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บทคัดยอ
กฎหมายลมละลายของประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 มีการ
เปลี่ยนแปลงแกไขมาแลวหลายครั้ง โดยเฉพาะการเพิ่มเติมหลักเกณฑการพนลมละลายของบุคคลธรรมดา
โดยผลของกฎหมาย ตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 มีความแตกตางจาก
หลักการประนอมหนี้ หลักการปลดจากลมละลาย และหลักการยกเลิกลมละลาย ตามพระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช 2483 อีกทั้งมิไดวางหลักการและเงื่อนไขไวอยางรัดกุมและชัดเจน ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ที่
เกี่ยวกับผลของการพนจากการลมละลาย โดยเฉพาะการจัดการทรัพยสินของลูกหนี้ จึงไดมีการยกเลิกมาตรา
35 ดังกลาว โดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547 และเพิ่มหลักเกณฑเกี่ยวกับการปลดบุคคลจาก
การลมละลายและการหยุดนับระยะเวลาปลดจากลมละลาย ซึ่งตามมาตรา 81/2 และมาตรา 81/3 ไดกําหนด
ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนผูยื่นคําขอตอศาลใหมีคําสั่งหยุดนับระยะเวลาปลดจากลมละลายของบุคคล
ลมละลายในกรณีทั่วไป กอนระยะเวลาปลดจากลมละลาย 3 ป จะสิ้นสุดลง กรณีที่บุคคลลมละลายไมให
ความรวมมือกับเจาพนักงานพิทักษทรัพยในการรวบรวมทรัพยสินโดยไมมีเหตุอันควร เมื่อมีการบังคับใช
กฎหมายดังกลาวมาระยะหนึ่ง อาจมีผลกระทบตอบุคคลที่เกี่ยวของโดยเฉพาะเจาหนี้ ลูกหนี้ และกองทรัพย
สินของลูกหนี้ รวมถึงระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ อาจเกิดความไมเปนธรรมตามเจตนา
รมณของกฎหมาย ตลอดจนเกิดปญหาในทางปฏิบัติงานของเจาพนักงานพิทักษทรัพย ในขั้นตอนการยื่นคํา
ขอตอศาลเพื่อขอใหศาลมีคําสั่งหยุดนับระยะเวลาที่มีความยุงยาก ลาชา กอใหเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่
ของเจาพนักงานพิทักษทรัพยและศาล เปนผลใหปริมาณงานของเจาพนักงานพิทักษทรัพยและศาลมีเพิ่ม
มากขึ้น ดังนั้นโครงการพัฒนาระบบงานกฎหมาย เรื่อง การแกไขขอขัดของเรื่องการหยุดนับระยะเวลาปลด
บุคคลจากการลมละลาย จึงไดจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนมาและหลักเกณฑของการ
ปลดลมละลายที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน โดยเปรียบเทียบหลักกฎหมายลมละลายของประเทศอังกฤษซึ่ง
เปนแมแบบในการแกไขกฎหมายในเรื่องการปลดจากลมละลายของประเทศไทย ศึกษาถึงการตีความ การ
บังคับใชกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการหยุดนับระยะเวลาการปลดลมละลาย เพื่อใหทราบ
ถึงผลกระทบของคูความ ผูมีสวนไดเสีย และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ ตลอดจนผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม
โดยรวมของประเทศ เพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาขอขัดของในการบังคับใชกฎหมาย ใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ และเกิดความเปนธรรมตามเจตนารมณของกฎหมาย โดยการศึกษาหลักเกณฑ กระบวนการ
ขั้นตอนการปลดลมละลาย ของไทยที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน เปรียบเทียบระหวางการพนจากบุคคล
ลมละลาย ตามพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5) พ. ศ 2542 มาตรา 35 และการปลดจากการลมละลาย
ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 แกไขโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 7) พ.ศ 2547
มาตรา 81/1 และเปรียบเทียบหลักเกณฑการปลดลมละลายโดยผลของกฎหมายของประเทศอังกฤษกับประเทศ
ไทย ศึกษาถึงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการหยุดนับระยะเวลา ผลกระทบ ตลอดถึงปญหาอุปสรรคใน
การหยุดนับระยะเวลาปลดบุคคลจากการลมละลาย
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ผลการศึกษาปรากฏวากฎหมายลมละลายของประเทศไทย มีแนวคิดเดียวกับหลักกฎหมาย
ของหลายประเทศ โดยเฉพาะกฎหมายลมละลายของประเทศอังกฤษซึ่งเปนแมแบบของกฎหมายลมละลาย
ของประเทศไทยที่ประสงคใหบุคคลลมละลายไดเริ่มตนชีวิตใหม และใชความสามารถที่มีเปนกําลังในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได แตขณะเดียวกันก็ไดกําหนดหลักเกณฑในการหยุดนับระยะ
เวลาปลดจากการเปนบุคคลลมละลาย เพื่อเปนมาตรการลงโทษบุคคลลมละลายที่ไมสุจริต ที่ไมใหความ
รวมมือตอเจาพนั กงานพิ ทักษ ทรัพย จงใจประวิงคดี ซุกซอน ปกปดทรัพยสิน ยังคงมีสถานะเป นบุคคลลม
ละลายในอีกชวงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อใหเจาหนี้และเจาพนักงานพิทักษทรัพย มีระยะเวลาเพิ่มขึ้นในการสืบหา
ทรัพยสินของบุคคลลมละลายทุจริตปกปดไว เพื่อนํามาชําระหนี้ใหแกบรรดาเจาหนี้ ทําใหบุคคลลมละลาย
เห็นความสําคัญของการใหความรวมมือตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย ในการรวบรวมทรัพยสิน และไมให
บุคคลลมละลายที่ไมสุจริตใชเปนชองทางใหตนเองหลุดพนจากภาระหนี้สิน แตการกําหนดใหเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยเปนผูยื่นคําขอหยุดนับระยะเวลานั้น เมื่อไดปฏิบัติงานไปแลวระยะหนึ่งพบวายังมีขอขัดของบาง
ประการที่สมควรจะตองมีการปรับปรุงเพื่อลดขั้นตอนที่ซับซอนยุงยากลง ใหมีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น ยัง
ผลใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความเปนธรรมในสังคม สมตามเจตนารมณของ
กฎหมาย คณะผูจัดทําจึงไดเสนอแนวทางแกไขขอขัดของ โดยกําหนดเปนมาตรการระยะสั้นเห็นควรใหมี
การแกไขเพิ่มเติมคําสั่งกรมบังคับคดี เพื่อกําหนดแนวปฏิบัติของเจาพนักงานพิทักษทรัพยในการยื่นคําขอ
หยุดนับระยะเวลาปลดบุคคลจากการลมละลาย กรณีบุคคลลมละลายไมมาใหการสอบสวนเกี่ยวกับกิจการ
และทรัพยสินตอ
เจาพนักงานพิทักษทรัพย ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยยื่นคําขอหยุดนับระยะเวลา
ปลดลมละลาย เมื่อศาลมีคําพิพากษาใหลมละลายแลว กรณีใหการสอบสวนแลวแตมิไดไปใหการไตสวน
โดยเปดเผยในชั้นศาล ใหยื่นตอศาลใหไตสวนมีคําสั่ง ภายหลังจากเจาพนักงานพิทักษทรัพยแถลงตอศาล
ใหออกหมายจับ กรณีปรากฏขอเท็จจริงอื่นใดที่มีเหตุหยุดนับระยะเวลาการปลดจากลมละลาย นอกจาก
กรณีดังกลาวใหยื่นคําขอหยุดนับระยะเวลาการปลดจากลมละลายตอศาลเสนอศาลเมื่อมีขอเท็จจริงปรากฏ
สวนมาตรการระยะยาวสมควรใหปรับปรุงกฎหมายลมละลายในสวนที่กําหนดวิธีการใหเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพย เปนผูยื่นคําขอหยุดนับระยะเวลาปลดจากการลมละลาย โดยใหศาลไตสวนคําขอกอนมีคําสั่งหยุดนับ
ระยะเวลาตาม มาตรา 81/2 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ
ลมละลาย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547 เปน “เมื่อไดรับรายงานจากเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนหนังสือวาบุคคลลม
ละลายมิไดใหความรวมมือในการรวบรวมทรัพยสิน ใหศาลมีคําสั่งหยุดนับระยะเวลาปลดบุคคลจากลม
ละลายไวรวมกันไมเกิน 2 ป นับแตวันที่ไดรับรายงานจากเจาพนักงานพิทักษทรัพย หรือวันที่ศาลสั่ง หาก
ศาลไมมีคําสั่งเปนประการใดกอนพนกําหนดระยะเวลาตามมาตรา 81/1 ใหถือวาศาลมีคําสั่งตามรายงาน
ของเจาพนักงานพิทักษทรัพย”
หากมีการแกไขตามแนวทางที่คณะผูจัดทําโครงการนี้เสนอขางตน จะชวยประหยัดคาใชจาย
ใหกับเจาหนี้ หรือกองทรัพยสินของบุคคลลมละลาย ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจาพนักงานพิทักษ
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ทรัพยและศาล เปนการประหยัดงบประมาณของประเทศชาติไดอีกทางหนึ่ง สงผลใหการบังคับใชกฎหมายลม
ละลายเปนไปตามเจตนารมณ สงผลดีตอระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศตอไป
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บทที่ 1
บทนํา
กฎหมายลมละลาย คือกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อจัดการชําระสะสางทรัพยสินหรือ
หนี้สินของลูกหนี้ที่มีหนี้สินลนพนตัว รวมทั้งสิทธิที่ลูกหนี้พึงมีพึงไดทั้งในปจจุบันและในอนาคต
เพื่อจัดแบงทรัพยสินของลูกหนี้แกบรรดาเจาหนี้ทั้งหลายโดยเสมอภาคกัน หากนําเงินหรือทรัพยสิน
แบ ง ชํ า ระหนี้ จ นหมดแล ว แต ยั ง ไม พ อชํ า ระหนี้ ก็ ใ ห ถื อ ว า หนี้ นั้ น เป น อั น สิ้ น สุ ด ลงไป ทั้ ง นี้
การลมละลายของลูกหนี้จะเริ่มตนทันทีที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยโดยไมตองรอใหศาลพิพากษาให
ลู ก หนี้ ล ม ละลายเสี ย ก อ น แต ก ารล ม ละลายที่ เริ่ ม ต น ทั น ที ต ามมาตรา 62 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
ลมละลาย พุทธศักราช 2483 มีความหมายเฉพาะการลมละลายที่เกี่ยวกับกิจการและทรัพยสินของ
ลูกหนี้เทานั้น มิไดหมายความรวมไปถึงสถานภาพของลูกหนี้ดวย เพราะสถานภาพของลูกหนี้คือ
การเปนบุคคลลมละลายนั้น จะเริ่มตนเมื่อศาลพิพากษาใหลูกหนี้ลมละลาย กลาวคือการเปน
บุคคลลมละลายนั้นจะเริ่มตนเมื่อศาลพิพากษาใหลูกหนี้ลมละลายแลวเทานั้น และการเปนบุคคล
ลมละลายของลูกหนี้จะไมมีผลยอนหลังไปเริ่มตนตั้งแตวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยตามมาตรา 62
แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 ดังนั้น การที่ลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาใหลมละลาย
ยอมสงผลกระทบตอสถานะทางสังคมของลูกหนี้และครอบครัว รวมทั้งยังเปนปจจัยหนึ่งที่สงผล
กระทบไปยังเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมไดทางหนึ่ง แตเนื่องจากกฎหมายลมละลายมิไดมีเจตนา
รมณในการลงโทษลูกหนี้ที่มีหนี้สินลนพนตัว แตเปนการปองกันมิใหเจาหนี้เรงรัดหนี้สินจนกอ
ใหเกิดปญหาสังคมตามมา จนอาจกลาวไดวากฎหมายลมละลายเปนกฎหมายที่มุงจะปลดหนี้ให
เฉพาะลูกหนี้ที่สุจริต
หลักกฎหมายลมละลายในหลายประเทศ เมื่อลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาใหลมละลาย
แลว หากปลอยใหลูกหนี้ยังคงมีสถานะเชนนั้นตอไปเปนระยะเวลานาน ไมกอใหเกิดประโยชน
ในทางอื่นใดอีก จึงควรปลอยใหลูกหนี้เริ่มตนชีวิตใหม (Fresh start) โดยเร็ว จึงมีมาตรการในการ
ปลดบุคคลธรรมดาจากการลมละลาย ซึ่งในแตละประเทศมีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับวากฎหมาย
ของประเทศนั้นๆ จะใหลูกหนี้เริ่มตนชีวิตใหมอยางไร
ดังนั้น จึงถือไดวา การปลดลมละลายคือสาระสําคัญของการเริ่มตนชีวิตใหม เพื่อให
บุคคลลมละลายไมถูกจํากัดสิทธิตอไป แตการปลดลมละลายอาจเปนชองทางใหผูที่ไมสุจริตไดรับ
ประโยชนดวย จําเปนตองมีบทลงโทษโดยการหยุดนับระยะเวลาไมใหบุคคลลมละลายที่ไมสุจริต
ไดรับการปลดการลมละลาย แตเหตุแหงการหยุดนับระยะเวลาการปลดลมละลายปจจุบันกอใหเกิด
ความเปนธรรมกับผูที่ถูกกระทบหรือไม เปนเรื่องที่ตองศึกษาเพื่อใหทราบขอเท็จจริงและปญหา
ของผลการบังคับใชกฎหมาย เพื่อประโยชนใหสามารถทราบแนวทางแกไขตอไป
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1.1 ความเปนมาและสภาพปญหา
เดิ ม พระราชบั ญ ญั ติ ล ม ละลาย พุ ท ธศั ก ราช 2483 ของประเทศไทย แม จ ะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงแกไขมาแลวหลายครั้ง ตั้งแต พ.ศ.2511 พ.ศ. 2526 จนถึง พ.ศ. 2541 กับ พ.ศ. 2542
และล า สุ ด คื อ พ .ศ. 2547 ก็ ยั ง คงห ลั ก การที่ ตั้ ง สั น นิ ษ ฐาน เบื้ องต น ให แก ลู ก ห นี้ ว า
“มีหนี้สินลนพนตัว” เพราะมีหนี้สินแลวไมชําระ (ตามมาตรา 8 ) แตโอกาสที่ลูกหนี้จะหลุดพน
จากหนี้สินเพื่อเริ่มตนชีวิตใหม ยังคงมีหนทางที่จะกระทําได เชน การขอประนอมหนี้กอนลมละลาย
(มาตรา 45-60) การขอประนอมหนี้ภายหลังลมละลาย (มาตรา 63) การปลดจากลมละลาย (มาตรา
68-84) การยกเลิกการลมละลาย (มาตรา 135-138) เปนตน นอกจากนี้ยังเพิ่มหลักการที่กอใหเกิด
เสียงวิพากษวิจารณอยางมาก กลาวคือตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2542 ที่วา “บรรดาคดีลมละลายที่ศาลมีคําพิพากษาใหลูกหนี้ ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาเปนบุคคล
ลมละลาย และหนี้อันเปนมูลเหตุที่ฟองลมละลายไมมีลักษณะเปน การทุจริต ใหลูกหนี้พนจากการ
เปนบุคคลลมละลายเมื่อครบสามป นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย และใหนํา
บทบัญญัติมาตรา 76 และมาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 มาใชบังคับ
โดยอนุโลม” ทั้งนี้หลักการพนจากการเปนบุคคลลมละลายโดยอัตโนมัติตามมาตรา 35 นี้ ยังแตกตาง
จากหลักการประนอมหนี้ หลักการปลดจากลมละลาย และหลักการยกเลิกลมละลาย ตามพระ
ราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 อีกทั้งในการพนจากลมละลายโดยอัตโนมัตินี้มิไดวาง
หลักการและเงื่อนไขไวอยางรัดกุมและชัดเจน ทําใหเกิดปญหาตางๆ ที่เกี่ยวกับผลของการพนจาก
การลมละลาย โดยเฉพาะการจัดการทรัพยสินของลูกหนี้ตามมาตรา 109 แหงพระราชบัญญัติลม
ละลาย พุทธศักราช 2483 ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฏีกา (คณะที่ 11) ที่วา “การ
พนจากการเปนบุคคลลมละลายดังกลาวยอมเปนการหลุดพนจากหนี้สินอันเปนสถานะเฉพาะตัว
ของลูกหนี้ เท านั้ น โดยไม มีผลให ทรัพ ยสิน ของลูกหนี้ห ลุดพ นไปแตอยางใด และเจาพนั ก งาน
พิทักษทรัพยยังคงมีอํานาจดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้ที่ไดรวบรวมไวแลว หรืออยูใน
ระหวางการจัดกิจการของเจาพนักงานพิทักษทรัพยตอไปจนแลวเสร็จ เพื่อนํามาแบงใหเจาหนี้ใน
คดีลมละลายตอไป” 1 อยางไรก็ตามหลักการของบทบัญญัติในเรื่องนี้เปนชองทางหนึ่งที่ชวยให
บุคคลลมละลายที่สุจริต ไดมีโอกาสพนจากการเปนบุคคลลมละลาย สมควรคงหลักการดังกลาวไว
ดวยเหตุนี้เอง ในป พ.ศ. 2547 รัฐสภาของไทยจึงไดผานพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2547 ใหยกเลิกมาตรา 35 ดังกลาวโดยใหเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการปลดจากลมละลายเพื่อให
การพนจากลมละลายโดยอัตโนมัติไดมีกระบวนการที่รัดกุมยิ่งขึ้น และเพื่อใหลูกหนี้ยังคงรับผิดชอบ
ในการชําระหนี้ตามหลักของการปลดจากการลมละลายนั่นเอง ซึ่งเดิมเมื่อศาลพิพากษาใหลูกหนี้
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องหารือขอกฎหมายตามมาตรา 35 แหง
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542
1
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เปนบุคคลลมละลายแลว บุคคลลมละลายจะไดรับการปลดจากลมละลายไดเพียงกรณีเดียว คือ
เมื่อศาลมีคําสั่งปลดจากลมละลายเทานั้น จึงสมควรแกไขหลักเกณฑที่ศาลจะสั่งปลดจากลมละลาย
ใหชัดเจน เพื่อเปนหลักประกันแกบุคคลลมละลายวาหากดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดแลว
จะสามารถไดรับการปลดจากลมละลาย ดังนั้น การแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการปลดจาก
ลมละลายดังกลาวนี้ จึงไดมีการกําหนดใหชัดเจนวาไดมีการเพิ่มกรณีการปลดจากลมละลายโดย
ผลของกฎหมายอีกกรณีหนึ่ง จากเดิมที่มีเพียงการปลดจากลมละลายโดยการรองขอตอศาล และแก
ไขหลักการเดิมจากที่กําหนดใหเปนดุลพินิจของศาลในการมีคําสั่งปลดจากลมละลาย เปนกําหนด
ใหศาลมีคําสั่งปลดจากลมละลายเมื่อกรณีเขาเงื่อนไขที่กําหนดไว คือ ไดมีการแบงทรัพยสินชําระ
ใหแกเจาหนี้ที่ขอรับชําระหนี้ไวแลวไมนอยกวารอยละ 50 และบุคคลนั้นไมเปนบุคคลลมละลาย
ทุจริต จึงกําหนดใหเปนหลักประกันแกบุคคลลมละลายวา หากดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด
แล ว ก็ จ ะได รับ การปลดจากล ม ละลาย ส ว นการยกเลิก มาตรา 72 ถึ งมาตรา 75 ซึ่ งเป น บท
บัญญั ติเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่ศาลใชประกอบการพิจารณาในการมีคําสั่งปลดหรือไมปลดจากลม
ละลายออก เนื่องจากไมมีความจําเปนที่จะตองกําหนดไวแลว เพราะไดเปลี่ยนหลักการปลด
จากล ม ละลายโดยคํา สั่ง ศาลจากการใชดุ ล พินิจ เป น ให ศ าลมีคํา สั่ง เมื่ อ ครบองคประกอบที่
กฎหมายกําหนด
หลักเกณฑการปลดลมละลายกรณีที่เปนบุคคลธรรมดาตามพระราชบัญญัติลม
ละลาย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547 ที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 67/1 เปนบทบัญญัติที่บัญญัติ
เพิ่มเติมขึ้นใหมโดยมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547 ที่กําหนดให
บุคคลลมละลายอาจไดรับการปลดจากลมละลายได 2 กรณี คือ
1. การปลดบุคคลธรรมดาจากลมละลาย เมื่อศาลไดมีคําสั่งปลดจากลมละลาย ซึ่ง
กฎหมายไดใหอํานาจแกศาลในการสั่งคําขอปลดจากลมละลายไวมาตรา 71 (ความเดิมถูกยกเลิก
และบัญญัติขอความขึ้นใหมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547 มาตรา 8)
2. การปลดบุคคลธรรมดาจากลมละลายทันทีที่พนกําหนดระยะเวลาตามกฎหมาย
ตามมาตรา 81/1 การปลดลมละลายตามมาตรานี้เปนหลักการที่นํามาจากพระราชบัญญัติลมละลาย
( ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 มาตรา 35 แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการปลดลมละลายโดยผลของ
กฎหมายใหมตามพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547 มาตรา 81/1 ถึงมาตรา 81/4 ดังนี้
มาตรา 81/1 กําหนดใหปลดบุคคลธรรมดาจากลมละลายทันทีที่พนกําหนดระยะ
เวลา 3 ป นับแตวันที่ศาลพิพากษาใหลูกหนี้ลมละลาย เวนแตในกรณีอันเนื่องมาจากการกระทํา
บางประการของบุคคลลมละลายที่ไมสมควรไดรับการปลดจากการลมละลาย ตามกําหนดระยะ
เวลาปกติดังตอไปนี้ ใหกําหนดระยะเวลาในการปลดจากลมละลาย นานกวา 3 ป ไดแก
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กรณีที่ 1 บุคคลนั้นไดเคยถูกพิพากษาใหลมละลายมากอนแลว และยังไมพนระยะ
เวลาหาปนับแตวันที่ศาลไดพิพากษาใหลมละลายครั้งกอนจนถึงวันที่ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยครั้ง
หลัง ใหขยายระยะเวลาเปน 5 ป
กรณีที่ 2 บุคคลนั้นเปนบุคคลลมละลายทุจริต โดยแยกบุคคลลมละลายทุจริตออก
เปน 2 ประเภท คือ
2.1 บุคคลลมละลายทุจริตในกรณีทั่วไปใหขยายระยะเวลาเปน 10 ป เวนแตใน
กรณีที่มีเหตุผลพิเศษและบุคคลนั้นถูกศาลพิพากษาใหลมละลายมาไมนอยกวา 5 ป ศาลจะสั่งปลด
จากล ม ละลายก อ นครบกํ าหนด 10 ป ต ามคํ าขอของเจ าพนั ก งานพิ ทั ก ษ ท รั พ ย ห รื อ ของบุ ค คล
ลมละลายนั้นก็ได
2.2 บุ คคลล ม ละลายทุ จริตอั น เนื่ อ งมาจากหรือเกี่ ยวกับ การกระทํ าความผิ ด อัน มี
ลักษณะเปนการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอ
โกงประชาชน ใหขยายระยะเวลาเปน 10 ป โดยไมมีขอยกเวนดังเชนกรณีบุคคลลมละลายทุจริต
ในจําพวกแรก เนื่องจากเปนการกระทําความผิดที่มีผลกระทบตอบุคคลเปนจํานวนมาก
นอกจากนั้น ยังไดมีการเพิ่มเติมบทนิยามคําวา “บุคคลลมละลายทุจริต” ให สอด
คลองกันดวย เนื่องจากในปจจุบันนิยามคําวา “บุคคลลมละลายทุจริต” ยังไมรวมถึงกรณีดังกลาว
มาตรา 81/2 และมาตรา 81/3 การหยุดนับระยะเวลาปลดจากลมละลาย ไดกําหนด
ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนผูยื่นคําขอตอศาลใหมีคําสั่งหยุดนับระยะเวลาปลดจากลมละลาย
ของบุคคลลมละลายในกรณีทั่วไป กอนระยะเวลาปลดจากลมละลาย 3 ป จะสิ้นสุดลง ซึ่งเหตุ
แหง การหยุด นับ ระยะเวลามีเพีย งกรณีเดีย ว คือ กรณีที่บุคคลลมละลายไมใ หค วามรว มมือกับ
เจาพนักงานพิทักษทรัพยในการรวบรวมทรัพยสินโดยไมมีเหตุอันควร ซึ่งเปนกรณีที่มีความจําเปน
และเปนหลักการสําคัญของการหยุดนับระยะเวลาเทานั้น
มาตรา 81/4 การยื่นคําขอตอศาลเพื่อใหยกเลิกหรือแกไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งหยุดนับ
ระยะเวลา ในกรณีที่พฤติการณที่เปนเหตุแหงการหยุดนับระยะเวลาเปลี่ยนแปลงไป
สําหรับบทเฉพาะกาล 2 ที่กําหนดในการปลดจากลมละลายสําหรับบุคคลธรรมดาที่
ศาลไดพิพากษาใหลมละลายกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แยกเปน 2 กรณี คือ
1) หากระยะเวลานับแตวัน ที่ศาลพิพากษาใหลมละลายจนถึงกอนหรือในวัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ครบระยะเวลาการปลดจากลมละลายโดยผลทางกฎหมายที่กําหนด
ในมาตรา 81/1 แลวก็ใหบุคคลนั้นไดรับการปลดจากลมละลายทันที ซึ่งกรมบังคับคดีไดมีแนวทาง
2
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2) หากระยะเวลานับแตวันที่ศาลพิพากษาใหลมละลายจนถึงกอนหรือในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังไมครบระยะเวลาที่กําหนดในมาตรา 81/1 ก็ใหปลดจากลมละลายเมื่อ
ครบระยะเวลาที่กําหนดไว โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาใหลมละลาย เพื่อให
บุคคลดังกลาวไดรับประโยชนจากการปลดจากลมละลายโดยผลของกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้
ดวย
ตามบทบัญญั ติของมาตราดังกลาวขางตน กฎหมายกําหนดไวชัดเจนวา หากจะ
ปลดจากการลมละลายแลวตองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งจะมีทั้งกระบวนการปลดลมละลาย
โดยระยะเวลา และเรื่องการปลดลมละลายโดยดุลพินิจ ซึ่งจะมีกลไกที่จะทําใหกระบวนการปลด
ลมละลายโดยระยะเวลาและโดยดุลพินิจมีความสมดุลและกลมกลืนกัน
1.2 วัตถุประสงคและขอบเขตในการศึกษา
การปลดจากลม ละลาย มี ผลทํ าให บุ คคลลม ละลาย มีอํ านาจจัด การกิ จการและ
ทรัพยสินของตนเอง มิไดถูกจํากัดสิทธิ และหนาที่ ดังเชนระหวางที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยจนถึง
กอนวันที่ไดรับการปลดจากลมละลายอีก และกลับมามีความสามารถในการประกอบอาชีพอันเปน
ปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
อยางไรก็ตามหากลูกหนี้เปนบุคคลทุจริต หรือเปนผูที่ไมใหความรวมมือกับ
เจาพนักงานพิทักษทรัพยในการรวบรวมทรัพยสิน ก็ยังไมอาจหลุดพนจากการลมละลายได ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ล ม ละลาย พุ ท ธศั ก ราช 2483 ซึ่ งแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ล ม ละลาย
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547 มาตรา 81/2 ไดมีการบัญญัติเพิ่มเติมในประเด็นเกี่ยวกับการหยุดนับระยะเวลา
การปลดลูกหนี้จากการลมละลาย ซึ่ง อาจสงผลกระทบตอบุคคลที่เกี่ยวของ หรือระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศชาติโดยรวม
โครงการพัฒนาระบบกฎหมายนี้ มุงศึกษาพิจารณาถึงกรณีการแกไขกฎหมาย
ในสวนของการปลดลมละลาย โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการหยุดนับระยะเวลาปลดบุคคล
ลมละลายจากการลมละลาย เพื่อ
1. ศึกษาความเปนมาและหลักเกณฑของการปลดลมละลาย มาตรา 81/1 ถึงมาตรา
81/4 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 แกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547
ซึ่งมีผลบังคับใชในปจจุบัน
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2. ศึกษาเปรียบเทียบหลักกฎหมายลมละลายในสวนของการปลดลมละลายของ
ประเทศไทยกับหลักกฎหมายลมละลายของประเทศอังกฤษซึ่งเปนแมแบบในการแกไขกฎหมาย
ในเรื่องการปลดจากลมละลายของประเทศไทย
3. ศึกษาถึงการตีความ การบังคับใชกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ
การหยุดนับระยะเวลาการปลดลมละลาย เพื่อใหทราบถึงผลกระทบของคูความ ผูมีสวนไดเสีย
และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ ตลอดจนผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคมโดยรวมของประเทศ และเสนอแนะ
แนวทางในการแกไขปญหาขอขัดของในการบังคับใชกฎหมาย ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
เกิดความเปนธรรมตามเจตนารมณของกฎหมาย

