ถ้าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีค าขอโดยท าเป็นค าร้อง ศาลมีอ านาจสั่งเพิกถอนการโอนหรือ
การกระท านั้นได้ ถ้าเจ้าหนี้ผู้ ได้เปรียบเป็นบุคคลภายในของลูกหนี้ ศาลมีอ านาจสั่งเพิกถอนการโอนหรือ 
การกระท าที่ได้กระท าขึ้นในระหว่างระยะเวลาหนึ่งปีก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลังนั้น  ทั้งนี้ตามมาตรา 
115 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 
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  (3) เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีค าขอ ศาลมีอ านาจบังคับให้บุคคลที่รับว่าเป็นหนี้ลูกหนี้หรือ
รับว่ามีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครองช าระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สินแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน
ก าหนดเวลาตามที่ศาลเห็นสมควร ถ้าไม่ปฏิบัติตามค าบังคับ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจมีค าขอให้ศาล 
ออกหมายบังคับคดีเสมือนหนึ่งว่าบุคคลนั้นเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษา ทั้งนี้ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 
  (4) ในกรณีที่ลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้องให้บุคคลภายนอกช าระเงินหรือส่งมอบทรัพย์ สินแก่ลูกหนี้  
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะด าเนินการทวงหนี้แทนลูกหนี้โดยจะท าหนังสือไปยังบุคคลนั้นให้ช าระเงินหรือส่งมอบ
ทรัพย์สินตามจ านวนที่ได้แจ้งไป ทั้งนี้ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 
  (5) ในกรณีที่ลูกหนี้มีรายได้จากการประกอบอาชีพ ถ้าลูกหนี้เป็นข้าราชการ เมื่อศาลได้มีค าสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีสิทธิรับเงินเดือน บ าเหน็จ บ านาญ  เบี้ยหวัด หรือเงินในท านอง
เดียวกันนี้ของลูกหนี้จากเจ้าหน้าที่เพ่ือรวบรวมแบ่งให้แก่เจ้าหนี้ได้แต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องจ่ายค่าเลี้ยงชีพ
ลูกหนี้และครอบครัวตามสมควรแก่ฐานานุรูป ซึ่งการอายัดนี้ให้ใช้บังคับในกรณีที่ลูกหนี้มีสิทธิได้รับเงินจากบุคคล
หรือองค์การอื่นที่มิใช่รัฐบาลด้วย ทั้งนี้ตามมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 

  8. การจ าหน่ายทรัพย์สิน 
  ทรัพย์สินซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รวบรวมได้มา เมื่อลูกหนี้ล้มละลายแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
จะท าการขายทอดตลาดเพ่ือน าเงินมาแบ่งให้กับบรรดาเจ้าหนี้ แต่หากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็นว่าควรท า 
การขายโดยวิธีอ่ืนนอกจากการขายทอดตลาดต้องได้รับความเห็นชอบของกรรมการเจ้าหนี้ เว้นแต่ทรัพย์สิน 
ที่เป็นของเสียง่ายหรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนกับค่าของทรัพย์สินนั้น  ทั้งนี้ตามมาตรา 
123 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 

  9. การแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 
  เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้แล้ว เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์จะด าเนินการแบ่งเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ ดังนี้ 
  (1) กรณีทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดได้เป็นทรัพย์หลักประกันของเจ้าหนี้  เงินที่ได้จากการ 
ขายทอดตลาดจะหักไว้เป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ส่วนที่เหลือจะจ่ายให้กับเจ้าหนี้มีประกันรายนั้นภายใน
วงเงินบุริมสิทธิ แต่หากมีเงินเหลือจากการจ่ายให้กับเจ้าหนี้มีประกันก็จะน าเงินดังกล่าวมาแบ่งให้กับบรรดาเจ้าหนี้
ในคดีล้มละลายต่อไป 
  (2) กรณีทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดได้เป็นทรัพย์ไม่มีประกัน เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด 
จะหักไว้เป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ส่วนที่เหลือจะน ามาแบ่งให้กับบรรดาเจ้าหนี้ในคดีล้มละลายตามสัดส่วน  
ที่เจ้าหนี้ในคดีล้มละลายได้ยื่นขอรับช าระหนี้ 

  ในการแบ่งทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ในคดีล้มละลายนั้น กฎหมายล้มละลายได้ก าหนดให้ช าระ
ค่าใช้จ่ายและหนี้สินตามล าดับตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ดังนี้ 
  (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการมรดกของลูกหนี้ 
  (2) ค่าใช้จ่ายของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ 
  (3) ค่าปลงศพลูกหนี้ตามสมควรแก่ฐานานุรูป 
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  (4) ค่าธรรมเนียมในการรวบรวมทรัพย์สินตามมาตรา 179 (4) 
  (5) ค่าธรรมเนียมของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์และค่าทนายความตามที่ศาล หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ก าหนด 
  (6) ค่าภาษีอากรที่ถึงก าหนดช าระภายในหกเดือนก่อนมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ และเงินที่ลูกจ้าง  
มีสิทธิได้รับก่อนมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เพ่ือการงานที่ได้ท าให้ลูกหนี้ซึ่งเป็นนายจ้างตามมาตรา 257 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์และตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
  (7) หนี้อื่นๆ 
  ในกรณีที่มีเงินไม่พอช าระเต็มจ านวนหนี้ในล าดับใดให้เจ้าหนี้ในล าดับนั้นได้รับเฉลี่ยตามส่วน 

  10. การปิดคดี 

  เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้แบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้ครั้งที่สุด หรือเมื่อลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สิน 
จะให้แบ่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะท ารายงานแสดงกิจการและบัญชีรับจ่ายในคดีล้มละลายยื่นต่อศาล  
เพ่ือขอให้ศาลมีค าสั่งปิดคดี ค าสั่งปิดคดีไม่ได้ท าให้คดีล้มละลายสิ้นสุด และไม่ท าให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
หลุดพ้นจากหน้าที่ต่างๆตามที่กฎหมายก าหนดไว้และหากต่อมาปรากฏว่าได้มีการสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้  
ได้เพ่ิมเติมซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ลูกหนี้มีมาก่อนที่จะถูกฟ้องหรือร้องขอให้ล้มละลายจนถึงวันที่ลูกหนี้ได้รับการปลด
จากล้มละลาย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สามารถขอให้ศาลเปิดคดีต่อไปได้ ทั้งนี้ตามมาตรา 133 – 134   
แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 
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บทที่ 3 

รายงานผลการวิจัยสัดส่วนที่เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้ในคดีล้มละลาย 

  1. สัดส่วนการได้รับช าระหนี้ 
  เนื่องจากกฎหมายล้มละลายมีวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ คือ การรวบรวมทรัพย์สินเพ่ือน ามา
แบ่งช าระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลาย การที่ศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เพ่ือไม่ให้ลูกหนี้ไปกระท าการใดๆ
อันเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเองอีกต่อไป และให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ามามีอ านาจในการจัดกิจกา รและ
ทรัพย์สินแทนลูกหนี้ โดยการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ที่มีอยู่ตั้งแต่เวลาที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือ  
ที่ ได้มาระหว่างการล้มละลายเ พ่ือน ามาแบ่ งช าระหนี้ ให้แก่ เจ้ าหนี้ที่ ได้ยื่ นค าขอรับช าระหนี้ เข้ ามา  
ในคดีล้มละลายซึ่งวัตถุประสงค์ของการบังคับคดีล้มละลาย คือ การบังคับคดีต้องด าเนินไปโดยเร็ว และบรรดา
เจ้าหนี้ต่างได้รับช าระหนี้ในสัดส่วนที่เท่ากัน  

  การศึกษาสัดส่วนที่เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้และปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อสัดส่วนของการได้รับ 
ช าระหนี้ของบรรดาเจ้าหนี้ในคดีล้มละลาย โดยพิจารณาส านวนคดีที่ได้มีการแบ่งทรัพย์สิ นครั้งที่สุดและปิดคดี 
ในช่วงปีงบประมาณ 2555 – 2559 ด้วยผลการสรุปการส ารวจข้อเท็จจริง ดังนี้ 

  ตาราง 1.1  สัดส่วนการได้รับช าระหนี้ 

ปี 
งบประมาณ 

จ านวนคด ี
(คดี) 

จ านวนหนี้ท่ีมี
สิทธิไดร้ับช าระ  

(ล้านบาท) 

จ านวนหนี้ท่ีมี
สิทธิไดร้ับช าระ

เฉลี่ยต่อคดี  
(ล้านบาท) 

เงินท่ีรวบรวมได ้

ทั้งหมด 
(ล้านบาท) 

อัตราการ
ได้รับช าระ

หนี ้

ส่วนของ
เจ้าหนี้มี
ประกัน 

(ล้านบาท) 

ส่วนของ
เจ้าหนี้
สามัญ  

(ล้านบาท) 
2555 90 7,605.79 84.51 47.46 0.62% 45.28 2.17 
2556 93 2,080.87 22.37 337.34 16.21% 331.56 5.78 
2557 130 1,223.58 9.41 53.70 4.39% 53.66 0.04 
2558 183 4,784.23 26.14 220.69 4.61% 126.13 94.57 
2559 118 2,291.47 19.42 228.80 9.98% 227.72 1.08 
รวม 614 17,985.94 29.29 887.99 4.94% 784.35 103.65 

เฉลี่ยต่อป ี 122.8 3,597.19 29.29 177.60 4.94% 156.87 20.73 
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กราฟแสดงร้อยละของจ านวนหนี้ที่เจ้าหนี้ได้รับช าระ ปี 2555 – 2559 

 

  ตาราง 1.2 สัดส่วนเงินที่รวบรวมได้ของเจ้าหนี้แต่ละประเภท 

ปี 
งบประมาณ 

จ านวนหนี้ท่ีมีสิทธิ
ได้รับช าระ  
(ล้านบาท) 

 เงินท่ีรวบรวมได ้ 

ทั้งหมด 
(ล้านบาท) 

ส่วนของ
เจ้าหนี้มี
ประกัน  

(ล้านบาท) 

อัตราเงินท่ี
รวบรวมได ้

ส่วนของเจ้าหนี ้
มีประกัน 

ส่วนของ
เจ้าหนี้สามัญ 
(ล้านบาท) 

อัตราเงินท่ี
รวบรวมได ้

ส่วนของเจ้าหนี้
สามัญ 

2555 7,605.79 47.46 45.28 95.41% 2.17 4.57% 
2556 2,080.87 337.34 331.56 98.29% 5.78 1.71% 
2557 1,223.58 53.70 53.66 99.93% 0.04 0.07% 
2558 4,784.23 220.69 126.13 57.15% 94.57 42.85% 
2559 2,291.47 228.80 227.72 99.53% 1.08 0.47% 
รวม 17,985.94 887.99 784.35 88.33% 103.65 11.67% 

เฉลี่ยต่อป ี 3,597.19 177.60 156.87 88.33% 20.73 11.67% 
 

  จากข้อมูลที่ท าการส ารวจในช่วงระยะเวลา 5 ปีงบประมาณพบว่าปีงบประมาณ 2556 เป็นปีที่
เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้ในอัตราสูงที่สุดคือร้อยละ 16.21 สูงกว่าอัตราเฉลี่ยที่ร้อยละ 4.94 ถึง 3.28 เท่า ทั้งยังเป็น
ปีงบประมาณท่ีรวบรวมเงินได้มากที่สุด เป็นเงินจ านวน 337.34 ล้านบาท โดยเป็นเงินที่รวบรวมได้ส่วนของเจ้าหนี้
มีประกันจ านวน 331.56 ล้านบาท และเงินส่วนของเจ้าหนี้สามัญ 5.78 ล้านบาท ขณะที่ในปีงบประมาณ 2555 
เป็นปีที่แบ่งทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ได้น้อยท่ีสุดเพียงร้อยละ 0.62 แม้ว่าปีดังกล่าวจะมีจ านวนหนี้ที่มีสิทธิได้รับช าระ
สูงที่สุดเป็นเงินจ านวน 7,605.79 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจ านวนหนี้ที่มีสิทธิได้รับช าระเฉลี่ยจ านวน 3,597.19 ล้านบาท 
ส่วนปีงบประมาณ 2557 และปี 2558 มีอัตราที่เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้ใกล้เคียงกัน 

เฉลี่ย [VALUE] 
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  เงินที่น ามาแบ่งให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหมดเป็นเงินที่แบ่งให้กับเจ้าหนี้มีประกันถึง 784.35 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 88.33 ของเงินที่น ามาแบ่งตลอดระยะเวลา 5 ปีงบประมาณจ านวน 887.99 ล้านบาท ขณะที่เจ้าหนี้สามัญ
ได้รับเงินส่วนแบ่งจ านวน 103.64 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.67 ของเงินจ านวนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เงินส่วนแบ่ง
ของเจ้าหนี้สามัญจ านวน 103.64 ล้านบาทเป็นเงินที่รวบรวมได้ที่น ามาแบ่งทรัพย์สินในปีงบประมาณ 2558  
เกือบทั้งหมด กล่าวคือเป็นเงินจ านวน 94.57 ล้านบาท หรือร้อยละ 91.23 ของเงินที่แบ่งให้กับเจ้าหนี้สามัญตลอด 
5 ปีงบประมาณ นับเป็นปีงบประมาณเดียวที่เจ้าหนี้สามัญได้รับเงินส่วนแบ่งในอัตราที่สูงถึงเกือบครึ่งของเงิน  
ที่น ามาแบ่งทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น ขณะที่ในปีงบประมาณอ่ืน ๆ เจ้าหนี้มีประกันล้วนมีสัดส่วนในเงินที่รวบรวม
ได้ที่น ามาแบ่งเกินร้อยละ 95 ทั้งสิ้น ปีที่มีอัตราการได้รับช าระหนี้สูงสุดอันดับที่ 1 และ 2 คือปีงบประมาณ 2556 
และ 2559 ล้วนเป็นปีที่มีเงินที่รวบรวมได้ส่วนของเจ้าหนี้มีประกันสูงที่สุดสองอันดับแรกเช่นกัน 

  สาเหตุที่ในช่วงปีงบประมาณ 2556 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556)  
มีสัดส่วนการได้รับช าระหนี้ของบรรดาเจ้าหนี้มากกว่าช่วงปีงบประมาณอ่ืนที่ท าการส ารวจ สืบเนื่องจาก  
กรมบังคับคดีออกค าสั่งกรมบังคับคดีที่ 81/2554 และที่ 501/2554 โดยให้เจ้าหนี้มีประกันที่ยื่นค าขอรับช าระหนี้
ตามมาตรา 96 (2) และมาตรา 96(3) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งอยู่ระหว่างการบังคับคดี
เอากับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันในคดีแพ่งหรือศาลในคดีแพ่งที่ได้ออกหมายบังคับคดีไว้แล้ว แต่ยังไม่มีการบังคับ
เอากับทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันในคดีแพ่งไปด าเนินการบังคับคดีเอากับทรัพย์หลักประกันในคดีแพ่งต่อไป  
และหากมีเงินเหลือจากการช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้มีประกันจึงส่งเข้ากองทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ท าให้เมื่อ  
ขายทอดตลาดทรัพย์หลักประกันในคดีแพ่งได้แล้ว เจ้าหนี้มีประกันสามารถได้รับช าระหนี้จากทรัพย์หลักประกัน  
ในคดีแพ่งได้ก่อนโดยมิต้องส่งเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์หลักประกันเข้ามาจัดท าบัญชีรับ – จ่าย  
และจ่ายเงินในคดีล้มละลายจึงเป็นการลดขั้นตอนในการบังคับคดี ส่งผลให้ในปีงบประมาณ 2556 ซึ่งเป็นช่วงแรก
ภายหลังจากมีการออกค าสั่งกรมบังคับดีที่ 81/2554 และที่ 501/2554 คดีล้มละลายในหลายๆคดีสามารถส่งท า
บัญชีแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลายได้รวดเร็วขึ้น จึงมีสัดส่วนการได้รับช าระหนี้ของบรรดาเจ้าหนี้มากข้ึน 

  นอกจากนี้ การที่ในช่วงปีงบประมาณ 2556 เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้ในสัดส่วนที่มากกว่าปีงบประมาณอ่ืน 
อาจต้องพิจารณาถึงปัจจัยด้านทรัพย์สินที่สามารถรวบรวมได้ โดยหากเป็นทรัพย์สินที่เป็นตัวเงิน เช่น เงินอายัดต่างๆ 
ซึ่งไม่ต้องรอการขายทรัพย์ เมื่อศาลมีค าสั่งถึงที่สุดให้เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้แล้ว  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
ย่อมส่งท าบัญชีรับ – จ่าย เพ่ือแบ่งทรัพย์สินให้กับบรรดาเจ้าหนี้ได้ทันที จึงอาจเป็นปัจจัยที่ท าให้ในช่วงดังกล่าว
เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้ในสัดส่วนที่มากขึ้นได้ 
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  2. สัดส่วนเงินที่รวบรวมได้ (จ าแนกตามประเภททรัพย์สิน) 

  ตาราง 2 สัดส่วนเงินที่รวบรวมได้ จ าแนกตามประเภททรัพย์สิน 

ปี 
งบประมาณ 

รวม ที่ดินว่างเปล่า 
ที่ดินพร้อมสิ่ง

ปลูกสร้าง 
ห้องชุด เคร่ืองจักร เงินได้น าส่ง อื่นๆ 

ล้าน
บาท 

% 
ล้าน
บาท 

% 
ล้าน
บาท 

% 
ล้าน
บาท 

% 
ล้าน
บาท 

% 
ล้าน
บาท 

% 
ล้าน
บาท 

% 

2555 47.46 100.00 7.40 15.59 5.67 11.95 0.06 0.12 - - 27.76 58.50 6.57 13.84 

2556 337.34 100.00 16.44 4.87 0.78 0.23 - - 5.05 1.50 311.43 92.32 3.64 1.08 

2557 53.70 100.00 5.78 10.76 2.03 3.78 - - - - 40.67 75.73 5.22 9.72 

2558 220.69 100.00 11.11 5.04 101.69 46.08 0.43 0.19 - - 104.42 47.31 3.05 1.38 

2559 228.80 100.00 154.00 67.31 3.41 1.49 1.43 0.63 - - 56.27 24.59 13.68 5.98 

รวม 887.99 100.00 194.74 21.93 113.58 12.79 1.91 0.22 5.05 0.57 540.56 60.87 32.16 3.62 

เฉลี่ยต่อป ี 177.60 100.00 38.95 21.93 22.72 12.79 0.38 0.22 1.01 0.57 108.11 60.87 6.43 3.62 

 

แผนภูมิแสดงสัดส่วนเงินที่รวบรวมได้ทั้งหมดตั้งแต่ ปี 2555 - 2559 จ าแนกตามประเภททรัพย์สิน 

 

   

21.93 

12.79 

0.22 

0.57 

60.87 

3.62 

ที่ดินว่างเปล่า 
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
ห้องชุด 
เครื่องจักร 
เงินได้น าส่ง 
อื่นๆ 
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  ส านวนคดีล้มละลายที่รวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ จ าแนกตามประเภททรัพย์สิน ได้แก่ ที่ดิน 
ว่างเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด เครื่องจักร เงินได้น าส่ง และทรัพย์สินอ่ืนๆ จากการรวบรวมข้อมูล
ปรากฏว่ามีมูลค่าทรัพย์สินจ าแนกตามประเภทที่รวบรวมได้มากน้อยตามล าดับ ดังนี้ 
  1. เงินได้น าส่งรวบรวมได้ร้อยละ 60.87 
  2. ที่ดินว่างเปล่ารวบรวมได้ร้อยละ 21.93 
  3. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรวบรวมได้ร้อยละ 12.79 
  4. ทรัพย์สินอื่นๆ รวบรวมได้ร้อยละ 3.62 
  5. เครื่องจักรรวบรวมได้ร้อยละ 0.57 
  6. ห้องชุดรวบรวมได้ร้อยละ 0.22 

  การด าเนินการบังคับคดีกับทรัพย์สินของลูกหนี้ที่รวบรวมได้ส่วนใหญ่เป็นเงินได้น าส่งประเภทต่างๆ
ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งอายัดไป เช่น เงินเดือนหรือรายได้จากการประกอบอาชีพของลูกหนี้ เงินฝาก  
ในสถาบันการเงิน หรือเงินที่ลูกหนี้ช าระหนี้ตามค าขอประนอมหนี้ ส าหรับทรัพย์สินอ่ืนๆ ได้แก่ เงินที่ได้ 
จากการขายสังหาริมทรัพย์ หรือหุ้น 

  จะเห็นได้ว่า การรวบรวมทรัพย์สินประเภทที่ดินว่างเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด 
เครื่องจักร มีการรวบรวมได้น้อยกว่าเงินได้น าส่ง เนื่องจากลูกหนี้ใช้ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นหลักประกันในทางจ าน า 
จ านอง ไว้กับเจ้าหนี้ เมื่อเจ้าหนี้มีประกันฟ้องร้องบังคับคดีกับทรัพย์หลักประกันเป็นคดีแพ่งแล้ว เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพยจ์ะแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการบังคับเอากับทรัพย์หลักประกันในคดีแพ่งและจ่ายเงินให้กับ
เจ้าหนี้มีประกันจนครบหนี้ตามวงเงินบุริมสิทธิ หากมีเงินเหลือจึงจะให้ส่งเข้ามาในคดีล้มละลาย ตามค าสั่ง 
กรมบังคับคดี ที่ 501/2554 ท าให้การบังคับคดีกับทรัพย์สินประเภทดังกล่าวในคดีล้มละลายมีสัดส่วนน้อยลง 

  ด้วยสาเหตุข้างต้น เงินที่รวบรวมได้จากทรัพย์สินประเภทที่ดินว่างเปล่า หรือ ที่ดิ นพร้อม 
สิ่งปลูกสร้างจึงอยู่ในปริมาณค่อนข้างต่ า อย่างไรก็ตาม ในระยะสองปีหลังของการส ารวจ เงินที่รวบรวมได้  
จากทรัพย์ประเภทที่ดินนับว่ามีปริมาณสูงขึ้นกว่าช่วงสามปีแรกมาก กรณีดังกล่าวอาจเป็นผลจากมูลค่าของที่ดิน  
ที่เพ่ิมขึ้น  โดยกรมธนารักษ์มีการปรับราคาประเมินที่ดินท าให้เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดสูงเกินกว่ามูลหนี้
จ านอง จนมีเงินเหลือเข้ากองทรัพย์สินของลูกหนี้เพ่ิมขึ้นตามล าดับ ประกอบกับกรมบังคับคดีได้ผลักดัน  
การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการขายทอดตลาดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น  
มีการจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์ในคดีล้มละลาย เป็นต้น ท าให้เงินที่รวบรวมได้จากทรัพย์สินประเภท
ดังกล่าวมีสัดส่วนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญในช่วงปีหลังของการส ารวจ ส่วนในปีงบประมาณ 2556 ซึ่งเจ้าหนี้ได้รับ
ส่วนแบ่งมากที่สุด โดยเงินที่น ามาแบ่งเป็นทรัพย์สินประเภทเงินได้น าส่งเกือบทั้ งสิ้น กล่าวคือ คิดเป็นร้อยละ 
92.32 ของประเภททรัพย์สินทั้งหมดที่รวบรวมได้ 
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  3. สัดส่วนเงินที่รวบรวมได้ (จ าแนกตามประเภทกองทรัพย์สินของลูกหนี้) 

  ตาราง 3  สัดส่วนเงินที่รวบรวมได้ จ าแนกตามประเภทกองทรัพย์สินของลูกหนี้ 

ปี 
งบประมาณ 

เงินที่
รวบรวม

ได้
ทั้งหมด 

กองทรัพย์สิน 

บุคคล
ธรรมดา 

% 
นิติ

บุคคล 
% 

บุคคล
ธรรมดา 
และนิติ
บุคคล 

% 

ไม่
สามารถ
จ าแนก

ได้ 

% 

2555 47.46 40.83 86.04 6.20 13.07 - - 0.42 0.89 

2556 337.34 30.96 9.18 295.36 87.56 0.01 .. 11.00 3.26 

2557 53.70 43.36 80.75 9.74 18.14 - - 0.59 1.11 

2558 220.69 69.04 31.28 129.94 58.88 0.94 0.43 20.77 9.41 

2559 228.80 41.49 18.13 186.33 81.44 - - 0.99 0.43 

รวม 887.99 225.69 25.42 627.58 70.67 0.96 0.11 33.78 3.80 

เฉลี่ยต่อป ี 177.60 45.14 25.42 125.52 70.67 0.19 0.11 6.76 3.80 

 แผนภูมิแสดงสัดส่วนเงินที่รวบรวมได้ จ าแนกตามประเภทกองทรัพย์สินของลูกหนี้ ปี 2555 - 2559 

 

86.04 

9.18 

80.75 

31.28 
18.13 

25.42 

13.07 

87.56 

18.14 

58.88 81.44 70.67 

0.43 

0.11 

0.89 3.26 1.11 9.41 0.43 3.8 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2555 2556 2557 2558 2559 รวม 

ไม่ตอบ 

บุคคลธรรมดา
และนิติบุคคล 
นิติบุคคล 

บุคคลธรรมดา 



15 
 

  เมื่อพิจารณาจากประเภทของลูกหนี้  โดยแบ่งประเภทของลูกหนี้ เป็นบุคคลธรรมดา   
นิติบุคคล  บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนั้น พบว่ามีกรณีที่ไม่สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นกองทรัพย์สินของลูกหนี้  
ในประเภทใดด้วยซึ่งมีการน าสัดส่วนดังกล่าวมาร่วมพิจารณาในสัดส่วนของเงินที่รวบรวมได้  

  เมื่อพิจารณาในยอดรวมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 - 2559 สัดส่วนของเงินที่รวบรวมได้ 
จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ประเภทนิติบุคคลจะมีสัดส่วนมากที่สุดในอัตราร้อยละ 70.67 รองลงมาจะเป็น 
เงินที่รวบรวมได้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ประเภทบุคคลธรรมดาในอัตราร้อยละ 25.42 แต่หากพิจารณา 
เป็นรายปี พบว่าในปีงบประมาณ 2555 และ 2557 สัดส่วนของเงินที่รวบรวมได้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้
ประเภทบุคคลธรรมดาจะมีสัดส่วนมากที่สุดในอัตราร้อยละ 86.04 และร้อยละ 80.75 ตามล าดับ ซึ่งทั้งสองปี 
สัดส่วนของเงินที่รวบรวมได้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ประเภทบุคคลธรรมดามากกว่าเงินที่รวบรวมได้จาก  
กองทรัพย์สินของลูกหนี้ประเภทนิติบุคคล ส่วนเงินที่รวบรวมได้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ประเภทบุคคลธรรมดา
และนิติบุคคลมีอัตราส่วนเพียงเล็กน้อย 

  เมื่อพิจารณาตาราง 1.1 และตาราง 3 ประกอบกัน จะพบว่าในปีงบประมาณ 2556 และ 2559 
ซึ่งมีอัตราการได้รับช าระหนี้ในอัตราที่สูง ต่างเป็นปีที่รวบรวมเงินได้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคล  
ในจ านวนและสัดส่วนที่สูงเกินร้อยละ 80 ของจ านวนเงินที่รวบรวมได้ทั้งหมดในปีนั้น ๆ  จึงอาจเป็นข้ อบ่งชี้ว่า
อัตราการได้รับช าระหนี้และเงินท่ีรวบรวมได้จากลูกหนี้ประเภทนิติบุคคลมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกัน  
  

  4. สัดส่วนเงินที่แบ่ง จ าแนกตามสถานะบุคคลของเจ้าหนี้ 

  ตารางท่ี 4 สัดส่วนเงินที่แบ่ง จ าแนกตามสถานะบุคคลของเจ้าหนี้  

ปี 
งบประมาณ 

ร้อยละ 
ของจ านวนหนี้ที่แบ่ง 

สถานะบุคคลของเจ้าหนี้ 

บุคคลธรรมดา 
(ร้อยละ) 

ธนาคาร/สถาบัน
การเงิน 
(ร้อยละ) 

นิติบุคคล 
(ร้อยละ) 