บทที่ 2
การปลดบุคคลจากการลมละลาย
ความตองการของบุคคลธรรมดาทั่วไปเมื่อเปนบุคคลลมละลาย คือการหลุดพนจาก
หนี้สิน แตเมื่อไมมีหนทางหรือความสามารถที่จะชําระหนี้ไดอีกตอไป เจาหนี้ก็ไมอาจไดรับชําระหนี้
การใหลูกหนี้มีหนี้สินไปตลอดก็ไมมีประโยชนแตอยางใด หลักกฎหมายลมละลายของประเทศไทย
จึงมีแนวคิดที่จะใหชีวิตใหมกับลูกหนี้ การปลดจากการลมละลายคือหัวใจสําคัญของการใหเริ่มตน
ชีวิตใหมของบุคคลลมละลายที่เปนบุคคลธรรมดา แตการจะไดรับการปลดจากการลมละลายก็ตอง
เปนไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายลม ละลายบัญญัติไว
2.1 หลักเกณฑ กระบวนการ ขั้นตอนการปลดลมละลาย
การปลดจากลมละลายเปนกระบวนการหนึ่งที่ทําใหลูกหนี้หลุดพนจากการเปนบุคคล
ลมละลาย และทําใหคดีลมละลายสิ้นสุดลง ทั้งลูกหนี้กลับมีอํานาจจัดการกิจการและทรัพยสินของ
ตนเหมือนเดิม และมีวัตถุประสงคเพื่อชวยใหบุคคลลมละลายที่สุจริตมีโอกาสหลุดพนจากหนี้สิน
และตั้งตัวใหมไดอีก เดิมเมื่อศาลพิพากษาใหลูกหนี้เปนบุคคลลมละลายแลว บุคคลลมละลายจะได
รับการปลดจากลมละลายไดเพียงกรณีเดียว คือ เมื่อศาลสั่งปลดจากลมละลายเทานั้น โดยบัญญัติไว
ในสวนที่ 10 ตั้งแตมาตรา 68 – 71 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 แตปจจุบัน
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 ในสวนของการปลดลมละลายไดถูกแกไขเพิ่มเติม
โดยมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547 โดยไดบัญญัติความมาตรา 67/1
ขึ้นใหมวา “ เมื่อศาลไดพิพากษาใหลมละลายแลว บุคคลลมละลายอาจไดรับการปลดจากลมละลาย
เมื่อศาลไดมีคําสั่งปลดจากลมละลาย ตามมาตรา 71 หรือเมื่อพนกําหนดระยะเวลาตามมาตรา 81/1”
บทบัญญัติที่บัญญัติเพิ่มขึ้นใหมนี้บุคคลลมละลายจึงอาจไดรับการปลดจากลมละลายได 2 กรณี คือ
1. การปลดจากลมละลายโดยคําสั่งศาล
2. การปลดจากลมละลายโดยผลของกฎหมาย
สํ าหรั บ ประเด็ น ที่ น าสนใจเป น พิ เศษในส ว นของการปลดล ม ละลายโดยผลของ
กฎหมายโดยเฉพาะสภาพปญหาของการดําเนินการหยุดนับระยะเวลาปลดลมละลาย ตามมาตรา 81/1
วรรคหนึ่ง ซึ่งเปนหลักกฎหมายที่มีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมลาสุด แตเพื่อความตอเนื่องในการศึกษา
และงายตอการทําความเขาใจ จึงขอกลาวหลัก เกณฑก ารปลดลมละลายกรณีโ ดยคําสั่งศาลหรือ
ดุลพินิจของศาลไวดวย และเพื่อใหเห็นความแตกตางที่ชัดเจนระหวางการปลดลมละลายโดยผลของ
กฎหมายที่บัญญัติขึ้นใหมกับกรณีการพนลมละลายที่ถูกยกเลิกไปจึงไดศึกษาเปรียบเทียบไวอีกดวย
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หลักเกณฑการปลดจากลมละลายโดยคําสั่งศาล (มาตรา 68 – 71)
1. กระทําไดตอเมื่อศาลไดพิพากษาใหลูกหนี้เปนบุคคลลมละลายแลว
2. บุคคลลมละลายเปนผูขอโดยยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองขอใหศาลมีคําสั่งปลด
จากลมละลายโดยวางเงินประกันคาธรรมเนียมและคาใชจายตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย ตามจํานวน
ที่ เจาพนั กงานพิ ทักษ ทรัพ ยเห็ น สมควร แตไมเกิน 5,000 บาท และจะยื่น เมื่ อใดก็ไดห ลังจากศาล
พิพากษาใหลมละลายแลว คํารองของบุคคลลมละลายจะอางเหตุในการที่จะขอใหศาลสั่งปลดจาก
ลมละลายอยางไรก็ไดขอสําคัญตองแสดงวาตนมีความประพฤติดี ไมไดกระทําการทุจริตผิดกฎหมาย
อยางหนึ่งอยางใดอันมีโทษทางอาญา หรือควรมีขอตําหนิตามกฎหมายลมละลาย และไดชวยเหลือ
เจาพนักงานพิทักษทรัพยในการรวบรวมทรัพยสิน
3. เมื่อศาลไดรับคําขอของบุคคลลมละลายแลว จะกําหนดนัดวันนั่งพิจารณาแลว
แจงใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบ แตตองใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีเวลาสงแจงความให
บุคคลลมละลายและเจาหนี้ทราบลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน
4. เจาพนักงานพิ ทักษทรัพยตองโฆษณากําหนดวัน นั่งพิจารณาของศาลในหนังสือ
พิ ม พ ร ายวั น ไม น อ ยกว า 1 ฉบั บ และส งแจงความให บุ ค คลล ม ละลายและเจ าหนี้ ทั้ งหลายทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน
5. เจาพนักงานพิทักษทรัพยตองยื่นรายงานเกี่ยวกับกิจการและทรัพยสินและความ
ประพฤติของบุคคลลมละลายในเวลากอนหรือระหวางที่ลมละลายตอศาล และสง
สําเนารายงานนี้ให บุคคลลมละลายทราบไมนอยกวา 7 วัน กอนวันนั่งพิจารณา
6. บุคคลลมละลายและเจาพนักงานพิทักษทรัพยตองไปศาลในวันนั่งพิจารณาหาก
บุคคลลมละลายไมไปศาลโดยไมแจงเหตุขัดของ ศาลอาจจําหนายคําขอของบุคคลลมละลายเสียก็ได
สวนเจาหนี้จะไปหรือไมไปก็ได
7. ในการพิจารณาคําขอของบุคคลลมละลาย ศาลพิจารณาโดยอาศัย
7.1 คําชี้แจงของเจาพนักงานพิทักษทรัพย เจาหนี้หรือผูแทน
7.2 รายงานที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยมีหนาที่ตองยื่นตาม ขอ 5
7.3 รายงานการไตสวนโดยเปดเผย
7.4 คําใหการ ซึ่งบุคคลลมละลายสาบานตัวใหการเพิ่มเติม หรือ
พยานหลักฐานอื่น ตามที่ ศาลเห็นสมควร
8. เมื่อศาลพิจารณาแลว เห็นวาไดแบงทรัพยสินชําระใหแกเจาหนี้ที่ไดขอรับชําระหนี้
ไวแลว ไมนอยกวารอยละหาสิบและบุคคลลมละลายนั้น ไมเปนบุคคลลมละลายทุจริต ศาลจะมีคําสัง่
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ปลดจากลมละลายโดยไมมีเงื่อนไข หรืออาจกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับทรัพยสินที่บุคคลลมละลาย
พึงไดมาในเวลาตอไปก็ได แตทรัพยสินที่บุคคลลมละลายจะพึงไดมาในเวลาตอไปนั้นจะตองไมเกิน
ระยะเวลาที่ บุคคลลมละลายนั้น ไดรับการปลดจากลมละลาย ตามมาตรา 81/1 กลาวคือ ในกรณี ที่
บุคคลลมละลายเปนบุคคลธรรมดา ศาลจะกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับทรัพยสินที่บุคคลลมละลายนั้น จะ
พึงไดมาตอไปภายหลังจากวันที่ศาลสั่งปลดจาก ลมละลายแลวเกินระยะเวลา 3 ป นับแตวันที่ศาลไดมี
คําพิพากษาใหลมละลาย ตามมาตรา 81/1 วรรคหนึ่ง หรือ 5 ป นับแตวันที่ศาลไดมีคาํ พิพากษาใหลม
ละลาย ตามมาตรา 81/1 (1) ไมได สวนกรณีที่บุคคลลมละลายเปนนิติบุคคล ศาลอาจกําหนดเงื่อนไข
เกี่ยวกับทรัพยสินของบุคคลลมละลายที่เปนนิติบุคคลที่จะพึงไดมาตอไปภายหลังวันที่ศาลสั่งปลด
จากลมละลายไดตามที่เห็นสมควร เพราะบุคคลลมละลายที่เปนนิติบุคคลอาจไมไดรับการปลดจาก
ลมละลาย ตามมาตรา 81/1 ได 1
หลักเกณฑการปลดจากลมละลายโดยผลของกฎหมาย (มาตรา 81/1)
1. ลูกหนี้ตองเปนบุคคลธรรมดาที่ศาลพิพากษาใหลมละลายแลว
2. บุคคลธรรมดาที่ศาลพิพากษาใหลมละลายนั้นจะไดรับการปลดจากลมละลายทัน
ทีที่พนกําหนดระยะเวลา 3 ป นับแตวันที่ศาลไดพิพากษาใหลมละลายโดยศาลไมตองสั่งปลดจาก
ลมละลายอีก (มาตรา 81/1 วรรคหนึ่ง)
3. กรณีที่บุคคลธรรมดาที่ศาลพิพากษาใหลมละลายนั้นไดเคยถูกพิพากษาใหลม
ละลายมากอนแลว และยังไมพนระยะเวลา 5 ป นับแตวันที่ศาลไดพิพากษาใหลมละลายครั้งกอนจน
ถึงวันที่ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยครั้งหลังบุคคลธรรมดานั้นจะไดรับการปลดจากลมละลายทันที ที่
พนกําหนดระยะเวลา 5 ป นับแตวันที่ศาลไดพิพากษาใหลมละลายครั้งหลัง (มาตรา 81/1 (1) )
4. กรณีที่บุคคลธรรมดาที่ศาลพิพากษาใหลมละลายนั้นเปนบุคคลลมละลายทุจริตที่
ไมมีลักษณะตามมาตรา 81/1 (3) กลาวคือ เปนบุคคลลมละลายที่ถูกศาลพิพากษาวามีความผิดตาม
มาตรา 163 ถึงมาตรา 170 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ หรือเปนบุคคลลมละลายอันเนื่องมาจาก
หรือเกี่ยวเนื่ องกับการกระทํ าความผิดฐานยักยอกหรือฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญา
บุคคลธรรมดานั้นจะไดรับการปลดจากลมละลายทันทีที่พนกําหนดระยะเวลา 10 ป นับแตวันที่ศาล
ไดพิพากษาใหลมละลาย เวนแตในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ และบุคคลธรรมดานั้นถูกศาลพิพากษาให
ลมละลายมาแลวไมนอยกวา 5 ป ศาลจะสั่งปลดจากลมละลายกอนครบกําหนด 10 ป ตามคําขอของ
เจาพนักงานพิทักษทรัพยหรือของบุคคลลมละลายนั้นก็ได ( มาตรา 81/1 (2) )