2555 100.00 4.11 83.18 12.71 

2556 100.00 15.83 62.57 21.59 

2557 100.00 6.51 66.33 27.16 

2558 100.00 1.39 47.26 51.35 

2559 100.00 0.20 19.70 80.10 

รวม 100.00 4.50 44.02 51.49 

เฉลี่ยต่อป ี 100.00 4.50 44.02 51.49 
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  แผนภูมิแสดงสัดส่วนเงินที่แบ่ง จ าแนกตามสถานะบุคคลของเจ้าหนี้ ปี 2555 - 2559 

 

  ส าหรับสัดส่วนเงินที่แบ่งในคดี เมื่อมีการจ าแนกสัดส่วนของทรัพย์สินที่รวบรวมได้ใน 
คดีล้มละลาย โดยใช้สถานะบุคคลของเจ้าหนี้ซึ่งยื่นค าขอรับช าระหนี้พบว่า ตลอดช่วงระยะเวลา 5 ปีที่เก็บข้อมูล 
เจ้าหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลได้รับเงินส่วนแบ่งในคดีเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 51.49 ส่วนเจ้าหนี้ 
ซึ่งเป็นธนาคารหรือสถาบันการเงินได้รับเงินส่วนแบ่งในคดีเป็นล าดับรองลงมา โดยเฉลี่ยคิดเป็นอัตราร้อยละ 44.02  
ต่อปีงบประมาณ ในขณะที่เจ้าหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ในคดีล้มละลายได้รับเงิน  
ส่วนแบ่งในคดีโดยเฉลี่ยเพียงอัตราร้อยละ 4.50 ต่อปีงบประมาณ ซึ่งน้อยกว่า 10 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับ 
ส่วนแบ่งที่เจ้าหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลหรือธนาคารหรือสถาบันการเงินได้รับ 

  เมื่อพิจารณาเป็นรายปีงบประมาณพบว่า ในปีงบประมาณ 2555 เจ้าหนี้ซึ่งเป็นธนาคารหรือ
สถาบันการเงินได้รับเงินที่แบ่งในคดีมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.18 ซึ่งมากกว่าสัดส่วนเงินที่แบ่งให้แก่
เจ้าหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลซึ่งได้รับส่วนแบ่งร้อยละ 12.71  ในปีนั้นกว่า 6.5 เท่า 

  แต่ในปีงบประมาณต่อมา เจ้าหนี้ซึ่งเป็นธนาคารหรือสถาบันการเงินกลับได้รับส่วนแบ่งเงินในคดี
ลดลง กล่าวคือ เจ้าหนี้ประเภทธนาคารหรือสถาบันการเงินได้รับส่วนแบ่งอัตราร้อยละ 62.57 ในปีงบประมาณ 
2556 และลดลงไปทีอั่ตราร้อยละ 19.70 ในปีงบประมาณ 2559 ในขณะที่เจ้าหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลได้รับสัดส่วนเงิน
ที่แบ่งในคดีเพ่ิมมากข้ึนทุกปีโดยได้รับส่วนแบ่งอัตราร้อยละ 21.59 ในปีงบประมาณ 2556 และเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 
80.10 ในปีงบประมาณ 2559  

  ส าหรับสัดส่วนเงินส่วนแบ่งของเจ้าหนี้ประเภทบุคคลธรรมดานั้นไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน เจ้าหนี้
ประเภทบุคคลธรรมดาได้รับส่วนแบ่งในอัตราต่ าที่สุดในบรรดาเจ้าหนี้ทั้งสามประเภทตลอดห้าปีของการเก็บข้อมูล 
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อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าในปีงบประมาณ 2556 ซึ่งมีการรวบรวมเงินเพ่ือน ามาแบ่งทรัพย์สินมากที่สุดตลอดจน
เป็นปีที่เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้ในอัตราสูงที่สุด ก็เป็นปีที่เจ้าหนี้ประเภทบุคคลธรรมดามีสัดส่วนในเงินส่วนแบ่งสูงกว่า
ปีอื่น ๆ อย่างมีนัยส าคัญ 

  การที่เจ้าหนี้ประเภทบุคคลธรรมดาได้รับส่วนแบ่งในอัตราที่ต่ ากว่าเจ้าหนี้ประเภทอ่ืนอาจมี
สาเหตุมาจากการที่บุคคลธรรมดาไม่ได้เป็นแหล่งเงินทุนหลักในการกู้ยืม จ านวนหนี้ที่ยื่นขอรับช าระหนี้จึงมีจ านวน 
น้อยกว่าเจ้าหนี้ประเภทสถาบันการเงิน หนี้ของผู้ล้มละลายส่วนมากจึงเป็นหนี้โดยท าสัญญากู้ยืมหรือเกิดจาก  
ข้อพิพาทกับเจ้าหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคล หรือธนาคารหรือสถาบันการเงิน  

  สัดส่วนเงินส่วนแบ่งของเจ้าหนี้ประเภทธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ลดลงนั้นมีความเป็นไปได้ว่า
ธนาคารหรือสถาบันการเงินมีการบริหารจัดการการปล่อยสินเชื่อที่ดีขึ้น ท าให้เกิดหนี้เสียน้อยลงอย่างต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ตามสัดส่วนที่น้อยลงนี้ก็เป็นผลจากการที่หนี้ของเจ้าหนี้ประเภทนี้โดยมากเป็นหนี้มีประกัน อาจมีการใช้
มาตรการตามค าสั่งกรมบังคับคดีที่ 501/2554 ให้เจ้าหนี้ไปรับเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์ในคดีแพ่ง  
เป็นเหตุให้สัดส่วนเงินที่แบ่งในคดีล้มละลายในช่วงหลังน้อยลง การจัดหาแหล่งเงินทุนนอกเหนือไปจากธนาคาร
และสถาบันการเงิน ตลอดจนการลงทุนในธุรกิจอ่ืน ๆ อาจส่งผลให้เจ้าหนี้นิติบุคคลที่ได้รับส่วนแบ่งในสัดส่วน 
ที่สูงขึ้นในระยะหลัง 

  5. จ านวนคดีและสัดส่วนการได้รับช าระหนี้ของเจ้าหนี้ 
  ตาราง 5 จ านวนคดีและสัดส่วนการได้รับช าระหนี้ของเจ้าหนี้ จ าแนกตามระยะเวลาตั้งแต่ 
 พิทักษ์ทรัพยเ์ด็ดขาดจนถึงคดีเสร็จแบ่งครั้งที่สุด 

ปี
งบ 
ปร
ะม
าณ 

จ านวน
เงินที่

รวบรว
มได้ 

ระยะเวลาตั้งแต่พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด –  แบ่งคร้ังที่สุดปิดคดี 

ต่ ากว่า 3 ปี 3 ปี – ต่ ากว่า 5 ปี 5 ปี – ต่ ากว่า 10 ปี ต้ังแต่ 10 ปีขึ้นไป 

เงินที่รวบรวมได้ จ านวน
คดี 

เงินที่รวบรวมได้ จ านวน
คดี 

เงินที่รวบรวมได้ จ านวน
คดี 

เงินที่รวบรวมได้ จ านวน
คดี 

ล้าน
บาท 

ร้อยละ ล้าน
บาท 

ร้อยละ ล้าน
บาท 

ร้อยละ ล้าน
บาท 

ร้อยละ 

2555 47.46 4.49 9.46 14 23.60 49.73 38 19.37 40.81 38 - - - 

2556 337.34 256.59 76.06 9 15.77 4.67 33 48.84 14.48 45 16.14 4.78 6 

2557 53.70 5.76 10.73 14 26.96 50.21 57 16.50 30.72 55 4.48 8.34 4 

2558 220.69 19.77 8.96 21 24.70 11.19 63 168.94 76.55 86 7.28 3.30 13 

2559 228.80 15.46 6.76 15 9.59 4.19 32 18.73 8.18 62 185.02 80.87 9 

รวม 887.99 302.08 34.02 73 100.62 11.33 223 272.37 30.67 286 212.92 23.98 32 

เฉลี่ย
ต่อป ี

177.60 60.42 34.02 15 20.12 11.33 45 54.47 30.67 57 42.58 23.98 6 
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  แผนภูมิแสดงสัดส่วนการได้รับช าระหนี้ของเจ้าหนี้ จ าแนกตามระยะเวลาตั้งแต่พิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาดจนถึงคดีเสร็จแบ่งครั้งที่สุด ปี 2555 - 2559 

 

  ส าหรับช่วงเวลาในการรวบรวมทรัพย์สินตั้งแต่วันพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดถึงวันที่มีการท าบัญชี 
แบ่งครั้งที่สุดปิดคดี ช่วงเวลาที่มีการรวบรวมทรัพย์สินได้มากที่สุด คือ ช่วงเวลาต่ ากว่า 3 ปี กล่าวคือ  
มีการรวบรวมเงินได้เฉลี่ยร้อยละ 34.02 ทั้งนี้การใช้เวลาในการรวบรวมทรัพย์สินนานขึ้นนี้มิได้มี ผลท าให้ 
การรวบรวมเงินได้มากขึ้นแต่อย่างใด โดยเห็นได้จากช่วงเวลาในการรวบรวมทรัพย์ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มีเงินได้เฉลี่ย
ร้อยละ 23.98 เท่านั้น ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะส่งท าบัญชีได้นั้น นอกจากต้องพิจารณาจาก
จ านวนเงินที่รวบรวมได้เพียงพอที่จะแบ่งแล้วยังต้องพิจารณาถึงค าสั่งให้ได้รับช าระหนี้จะต้องถึงที่สุดด้วย  
ในบางครั้งช่วงเวลาตั้งแต่ศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดถึงวันที่ท าบัญชีแบ่งครั้งที่สุดเพ่ือปิดคดีจะใช้เวลานาน
เนื่องจากมีการโต้แย้งสิทธิการได้รับช าระหนี้ชั้นศาล เมื่อพิจารณาถึงจ านวนคดีที่มีการท าบัญชีแบ่งครั้งที่สุดปิดคดี
แล้วส่วนใหญ่จะส่งท าบัญชีได้ในช่วง 5 ปี – ต่ ากว่า 10 ปี กล่าวคือ มีการท าบัญชีในช่วงเวลาดังกล่าว 286 คดี  
และมีส่วนน้อยเท่านั้น คือ 32 คดีที่ส่งท าบัญชีเกิน 10 ปี เมื่อพิจารณาจ านวนคดีร่วมด้วย พบว่าจากคดีทั้งหมดที่มี
การเก็บข้อมูลจ านวน 614 คดี กว่าร้อยละ 80 ใช้เวลาด าเนินการตั้งแต่พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดจนแบ่งทรัพย์สิน  
ครั้งที่สุดปิดคดี โดยใช้เวลาระหว่าง 3 ถึง 5 ปี จ านวน 223 คดี หรือร้อยละ 36.32 และระหว่าง 5 ถึง 10 ปี 
จ านวน 286 คดี หรือร้อยละ 46.58  
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ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 

5 ปี – ต ากว่า 10 ปี 

3 ปี – ต่ ากว่า 5 ปี 

ต่ ากว่า 3 ปี 
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  6. การให้ความร่วมมือของเจ้าหนี้และลูกหนี้ 

  ตาราง 6.1 การให้ความร่วมมือของเจ้าหนี้และลูกหนี้ 

ปีงบ 
ประมาณ 

 
การให้
ความ
ร่วมมือ 

 

จ านวน
คดี 

หนี้น้อยกว่า 5 ล้าน หนี้ตั้งแต่ 5 ล้าน – 50 ล้าน หนี้มากกว่า 50 ล้าน 

จ านวน
คดี 

ลูกหนีม้า
สอบสวน 

เจ้าหนี้
ไปไต่
สวน 

จ านวน
คดี 

ลูกหนีม้า
สอบสวน 

เจ้าหนี้
ไปไต่
สวน 

 

จ านวน
คดี 

ลูกหนีม้า
สอบสวน 

เจ้าหนี้
ไปไต่
สวน 

2555 90 54 46 1 31 23 1 5 4 - 

2556 93 63 53 1 23 17 - 7 6 1 

2557 130 87 77 3 36 22 - 7 4 1 

2558 183 119 104 6 54 39 3 10 8 1 

2559 118 87 67 2 27 22 1 4 4 1 

รวม 614 410 347 13 171 123 5 33 26 4 

 

  ตาราง 6.2 การให้ความร่วมมือของเจ้าหนี้และลูกหนี้ (เพิ่มเติม) 

จ านวนหนี้ 
 จ านวนคดี

ตัวอย่าง (คดี)  

ลูกหนี้มา
สอบสวน 

(คดี) 

ลูกหนี้มา 
สอบสวน 

(%) 

เจ้าหนี้ไป     
ไต่สวน 
(คดี) 

เจ้าหนี้ไป       
ไต่สวน 
(%) 

หนี้น้อยกว่า 5 ล้าน          410  
                 
347  

 
84.63%       13  

 
3.17% 

หนี้ตั้งแต่ 5 ล้าน - 50 
ล้าน          171  

                 
123  

 
71.93%         5  

 
2.92% 

หนี้มากกว่า 50 ล้าน            33  
                     
26  

 
78.79%         4  

 
12.12% 

รวม           614  
               
496  

 
80.78%         22  

 
 3.58% 
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แผนภูมิแสดงสัดส่วนการให้ความร่วมมือของลูกหนี้และเจ้าหนี้ต่อจ านวนหนี้แต่ละช่วง 

 

 

  จากตารางพบว่า จ านวนคดีทั้งสิ้น 614 คดี ส่วนใหญ่เป็นคดีที่มีหนี้น้อยกว่า 5 ล้านบาท จ านวน 
410 คดี รองลงมาเป็นคดีที่มีหนี้ตั้งแต่ 5 ล้าน – 50 ล้านบาท จ านวน 171 คดี และคดีที่มีหนี้มากกว่า 50 ล้านบาท  
มีจ านวนน้อยที่สุดคือ 33 คดี  

  เมื่อพิจารณาสัดส่วนการให้ความร่วมมือของลูกหนี้และเจ้าหนี้ จะพบว่า จากจ านวนคดีทั้งสิ้น  
614 คดี มีลูกหนี้ที่ให้ความร่วมมือมาพบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพ่ือให้การสอบสวนกิจการและทรัพย์สินสูงถึ ง
ร้อยละ 80.78 (ลูกหนี้มาให้การสอบสวนกิจการและทรัพย์สินทั้งสิ้น 496 ราย) ในขณะที่เจ้าหนี้ที่ให้ความร่วมมือ  
มาไต่สวนมีจ านวนไม่ถึงร้อยละ 5.00 (เจ้าหนี้มาไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผยทั้งสิ้น 22 ราย) และเมื่อจ าแนกตาม
จ านวนหนี้พบว่า ลูกหนี้ที่มีจ านวนหนี้น้อยให้ความร่ วมมือมากที่สุด ในขณะที่ เจ้าหนี้ที่มีจ านวนหนี้สูง 
ให้ความร่วมมือมาไต่สวนมากกว่าเจ้าหนี้ที่มีจ านวนหนี้น้อย  

   ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าจ านวนทุนทรัพย์ของคดีมีผลต่อการมาหรือไม่มาให้การสอบสวนกิจการและ
ทรัพย์สินของลูกหนี้น้อยมาก แต่มีผลต่อการมาไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผยที่ศาลล้มละลายกลางของเจ้าหนี้ 
                                                  

 
  

 

84.63% 

3.17% 

71.93% 

2.92% 

78.79% 

12.12% 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%
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หนี้ตั้งแต่ 5 ล้าน - 50 ล้าน 

หนี้มากกว่า 50 ล้าน 
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บทที่ 4 

การพัฒนาระบบการรวบรวมทรัพย์สินในคดีล้มละลายของกรมบังคับคดี 

  การบังคับคดีล้มละลายเป็นภารกิจหลักของกรมบังคับคดีประกอบกับคดีล้มละลายมีจ านวน 
มากขึ้นในทุกปี  ดังนั้น กรมบังคับคดีจึงได้มีการพัฒนาระบบการรวบรวมทรัพย์สินในคดีล้มละลายในหลายๆด้าน 
เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ในการบังคับคดีล้มละลาย ดังต่อไปนี้ 

  1. การปรับปรุงกฎหมายล้มละลายให้มีประสิทธิภาพ 
 ในคดีล้มละลายปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้การบังคับคับคดีล้มละลายมีความสะดวก รวดเร็ว คือการมี
กฎหมายล้มละลายที่มีประสิทธิภาพ กรมบังคับคดีจึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาอย่างต่อเนื่อง 
ได้แก่ พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559      
การฟ้ืนฟูกิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561 
ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาล้มละลายมีความสะดวกและง่ายขึ้น กล่าวคือ พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 8)  พ.ศ. 2558 
ได้มีการลดขั้นตอน โดยกฎหมายให้อ านาจแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการพิจารณาค าขอรับช าระหนี้ และมี
การเปิดโอกาสให้มีการฟื้นฟูกิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นครั้งแรก พระราชบัญญัติ
ล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดเรื่องการฟ้ืนฟูกิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และได้
น าหลักเกณฑ์สากล คือ การไม่สามารถช าระหนี้มาใช้แทนการใช้หลักเกณฑ์การมีหนี้สินล้นพ้นตัว และ
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดมาตรการในการรวบรวมและติดตามทรัพย์สิน  
ของลูกหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และลดขั้นตอนของกระบวนการที่ไม่จ าเป็น ซึ่งจะส่งผลให้อัตราการได้รับ
ช าระหนี้ของเจ้าหนี้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น 

 2. การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 
 ปัจจุบันการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในหลายๆด้าน ซึ่งรวมถึง 
การน ามาใช้ในการบริหารจัดการคดีล้มละลายและการติดตามทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย กรมบังคับคดี 
จึงได้น าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ดังนี้ 
 (1) มีการน าระบบเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลายทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยหากหน่วยงานที่ท าการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลายตรวจสอบพบว่ามีทรัพย์สินของ
ลูกหนี้จะน าส่งให้กรมบังคับคดีทันที 
 (2) กรมบังคับคดีได้ท าการเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน (Linkage Center) และหน่วยงานของรัฐ ตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 
 (3) จัดท าระบบคดีล้มละลาย (E-Insolvency Case Management System) เพ่ือน ามาใช้ 
ในการท างานในส านวนกลาง ส านวนกิจการและทรัพย์สิน และเงินในคดี 
 (4) จัดท าระบบจ่ายส านวนคดีล้มละลายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Random) โดยระบบงาน
คดีล้มละลายจะจ่ายส านวนกลางให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โดยอัตโนมัติ 
 (5) จัดท าระบบการรับจองคิวการบังคับคดีล่วงหน้า (LED Queue)  
 (6) จัดท าระบบ E-filing การยื่นค าร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 (7) จัดท าแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ (LED ABC Application) ส าหรับการตรวจสอบ
สถานะบุคคลล้มละลาย 
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  3. การเพ่ิมศักยภาพของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการรวบรวมทรัพย์สิน 
  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีบทบาทส าคัญในการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ เนื่องจาก 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหน้าที่ในการเรียกลูกหนี้มาให้การสอบสวนกิจการและทรัพย์สิน ซึ่งก็จะทราบว่าลูกหนี้  
มีทรัพย์สินอยู่ที่ใดบ้างก็จะท าให้สามารถรวบรวมทรัพย์สินเพ่ือน ามาแบ่งให้กับบรรดาเจ้าหนี้ได้ หากเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสอบสวนและมีความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องก็จะสามารถท าให้
รวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ได้มากข้ึน ซึ่งกรมบังคับคดีได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องนี้จึงได้จัดโครงการอบรมต่างๆ 
ดังนี้ 

(1) โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี หลักสูตร “การบัญชีสืบสวน 
(Forensic Accounting)” เพ่ือเพ่ิมทักษะแก่นักวิชาการเงินและบัญชีในการติดตามทรัพย์สินของลูกหนี้ 

(2) โครงการอบรมเทคนิคการสอบสวนบุคคลในคดีล้มละลายขั้นสูง หลักสูตร “การสืบสวน 
สอบสวนระบบบัญชี” เพ่ือเพ่ิมทักษะแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการติดตามทรัพย์สินของลูกหนี้และพัฒนา  
ให้กระบวนการสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีประสิทธิภาพ 

(3) โครงการอบรมเทคนิคการสอบสวนบุคคลในคดีล้มละลายชั้นสู ง หลักสูตร “ลักษณะ 
การกระท าความผิดในทางอาญาเกี่ยวกับการล้มละลาย” เพ่ือเพ่ิมทักษะแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
ในการสอบสวนบุคคลในคดีล้มละลาย 

(4) โครงการอบรมการใช้ระบบงานบังคับคดีล้มละลายให้กับเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคทาง VDO 
Conference การสอบสวนกิจการของลูกหนี้ การรับ-ส่งหมายจากส่วนกลางโดยทางอิเล็กทรอนิกส์  
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บทที่ 5 

หลักเกณฑ์การจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก (Ease of Doing Business) 

  รายงานความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ หรือ The Ease of Doing Business เป็นรายงาน 
ผลการศึกษาเพ่ือจัดอันดับความยาก – ง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆทั่วโลก ซึ่งธนาคารโลกหรือ 
World Bank จัดท าขึ้น โดยศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอ านวยความสะดวก ต้นทุน
ค่าใช้จ่าย และกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆของรัฐว่ามีส่วนสนับสนุน หรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจอย่างไร 
ซึ่งมีตัวชี้วัดในการศึกษา 10 ด้าน  ดังนี้ 
  1. การเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business) 
  2. การขออนุญาตก่อสร้าง (Dealing with Construction Permits) 
  3. การขอใช้ไฟฟ้า (Getting Electricity) 
  4. การจดทะเบียนทรัพย์สิน (Registering Property) 
  5. การได้รับสินเชื่อ (Getting Credit) 
  6. การคุ้มครองผู้ลงทุน (Protecting Investors) 
  7. การช าระภาษี (Paying Taxes) 
  8. การค้าระหว่างประเทศ (Trading Across Borders) 
  9. การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts) 
  10. การแก้ปัญหาการล้มละลาย (Resolving Insolvency) 

  1. ตัวช้ีวัดที่ 10 การแก้ไขปัญหาด้านล้มละลาย (Resolving Insolvency) 
  หนึ่งในตัวชี้วัดที่ส าคัญในการจัดอันดับความยากง่ายในการเข้าประกอบธุรกิจ (Doing Business)     
ซึ่งจัดท าโดยธนาคารโลกและที่เกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดีโดยตรงคือ ตัวชี้วัดที่ 10 การแก้ไขปัญหาด้านล้มละลาย 
(Resolving Insolvency) ตามรายงาน Doing Business 2019 Training for Reform 16th edition, A World Bank 
Group Flagship Report1 ปัจจัยที่น ามาช่วยชี้วัดการแก้ไขปัญหาด้านล้มละลายนั้น ได้แก่ ระยะเวลา (Time) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) อัตราการรวบรวมทรัพย์คืนให้แก่เจ้าหนี้ (Recovery Rate)  
และความแข็งแกร่งของกรอบการท างานทางกฎหมายด้านล้มละลาย (Strength of the Legal Framework)  
ซึ่งดัชนีที่ใช้ชี้วัดหรือจัดอันดับความยากง่ายในการเข้าประกอบธุรกิจจะมุ่งเน้นไปที่อัตราการรวบรวมทรัพย์ 
คืนให้แก่เจ้าหนี้ (Recovery Rate) และความเข้มแข็งของกรอบการท างานทางกฎหมายด้านล้มละลาย (Strength of 
the Legal Framework) เป็นส าคัญ 

   
   
 
                                                           
1
 Doing Business 2019 Training for Reform 16th edition, A World Bank Group Flagship Report, หน้า 
23, 118-1221  
(Link: http://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-
Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf) 

http://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf
http://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf
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  อัตราการรวบรวมทรัพย์คืนให้แก่เจ้าหนี้ (Recovery Rate) จะค านวณโดยอาศัยฐานจากปัจจัย 
ชี้วัด 3 ปัจจัย ดังนี้  
  ปัจจัยที่ 1 ระยะเวลา (Time) คือระยะเวลาส าหรับเจ้าหนี้ที่จะได้รับช าระหนี้  
  ปัจจัยที่ 2 ค่าใช้จ่าย (Cost) คือค่าใช้จ่ายของกระบวนการทั้งหมดรวมค่าธรรมเนียมศาล 
และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่รัฐจัดเก็บเพ่ือด าเนินการ โดยจะถูกจัดเก็บเป็นอัตราร้อยละเทียบกับมูลค่ากองทรัพย์สิน 
ของลูกหนี้  
  ปัจจัยที่ 3 คือ ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) คือการได้รับช าระหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งขึ้นอยู่กับ 
การประกอบการต่อไปของลูกหนี้ผู้ล้มละลาย โดยหากลูกหนี้ยังคงประกอบกิจการต่อไป มูลค่าของทรัพย์สิน 
จะยังคงเป็นร้อยละ 100 แต่หากมีการน าทรัพย์สินออกขาย จ านวนเงินสูงสุดที่เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับคืนจะคิดเป็น 
ร้อยละ 70 ของมูลค่ากองทรัพย์สินหรือธุรกิจของลูกหนี้ผู้ล้มละลาย  

  ปัจจัยทั้งสามประการจะถูกน ามาใช้ค านวณอัตราการได้รับช าระคืน ซึ่งจะเป็นการค านวณ  
จากการที่เจ้าหนี้มีประกันได้รับช าระหนี้โดยการฟ้ืนฟูกิจการ การช าระบัญชี และหรือการบังคับคดีแพ่งหรือการบังคับคดี
ล้มละลาย 

 ในส่วนของความแข็งแกร่งของกรอบการท างานทางกฎหมายด้านล้มละลาย (Strength of the 
Legal Framework) นั้น จะประกอบด้วยดัชนีชี้วัด 4 ตัว ได้แก่ กระบวนการเริ่มต้น การจัดการทรัพย์สิน  
ของลูกหนี้ การฟ้ืนฟูกิจการ และการมีส่วนร่วมของเจ้าหนี้  

 ทั้งนี้  ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาด้านล้มละลายจะเชื่อมโยงกับประสิทธิภาพและคุณภาพของ 
กรอบการท างานด้านล้มละลายในทุก ๆ ปี การปฏิรูป (Reform) นั้นจ าแนกได้ 2 ประเภท ได้แก่ การปฏิรูปที่ท าให้
เข้าไปประกอบธุรกิจได้ง่ายลง และการปฏิรูปที่ท าให้เข้าไปประกอบธุรกิจได้ยากขึ้น  โดยพิจารณาถึงผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงต่อคะแนนเศรษฐกิจและดัชนีความแข็งแกร่งของกรอบการท างานทางกฎหมายด้านล้มละลาย 
และอัตราการได้รับช าระคืนของเจ้าหนี้ 

 2. การแก้ไขปัญหาด้านล้มละลายของประเทศญี่ปุ่น 

  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ถึงปัจจุบัน ประเทศญี่ปุ่นได้รับการจัดให้เป็นอันดับหนึ่งในการแก้ไขปัญหา
ด้านล้มละลายเกือบทุกปี (มีเพียงปี พ.ศ.2558 -2560 ที่ประเทศฟินแลนด์ได้รับการจัดให้เป็นอันดับหนึ่ง)  
และประเทศญี่ปุ่นมีอัตราการรวบรวมทรัพย์สินคืนให้แก่เจ้าหนี้สูงกว่าร้อยละ 92 ทุกปี2 
  การที่ประเทศญี่ปุ่นถูกจัดให้เป็นอันดับหนึ่งในการแก้ไขปัญหาด้านล้มละลาย เนื่องจาก 
มีระยะเวลาของกระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินการโดยมากไม่เกิน 6 เดือน และมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียง
ร้อยละ 4.5 จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย นอกจากนี้ อัตราการรวบรวมทรัพย์สินคืนให้แก่เจ้าหนี้ 
ยังสูงกว่าร้อยละ 90 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอ่ืนในกลุ่ม OECD (อัตราร้อยละ 70.5) 
   กระบวนการด าเนินคดีล้มละลายนิติบุคคลของประเทศญี่ปุ่นนั้นมีประสิทธิภาพสูงมากโดยเฉพาะ
เรื่องการปรับปรุงโครงสร้าง (หรือการฟ้ืนฟูกิจการ) อัตราการรวบรวมทรัพย์สินคืนให้แก่เจ้าหนี้ (Recovery Rate) 
(หรือการที่เจ้าหนี้มีประกันได้รับเงินคืนจากบริษัทล้มละลายเมื่อสิ้นสุดกระบวนการด าเนินคดีล้มละลาย)    