อ.ประดิษฐ เอกมณี หนังสือรวมคําบรรยายสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง
เนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 57 เลมที่ 7 หนาที่ 121-122
1
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5. กรณีที่บุคคลธรรมดาที่ศาลพิพากษาใหลมละลายนั้น เปนบุคคลลมละลายทุจริตอัน
เนื่องมาจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดอันมีลักษณะเปนการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชา
ชนตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน บุคคลธรรมดานั้นจะไดรับการปลด
จากลมละลายทันทีที่พนกําหนดระยะเวลา 10 ป นับแตวันที่ศาลไดพิพากษาใหลมละลาย (มาตรา 81/1(3)
2.2 เปรียบเทียบการพนจากบุคคลลมละลายและการปลดจากลมละลายโดยผลของกฎหมาย
การพนจากบุคคลลมละลาย ตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5)
พ. ศ. 2542 มิไดกําหนดหลักการเกี่ยวกับผลของการพนจากบุคคลลมละลายไว ทําใหเกิดปญหา
ตางๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยสินและการจัดการทรัพยสินของลูกหนี้ และผลกระทบกับ
หุนสวนกับ บุคคลลมละลาย หรือรับผิดรวมกับบุคคลลมละลาย หรือ ค้ําประกัน หรืออยูในลักษณะ
อยางผูค้ําประกันของบุคคลลมละลายไว จึงไดมีการแกไขพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช
2483 โดยพระราชบั ญ ญั ติ ล ม ละลาย (ฉบั บ ที่ 7) พ.ศ 2547 เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาข อ ขั ด ข อ งดั งกล าว
จึงศึกษาผลของการพนจากบุคคลลมละลาย ตามพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5) มาตรา 35
และการปลดจากลมละลายโดยผลของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483
ซึ่งแกไขโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 7) พ.ศ 2547 มาตรา 81/1 เพื่อเปรียบเทียบวาไดมี
การบัญญัติแกไขปญหาขอขัดของตามพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5) มาตรา 35 อยางไรบาง
ตารางเปรียบเทียบระหวาง การพนจากบุคคลลมละลาย ตาม พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5)
พ. ศ 2542 มาตรา 35 และการปลดจากการลมละลาย ตามพระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช 2483 แกไขโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 7) พ.ศ 2547 มาตรา 81/1
การพนจากบุคคลลมละลายฯตามมาตรา 35 การปลดจากการลมละลายฯโดยผลของกฎหมาย
ตามมาตรา 81/1
1. บุคคลลมละลายที่เปนบุคคลธรรมดาเทานั้นที่ 1. บุคคลลมละลายที่เปนบุคคลธรรมดาเทานั้นที่จะ
จะพนจากการเปนบุคคลลมละลาย
ไดรับการปลดจากลมละลาย
2. ระยะเวลาที่ บุ ค คลล ม ละลายจะพ น จากการ 2. ระยะเวลาที่ บุ คคลลม ละลายจะไดรับ การปลด
เป น ล ม ละลาย เมื่ อ ครบ 3 ป นั บ แต ศ าลได มี จากลมละลาย เมื่อพนกําหนดระยะเวลา 3 ป นับ
คําพิพากษาใหลมละลาย โดยไมมีเหตุใหขยาย แตศาลไดพิพากษาใหบุคคลนั้นลมละลาย มีเหตุ
ใหขยายระยะเวลาการปลดบุคคลลมละลายจากการ
ระยะเวลา
ลมละลายได หากบุคคลลมละลายเปนบุคคลตาม
มาตรา 81/1 (1) – (3) ไดแก
(1) บุ ค คลนั้ น เคยถู ก ศาลให ลม ละลายมา
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ก อ นแล ว และยั ง ไม พ น ระยะเวลา 5 ป นั บ แต
ศาลพิ พากษาใหลมละลายครั้งกอนจนถึงวันที่ถูก
พิทักษทรัพยครั้งหลังใหขยายระยะเวลา เปน 5 ป
(2) บุ คคลนั้น เปน บุ คคลลมละลายทุจริตที่
ไมมีลักษณะตาม (3) ใหขยายระยะเวลา เปน 10 ป
เวน แตในกรณี ที่ มี เหตุ ผลพิ เศษและบุ คคลนั้ น ถู ก
ศาลพิพากษาใหลมละลายมาแลวไมนอยกวา 5 ป
ศาลจะสั่งปลดจากลมละลายกอนครบกําหนด 10 ป
ตามคําขอของเจาพนักงานพิทักษทรัพย หรือของ
บุคคลลมละลายก็ได
(3) บุ ค คลนั้ น เป น บุ ค คลล ม ละลายอั น
เนื่องมาจาก หรือเกี่ยวเนื่องจากการกระทําความผิด
อั น มี ลั ก ษณะเป น การกู ยื ม เงิ น ที่ เป น การฉ อ โกง
ประชาชนตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงิน ที่เป น
การฉอโกงประชาชน ใหขยายระยะเวลา เปน 10 ป
3. ในกรณีที่บุคคลลมละลายไมใหความรวมมือ
กั บ เจ าพนั ก งานพิ ทั ก ษ ท รั พ ย ในการรวบรวม
ทรัพยสิน เจาพนักงานพิทักษทรัพยไมตองยื่น
คําขอใหศาลหยุดนับระยะเวลาการพนจากการ
ลมละลาย