                                                           
2
 Japan’s Doing business 2013-2019 
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ถือเป็นอัตราสูงที่สุดในโลก คิดเป็นร้อยละ 92.1 เทียบกับอัตราค่าเฉลี่ยของ OECD ซึ่งคิดได้เพียงร้อยละ 70.5   
(จากข้อมูลธนาคารโลกปี 2019)  

   อัตราการที่ได้เงินคืนที่สูงนี้สะท้อนถึง 
   1. ช่วงระยะเวลาการด าเนินคดีที่สั้น ระยะเวลาโดยเฉลี่ยคิดเป็นเพียง 6 - 7 เดือน เมื่อเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยของ OECD ที่ใช้ระยะเวลา 1 ปี 7 เดือน และ 
   2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่ต่ า คิดเป็นร้อยละ 4.5 จากทรัพย์สินของลูกหนี้ เมื่อเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยของ OECD ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9.3 

   ส าหรับประเทศไทย กรมบังคับคดี  กระทรวงยุติธรรม ร่วมรับผิดชอบในตัวชี้วัดที่  10  
การแก้ไขปัญหาการล้มละลาย (Resolving Insolvency)  ตามรายงานผลการจัดอันดับความยาก -ง่าย 
ในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลกประจ าปี 2562 (Doing Business 2019) ในตัวชี้วัดที่ 10 การแก้ไขปัญหา
การล้มละลาย ประเทศไทยได้อันดับที่ดีขึ้น คือ อันดับที่ 24 เพ่ิมขึ้นสองล าดับ (ปีที่แล้ว(Doing Business 2018)  
อยู่ในอันดับที่ 26) โดยได้คะแนน 76.64 คะแนน ซึ่งคะแนนดีขึ้นจาก 75.64 คะแนนเมื่อปีที่แล้ว และอันดับของ
ประเทศไทยในตัวชี้วัดที่ 10 การแก้ไขปัญหาการล้มละลายที่ประเทศไทยได้อันดับที่ 24 จาก 190 เขตเศรษฐกิจ 
ทั่วโลก ถือว่าอันดับของประเทศไทยด้านนี้เป็นอันดับที่ดีที่สุดในอาเซียนติดต่อกัน 3 ปีซ้อน (ประเทศสิงคโปร์ 
ได้อันดับที่ 27 และมาเลเซียได้อันดับที่ 41) และเป็นอันดับที่ 4 ของเอเชีย (สาธารณรัฐเกาหลีได้อันดับที่ 11 
ไต้หวันได้อันดับที่ 23) ซึ่งธนาคารโลกระบุว่าตัวชี้วัดด้านการแก้ไขปัญหาการล้มละลายเป็นประเด็นที่ท้าทาย
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกมากที่สุด (the most challenging)   
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บทที่ 6 

กฎหมายล้มละลายของประเทศญี่ปุ่น 

 1. ภาพรวมของกฎหมายญ่ีปุ่น 

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการล้มละลายของประเทศญี่ปุ่นนั้นมิได้รวมเป็นฉบับเดียวกัน  
แต่จะปรากฏอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติล้มละลาย (The Bankruptcy Code 2004) 
พระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูกิจการของบริษัท (The Corporate Reorganization Law) กฎหมายว่าด้วยการฟ้ืนฟู
สถานะทางการเงินของพลเมือง (The Civil Rehabilitation Act) พระราชบัญญัติการประนอมหนี้ (The Civil 
Reconstruction Law) และประมวลกฎหมายพาณิชย์ (The Commercial Code) โดยกรอบแนวคิด 
การล้มละลายของประเทศญี่ปุ่นนั้น มุ่งแก้ไขปัญหาของลูกหนี้ที่ประสบปัญหาทางการเงินชั่วคราวและสมควร
ได้รับการเยียวยา การยื่นขอล้มละลายโดยสมัครใจจึงถือเป็นเรื่องปกติ สถิติคดีล้มละลายในประเทศญี่ปุ่น  
จึงปรากฏว่าประมาณร้อยละ ๙๐ ของคดีล้มละลายทั้งหมดเป็นกรณีที่ลูกหนี้ยื่นขอล้มละลายเองโดยสมัครใจ  
จึงส่งผลให้ได้รับความร่วมมือจากลูกหนี้ในการรวบรวมทรัพย์สินเพ่ือแบ่งช าระหนี้ ให้กับบรรดาเจ้าหนี้ได้ 
อย่างรวดเร็ว และเป็นจ านวนมาก  

  2. การจัดการหนี้โดยสมัครใจก่อนเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย 
  กระบวนการของกฎหมายล้มละลายที่เก่ียวข้องกับการฟ้ืนฟูสถานะของลูกหนี้ในประเทศญี่ปุ่นนั้น
แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) กฎหมายว่าด้วยการฟ้ืนฟูกิจการของนิติบุคคล (The Corporate Reorganization Act) 
ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือปรับโครงสร้างองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ (2) กฎหมายว่าด้วยการฟ้ืนฟูสถานะทางการเงิน 
ของพลเมือง (The Civil Rehabilitation Act) ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือเปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล SMEs 
แก้ไขปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัว โดยใช้กลไกท านองเดียวกับการล้มละลายและการฟ้ืนฟูกิจการ ซึ่งมีกระบวนการ 
ทางศาลเข้ามาเก่ียวข้อง  

  ในส่วนของกฎหมายว่าด้วยการฟ้ืนฟูสถานะทางการเงินของพลเมือง ก าหนดกลไกพิเศษ 
ในการแก้ไขจัดการปัญหาหนี้สินของลูกหนี้โดยไม่จ าต้องเข้าสู่กระบวนการเต็มรูปแบบไว้ 2 กรณี คือ (1) กรณี
ลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่มีหนี้จ านวนไม่มาก(Rehabilitation for Individuals with Small-Scale Debts) (2) กรณี
ลูกหนี้ที่เป็นลูกจ้างมีเงินเดือนประจ า (Rehabilitation for Salaried Workers)  

   (1) กรณีลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่มีหนี้จ านวนไม่มาก กล่าวคือ ลูกหนี้มีหนี้ไม่เกิน 50 ล้านเยน  
ซึ่งไม่รวมหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือหนี้ที่อาจเรียกช าระได้เพียงพอจากสิทธิที่อาจแยกได้อย่างชัดเจน (เจ้าหนี้  
มีประกัน) หรือหนี้ค่าปรับ โดยลูกหนี้สามารถยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือขอฟ้ืนฟูสถานะทางการเงินและมีค าขอ 
ให้ใช้กลไกพิเศษนี้ได้ โดยต้องยื่นรายละเอียดของหนี้และเจ้าหนี้ต่อศาลพร้อมกับค าร้องด้วย และต้องยื่นค าร้อง
ก่อนที่ศาลจะมีค าสั่งให้เริ่มต้นกระบวนการฟ้ืนฟูสถานะทางการเงินของลูกหนี้อย่างรูปแบบปกติ ลักษณะของกลไกนี้ 
จะคล้ายกับกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการตามปกติ คือมีศาลเข้ามาเกี่ยวข้องและลูกหนี้จะต้องเสนอแผนฟ้ืนฟูสถานะ
ทางการเงินของลูกหนี้ ก าหนดเวลาช าระหนี้แก่เจ้าหนี้เป็นรายงวด โดยต้องช าระไม่น้อยกว่า 1 งวดทุกระยะเวลา  
3 เดือน มีวันครบก าหนดช าระงวดสุดท้ายภายใน 3 ปีนับแต่วันที่มีการรับรองแผน เว้นแต่จะมีพฤติการณ์พิเศษ 
จึงขยายให้มีระยะเวลาครบก าหนดภายใน 5 ปี นับแต่วันที่มีการรับรองแผน โดยศาลจะให้เจ้าหนี้พิจารณาและ 
ลงมติทางเอกสารส่งคืนกลับมาให้ศาลภายในเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ จะต้องมีการท าหนังสือแจ้งเจ้าหนี้เป็นรายบุคคล 
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เมื่อศาลมีค าสั่งรับรองแผนฟ้ืนฟูสถานะทางการเงินและค าสั่งนั้นถึงที่สุด แผนจะมีผลบังคับและผูกพันลูกหนี้ 
เจ้าหนี้ และบุคคลผู้ให้หลักประกันในการปฏิบัติตามแผนแต่ไม่ผูกพันเจ้าหนี้มีหลักประกันที่อาจบังคับตามสิทธิ 
ของตน และไม่กระทบสิทธิของเจ้าหนี้ที่จะเรียกเอาจากบุคคลผู้ค้ าประกันลูกหนี้หรือลูกหนี้ร่วม และลูกหนี้หลุดพ้น
จากหนี้และความรับผิดต่อสิทธิเรียกร้องที่อยู่ภายใต้แผนฟ้ืนฟูสถานะทางการเงิน แต่ทั้งนี้ ศาลอาจมีค าสั่งเพิกถอน
แผนฟ้ืนฟูสถานะทางการเงินได้หากจ านวนเงินที่ช าระหนี้ตามแผนต่ ากว่าจ านวนเงินที่เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับ 
จากกระบวนการล้มละลายตามปกติ  

  (2) กรณีลูกหนี้ที่เป็นลูกจ้างมีเงินเดือนประจ า (Rehabilitation for Salaried Workers) 
ส าหรับลูกหนี้ที่มีเงินเดือนหรือรายได้เป็นประจ าและรายได้นั้นไม่มีความเปลี่ยนแปลงมากจนเกินไป โดยมี
กระบวนการเช่นเดียวกับกรณีแรก เว้นแต่มีเงื่อนไขพิเศษบางประการ กล่าวคือ ลูกหนี้จะต้องยื่นค าขอใช้กลไก
พิเศษนี้พร้อมกับค าร้องขอเข้าสู่กระบวนการโดยระบุว่า หากค าขอของลูกหนี้ไม่เข้าเงื่อนไขที่จะใช้กลไกส าหรับ
ลูกจ้างที่มีเงินเดือนประจ าแล้ว จะใช้กลไกพิเศษส าหรับลูกหนี้ที่มีหนี้จ านวนไม่มากหรือไม่  

  ในขั้นตอนการพิจารณาแผนฟ้ืนฟูสถานะทางการเงินนั้น ศาลจะมีค าสั่งรับฟังความเห็นของ  
ผู้มีสิทธิเรียกร้องที่ได้ยื่นแสดงหลักฐานไว้ต่อศาลเพื่อจะพิจารณาว่าจะอนุมัติแผนดังกล่าวหรือไม่ แต่จะไม่ใช้มติของ
เจ้าหนี้ซึ่งต่างจากกระบวนการส าหรับลูกหนี้ผู้มีหนี้จ านวนไม่มาก นอกจากนี้ จ านวนเงินทั้งหมดที่ต้องช าระ 
ตามแผนนั้นต้องไม่น้อยกว่า 2 เท่าของจ านวนเงินเดือนคงเหลือภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ  
ของลูกหนี้ตามมาตรฐานขั้นต่ าและภาษีที่ต้องช าระตามหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณที่กฎหมายก าหนดไว้  
ทั้งนี้ เมื่อศาลมีค าสั่งรับรองแผนฟ้ืนฟูสถานะทางการเงินแล้ว ศาลอาจมีค าสั่งเพิกถอนแผนได้หากจ านวนเงิน 
ที่ช าระหนี้ตามแผนต่ ากว่าจ านวนเงินที่เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับการจัดสรรช าระหนี้จากกองทรัพย์สินในกระบวนการ
ล้มละลายตามปกติเช่นเดียวกับกรณีแรก  

  3. การเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย 
  กฎหมายล้มละลายของประเทศญี่ปุ่นก าหนดว่าทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ต่างมีสิทธิยื่นค าร้องขอให้
ลูกหนี้บุคคลธรรมดาล้มละลายได้ โดยอาศัยเหตุแห่งการร้องขอคือ ลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ของตนได้ กล่าวคือ 
ลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ของตนไดอ้ย่างเป็นการทั่วไปและต่อเนื่องเมื่อหนี้นั้นถึงก าหนดช าระ และมีบทสันนิษฐาน
ไว้ก่อนว่าลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้แล้วหากลูกหนี้หยุดช าระหนี้ (Suspend Payments) และหากปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าได้มีการเริ่มต้นกระบวนการที่เทียบได้กับกระบวนการล้มละลายในต่างประเทศก็ให้ถือว่าได้มีเหตุ 
แห่งการร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลายปรากฏขึ้นแล้ว ทั้งนี้ กฎหมายมิได้บัญญัติจ านวนหนี้ขั้นต่ าที่ลูกหนี้ไม่สามารถ
ช าระได้ไว้แต่อย่างใด 

  3.1 การร้องขอให้ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจของลูกหนี้ 

  ตามกฎหมายล้มละลายของประเทศญี่ปุ่นลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถร้องขอให้ตนเอง
ล้มละลายได้โดยสมัครใจ หากเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้ 1) ลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ของตนได้เป็นการทั่วไปและ 
อย่างต่อเนื่องเมื่อหนี้นั้นถึงก าหนดช าระแล้วและ 2) ลูกหนี้มีจุดเกาะเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น กล่าวคือ ลูกหนี้จะต้อง
มีส านักท าการงาน (Business Office) หรือภูมิล าเนา (Domicile) หรือถิ่นที่อยู่ (Residence) หรือทรัพย์สิน 
(Property) ของลูกหนี้อยู่ในประเทศญี่ปุ่น 
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  ค าร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลายโดยสมัครใจนั้นจะต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อศาลที่มีเขตอ านาจ  
และระบุรายละเอียดตามข้อบังคับศาลฎีกา พร้อมทั้งแนบเอกสารระบุรายชื่อเจ้าหนี้พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ  
หากลูกหนี้ไม่สามารถแนบเอกสารดังกล่าวไปพร้อมกับค าร้องได้ ก็สามารถยื่นเอกสารดังกล่าวได้ในภายหลังแต่ต้อง
ยื่นโดยไม่ชักช้า (Without Delay) นอกจากนี้ ลูกหนี้ต้องวางเงินค่าใช้จ่ายในกระบวนการล้มละลายตามจ านวน 
ที่ศาลก าหนดด้วยโดยศาลจะมีค าสั่งให้เริ่มกระบวนการล้มละลายตามค าร้องหากพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกหนี้ 
ไม่สามารถช าระหนี้ของตนเองได้เป็นการทั่วไปและอย่างต่อเนื่องเมื่อหนี้นั้นถึงก าหนด ทั้งนี้ศาลจะไม่มีค าสั่งให้เริ่ม
กระบวนการล้มละลายหากลูกหนี้ไม่ได้วางเงินค่าใช้จ่าย หรือลูกหนี้ได้ยื่นค าร้องขอให้เริ่มกระบวนการล้มละลาย
โดยไม่มีเหตุอันสมควร (Unjustifiable Purpose) หรือโดยไม่สุจริต (Not in Good Faith) 

  3.2 กระบวนการชั้นศาล 
  ตามกฎหมายล้มละลายของประเทศญี่ปุ่นกระบวนการล้มละลายจะเริ่มต้นเมื่อเจ้าหนี้หรือลูกหนี้
ได้ยื่นค าร้องขอเริ่มต้นกระบวนการล้มละลาย (Petition for Commencement of Bankruptcy Proceedings) 
ต่อศาลที่มีเขตอ านาจและศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุแห่งการร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลายหรือกรณีที่ลูกหนี้ 
ไม่สามารถช าระหนี้ของตนได้อย่างเป็นการทั่วไปและต่อเนื่องเมื่อหนี้นั้นถึงก าหนดช าระหรือเข้าบทสันนิษฐาน 
ตามกฎหมายว่าลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้แล้วหากลูกหนี้หยุดช าระหนี้ (Suspend Payments or General 
Cessation of Payments) ทั้งนี้ ศาลจะไม่มีค าสั่งให้เริ่มกระบวนการล้มละลายหาก 1) ลูกหนี้ไม่วางเงินค่าใช้จ่าย
หรือ 2) ลูกหนี้ยื่นค าร้องขอให้เริ่มกระบวนการล้มละลายโดยไม่มีเหตุอันสมควร (Unjustifiable Purpose) หรือ
โดยไม่สุจริต (Not in Good Faith) 

  ค าสั่งให้เริ่มต้นกระบวนการล้มละลายจะมีผลไปจนถึงวันที่ ศาลมีค าสั่งปลดลูกหนี้จาก 
การล้มละลายเป็นที่สุดและมีผลผูกพัน หรือวันที่ค าสั่งระงับกระบวนการล้มละลาย (Order of Discontinuance 
of Bankruptcy Proceedings) เป็นที่สุดและมีผลผูกพัน หรือวันที่ค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟูกิจการ (Order of 
Confirmation of the Rehabilitation Plan) เป็นที่สุดและมีผลผูกพัน หรือเมื่อพ้น 10 ปีนับแต่วันที่ศาลมีค าสั่ง
ให้เริ่มต้นกระบวนการล้มละลายและภายในระยะเวลาดังกล่าวลูกหนี้หรือบุคคลล้มละลายไม่เคยต้องพิพากษา 
อันถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดอาญา หรือเมื่อศาลมีค าสั่งให้ลูกหนี้หรือบุคคลล้มละลายกลับมีสิทธิจัดกิจการ  
และทรัพย์สินตามเดิม (Order of Restoration of Rights)  

  ค าสั่งให้เริ่มต้นกระบวนการล้มละลายท าให้อ านาจในการจัดการและจ าหน่ายจ่ายโอน 
กองทรัพย์สินในคดีล้มละลาย (Bankruptcy Estate) ตกเป็นของผู้จัดการทรัพย์สิน (Bankruptcy Trustee)  
ซึ่งศาลแต่งตั้ง การพิจารณาค าขอจนถึงขั้นตอนที่ศาลมีค าสั่งเริ่มกระบวนการล้มละลายและแต่งตั้งผู้จัดการ
ทรัพย์สินนั้นมีระยะเวลาที่สั้นเพียง 1 สัปดาห์ 

  ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 

  เมื่อศาลไดม้ีค าสั่งให้เริ่มต้นกระบวนการล้มละลายแล้ว ศาลจะต้องด าเนินการดังนี้ 
  (1) ศาลต้องแต่งตั้งผู้จัดการทรัพย์สิน (Bankruptcy Trustee) โดยทรัสตีจะมีหน้าที่จ าหน่าย
ทรัพย์สินจากกองทรัพย์สินในคดีล้มละลายแล้วน าเงินที่ได้จากการจ าหน่ายทรัพย์สินมาจัดสรรแบ่งช าระหนี้ให้แก่
บรรดาเจ้าหนี้ นอกจากนี้ ทรัสตียังมีหน้าที่พิจาณาค าร้องขอรับช าระหนี้ (Proof of Claim) ของเจ้าหนี้ที่ยื่นต่อศาล 
และมีหน้าที่คัดค้านค าสั่งของศาลที่อนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้โดยไม่สมควรอีกด้วย 
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  (2) ศาลต้องระบุรายละเอียดต่าง ๆ ไว้ในค าสั่งให้เริ่มต้นกระบวนการล้มละลาย ได้แก่ระยะเวลา
ส าหรับการยื่นค าขอรับช าระหนี้ วันประชุมเจ้าหนี้เพ่ือรายงานสถานะทรัพย์สินของลูกหนี้ และระยะเวลาส าหรับ
การพิจารณาค าขอรับช าระหนี้  
  (3) ศาลต้องประกาศต่อสาธารณชน (Public Notice) ให้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อความ
ส าคัญ (Main Text) ของค าสั่งให้เริ่มต้นกระบวนการล้มละลายชื่อของทรัสตีระยะเวลาตาม (2) ค าสั่งห้ามบุคคล 
ที่ครอบครองทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เป็นทรัพย์สินในคดีล้มละลายและบุคคลที่เป็นหนี้ลูกหนี้มิให้ส่งมอบทรัพย์สิน
หรือช าระหนี้เช่นว่านั้นให้แก่ลูกหนี้และในกรณีที่จะมีการแบ่งช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้โดยรวบรัด (Simplified 
Distribution) ก าหนดระยะเวลายื่นค าคัดค้านการแบ่งช าระหนี้โดยรวบรัดของเจ้าหนี้ในคดีล้มละลายต่อศาล 
พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดดังกล่าวให้แก่ทรัสตี บุคคลล้มละลาย และเจ้าหนี้ ในคดีล้มละลายเท่าที่ทราบ  
ผู้ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายเท่าที่ทราบ ผู้จัดการชั่วคราว (Provisional Administrator) ในกรณี 
ที่ศาลได้มีค าสั่งให้จัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ชั่วคราวและสหภาพแรงงาน (สหภาพแรงงาน) หรือตัวแทน  
ของลูกจ้างฝ่ายเสียงข้างมากของบุคคลล้มละลายเป็นรายบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงด้วย    

  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 

  กฎหมายล้มละลายของประเทศญี่ปุ่นจะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้จัดการทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 
(Bankruptcy Trustee) ซึ่งเป็นเอกชนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยค าสั่งศาลเมื่อมีค าสั่งเริ่มกระบวนการล้มละลาย 
โดยผู้จัดการทรัพย์สินจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้และจะมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ โดยทั่วไปแล้ว
ผู้จัดการทรัพย์สินที่ศาลแต่งตั้งจะเป็นทนายความ โดยศาลมีหน้าที่ก ากับดูแลผู้จัดการทรัพย์สินที่ศาลแต่งตั้ง  
และหากผู้จัดการทรัพย์สินไม่ท าหน้าที่ให้เหมาะสมในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ศาลอาจ ไต่สวน
และเพิกถอนผู้จัดการทรัพย์สินได้อนึ่ง กฎหมายล้มละลายของประเทศญี่ปุ่นไม่ได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้จัดการ
ทรัพย์สินไว้โดยเฉพาะ 

  ผู้จัดการทรัพย์สินจะมีอ านาจแต่เพียงผู้เดียวในการควบคุมดูแลกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ 
รวมถึงการตรวจสอบค าขอรับช าระหนี้จากบรรดาเจ้าหนี้ และมีอ านาจในการจ าหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้  
เพ่ือน าเงินมาแบ่งช านะให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายของผู้จัดการทรัพย์สิน หนี้ภาษี 
ของลูกหนี้ และหนี้ค่าจ้างแรงงาน เมื่อแบ่งช าระเสร็จแล้วก็ เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการล้มละลายทันทีแม้เงิน 
ไม่พอแบ่งเจ้าหนี้ ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้จัดการทรัพย์สินศาลจะเป็นผู้พิจารณาก าหนดให้ในแต่ละคดี  
โดยผู้ยื่นค าขอให้ล้มละลายจะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งจะถูกกันเงินไว้ส่วนหนึ่งเป็นค่าตอบแทนให้แก่
ผู้จัดการทรัพย์สิน ทั้งนี้ ศาลแขวงกรุงโตเกียวได้หารือกับสมาคมทนายความแห่งประเทศญี่ปุ่นไว้โดยก าหนด
ค่าตอบแทนให้ผู้จัดการทรัพย์สินเป็นเงินจ านวน 200,000 เยน 

  ตามกฎหมายล้มละลายญี่ปุ่นนั้น ที่ประชุมเจ้าหนี้เป็นเพียงเวทีให้ผู้จัดการทรัพย์สินน าเสนอข้อมูล
แก่เจ้าหนี้และเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้แสดงความคิดเห็น แต่มิได้เป็นข้อคับคับตามกฎหมาย ในบางคดีผู้จัดการ
ทรัพย์สินจึงอาจไม่จัดให้มีการประชุมเจ้าหนี้ก็ได้ 

   

 

 



30 
 

  การขอรับช าระหนี้ 

  กฎมายล้มละลายญี่ปุ่น The Bankruptcy Act 2004 ได้ก าหนดลักษณะหนี้ที่สามารถขอรับ
ช าระได้เรียกว่า สิทธิเรียกร้องในคดีล้มละลาย (Claim in Bankruptcy) ได้แก่ สิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะ
เริ่มต้นกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย โดยเจ้าหนี้ที่มีสิทธิเรียกร้องดังกล่าวสามารถยื่นขอรับช า ระหนี้ 
ในคดีล้มละลายได้ และหากไม่ยื่นขอรับช าระหนี้เข้ามาในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว ย่อมเสียสิทธิที่จะได้รับช าระหนี้
จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ ก าหนดระยะเวลาในการยื่นขอรับช าระหนี้นั้นจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลซึ่งศาล
จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ อย่างไรก็ตาม หากเจ้าหนี้ดังกล่าวไม่สามารถยื่นขอช าระหนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด 
เจ้าหนี้อาจยื่นขอรับช าระหนี้ได้ภายใน 1 เดือนหลังจากนั้น แต่จะต้องอ้างถึงเหตุที่ไม่สามารถขอรับช าระหนี้ภายใน
ก าหนดเวลาได้และเหตุดังกล่าวจะต้องไม่ใช่ความผิดของเจ้าหนี้เอง 

  กรณีเจ้าหนี้ในสิทธิเรียกร้องที่มีประกันได้แก่ เจ้าหนี้ในสิทธิบุริมสิทธิพิเศษ (Special Preference 
Right)  สิทธิจ าน า (Right of Pledge) สิทธิจ านอง (Hypothec) เหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนการเริ่มต้น
กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย สิทธิยึดหน่วงตามประมวลกฎมายแพ่งและพาณิชย์ (The Commercial Code) 
หรือกฎหมายบริษัท The Company Act) ที่มีอยู่ก่อนเริ่มต้นกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย ให้ถือว่าเป็นบุริมสิทธิ
พิเศษเหนือกองทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย ในล าดับถัดจากเจ้าหนี้บุริมสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ และเจ้าหนี้บุริมสิทธิตามกฎหมายอ่ืน โดยหลักแล้วเจ้าหนี้มีประกันสามารถบังคับเอากับหลักประกัน 
ที่ตนถืออยู่ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องยื่นขอรับช าระหนี้เข้ามาในคดีล้มละลาย แต่หากเจ้าหนี้มีประกันประสงค์จะยื่น
ขอรับช าระหนี้ในคดีล้มละลาย กฎหมายล้มละลายญี่ปุ่นจะอนุญาตให้เฉพาะสิทธิเรียกร้องที่เกินมูลค่าของทรัพย์สิน
ที่เป็นหลักประกันเท่านั้นที่สามารถยื่นขอรับช าระหนี้ได้ 

  เมื่อมีการยื่นค าขอรับช าระหนี้ ผู้จัดการทรัพย์สินจะต้องท าการสอบสวนค าขอดังกล่าวและ 
ท าค าเสนอต่อศาลว่าสมควรยอมรับหรือปฏิเสธสิทธิเรียกร้องนั้นหรือไม่ภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด โดยต้อง
ระบุจ านวนหนี้ที่ขออนุญาตรับช าระหนี้ เป็นหนี้บุริมสิทธิหรือหนี้ด้อยสิทธิ (ถ้ามี) และจ านวนหนี้ที่อาจได้รับช าระ
จากการบังคับช าระหนี้จากทรัพย์หลักประกัน โดยศาลจะเป็นผู้มีอ านาจยอมรับหรือปฏิเสธค าขอรับช าระหนี้  
ตามค าเสนอของผู้จัดการทรัพย์สินและค าคัดค้านของผู้มีส่วนได้เสียในสิทธิเรียกร้องนั้น ได้แก่ เจ้าหนี้รายอ่ืนๆ  
และลูกหนี้  

  เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ที่ ไม่พอใจการสอบสวนของผู้จัดการทรัพย์สินสามารถยื่นค าคัดค้าน 
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อศาลภายในระยะเวลาสอบสวนที่ศาลก าหนดและไปศาลเพ่ือไต่สวน เมื่อศาลพิจารณา 
แล้วว่าสิทธิเรียกร้องใดสามารถขอรับช าระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ หากไม่มีผู้คัดค้านค าตัดสินของศาล 
จะเป็นที่สุด แต่หากมีผู้ยื่นค าคัดค้านต่อศาลภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังจากพ้นก าหนดการสอบสวนค าขอรับ
ช าระหนี้ เมื่อศาลพิจารณาไต่สวนแล้วผู้จัดการทรัพย์สินจะแจ้งผลไว้ในบัญชีเจ้าหนี้  โดยผลดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด
และมีผลผูกพันเจ้าหนี้ทุกราย 