3. ในกรณีที่บุคคลลมละลายไมใหความรวมมือกับ
เจาพนักงานพิทักษทรัพย ในการรวบรวมทรัพยสิน
เจาพนักงานพิทักษทรัพยอาจยื่นคําขอใหศาลหยุด
นับระยะเวลาการปลดจากการลมละลายได อีกไม
เกิน 2 ป หากศาลสั่ งให ห ยุดนั บ ระยะเวลา บุคคล
ลมละลายจะยังไมไดรับการปลดจากการลมละลาย
เมื่อพนระยะเวลา 3 ป นับแตศาลพิพากษาใหบุคคล
นั้นลมละลาย

4. มี ก รณี ที่ ไ ม อ าจพ น จากการเป น บุ ค คลล ม
ละลายได คือ การนํามูลหนี้อันมีลักษณะที่เปน
การทุจริตสมยอมมาฟองเปนคดีลมละลายเพื่อ
ใหตนพนจากภาวะหนี้ที่มีอยูจริง

4. ไมมีกรณีที่บุคคลลมละลายจะไมไดรับการปลด
จากบุ คคลลมละลาย เพี ยงแตมี เหตุ ให ขยายระยะ
เวลา หรือมีเหตุใหหยุดนับระยะเวลาการปลดจาก
การลมละลายไวเทานั้น

5. เมื่อบุคคลนั้นพนจากการเปนบุคคลลมละลาย 5. เมื่อบุคคลลมละลายไดรับการปลดจากลมละลาย
เจาพนักงานพิทักษทรัพยสามารถโฆษณาการ เจาพนักงานพิทักษทรัพยสามารถโฆษณาการปลด
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พนจากการลมละลายไดเองโดยไมตองมีคําสั่ง
ของศาล
6. ผลของการพนจากการลมละลาย บุคคลลม
ละลายหลุดพนจากหนี้ทั้งปวง ยกเวนหนี้ภาษี
อากร หรือ หนี้อันเกิดจากการทุจริตฉอโกง

6. ผลของการปลดจากลมละลาย บุคคลลมละลาย
หลุดพนจากหนี้ทั้งปวง ยกเวนหนี้ภาษีอากร หรือ
หนี้อันเกิดจากการทุจริตฉอโกง

7. มิไดบัญญัติถึงความรับผิดของหุนสวน กับ
ผูลมละลาย หรือรับผิดรวมกับบุคคลลมละลาย
หรื อ ค้ํ าประกั น หรื อ อยู ใ นลั ก ษณะอย า งผู ค้ํ า
ประกันของบุคคลลมละลายวาหลุดพนดวยหรือ
ไม

7.ไดบัญญัติถึงความรับผิดของบุคคลซึ่งเปนหุน สวน
กับผูลมละลาย หรือรับผิดรวมกับบุคคลลมละลาย
หรือ ค้ําประกัน หรืออยูในลักษณะอยางผูค้ําประกัน
ของบุคคลลมละลาย โดยกําหนดใหบุคคลดังกลาว
ไมหลุดพนจากความรับผิดไปดวย

8. ไมมี บทบัญญั ติชัดเจนวา เมื่อลูกหนี้พน จาก
การเปนบุคคลลมละลายแลว เจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยมีอํานาจจัดการทรัพยสินของลูกหนี้ตอไป
ไดหรือไม อยางไร

8. มีบทบัญญัติชัดเจนวา เมื่อลูกหนี้ไดรับการปลด
ลมละลายแลว เจาพนักงานพิทักษทรัพยมีอํานาจจัด
การทรัพ ยสิ น ของลู ก หนี้ ซึ่งลูกหนี้ไดมาภายหลัง
เวลาเริ่มตนแหงการลมละลายจนถึงเวลาปลดจาก
ลมละลายได ตามมาตรา 109(2)
9. มี บ ทบั ญ ญั ติ ว า เมื่ อ บุ ค คลล ม ละลายซึ่ ง ได ถู ก
ปลดจากการลมละลายแลว บุ คคลลมละลายยังมี
หนาที่ชวยในการจําหนายและแบงทรัพยสินซึ่งตก
อยูแกเจาพนักงานพิทักษทรัพย ตามที่เจาพนักงาน
พิทักษทรัพยตองการ ตามมาตรา 79

9. ไมมีบทบัญญัติวา เมื่อบุคคลนั้นพนจากบุคคล
ลมละลายแลว บุคคลลมละลายยังมีหนาที่ชวย
ในการจําหน ายและแบ งทรัพ ยสิน ซึ่ งตกอยูแก
เจ าพนั ก งานพิ ทั ก ษ ท รั พ ย ตามที่ เจ าพนั ก งาน
พิทักษทรัพยตองการหรือไม