  สถานะของบุคคลล้มละลาย 

                   ตามกฎหมายล้มละลายของประเทศญี่ปุ่น ในส่วนกระบวนการล้มละลายของลูกหนี้บุคคลธรรมดา 
เมื่อมีการยื่นค าขอเข้าสู่กระบวนการล้มละลายแล้ว ศาลจะมีค าสั่งเริ่มกระบวนการล้มละลาย และแต่งตั้งผู้จัดการ
ทรัพย์สินภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์นับแต่มีการยื่นค าขอเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย และเมื่อมีการรวบรวม
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บรรดาทรัพย์สินของลูกหนี้คดีล้มละลาย และรวบรวมหนี้ของลูกหนี้โดยกระบวนการให้บรรดาเจ้าหนี้ยื่นค าขอ 
รับช าระหนี้ และการพิจารณาค าขอรับช าระหนี้ของผู้จัดการทรัพย์ รวมถึงการรายงานต่อที่ประชุมเจ้าหนี้  
และจ าหน่ายทรัพย์สินในกองทรัพย์สินของลูกหนี้ โดยขั้นตอนดังกล่าวใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน แล้วผู้จัดการทรัพย์
จะด าเนินการแบ่งเงินที่ได้จากการจ าหน่ายทรัพย์สินภายหลังหักค่าใช้จ่ายและหนี้บุริมสิทธิต่างๆ ให้แก่บรรดา
เจ้าหนี้ของลูกหนี้ เมื่อมีการแบ่งช าระแก่บรรดาเจ้าหนี้จนหมดแล้ว ผู้จัดการทรัพย์จะรายงานบัญชีต่อที่ประชุม
เจ้าหนี้และต่อศาล  ศาลจะมีคาสั่งปิดกระบวนการล้มละลาย อันเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการล้มละลาย ขั้นตอน
ในส่วนการแบ่งช าระหนี้สินให้แก่บรรดาเจ้าหนี้จนถึงขั้นตอนที่ศาลมีค าสั่ งปิดกระบวนการล้มละลาย  
ใช้ระยะเวลาประมาณ 8-10 สัปดาห์ ดังนั้นกระบวนการล้มละลายของบุคคลธรรมดาตามกฎหมายล้มละลาย 
ของประเทศญี่ปุ่นใช้ระยะเวลาเพียงประมาณ 4-5 เดือนนับแต่มีการยื่นค าขอเข้าสู่กระบวนการล้มละลายเท่านั้น 

  แต่หากภายหลังศาลมีค าสั่งเริ่มกระบวนการล้มละลาย ลูกหนี้สามารถตกลงประนอมหนี้ 
กับบรรดาเจ้าหนี้ได้ เมื่อศาลได้ท าการไต่สวนแล้วและออกค าสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ ศาลก็มีค าสั่ง 
ปิดกระบวนการล้มละลายได้ทันที 

  ตามกฎหมายล้มละลายของประเทศญี่ปุ่นมิได้มีบทบัญญัติให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้เป็นบุคคล
ล้มละลายแต่อย่างใด มีเพียงขั้นตอนเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้เท่านั้น มิได้มีขั้นตอนเกี่ยวกับการก าหนดสถานะ
ของลูกหนี้แต่อย่างใด 

  4. การรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ 

  4.1 การเพิกถอนการโอน 

  ก่อนเริ่มต้นกระบวนการล้มละลาย ลูกหนี้มีสิทธิที่จะจัดการทรัพย์สินหรือจ าหน่าย จ่าย โอน
ทรัพย์สินของตนได้อย่างอิสระ แต่กฎหมายล้มละลายญี่ปุ่นได้ก าหนดให้การจ าหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินบางอย่างนั้น
ตกอยู่ภายใต้อ านาจการเพิกถอนของผู้จัดการทรัพย์สินหรือทรัสตีได้ แม้ว่าการจัดการทรัพย์สินดังกล่าว 
จะเกิดขึ้นจากการบังคับคดีก็ตาม หากภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดลูกหนี้ได้ท าการโอนทรัพย์สินโดยไม่ได้
รับค่าตอบแทนหรือโอนทรัพย์สินโดยได้รับค่าตอบแทนน้อยกว่าราคาตลาด การกระท า เช่นนี้ถือเป็นการฉ้อฉล
เจ้าหนี้  (Fraudulent) หรือลูกหนี้ เลือกช าระหนี้ ให้ เจ้าหนี้ เป็นการเฉพาะเจาะจงอันเป็นการท าลาย 
หลักความเท่าเทียมของเจ้าหนี้ที่จะได้รับช าระหนี้เมื่อลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย วัตถุประสงค์ของการเพิกถอน
การกระท าดังกล่าวของลูกหนี้เพ่ือช่วยเพ่ิมพูนกองทรัพย์สินของลูกหนี้และเป็นการท าให้เจ้าหนี้ได้รับการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกัน 

  การกระท าของลูกหนี้ที่อาจถูกเพิกถอน 
  ตาม Article 160 ก าหนดให้การที่ลูกหนี้กระท าการโดยรู้อยู่แล้วว่าจะท าให้เจ้าหนี้เสียหาย  
(ซึ่งไม่รวมถึงการน าทรัพย์มาเป็นหลักประกันหนี้) หลังจากที่มีการเริ่มต้นกระบวนการล้มละลายสามารถ 
ถูกเพิกถอนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ลูกหนี้น าทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันการช าระหนี้ หรือท าให้หนี้ระงับลง 
หากมูลค่าของการกระท าที่เจ้าหนี้ได้รับเกินกว่ามูลค่าของหนี้ที่ระงับไปแล้ว การกระท าดังกล่าวสามารถ 
ถูกเพิกถอนได้เฉพาะมูลค่าที่เกินกว่ามูลค่าหนี้ที่เจ้าหนี้มีต่อลูกหนี้เท่านั้น  

  กรณีลูกหนี้กระท าการขึ้นเพื่อฉ้อฉลเจ้าหนี้ (Fraudulent Acts) ผู้จัดการทรัพย์สินหรือทรัสตี 
ก็สามารถเพิกถอนการกระท าดังกล่าวของลูกหนี้ได้ตาม Article 160 (1) (i) เมื่อลูกหนี้กระท าการโดยรู้ว่า 
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การกระท าเช่นนั้นจะท าให้เจ้าหนี้เสียหาย (Prejudice Creditor) เว้นแต่ผู้รับประโยชน์จากการกระท าของลูกหนี้
จะไม่ทราบถึงการท าให้เจ้าหนี้เสียหายในขณะที่มีการกระท าดังกล่าวเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม Article 161 ก าหนดว่า
หากลูกหนี้ได้จ าหน่ายทรัพย์สินและได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม (A Reasonable Value) ย่อมไม่ถือว่า 
เป็นการกระท าการเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งเป็นการฉ้อฉลเจ้าหนี้ เว้นแต่การกระท านั้นมีความเสี่ยงที่ลูกหนี้จะปิดบัง  
ให้เปล่า ถ่ายเท หรือจ าหน่าย ย้าย โอนอสังหาริมทรัพย์ หรือการเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินโดยวิธี 
การจ าหน่ายทรัพย์สินที่ท าให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย ซึ่งในขณะที่ลูกหนี้กระท าการเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น  
ลูกหนี้มีเจตนาที่จะปิดบังซ้อนเร้นค่าตอบแทนหรือประโยชน์ในลักษณะเดียวกันที่ตนได้รับจากการกระท านั้น  
และคู่สัญญาคนอื่นๆรู้ถงึเจตนาดังกล่าวของลูกหนี้  

                กรณีที่ลูกหนี้ได้ให้หลักประกันแก่เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ Article 162 ก าหนดให้ 
การกระท าดังกล่าวสามารถถูกเพิกถอนหลังจากเริ่มกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย แต่ต้องเป็นการกระท า 
ของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังที่ลูกหนี้อยู่ในสถานะที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้หรือภายหลังที่ลูกหนี้ถูกร้องขอให้
ล้มละลาย โดยเจ้าหนี้ผู้รับหลักประกันจะต้องรู้ว่าในขณะที่ลูกหนี้ให้หลักประกันนั้น ลูกหนี้อยู่ในสถานะ 
ที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้ หรือลูกหนี้หยุดช าระหนี้ หรือลูกหนี้ถูกร้องขอให้ล้มละลาย 

  การให้เปล่า (Gratuitious Acts) หรือการกระท าใดที่ถือได้ว่าเป็นการให้เปล่าของลูกหนี้ Article 
160 (3) ก าหนดให้การกระท านั้นถูกเพิกถอนได้ หลังจากหรือภายในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนมีการหยุดพักช าระหนี้ 
(Suspension of Payment) หรืออาจเพิกถอนภายหลังที่มีการเริ่มต้นกระบวนพิจารณาคดีล้มละลายแล้ว  
โดยที่ลูกหนี้ไมต่้องรู้ว่าการให้เปล่านั้นจะเป็นการท าให้เจ้าหนี้ของตนเสียหายอีกท้ังผู้รับประโยชน์ไม่จ าเป็นที่จะต้อง
รู้ว่าลูกหนี้ท าการให้เปล่าในขณะการช าระหนี้นั้นหยุดชะงักลงหรือลูกหนี้ถูกร้องขอให้ล้มละลาย 

  การใช้สิทธิเพิกถอน 

  ทรัสตีจะต้องใช้สิทธิในการเพิกถอนการกระท าของลูกหนี้ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันเริ่มต้น
เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย ทั้งนี้ สิทธิในการเพิกถอนไม่อาจกระท าได้หากพ้น 20 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้กระท าการ  
ที่อาจถูกเพิกถอนนั้น 

  5. การขายทรัพย์สิน 

                    กระบวนการจ าหน่ายทรัพย์สิน ประเทศญี่ปุ่นจะใช้วิธีเปิดซองประมูลราคาในการจ าหน่าย
ทรัพย์สิน โดยวิธีการจ าหน่ายทรัพย์สินจะมีการประกาศเสนอราคาขายขั้นต่ าของทรัพย์และช่วงเวลาขายทรัพย์ 
แต่ละรายการ ในหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ โดยผู้ที่สนใจซื้อทรัพย์สามารถวางเงินประกันพร้อมยื่นซองเสนอราคา 
ที่ตนสนใจประมูลแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีจนกระท่ัง เมื่อสิ้นสุดวันที่ก าหนดให้ยื่นเสนอราคา เจ้าพนักงานบังคับคดี
จะมีการเปิดซองประมูลโดยเปิดเผยพร้อมกัน และขายทรัพย์ให้แก่ผู้ที่เสนอราคาซื้อสูงสุด โดยไม่มีการอนุญาต  
ให้คัดค้านราคาเนื่องจากเป็นราคาที่สูงกว่าราคาที่ก าหนดไว้แล้ว ซึ่งปกติจะเป็นราคาซื้อขายในตลาดและสูงกว่า
ราคาประเมิน 
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บทที่ 7 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

  1. บทสรุป 

  (1) จากการพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการเก็บสถิติคดีล้มละลายในปีงบประมาณพ.ศ. 2555 -2559       
ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสัดส่วนที่เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้ที่มีนัยส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

     (1.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นปีที่ เจ้าหนี้ ได้รับช าระหนี้ ในอัตราสูง ทั้งยังเป็น
ปีงบประมาณที่รวบรวมเงินได้มากที่สุด เป็นเงินจ านวน 337.34 ล้านบาท โดยเงินที่รวบรวมได้ส่วนใหญ่เป็นของ
เจ้าหนี้มีประกัน สืบเนื่องจากกรมบังคับคดีออกค าสั่งกรมบังคับคดีที่ 81/2554 และที่ 501/2554  ให้เจ้าหนี้ 
มีประกันที่ยื่นค าขอรับช าระหนี้ตามมาตรา 96 (2) และมาตรา 96(3) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 
2483 ซึ่งอยู่ระหว่างการบังคับคดีเอากับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันในคดีแพ่งหรือศาลในคดีแพ่งที่ได้ออก  
หมายบังคับคดีไว้แล้ว แต่ยังไม่มีการบังคับเอากับทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันในคดีแพ่งไปด าเนินการบังคับคดี 
เอากับทรัพย์หลักประกันในคดีแพ่งต่อไป 

     (1.2) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นปีที่แบ่งทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ได้น้อยที่สุดเพียงร้อยละ 
0.62 แต่อย่างไรก็ด ีปีดังกล่าวมีจ านวนหนี้ที่เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับช าระสูงที่สุดเป็นเงินจ านวน 7,605.79 ล้านบาท 

     (1.3) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 เงินที่น ามาแบ่งให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหมดเป็นเงินที่แบ่ง
ให้กับเจ้าหนี้มีประกันถึง 784.35 ล้านบาท หรือร้อยละ 88.33 ของเงินที่น ามาแบ่งจ านวน 887.99 ล้านบาท 
ส าหรับเจ้าหนี้สามัญได้รับเงินส่วนแบ่งจ านวน 103.64 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.67 ของเงินจ านวนดังกล่าว 
อย่างไรก็ตาม เงินส่วนแบ่งของเจ้าหนี้สามัญจ านวน 103.64 ล้านบาทเป็นเงินที่รวบรวมได้ที่น ามาแบ่งทรัพย์สิน  
ในปีงบประมาณ 2558 เกือบทั้งหมด 

     (1.4) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559 ประเภททรัพย์สินที่รวบรวมได้มากที่สุด ได้แก่  
เงินได้น าส่งซึ่งเป็นเงินประเภทต่างๆที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งอายัดไป เช่น เงินเดือนหรือรายได้ 
จากการประกอบอาชีพของลูกหนี้ เงินฝากในสถาบันการเงิน หรือเงินที่ลูกหนี้ช าระหนี้ตามค าขอประนอมหนี้  
ซึ่งรวบรวมได้ร้อยละ 60.87 โดยเฉพาะในปีงบประมาณ 2556 ซึ่งเจ้าหนี้ได้รับส่วนแบ่งมากที่สุด โดยเงินที่น ามาแบ่ง 
เป็นทรัพย์สินประเภทเงินได้น าส่งเกือบทั้งสิ้น กล่าวคือ คิดเป็นร้อยละ 92.32 ของประเภททรัพย์สินทั้งหมดที่รวบรวม
ได ้ส่วนทรัพย์สินที่รวบรวมได้น้อยท่ีสุดได้แก่ห้องชุด ซึ่งรวมรวมได้ร้อยละ 0.22 