จากลมละลายไดเองโดยไมตองมีคําสั่งของศาล

2.3 เปรียบเทียบการปลดจากลมละลายของประเทศไทยกับประเทศอังกฤษ
หลักเกณฑการปลดลมละลายโดยไมตองยื่นคํารองตอศาลนั้น ในหลาย ๆ ประเทศ
มีหลักเกณฑที่คลายคลึงกัน ประกอบดวยระยะเวลาที่กฎหมายประสงคใหปลดบุคคลจากลมละลาย
โดยอัตโนมัติ ความใสใจของลูกหนี้ในการแบงเฉลี่ยทรัพ ยสินของตนที่คงเหลืออยูเฉลี่ยคืน แก
บรรดาเจาหนี้โดยผานผูมีหนาที่ในการจัดการทรัพยสินตามกฎหมาย ความประพฤติของลูกหนี้
เกี่ยวกับคดีลมละลายซึ่งเคยตองคําพิพากษาใหลมละลายมากอนในชวงระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
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เพื่อพิจารณาประกอบวาควรไดรับการปลดจากลมละลายโดยอัตโนมัติหรือไม ความสุจริตของลูกหนี้
ในการกอหนี้ในคดีลมละลาย
กฎหมายล ม ละลายได เข า สู ป ระเทศอั ง กฤษในป ค.ศ.1542 โดยมี ก ารบั ญ ญั ติ
กฎหมายว า ด ว ยการกระทํ า อั น เป น บุ ค คลล ม ละลาย “Act Against Such Persons As Do Make
Bankruptcy” กฎหมายฉบับนี้มีลักษณะเปนความผิดกึ่งอาญาและใชบังคับเฉพาะพอคาแมคา และ
บงชี้วาลูกหนี้ที่หลบหนีเปนผูกระทําความผิด อันมีลักษณะใกลเคียงกับอาชญากรรม ซึ่งทําใหบุคคล
ลมละลายมีตราบาปจะติดไปชั่วกาลนาน แมในป ค.ศ. 1978 “การลมละลายเปนอาชญากรรมและ
บุคคลลมละลายในกฎหมายเกาถูกเรียกวา ผูกระทําผิด เปนสิ่งที่ทําใหเห็นวาบุคคลลมละลายเปนคน
ฉอโกง
การลมละลายในชวง ศตวรรษที่ 16-19 จํากัดเฉพาะผูทําการคาที่ไมเปนธรรม ตอ
มาในป ค.ศ. 1869 ไดมีการแกไขใหเปดกวางสําหรับบุคคลทั่วไป ไมเฉพาะผูทําการคาเทานั้น โดย
การลมละลายเปนกระบวนการที่มีผลตอลูกหนี้ไมวาลูกหนี้นั้นจะมีทรัพยสินในมือมากนอยเพียงใด
ผูรักษาทรัพย (trustee) 2 จะทําหนาที่ในการขายทรัพยสินเหลานั้นของลูกหนี้ และแจกจายไปใหแก
เจาหนี้ทั้งหลายของลูกหนี้ และเมื่อจําหนายจายแจกไปหมดแลว ผูรักษาทรัพยก็จะสิ้นสุดหนาที่ลง
หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาหนึ่งแลวบุคคลลมละลายที่ยังไมไดรับการปลดจากลมละลายก็จะหลุดพน
จากการลมละลายโดยอัตโนมัติ หรือบุคคลลมละลายอาจยื่นคํารองตอศาลขอใหปลดจากลมละลาย
ก็ได ผลจากการปลดจากลมละลาย คือ บุคคลลมละลายจะหลุดพนจากหนี้สินทั้งปวงที่เกิดขึ้นกอน
ลมละลาย จนถึงเวลาที่ศาลมีคําสั่งใหลมละลายและสิ่งนี้เปนประโยชนที่ยิ่งใหญที่สุด จากการเขาสู
กระบวนการลมละลาย ตามกฎหมายอังกฤษนั้น การลมละลายจะเริ่มตนตั้งแตวันที่ศาลมีคําสั่งให
ลมละลายตอเนื่องไปจนกระทั่งวันที่ถูกปลดจากการลมละลาย และผลแหงการตกเปนบุคคลลม
ละลายจะทําใหลูกหนี้กลายเปนผูขาดคุณสมบัติหรือเปนผูไมเหมาะสมในการดํารงตําแหนงหรือ
ประกอบอาชีพบางอยางในทันที เมื่อใดก็ตามที่ศาลมีคําสั่งใหปลดจากลมละลายจะเหมือนกับใบ
รับรองวาบุคคลลมละลายผูนั้น ไมไดกระทําความผิดแตอยางใด ทําใหบทบัญญัติตางๆ เกี่ยวกับการ
ขาดคุณสมบัติการเปนบุคคลลมละลายสิ้นสุดลงดวย เวนแตในบางกรณีอาจยังตองถูกจํากัดตอไป
อีกชวงระยะเวลาหนึ่ง แตไมเกิน 5 ป
ตอมาเมื่อ The Enterprise Act 2002 มีผลใชบังคับ จะทํ าใหการปลดจากลมละลาย
โดยอัตโนมัติมีผลใชบังคับกับบุคคลลมละลายทั้งหมด ที่สําคัญที่สุด คือ ศาลอาจมีคําสั่งจํากัดสิทธิ
Trustee หมายถึง ผูจัดการทรัพยซึ่งบุคคลใดๆ ที่มีความเหมาะสมไมวาจะเปนเจาหนี้
หรือไมก็อาจไดรับการแตงตั้งเปน Trustee ได และในคดีหนึ่งๆ อาจมีการแตงตั้ง Trustee ไดมาก
กวาหนึ่งคนโดยมีอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยคลายกับเจาพนักงานพิทักษทรัพยของ
ไทย
2
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เกี่ ย วกั บ การล ม ละลาย (Bankruptcy restrictions order) กั บ บุ ค คลล ม ละลายที่ ได รับ การปลดจาก
ลมละลายแลวได ทํ าให บุคคลนั้น ไมมีความสามารถตอไปอีกชวงระยะเวลาหนึ่ง การปลดจาก
ลมละลายเปนการปลดจากสภาพบุคคลที่ถูกจํากัดและความไมเหมาะสมบางประการ และยังเปนการ
ปลดจากหนี้สินทั้งปวงดวย แตการลมละลายยังคงอยู เพราะการปลดจากลมละลายเปนเพียงการ
ยกเลิกสิ่งซึ่งมีผลกระทบจากการลมละลายโดยตรงเทานั้น ทรัพยสินยังอยูในความดูแลของผูรักษา
ทรัพย (Trustee) ในระบบลมละลาย 3
จะเห็นไดวาการปลดจากลมละลายตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ แตเดิมมีเฉพาะ
การปลดจากการล ม ละลายโดยต อ งใช คํ า สั่ ง ศาลเพี ย งอย า งเดี ย วเท า นั้ น ตามมาตรา 26 ของ
Bankruptcy Act 1914 ต อ มาได มี ก ารปลดล ม ละลายโดยอั ต โนมั ติ (Automatic Discharge) โดย
Insolvency Act 1976 มาตรา 7(2) ซึ่งกําหนดวาถาผูลมละลายไมไดรับการปลดจากการลมละลาย
โดยคําสั่งศาล ตามมาตรา 26 ของ Bankruptcy Act 1914 หรือไมไดถูกยกเลิกการลมละลาย ผูลมละลาย
มีสิทธิที่จะไดรับการปลดจากการลมละลายโดยอัตโนมัติเมื่อครบ 5 ป นับแตวันที่พิพากษาใหลม
ละลาย ตอมาการปลดจากการลมละลายทั้ง 2 วิธีภายใต Insolvency Act 1976 ไดถูกยกเลิก และไดมี
การนํากระบวนการใหมที่มีลักษณะคลายกันมาแทนที่โดย Insolvency Act 1986 มีผลใชบังคับตั้ง
แตวันที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1986 ไดบัญญัติถึงการปลดจากการลมละลายโดยอัตโนมัติ และการปลด
จากการลมละลายโดยใชคําสั่งศาล ซึ่งเปนกฎหมายที่ประเทศอังกฤษใชบังคับอยูในปจจุบัน มีราย
ละเอียดดังจะกลาวตอไปนี้
1. บุคคลลมละลายจะตองไมเคยถูกศาลพิพากษาใหลมละลายมากอน ภายในระยะ
เวลา 15 ป นั บ แต วั น มี คํ าพิ พ ากษาให ล ม ละลาย จนถึ งวัน ที่ ศ าลมี พิ พ ากษาให ล ม ละลายในคดี
ปจจุบัน
2. บุคคลลมละลายจะไดรับการปลดจากลมละลายเมื่อพนเวลา 3 ป นับแตวันที่ศาลมี
คําพิพากษาใหลมละลาย
3. ในกรณี มี ก ารพิ จ ารณาคดี แ บบรวบรั ด (Summary Administration Procedure)
ระยะเวลาการปลดจากลมละลายอาจเหลือ 2 ป ถาปรากฏวาบุคคลนั้นเหมาะสมกับการไดรับการ
ปลดจากลมละลาย 4 แสดงใหเห็นวาบุคคลนั้นสามารถที่จะไดรับการปลดจากการลมละลายไดโดย

สุกัญญา ประดิษฐวิทยา “ขอจํากัดในการดํารงตําแหนงหรือการประกอบอาชีพของ
บุคคลลมละลาย , สารนิพนธ นิติศาสตรมหาบัณฑิต , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ป 2549 หนา 16
4
ธวัช ขุน เคลือบทอง “ป ญ หาทางกฎหมายเกี่ยวกับการพ น จากการลมละลายของ
บุคคลธรรมดา” วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ป 2544 หนา 83-84
3

15
อัตโนมัติถึงแมวาบุคคลนั้นจะไมใชผูลมละลายครั้งแรก แตวาในทางปฏิบัติการลมละลายครั้งตอมา
จะตองเริ่มตนอยางนอย 17 ป และอาจมากกวานั้นหลังจากที่มีการตัดสินใหลมละลายในคดีกอน 5
แตหากบุคคลลมละลายมิไดปฏิบัติตามขอผูกพัน หนาที่ของบุคคลลมละลาย หรือ
ไมใหความรวมมือกับเจาพนักงานพิทักษทรัพย (Official Receiver) 6 ในการยื่นคําชี้แจงเกี่ยวกับ
กิจการทรัพยสิน (Statement of affairs) กอนสิ้นระยะเวลา 21 วันนับแตการเริ่มตนของการลมละลาย 7
การไตสวนลูกหนี้โดยเปดเผย 8 การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน และสงมอบบัญชีทรัพยสินและขอ
มูลอื่นๆ 9 ใหแกเจาพนักงานพิทักษทรัพย (Official Receiver) ทั้งตองไปพบ เจาพนักงานพิทักษทรัพ ย
(Official Receiver) ตามที่เ จา พนัก งานเห็น สมควร 10 เปน ตน หรือ หากผูใ ดไมเ ขาหลักเกณฑ
ขอ1) ขอ2) หรือ บุคคลลมละลายไมใหความรวมมือตาม ขอ 3) เจาพนักงานพิทักษทรัพย อาจยื่น
คํารองตอศาลขอใหศาลมีคําสั่งใหการนับระยะเวลาปลดจากลมละลายหยุดลง และศาลอาจมีคําสั่ง
ใหหยุดนับระยะเวลา หรือ อาจมีคําสั่งโดยวางเงื่อนไขใหบุคคลลมละลายปฏิบัติกอนใหระยะเวลา
ดังกลาวเดินตอไปก็ได ทั้งนี้ไมเปนการตัดสิทธิบุคคลลมละลายที่จะยื่นคํารองขอตอศาลใหมีคําสั่ง
ปลดจากลมละลาย ซึ่งศาลจะดําเนินกระบวนพิจารณาตอเมื่อไดมีหนังสือบอกกลาวไปยัง
เจาพนักงานพิทักษทรัพย และ ผูรักษาทรัพย ภายใน 28 วันนับแตมีการยื่นคํารอง
หลักเกณฑ การปลดจากลมละลายของประเทศไทย ไดนํากฎหมายลมละลายของ
ประเทศอังกฤษมาใชเปนแบบอยาง โดยกรมบังคับคดีไดพยายามผลักดันใหมีการแกไขกฎหมาย
ลม ละลาย เพื่ อให ก ฎหมายล ม ละลายในส ว นนี้ มี ค วามเป น สากลยิ่ งขึ้ น ปรากฏหลั ก เกณฑ ต าม
พระราชบั ญ ญั ติ ล ม ละลาย แก ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 7) พ.ศ.2547 ได ว างมาตรการปลดลู ก หนี้ จาก
ล ม ละลายโดยไม ต อ งยื่น คํ ารอ งขอต อ ศาล แบ งเป น สามช ว งเวลา โดยเริ่ ม นั บ ตั้ งแต วัน ที่ ศ าลมี
คําพิพากษาใหลมละลายดังนี้