    (1.5) เงินที่รวบรวมได้จากทรัพย์สินประเภทที่ดินว่างเปล่า หรือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
อยู่ในปริมาณค่อนข้างต่ า อย่างไรก็ตาม ในระยะสองปีหลังของการส ารวจ เงินที่รวบรวมได้จากทรัพย์ประเภทที่ดิน
นับว่ามีปริมาณสูงขึ้นกว่าช่วงสามปีแรกมาก กรณีดังกล่าวอาจเป็นผลจากมูลค่าของที่ดินที่เพ่ิมข้ึน  โดยกรมธนารักษ์ 
มีการปรับราคาประเมินที่ดินท าให้เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดสูงเกินกว่ามูลหนี้จ านอง จนมีเงินเหลือ  
เข้ากองทรัพย์สินของลูกหนี้ เ พ่ิมขึ้นตามล าดับ ประกอบกับกรมบังคับคดีได้ผลักดันการขายทอดตลาด
อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการขายทอดตลาดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น มีการจัดมหกรรม 
ขายทอดตลาดทรัพย์ในคดีล้มละลาย เป็นต้น ท าให้เงินที่รวบรวมได้จากทรัพย์สินประเภทดังกล่าวมีสัดส่วนที่สูงขึ้น 
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    (1.6) เมื่อพิจารณาในยอดรวมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559 สัดส่วนของเงินที่รวบรวมได้
จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ประเภทนิติบุคคลจะมีสัดส่วนมากที่สุดในอัตราร้อยละ 70.67 รองลงมาจะเป็น 
เงินที่รวบรวมได้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ประเภทบุคคลธรรมดาในอัตราร้อยละ 25.42 แต่หากพิจารณาเป็น
รายปี พบว่าในปีงบประมาณ 2555 และ 2557 สัดส่วนของเงินที่รวบรวมได้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ประเภท
บุคคลธรรมดาจะมีสัดส่วนมากที่สุดในอัตราร้อยละ 86.04 และร้อยละ 80.75 ตามล าดับ ซึ่งทั้งสองปีสัดส่วนของเงิน 
ที่รวบรวมได้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ประเภทบุคคลธรรมดามากกว่าเงินที่รวบรวมได้จากกองทรัพย์สิน  
ของลูกหนี้ประเภทนิติบุคคล ส่วนเงินที่รวบรวมได้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ประเภทบุคคลธรรมดาและ 
นิติบุคคลมีอัตราส่วนเพียงเล็กน้อย 

    (1.7) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559 เจ้าหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลได้รับเงินส่วนแบ่งในคดี 
เป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 51.49 ส่วนเจ้าหนี้ซึ่งเป็นธนาคารหรือสถาบันการเงินได้รับเงินส่วนแบ่ง
ในคดีเป็นล าดับรองลงมา โดยเฉลี่ยคิดเป็นอัตราร้อยละ 44.02 ต่อปีงบประมาณ ในขณะที่เจ้าหนี้ซึ่งเป็น 
บุคคลธรรมดาที่ได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ในคดีล้มละลายได้รับเงินส่วนแบ่งในคดีน้อยที่สุดโดยเฉลี่ยเพียงอัตรา 
ร้อยละ 4.50 ต่อปีงบประมาณ 

    (1.8) ส าหรับช่วงเวลาในการรวบรวมทรัพย์สินตั้งแต่วันพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดถึงวันที่มี 
การท าบัญชีแบ่งครั้งที่สุดปิดคดี ช่วงเวลาที่มีการรวบรวมทรัพย์สินได้มากที่สุด คือ ช่วงเวลาต่ ากว่า 3 ปี กล่าวคือ  
มีการรวบรวมเงินได้เฉลี่ยร้อยละ 34.02 ทั้งนี้การใช้เวลาในการรวบรวมทรัพย์สินนานขึ้นนี้มิได้มีผลท าให้ 
การรวบรวมเงินได้มากขึ้นแต่อย่างใด นอกจากนี้จากคดีทั้งหมดที่มีการเก็บข้อมูลจ านวน 614 คดี กว่าร้อยละ 80 
ใช้เวลาด าเนินการตั้งแต่พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดจนแบ่งทรัพย์สินครั้งที่สุดปิดคดี โดยใช้เวลาระหว่าง 3 ถึง 5 ปี  
จ านวน 223 คด ีหรือร้อยละ 36.32 และระหว่าง 5 ถึง 10 ปี จ านวน 286 คดี หรือร้อยละ 46.58  

    (1.9) คดีล้มละลายที่น ามาเก็บข้อมูลมีจ านวนทั้งสิ้น 614 คดี ส่วนใหญ่เป็นคดีที่มีหนี้น้อยกว่า 
5 ล้านบาท จ านวน 410 คดี รองลงมาเป็นคดีที่มีหนี้ตั้งแต่ 5 ล้าน – 50 ล้านบาท จ านวน 171 คดี และคดีที่มีหนี้
มากกว่า 50 ล้านบาท มีจ านวนน้อยที่สุดคือ 33 คดี  มีลูกหนี้ที่ให้ความร่วมมือมาพบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เพ่ือให้การสอบสวนกิจการและทรัพย์สิน สูงถึงร้อยละ 80.78 (ลูกหนี้มาให้การสอบสวนกิจการและทรัพย์สิน  
ทั้งสิ้น 496 ราย) ในขณะที่ เจ้าหนี้ที่ให้ความร่วมมือมาร่วมท าการไต่สวนลูกหนี้มีจ านวนไม่ถึงร้อยละ 5 
(เจ้าหนี้มาไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผยทั้งสิ้น 22 ราย) และเมื่อจ าแนกตามจ านวนหนี้ พบว่า ลูกหนี้ที่มีจ านวนหนี้น้อย
ให้ความร่วมมือมากที่สุด ในขณะที่เจ้าหนี้ที่มีจ านวนหนี้สูงให้ความร่วมมือมาไต่สวนมากกว่าเจ้าหนี้ที่มีจ านวนหนี้น้อย 

  (2) ปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนที่เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้ 
     (2.1) จากข้อเท็จจริงข้างต้นพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนที่เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้ ประกอบด้วย 
(1)ประเภท/ชนิดของทรัพย์สิน โดยประเภททรัพย์ที่รวบรวมได้มากที่สุด ได้แก่ เงินได้น าส่ง (2)ความร่วมมือ 
ของเจ้าหนี้และลูกหนี้ 
     (2.2) การบริหารจัดการคดี โดยการปรับปรุงกฎหมายล้มละลาย การปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
ในการรวมรวมทรัพย์สิน การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของ  
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งจะส่งผลต่อสัดส่วนที่เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้ 
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     (2.3)  จากการศึกษากระบวนการจ าหน่ายทรัพย์สินของประเทศญี่ปุ่น พบว่าจะใช้วิธีเปิดซอง
ประมูลราคาในการจ าหน่ายทรัพย์สิน โดยวิธีการจ าหน่ายทรัพย์สินจะมีการประกาศเสนอราคาขายขั้นต่ า  
ของทรัพย์และช่วงเวลาขายทรัพย์แต่ละรายการ ในหนังสือพิมพ์และเว็บไซต ์โดยผู้ที่สนใจซื้อทรัพย์สามารถวางเงิน
ประกันพร้อมยื่นซองเสนอราคาที่ตนสนใจประมูลแก่เจ้าพนักงาบังคับคดีจนกระทั่งเมื่อสิ้นสุดวันที่ก าหนดให้ยื่น
เสนอราคา เจ้าพนักงานบังคับคดีจะมีการเปิดซองประมูลโดยเปิดเผยพร้อมกัน และขายทรัพย์ให้แก่ผู้ที่เสนอราคา
ซื้อสูงสุด โดยไม่มีการอนุญาตให้คัดค้านราคาเนื่องจากเป็นราคาที่สูงกว่าราคาที่ก าหนดไว้แล้ว ซึ่งปกติจะเป็นราคา
ซื้อขายในตลาดและสูงกว่าราคาประเมิน วิธีการจ าหน่ายทรัพย์สินในรูปแบบนี้อาจส่งผลให้ได้ราคาขายที่ดีและ
เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้มากขึ้นได้ 
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  2. ข้อเสนอแนะ 

  จากการศึกษาวิจัยสัดส่วนที่ เจ้าหนี้ ได้รับช าระหนี้ ในคดีล้มละลาย ในช่วงปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555-2559 คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่จะท าให้สัดส่วนในการได้รับช าระหนี้ของเจ้าหนี้ในคดีล้มละลาย 
เพ่ิมมากข้ึน ดังนี้ 

  1. การปรับปรุงกฎหมายล้มละลายให้มีประสิทธิภาพ 
  กฎหมายล้มละลายที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้การบังคับคดีล้มละลายมีความสะดวก รวดเร็ว 
กรมบังคับคดจีึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายล้มละลาย กฎ ระเบียบ มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 การฟ้ืนฟูกิจการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561 ที่มีผลใช้บังคับแล้ว 
ปัจจุบันกรมบังคับคดีได้เสนอแก้ไขกฎหมายล้มละลายซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาจ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ 
  (1) ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ส่วนการล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ) 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการแล้วเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยคณะพิเศษและคณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบ  
ที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย 
  (2) ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่. .) พ.ศ. .... (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน)  
อยู่ระหว่างกองกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมพิจารณาด าเนินการ 

                   2. การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการติดตามทรัพย์สิน 
 คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า หากกรมบังคับคดีมีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
จะสามารถรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ได้รวดเร็วขึ้นและเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะมีผลให้สัดส่วนการได้รับช าระหนี้  
ของเจ้าหนี้เพ่ิมมากขึ้น  นอกเหนือจากแอพพลิเคชั่นและระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่กรมบังคับคดีได้น ามาใช้  
ในการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้และน ามาใช้ในการบริหารจัดการระบบงานด้านล้มละลายแล้ว ปัจจุบัน 
กรมบังคับคดีได้มีการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 (1) มีระบบควบคุม ติดตามทรัพย์สิน (Asset-Tracking System) เป็นระบบส าหรับการติดตาม
ควบคุมทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ 
 (2) ท าการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลทรัพย์สินของบุคคลล้มละลาย (Debtor Data Center) โดยเป็น
การบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เป็นนายทะเบียนทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง  ๆ รวม 22 แห่ง 
เพ่ือให้การท างานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการรวบรวมทรัพย์สินเพ่ือช าระหนี้คืนให้กับเจ้าหนี้ 
ในคดีล้มละลายมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2562  
 (3) จัดท าระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment) ได้แก่ การจ่ายค่าเลี้ยงชีพ 
ให้แก่ลูกหนี้ การจ่ายเงินส่วนได้ให้แก่เจ้าหนี้ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2562 
 (4 )  ท าการ พัฒนาระบบงาน ฟ้ืน ฟูกิจการทั้ ง ระบบ ขณะนี้ อยู่ ระหว่ า งการตรวจรั บ 
ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 (5) จัดท าโครงการพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบก ากับดูแลผู้ท าแผนและ
ผู้บริหารแผน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการ 
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 (6) จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ ขณะนี้ 
อยู่ระหว่างการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 นอกจากนี้  กรมบังคับคดีจะปรับปรุ งกระบวนการท างานให้ เป็นรูปแบบการท างาน 
แบบ One Solution ซึ่งเป็นการท างานร่วมกันเป็นทีมระหว่างเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  นักบัญชี ธุรการ  
และศูนย์สารสนเทศ ในการจัดการคดี โดยเฉพาะการตรวจสอบและติดตามทรัพย์สินในคดีล้มละลาย  
เพ่ือความรวดเร็วในการด าเนินคดี และท าให้ recovery rate สูงขึ้น รวมทั้งเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ผู้มาติดต่อ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการได้ภายในเดือนเมษายน 2562 

 3. การพัฒนากระบวนการจ าหน่ายทรัพย์สิน 
 กรมบังคับคดีควรมีการศึกษากระบวนการจ าหน่ายทรัพย์สินเพ่ือให้ทราบถึงแนวทาง วิธีการ  
ในการจ าหน่ายทรัพย์สินในวิธีอ่ืนนอกจากการขายทอดตลาดโดยเจ้าพนักงาน  

  4. การพัฒนาศักยภาพของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย ์
  ตามที่กรมบังคับคดีได้จัดท าร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เจ้าพนักงาน 
พิทักษ์ทรัพย์เอกชน)  เพ่ือก าหนดให้มีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจะท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับดูแล 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนซึ่งคณะผู้วิจัยมีความเห็นว่าการมีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนจะท าให้ 
การรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ได้มากยิ่งขึ้นรวดเร็วขึ้น เนื่องจากเอกชนจะมาจากหลากหลายวิชาชีพจึงท าให้ 
มีความสามารถในการสืบหาทรัพย์สินมากกว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะมีความรู้  
เฉพาะด้านกฎหมายประกอบกับเอกชนจะมีความคล่องตัวในการท างานมากกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ดังนั้น  
จึงจะส่งผลให้การรวบรวมทรัพย์สินกระท าได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น ท าให้บรรดาเจ้าหนี้ในคดีล้มละลาย
ได้รับช าระหนี้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็วและสัดส่วนในการได้รับช าระหนี้ของเจ้าหนี้ก็จะสูงขึ้น 

  นอกจากนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายควรเป็นผู้มีความรู้ในหลากหลาย นอกจาก
ความรู้ด้านกฎหมายแล้วควรจะมีความรู้ด้านบัญชี ด้านการบริ หารจัดการต่าง ๆ เพ่ือจะเป็นประโยชน์ 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าในอนาคตเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ควรจะเป็นสหวิชาชีพ โดยสามารถให้นักบัญชี หรือนักบริหารจัดการสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน  
พิทักษ์ทรัพย์ได้ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ในการรวบรวมทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 
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