Ian F. Flectcher, The Law of Insolvency (London: Sweet & Manrell, 1996) p. 308
6
Official Receiver เป น เจ า พนั ก งานศาลหรื อ ศาลมี คํ า สั่ ง พิ ทั ก ษ ท รั พ ย Official
Receiver ก็ จ ะเป น Official Receiver ของลู ก หนี้ แ ละ Official Receiver จะเข าทํ าการรวบรวม
ทรัพยสินของลูกหนี้ และเมื่อศาลสั่งพิทักษทรัพยลูกหนี้ Official Receiver จะมีฐานะเปน Trustee
ไปจนกวาจะมีการแตงตั้ง Trustee ซึ่งเปรียบไดกับเจาพนักงานพิทักษทรัพยของไทย
7
Insolvency Act 1986 Section 288 (1)
8
Insolvency Act 1986 Section 288 (5)
9
Insolvency Act 1986 Section 291 (1)
11
Insolvency Act 1986 Section 291 (4)
5
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1. บุ ค คลล ม ละลายจะปลดจากล ม ละลายทั น ที ที่ พ น กํ าหนดระยะเวลา 3 ป กรณี
ลูกหนี้เปนบุคคลธรรมดา ไมมีลักษณะเปนบุคคลลมละลายทุจริต และตองคําพิพากษาให ลม
ละลายมาแลวเปนเวลา 3 ป
2. บุคคลนั้นจะปลดจากลมละลายทันทีเมื่อพนระยะเวลา5 ป กรณีลูกหนี้เปนบุคคล
ธรรมดาที่เคยตองคําพิพากษาใหลมละลายมากอนแลวแตระยะเวลายังไมพน 5 ป นับแตวันที่ศาล
พิพากษาใหลมละลายครั้งกอนถึงวันที่ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยในครั้งหลัง
3. บุคคลนั้นจะปลดจากลมละลายทันทีเมื่อพนระยะเวลา10 ป ถาลูกหนี้เปนบุคคล
ธรรมดาลมละลายอันเนื่องจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดอันมีลักษณะเปนการฉอโกง
ประชาชนตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน จะปลดจากลมละลายเมื่อ
ครบกําหนด10 ป แตหากปนบุคคลลมละลายทุจริตในลักษณะอื่นๆ 11 เจาพนักงานพิทักษทรัพย
หรือบุคคลลมละลายนั้น อาจมีคําขอตอศาลโดยแสดงเหตุผลพิเศษ เพื่อใหศาลมีคําสั่งปลดบุคคลลม
ละลายจากการลมละลายกอนครบกําหนด 10 ป ก็ได หากบุคคลนั้นลมละลายมาแลวไมนอยกวา 5
ป 12
สําหรับบุคคลลมละลายที่เขาลักษณะหลักเกณฑตามขอ1)กอนระยะเวลา 3 ป จะสิ้น
สุด ศาลอาจสั่งใหหยุดนับระยะเวลาไดรวมกันไมเกิน 2 ป 13 นับแตวันที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยมี
คําขอ อันเปนผลใหระยะเวลาการปลดจากลมละลายโดยอัตโนมัติของลูกหนี้ตองขยายออกไปตาม
คําสั่งศาลซึ่งถือวาเปนที่สุด 14 ผลก็คือระยะเวลาการปลดจากลมละลายของบุคคลลมละลายกลุมนี้
อาจจะกลายเปนหาปนับตั้งแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาใหลมละลายขึ้นอยูกับคําสั่งศาล
หลั ก เกณฑ ข องศาลในการพิ จ ารณาสั่ ง ให ห ยุ ด นั บ ระยะเวลา ตามคํ า ขอของ
เจาพนักงานพิทักษทรัพยนั้น พิจารณาจาก “การใหความรวมมือกับเจาพนักงานพิทักษทรัพยของ
บุคคลลมละลายในการชวยเหลือและรวบรวมทรัพยสินของตน” ซึ่งนาจะมีความหมายในแนวทาง
มาตรา 81/1 มาตรา 81/2 มาตรา 81/3 และมาตรา 81/4 บัญญัติเพิ่มขึ้นโดย
มาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2547
12
หลักเกณฑในการยื่นคําขอของเจาพนักงานพิทักษทรัพยในกรณีนี้ แนวทางยังไม
ชัดเจนเกี่ยวกับการเปนบุคคลลมละลายทุจริต เนื่องจากการนําสืบเปนไปไดยาก ทั้งลูกหนี้ผูถูกหา
วาทุจริตมักหลบหนีไมมาพบเจาพนักงานพิทักษทรัพยอยูแลวแตทั้งนี้ เจาพนักงานพิทักษทรัพยก็
ตองวางมาตรการเพื่อรองรับทางปฏิบัติในเรื่องนี้ตอไป
13
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2547 มาตรา 81/3 วรรคสอง
14
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2547 มาตรา 81/3 วรรคทาย
11
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เดียวกับกฎหมายลมละลายของประเทศอังกฤษซึ่งตองประกอบไปดวย 1) การที่บุคคลลมละลายมา
ใหการสอบสวนกับเจาพนักงานพิทักษทรัพยเมื่อไดรับหมายเรียก 2) บุคคลลมละลายตองปฏิบัติ
ตามที่พระราชบัญญัติลมละลายบัญญัติ หรือไมกระทําการที่อาจไดรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้
3) บุคคลลมละลายตองไมจงใจกระทํา หรืองดเวนกระทําการใดๆ เพื่อประวิงกระบวนพิจารณาคดี
ลมละลาย 4) บุคคลลมละลายมิไดมีเจตนาปกปด ยักยาย ถายโอน ซุกซอนทรัพยสินของตน
เพื่อมิใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้ 15 ความใสใจของลูกหนี้ในการแบงเฉลี่ยทรัพยสินของตนที่คงเหลือ
อยูเฉลี่ยคืนแกบรรดาเจาหนี้และการใหความรวมมือกับเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนสิ่งที่กฎหมาย
ตองการ โดยประสงคจะชวยเหลือบุคคลลมละลายที่สุจริต และมุงลงโทษลูกหนี้ที่มิไดนําพาเอาใจ
ใสในการชําระสะสางทรัพยสินของตนเพื่อแบงเฉลี่ยชําระใหแกเจาหนี้ทั้งหลาย อันเปนการสอ
เจตนาไมสุจริต แตทั้งนี้ไมตัดสิทธิบุคคลลมละลายในการยื่นคําขอตอศาลเมื่อพฤติการณเปลี่ยน
แปลงไปใหศาลมีคําสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิมเปนอยางอื่นได 16 ดังนั้น หากลูกหนี้เปน
บุคคลลมละลายที่สุจริตและภายหลังศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดไดใหความรวมมือกับเจา
พนักงานพิทักษทรัพยในการชวยเหลือรวบรวมทรัพยสินของตน ใหการสอบสวนเกี่ยวกับกิจการ
และทรัพยสินของลูกหนี้ที่เปนความจริง การมารวมตรวจคําขอรับชําระหนี้ รวมประชุมเจาหนี้ การ
ไตสวนลูกหนี้โดยเปดเผยในศาล และการไปพบเจาพนักงานพิทักษทรัพยตามที่เจาพนักงานพิทักษทรัพย
เห็นสมควร เพื่อใหตนไดรับประโยชนจากมาตรการชวยเหลือบุคคลลมละลายที่สุจริตตามเจตนารม
ณฺของกฎหมายลมละลายฉบับนี้ ซึ่งมีความเปนสากลแลว ลูกหนี้จะสามารถเริ่มตนชีวิตใหมและ
เปนกําลังสําคัญที่ชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมไดอีกทางหนึ่ง กฎหมายฉบับนี้จึง
เปนการเยียวยาลูกหนี้และเปนประโยชนแกลูกหนี้เปนอยางมาก อันเปนการเปลี่ยนแนวคิดครั้ง
สําคัญในการมองบุคคลลมละลาย
สําหรับบุคคลที่ลมละลายครบ 3 ป กอนในหรือวันที่ในวันที่กฎหมายใชบังคับ ให
เจาพนักงานพิทักษทรัพยประกาศโฆษณาปลดบุคคลลมละลายจากการลมละลาย โดยมีผลบังคับใช
ไดทันทีอันมีผลคลายการนิรโทษกรรมใหแกบุคคลลมละลาย ซึ่งผลดังกลาวกรมบังคับคดีไดดําเนิน
การไปแลวในป 2548 โดยมีสถิติ ดังนี้ 17
ผลงานการปลด
ลมฯของบุคคล
ธรรมดา

กองบังคับคดีลม
ละลาย 1

กองบังคับคดีลม
ละลาย 3

กองบังคับคดีลมละ
ลาย 4

คําสั่งกรมบังคับคดีที่ 445/2549 ขอ 13.5
16
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2547 มาตรา 81/4
17
ขอมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
15

กองบังคับคดี ลม
ละลาย 5

18
จํานวนคดีเสร็จ

302

227

333

295

ภายหลังจากบุคคลลมละลายไดรับการปลดจากลมละลายแลว การจัดการทรัพย
สินของบุคคลลมละลายตอไปนั้นยังคงเปนอํานาจของเจาพนักงานพิทักษทรัพยที่จะจัดการทรัพย
สินของบุคคลลมละลายที่มีอยูในเวลาเริ่มตนแหงการลมละลายอันอาจแบงแกเจาหนี้ได ตามมาตรา
109 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งเปนบทบัญญัติในการคุมครองบรรดาเจาหนี้
ใหไดรับสวนแบงเฉลี่ยในทรัพยของบุคคลลมละลายอันตนมีสิทธิไดรับ มิใหการปลดบุคคลลม
ละลายจากลมละลายปดกั้นการรวบรวมทรัพยสินของบุคคลลมละลายโดยเจาพนักงานพิทักษทรัพยมี
ระยะเวลาสั้นลงจนอาจทําใหเจาหนี้เสียหาย
เปรียบเที ยบหลักเกณฑ การปลด จาก ลมละลายโดยผลของกฎหมายของประเทศ
อังกฤษกับประเทศไทย
1. ประเทศอังกฤษวางหลักเกณฑไววาบุคคลลมละลายที่จะไดรับการปลดลมละลาย
โดยผลของกฎหมายนั้น จะตองไมเคยถูกศาลมีคําสั่งใหเปนบุคคลลมละลายในคดีกอนภายในระยะ
เวลา 15 ป สวนของประเทศไทย ตามมาตรา 81/1 (1) ไดกําหนดระยะเวลาไว 5 ป
2. ประเทศอังกฤษกําหนดวาบุคคลลมละลายจะไดรับการปลดลมละลายโดยไมตอง
ยื่นคํารองตอศาลเมื่อพนระยะเวลา 3 ป นับแตวันที่ศาลมีคําสั่งใหเปนบุคคลลมละลาย เชนเดียวกับ
หลักการปลดลมละลาย ของประเทศไทย ตามมาตรา 81/1
3. ประเทศอั ง กฤษกํ าหนดว าในกรณี ที่ มี ก ารพิ จ ารณาคดี อ ย างรวบรั ด (Summary
Administration Procedure) กลาวคือ กรณี ลูกหนี้ที่มีห นี้ที่ ไมมีหลักประกันจํานวนไมเกิน 20,000
ปอนด และภายในระยะเวลา 5 ป ที่ ผ านมาศาลไม ได มี คํ าสั่ งให เป น บุ ค คลล ม ละลายหรือ สั่ งให
ประนอมหนี้กับเจาหนี้ในคดีกอน ศาลอาจสั่งใหดําเนินกระบวนพิจารณาในคดีใหมแบบรวบรัด
ระยะเวลาการปลดจากการล ม ละลายโดยไม ต อ งใช คํ าสั่ งศาล 3 ป ให ล ดลงเหลื อ 2 ป แต ก าร
ปลดลมละลายของประเทศไทย ไมไดบัญญัติไว
4. ประเทศอังกฤษกําหนดให เจาพนักงานพิทักษทรัพย ขอใหศาลสั่งใหการหยุดนับ
ระยะเวลา 3 ป หรือ 2 ป หยุดลงได ถาหากบุคคลลมละลายมิไดปฏิบัติตามหนาที่ของตน คือ บุคคล
ลมละลายไมยื่นคําชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพยสิน (Statement of affairs) ภายใน 21 วัน นับแต
การเริ่ ม การล ม ละลาย ไม เข าร ว มในการไต ส วนลู ก หนี้ ไม โ อนกรรมสิ ท ธิ์ ใ นทรั พ ย สิ น ให แ ก
เจาพนักงานพิทักษทรัพย หรือไมไปพบเจาพนักงานพิทักษทรัพยตามที่เจาพนักงานพิทักษทรัพย
เห็นสมควร ซึ่งในคําสั่งหยุดนับระยะเวลา 3 ป หรือ 2 ป หยุดลง ศาลอาจวางเงื่อนไขบางประการที่
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ผูลมละลายจะตองปฏิบั ติกอนที่ระยะเวลาดังกลาวจะเดินตอไป เชนเดียวกับการหยุดระยะเวลา
ปลดลมละลายของประเทศไทย ตามมาตรา 81/2 -81/3
เปรียบเทียบผลการปลดจากการลมละลายของประเทศอังกฤษกับประเทศไทย
ประเทศอังกฤษการปลดลมละลายไมวาจะเปนการปลดจากการลมละลายโดยไมตอ ง
ยื่น คํ าร อ งต อ ศาล(Automatic Discharge) หรื อ การปลดจากการล ม ละลายโดยยื่ น คํ าร อ งต อ ศาล
(Discharge by Order of the Court) ไมมีผลกระทบตอการทํางานของผูรักษาทรัพยในคดีลมละลาย
จนกวาการจัดการทรัพยสินดังกลาวจะไดดําเนินการจนแลวเสร็จ 18 ไมมีผลกระทบตอสิทธิของ
เจาหนี้มีหลักประกันในการบังคับทรัพยหลักประกัน 19 ไมมีผลเปนการปลดเปลื้องมูลหนี้ใด ๆ ที่เกิด
ขึ้นในคดีลมละลายที่ผูลมละลายกอขึ้นโดยกลฉอฉล หรือการทําผิดหนาที่ของผูรักษาทรัพย โดยฉอ
ฉล (Fraudulent Breach of Trust) 20 ความรับผิดใด ๆ ในสวนที่เกี่ยวของกับคาปรับในการกระทํา
ความผิดหรือความรับผิดใด ๆ ภายใตการใหหลักประกันจะยังคงมีอยู มีหนี้ที่ไมสามารถปลดเปลื้อง
โดยการปลดจากการลมละลายได เวนแตศาลจะมีคําสั่ง ไดแก 1) หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการทําราย
รางกายซึ่งมีผลใหตองรับผิดโดยการชําระคาเสียหายในการประมาทเลินเลอ การรบกวนสิทธิ
การกระทําผิดกฎหมาย การทําผิดสัญญาหรือหนาที่อื่นๆ 2) หนี้ที่เกิดจากคําสั่งศาลในคดีที่เกี่ยวกับ
ครอบครัวหรือคูสมรส ไมปลดเปลื้องผูลมละลายในหนี้อื่น ๆ ที่ระบุไวในขอบังคับวาเปนหนี้ที่ไม
อาจขอพิสูจนไดในคดีลมละลายตาม Insolvency Act 1986 (6) และการปลดลมละลายจะไมเปนการ
ปลดเปลื้ องบุ ค คลใด ๆนอกจากบุ ค คลล ม ละลาย ดั งนั้ น บุ ค คลใด ๆ ก็ ต ามที่ ตอ งรับ ผิ ด รว มกั บ
บุคคลลมละลายในมูลหนี้ใด ๆ จะไมไดรับการปลดเปลื้องหรือหลุดพนไปดวย
ประเทศไทยการปลดลมละลายตามมาตรา 81/1-81/3 ไดนําบทบัญญัติมาตรา 77
มาใชบังคับโดยอนุโลม กลาวคือเมื่อลูกหนี้ปลดจากลมละลายมีผลทําใหบุคคลลมละลายหลุดพน
จากหนี้สินทั้งปวงอันพึงขอรับชําระหนี้ได เวนแต หนี้เกี่ยวกับภาษีอากร หรือจังกอบของรัฐบาล
หรือเทศบาล ,หนี้ซึ่งเกิดขึ้นโดยความทุจริตฉอโกงของบุคคลลมละลาย หรือหนี้ซึ่งเจาหนี้ไมได
เรียกรอง เนื่องจากความทุจริตฉอโกงซึ่งบุคคลลมละลายมีสวนเกี่ยวของสมรูเทานั้น จะเห็นไดวา
กฎหมายของประเทศอั ง กฤษกํ า หนดผลของการปลดจากล ม ละลายไว ล ะเอี ย ดมากกว า
การปลดลมละลายตามกฎหมายของประเทศไทย
Insolvency Act 1986 Section 281 (1)
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Insolvency Act 1986 Section 281 (2)
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Insolvency Act 1986 Section 281 (3)
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บทที่ 3
การหยุดนับระยะเวลาปลดบุคคลจากการลมละลาย
3.1 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการหยุดนับระยะเวลา
เมื่อศาลลมละลายพิพากษาใหลูกหนี้เปนบุคคลลมละลายแลว ในสํานวนคดีลม
ละลายที่ลูกหนี้เปนบุคคลธรรมดานั้น กรมบังคับคดีไดวางระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปลดจาก
ลมละลายของลูกหนี้ซึ่งเปนบุคคลธรรมดา ตามคําสั่งกรมบังคับคดี ที่ 445/2549 ลงวันที่ 20 ตุลาคม
2549 เรื่อง การปฏิบัติงานบังคับคดีลมละลายในสํานวนกลาง ในขอ 13 การปลดจากลมละลาย
โดยผลของกฎหมาย ใหปฏิบัติดังนี้
13.1 เมื่อศาลมีคําพิพากษาใหลูกหนี้ ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาลมละลายแลวใหธุรการ
คดีของแตละหนวยงานบันทึกขอมูลวันที่ศาลมีคําพิพากษา และวันครบกําหนดปลดจากลมละลาย
ไวและใหมีบันทึกแจงฝายคําคูความ สํานักงานเลขานุการกรมทราบดวย
13.2 ใหฝายคําคูความ สํานักงานเลขานุการกรม บันทึกขอมูลในระบบงานของ
กรมบังคับคดีวา
“บุคคลนี้จะปลดจากลมละลายในวันที่…….เดือน………….พ.ศ
………..”
13.3 ใหธุรการคดีของแตละหนวยงานลงนัด ตรวจสอบ และแจงรายชื่อบุคคล
ลม ละลายที่จะปลดจากลมละลายใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเจาของสํานวนทราบกอนวันครบ
กําหนดปลดจากลมละลายไมนอยกวา 6 เดือน
13.4 เมื่ อเจ าพนั ก งานพิ ทั ก ษ ท รัพ ยไดรับ แจงรายชื่อลู ก หนี้ ต ามขอ 13.3 แลวให
เจาพนักงานพิทักษทรัพยตรวจสอบสํานวนเพื่อดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
13.4.1 ถาปรากฏวาบุคคลลมละลายคนใดอยูในหลักเกณฑที่จะปลดจาก
ลมละลายไดในทันทีที่พนกําหนดระยะเวลาตามมาตรา 81/1 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช 2483 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547 ใหเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยสรุปสํานวนรายงานผูอํานวยการกองหรือผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีและวาง
ทรัพยภูมิภาคแลวแตกรณี เพื่อขออนุญาตประกาศโฆษณาปลดจากลมละลายตามกฎหมาย
เมื่อไดประกาศโฆษณาตามกฎหมายแลว หากปรากฏวายังมีกิจการและทรัพยสิน
ของบุคคลลมละลายอันอาจแบงแกเจาหนี้ได ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยดําเนินการตอไปจนแลว
เสร็จ และจัดทําบัญชีแบงครั้งสุดทายใหแกเจาหนี้ และรายงานผลการปฏิบัติใหศาลทราบ หรือใน
กรณีคดีลมละลายที่ไมปรากฏทรัพยสินใหจัดทําบัญชีรับจายและรายงานผลการปฏิบัติใหศาลทราบ
เชนกัน
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13.4.2 ถ า ปรากฏว า บุ ค คลล ม ละลายผู ใ ดมิ ไ ด ใ ห ค วามร ว มมื อ กั บ
เจาพนักงานพิทักษทรัพยในการรวบรวมทรัพยสินโดยไมมีเหตุอันสมควรใหเจาพนักงานพิทกั ษทรัพย
สรุปสํานวนรายงาน ผูอํานวยการกองหรือผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีและวางทรัพยภูมิภาค
แลวแตกรณี เพื่อขออนุญาตยื่นคําขอตอศาลใหมีคําสั่งหยุดนับระยะเวลาปลดจากลมละลาย ถาศาลมี
คําสั่งใหหยุดนัดระยะเวลาแลวใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดําเนินการตาม
ขอ 13.1 และ ขอ 13.2
13.5 ให เจาพนักงานพิทักษทรัพยยื่น คําขอตอศาลเพื่อมีคําสั่งหยุดนับระยะเวลา
ปลดจากลมละลายในกรณีบุคคลลมละลายซึ่งเปนบุคคลธรรมดาไมใหความรวมมือกับเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยในการรวบรวมทรัพยสิน กรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
13.5.1 บุคคลลมละลายไดรับหมายเรียกมาใหการสอบสวนเกี่ยวกับกิจ
การและทรัพยสินตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยโดยชอบแลว แตเพิกเฉยไมมาดําเนินการภายในระยะ
เวลาที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยกําหนดไว โดยไมแจงเหตุขัดของใหทราบ
13.5.2 บุ ค คลล ม ละลายจงใจกระทํ าหรื อ งดเว น กระทํ า การใด ๆ เพื่ อ
ประวิงกระบวนการพิจารณาคดีลมละลาย
13.5.3 บุคคลลมละลายไดโอน ยักยาย ปกปด หรือซุกซอนทรัพยสินของ
ตนเพื่อปองกันหรือ ประวิงไมใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้ หรือกระทําการฉอฉลเจาหนี้
13.5.4 บุคคลลมละลายกระทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งอาจไดรับโทษ
ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483
ในทางปฏิบัติของเจาพนักงานพิทักษทรัพยนั้น เมื่อศาลมีคําพิพากษาใหลูกหนี้ที่
เป น บุ คคลธรรมดาลมละลายและแจงคําสั่ งให เจาพนักงานพิทั กษทรัพ ยทราบแลว เจาพนักงาน
พิทักษทรัพยผูรับผิดชอบสํานวนก็จะดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติของกรมบังคับคดีโดยประกาศ
แจงคําสั่งศาล และลงนัดรอพิจารณาเหตุปลดบุคคลลมละลายที่เปนบุคคลธรรมดาจากการลมละลาย
ไวมีกําหนดระยะเวลา 2 ป 6 เดือนนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาใหลูกหนี้ลมละลาย พรอมกับบันทึก
แจงฝายคําคูความทราบ และตอมาเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 2 ป 6 เดือนนับแตศาลมีคําพิพากษาให
ลูก หนี้ ลม ละลายแล ว หากสํ านวนคดีล ม ละลายยังอยู ระหว างการจัด กิจ การและทรัพ ยสิ น แล ว
เจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูรับผิดชอบสํานวนจะตองบันทึกรายงานเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
วาบุคคลลมละลายคนใดอยูในขายที่จะไดรับการปลดจากลมละลายหรือไม ซึ่งหากบุคคลลมละลาย
คนใดหลบหนีไมมาใหการสอบสวนกิจการและทรัพยสิน หรือมีพฤติการณไมยอมใหความรวมมือกับ
เจาพนักงานพิ ทักษทรัพ ยในการรวบรวมทรัพ ยสินของบุคคลลมละลายเปน ตนวาไมปฏิบัติตาม
หมายเรียกโดยมิไดมีเหตุผลหรือขอแกตัวอันควรแลว หรือมีพฤติการณจงใจปดบังทรัพยสินของตน
เองแลว เจาพนักงานพิทักษทรัพยผูรับผิดชอบสํานวนก็ตองบันทึกรายงานขออนุญาตยื่นคําขอตอ
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ศาลล ม ละลายกลางเพื่ อ ขอให ศ าลมี คํ าสั่ ง ให ห ยุ ด นั บ ระยะเวลาการปลดบุ ค คลล ม ละลายจาก
ลมละลาย ตามบทบัญญัติในมาตรา 81/2 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 แกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2547 แตหากบุคคลลมละลายคนใดไมอยูใน
ขายที่จะตองยื่น คําขอใหศาลมีคําสั่งหยุดนับระยะเวลาการปลดจากลมละลายแลว เจาพนั กงาน
พิทักษทรัพยผูรับผิดชอบสํานวนก็จะบันทึกรายงานผูอํานวยการกองหรือ ผูอํานวยการสํานักงาน
บังคับคดีและวางทรัพยภูมิภาค ขออนุญาตประกาศโฆษณาปลดบุคคลลมละลายจากการลมละลาย
เมื่อครบกําหนดระยะเวลา 3 ป นับแตศาลพิพากษาใหบุคคลนั้นลมละลาย ตามมาตรา 81/1 แหง
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 7)
พ.ศ.2547 และในส ว นสํ านวนคดี ล ม ละลายที่ ศ าลมี คํ าสั่ งอนุ ญ าตให ป ด คดี ไ ว และได มี ก ารส ง
สํานวนคดีเก็บไปแลวนั้น เมื่อเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดรับการจายสํานวนคดีใหมเพื่อดําเนินการ
พิจารณาเหตุหยุดนับระยะเวลาการปลดบุคคลลมละลายจากการลมละลาย เจาพนักงานพิทักษทรัพย
ก็ตองดําเนินการดังกลาวมาแลวขางตนเชนกัน
ขั้นตอนการยื่น คําขอหยุดนับระยะเวลาการปลดบุคคลจากการลมละลายตอศาล
1. หลังจากที่ผูบังคับบัญชามีคําสั่งอนุญาตใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยผูรับผิดชอบ
สํานวนดําเนินการยื่นคําขอตอศาลใหมีคําสั่งหยุดนับระยะเวลาปลดบุคคลลมละลายจากลมละลาย
แล ว เจ าพนั ก งานพิ ทั ก ษ ท รั พ ย ผู รั บ ผิ ด ชอบสํ านวนจะต อ งยื่ น คํ าขอต อ ศาลให มี คํ าสั่ งหยุ ด นั บ
ระยะเวลา พรอมกับแถลงภูมิลําเนาของบุคคลลมละลายใหศาลทราบประกอบการยื่นคําขอหยุดนับ
ระยะเวลาดวย
2. เมื่อศาลไดรับคําขอหยุดนับแลว มาตรา 81/2 วรรค 2 ใหศาลกําหนดนัดไตสวน
เปนการดวน และสงสําเนาคําขอใหแกบุคคลลมละลายทราบกอนวันนัดไมนอยกวาเจ็ดวัน
3. เมื่อไดยื่นคําขอหยุดนับระยะเวลาปลดบุคคลลมละลายจากการลมละลายตอศาล
แลว เจาพนักงานพิทักษทรัพยผูรับผิดชอบสํานวนตองติดตามกําหนดวันนัดไตสวนคําขอหยุดนับ
ระยะเวลาและวางเงินคานําหมายในการสงหมายแจงวันนัดใหแกบุคคลลมละลายดวย
4. เมื่อศาลกําหนดวันนัดไตสวนคําขอแลว เจาพนักงานพิทักษทรัพยตองยื่นบันทึก
ถอยคํายืนยันแทนการเบิกความ คํารองขอใชบันทึกถอยคํา บัญชีระบุพยานพรอมสําเนาใหแก
คูความอีกฝายตอศาลตามขอกําหนดคดีลมละลายของศาลลมละลายกลาง
5. ในวันนัดไตสวนคําขอหยุดนับระยะเวลาปลดบุคคลลมละลายจากการลมละลาย
เจาพนักงานพิทักษทรัพยตองไปศาลตามกําหนดนัด และแถลงอางตนเองเปนพยานตามบัญชีระบุ
พยานที่ยื่นไว
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6. เมื่อศาลไดไตสวนคําขอหยุดนับแลว ศาลจะมีคําสั่งใหหยุดนับระยะเวลาปลดบุคคล
ลมละลายจากการลมละลายไวไมเกิน 2 ป นับแตวันที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยยื่นคําขอ หรือวันที่
ศาลมีคําสั่ง
7. เมื่อศาลมีคําสั่งใหหยุดนับระยะเวลาไวแลว เจาพนักงานพิทักษทรัพยตองใหธุร
การคดีลงนัดวันครบกําหนดปลดบุคคลลมละลายจากการลมละลายและมีบันทึกแจงฝายคําคูค วามตาม
ระเบียบคําสั่งของกรมบังคับคดีตอไป
3.2 ผลการหยุดนับระยะเวลาปลดบุคคลจากการลมละลาย
การปลดบุคคลจากลมละลายเปนมาตรการทางกฎหมายที่สรางขึ้นมาเพื่อจูงใจให
ลูกหนี้เขาสูกระบวนการของกฎหมาย ทําใหลูกหนี้ใหความรวมมือกับเจาพนักงานพิทักษทรัพย
.ไมวาจะเปนการไปใหการสอบสวนกิจการทรัพยสิน การตรวจคําขอรับชําระหนี้ การประชุมเจาหนี้
การไปใหการไตสวนโดยเปดเผยที่ศาล ตลอดจนการใหความชวยเหลือเจาพนักงานพิทักษทรัพยใน
การรวบรวมทรัพยสิน ซึ่งบุคคลลมละลายจะไดรับประโยชนจากการใหความรวมมือโดยไดรับการ
ปลดจากลมละลายเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 3 ปนับแตวันที่ศาลพิพากษาใหลมละลายแลว รวมทั้ง
หลุดพนจากหนี้สินที่เกิดขึ้นกอนวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย ไมวาเจาหนี้จะไดใชสิทธิขอรับชําระ
หนี้ไวหรือไมก็ตาม เวนแตหนี้บางประเภทที่กําหนดไวตามกฎหมาย เชน หนี้ภาษีอากร หนี้ซึ่งเกิด
ขึ้นโดยความทุจริตฉอโกงของบุคคลลมละลาย เปนตน ไดมีโอกาสเริ่มตนชีวิตใหม
ในขณะเดี ย วกั น การหยุด นั บ ระยะเวลาปลดบุ ค คลล ม ละลายจากการล ม ละลาย
เปนมาตรการลงโทษลูกหนี้ที่ไมสุจริต ไมใหความรวมมือตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย จงใจประวิง
คดี ซุกซอนปกปดทรัพยสิน ใหยังคงมีสถานะเปนบุคคลลมละลายในอีกชวงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งผล
ของการหยุดนับระยะเวลาปลดจากลมละลายนั้นมิไดมีผลเฉพาะแตบุคคลลมละลายเทานั้น แตยังมี
ผลตอบุคคลอื่น ซึ่งอาจแยกพิจารณาไดดังนี้
1. ผลตอบุคคลลมละลาย การหยุดนับระยะเวลาปลดบุคคลจากการลมละลายเปน
ผลรายกับบุคคลลมละลาย จึง เปน เหตุจูงใจใหบุ คคลลมละลายให ความรวมมือกับเจาพนั กงาน
พิ ทั ก ษ ท รัพ ย ในการปฏิ บั ติ ต ามหน าที่ ข องตนตามที่ กํ าหนดไวต ามกฎหมายล ม ละลายมากขึ้ น
เพราะหากบุคคลลมละลายไมใหความรวมมือกับเจาพนักงานพิทักษทรัพย ในการรวบรวมทรัพย
สินโดยไมมีเหตุอันควรแลว ศาลยอมมีคําสั่งใหหยุดนับระยะเวลาปลดบุคคลจากการลมละลาย ซึ่ง
นอกจากจะเปนเหตุให บุคคลลมละลายยังถูกจํากัดสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายลมละลายแลว ยัง
จํากัด สิ ท ธิบ างประการตามกฎหมายอื่น อีก เชน ในการประกอบอาชี พ ของบุ คคลล มละลายใน
ประเทศไทย นั้น มีพระราชบัญญัติจํานวนมาก ที่กําหนดใหการมีสถานะเปนบุคคลลมละลาย
เปนเหตุที่ทําใหขาดคุณสมบัติในการเขาสูตําแหนงหนาที่การงาน เชน พระราชบัญญัติระเบียบขา
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ราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร.ทางการศึกษา พ.ศ. 2547
เปนตน ในการจํากัดคุณสมบัติตองหามประกอบอาชีพของบุคคลลมละลาย บุคคลลมละลายยังจะ
ตองถูกยึดทรัพย บังคับขายบานเรือนซึ่งเปนที่อยูอาศัย สวนบุคคลลมละลายที่ประกอบอาชีพอยูกับ
บริษัทเอกชนเมื่อมีรายไดก็ตองสงคืนใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย บุคคลลมละลายและครอบครัวก็
จะเกิดปญหาหมดอนาคตที่จะประกอบสัมมาชีพ ไม มีเงินออมไว ดูแลตนเองและครอบครัว เปนตน
สิ่งเหลานี้ลวนแลวแตเปนผลกระทบของบุคคลลมละลายที่ถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือลมละลายตาม
ที่บัญญัติไวในกฎหมายลมละลาย ออกไปอีกเปนระยะเวลาไมเกิน 2 ป ตามคําสั่งศาล
2. ผลตอเจาหนี้ ทําให มีระยะเวลาสืบทรัพยสินของบุคคลลมละลาย เพื่อแถลงตอ
เจาพนักงานพิ ทักษ ทรัพ ย ให ดําเนิน การรวบรวมเขากองทรัพ ยสิน ของบุคคลลมละลาย เพื่อให
บรรดาเจาหนี้ไดรับชําระหนี้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะทรัพยสินที่มีการปกปด หรือไดมาระหวางการหยุด
นับระยะเวลาปลดลมละลาย และมีโอกาสไดรับชําระหนี้จากทรัพยสินของบุคคลที่ไดมาในระหวาง
ที่ มี ก ารหยุ ด นั บ ระยะเวลาปลดลม ละลายไว แต ในคดี ล ม ละลายที่ เจ าพนั ก งานพิ ทั ก ษ ท รัพ ยไ ม
สามารถรวบรวมทรัพยสินได การยื่นคําขอหยุดนับระยะเวลาตอศาล ตองมีการสงหมายเพื่อแจงนัด
ใหบุคคลลมละลายทราบ ซึ่งคาใชจายดังกลาวเปนภาระของเจาหนี้ ดังนั้น การหยุดนับระยะเวลาจึง
เปนคุณแกเจาหนี้ที่ทําใหมีระยะเวลาเพิ่มขึ้นในการสืบหาทรัพยสินของลูกหนี้ที่ทุจริตปกปดไวเพื่อ
นํามาชําระหนี้ใหแกเจาหนี้
3 . ผลตอ เจาพนักงานพิทักษทรัพย และศาล แมการหยุดนับระยะเวลาปลดบุคคล
ลมละลายจากการลมละลาย เปนมาตรการลงโทษบุคคลลมละลายที่ไมสุจริต และเปนคุณแกเจาหนี้
ในการเพิ่มระยะเวลาการสืบหาทรัพยสินที่บุคคลลมละลาย ปกปดซุกซอนไวก็ตาม แตในปจจุบัน
กฎหมายลมละลายกลับถูกใชเปนเครื่องมือของเจาหนี้สถาบันการเงินในการจําหนายหนี้สูญทาง
บัญชี เนื่องจากการฟองคดีลมละลายเสียคาขึ้นศาลเพียง 500 บาท ซึ่งถูกกวาคดีแพงที่คิด คา
ธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพยที่ฟองแตไมเกิน 200,000 บาท เมื่อลูกหนี้ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ด
ขาดและพิพากษาใหลมละลายแลว เจาหนี้สถาบันการเงินก็จะจําหนายหนี้ของบุคคลลมละลายออก
ไปในทางบัญชีได ประกอบกับมาตรการใหปลดบุคคลจากการลมละลาย เมื่อพนกําหนดระยะเวลา
สามปนับแตวันที่ศาลไดพิพากษาใหลมละลาย ทําใหลูกหนี้เต็มใจที่จะถูกพิพากษาใหลมละลาย เพือ่
ใหตนปลดภาระจากหนี้ทั้งหลายเร็วขึ้น สงผลใหสถิติขอมูลการฟองคดีลมละลายมีแนวโนม ที่สูง
เพิ่มขึ้นทุกปอยางตอเนื่อง การที่ มาตรา 81/2 กําหนดใหเปนหนาที่ของเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปน
ผูยื่นคําขอหยุดนับระยะเวลาปลดบุคคลลมละลายจากการลมละลายที่ไมใหความรวมมือกับ เจา
พนักงานพิทักษทรัพยในการรวบรวมทรัพยสินจากการลมละลายตอศาล และใหศาลกําหนดนัดไต
สวนเปนการดวน เชนนี้ จนกลายเปนการเพิ่มปริมาณทางคดีแกศาลและเจาพนักงานพิทักษทรัพย
อยางมาก
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4. ผลตอ เศรษฐกิจและสังคม กฎหมายลมละลายถือเปนกฎหมายเศรษฐกิจ ที่มี
ความสําคัญตอการดํารงไวซึ่งความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ การที่ลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว
จนไม ส ามารถชํ าระหนี้ ให แ ก เจาหนี้ ของตนได ทํ าให บ รรดาเจาหนี้ ที่ ไม ไดรับ ชํ าระหนี้ เหลานี้
ไมสามารถที่จะชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ของตนไดอีกทอดหนึ่งเชนกัน สภาวะการณเชนนี้ยอมสงผล
กระทบเปนลูกโซตอเนื่องกันไปในระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากในการประกอบธุรกิจของบุคคล แหลง
ที่มาของเงินทุนสวนใหญมาจากการขอสินเชื่อสถาบันการเงิน เมื่อสถาบันการเงินซึ่งเปนเจาหนี้
ปลอยสินเชื่อใหแกลูกหนี้แลว หากลูกหนี้ลมละลายและเจาหนี้ไมไดรับชําระหนี้ ทําใหเกิดปญหา
หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดหรือ NPLของสถาบันการเงิน สงผลกระทบตอตนทุนการปลอยเงินกูของ
เจาหนี้ที่ตองแบกรับภาระไว จนอาจสงผลตอความมั่นคงของสถาบันการเงินได และสุดทายเมื่อ
สัดสวนของหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของสถาบันการเงินเพิ่มสูงมากขึ้น จนกลายเปนปญหาที่รัฐบาล
ตองเขามาแทรกแซงใหความชวยเหลือแลว ก็สงผลใหหนี้ดังกลาวกลายเปนภาระทางงบประมาณ
ของประเทศ รัฐบาลตองเขาแกไขฟนฟูภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยการสงวนทรัพยากรมนุษย
ใหเกิดความสูญเสียใหนอยที่สุด นอกจากนั้นยังกอใหเกิดผลกระทบโดยรวมตอสังคมอีกประการ
หนึ่ งด วยเนื่ อ งจากป ญ หาการไม ได รับ ชําระหนี้ ของเจาหนี้ อ าจส งผลให ส ถาบั น การเงิน ไม ก ล า
พิจารณาปลอยเงินกูหรือสินเชื่อตางๆ ทําใหบุคคลอื่นๆที่เปนลูกหนี้ที่ดี ประกอบการอยางโปรงใส
อยูในกติกา ไดรับผลกระทบจากปญหาการไมปลอยสินเชื่อนี้ และกลายเปนผลวิกฤติตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ดังนั้น การที่มีการหยุดนับระยะเวลาการปลดบุคคลจากการลมละลายออกไปอีก
ไมเกิน 2 ป อาจมีสวนชวยใหบรรดาเจาหนี้และเจาพนักงานพิทักษทรัพยสามารถรวบรวมทรัพยสิน
ของบุคคลลมละลายไดเพิ่มขึ้น เจาหนี้ที่ขอรับชําระหนี้ไวอาจไดรับชําระหนี้จากทรัพยสินที่รวบ
รวมไดเพิ่มขึ้น เปนการชวยลดภาระหนี้ ที่ไมกอใหเกิดรายได หรือ หนี้ NPL ลงไดบางสวน แตดาน
ลูก หนี้ ห ากมีก ารหยุด นั บระยะเวลาไว เปน ผลให การเริ่มต น ชีวิตใหมช าออกไปอีก ไม สามารถ
ประกอบอาชีพหรือทํานิติกรรมใดๆ ที่อาจกอใหเกิดประโยชนตอระบบเศรษฐกิจและสังคมโดย
รวมของประเทศ แตหากบุคคลลมละลายหันกลับมาใหความรวมมือกับเจาพนักงานพิทักษทรัพยใน
การชวยเหลือและรวบรวมทรัพ ยสินของตน เพื่อให ตนไดรับประโยชนจากมาตรการชวยเหลือ
บุคคลลมละลายที่สุจริตใหไดรับการปลดจากการเปนบุคคลลมละลาย และกลับมามีความสามารถ
ในการประกอบอาชีพไดโดยเร็ว ก็จะเปนปจจัยที่ ชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอีก
ทางหนึ่ง สงผลใหสังคมมีความผาสุกตอไปได
3.3 ปญหาในการหยุดนับระยะเวลาการปลดบุคคลจากการลมละลาย
พระราชบั ญ ญั ติลมละลาย พุ ทธศัก ราช 2483 แกไขเพิ่ มเติม (ฉบั บ ที่ 7) พ.ศ. 2547
กําหนดหลักเกณฑใหบุคคลลมละลายที่สุจริตไดรับการปลดจากลมละลายเมื่อครบ 3 ป นับแตวันที่
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ศาลมีคําพิพากษาใหลูกหนี้ลมละลายเพื่อเปนการใหโอกาสลูกหนี้ไดเริ่มตนชีวิติใหม แตในขณะ
เดียวกันก็กําหนดมาตรการใหบุคคลลมละลายไมสุจริต ปกปดซุกซอนทรัพยสิน จงใจประวิงคดี
และไมใหความรวมมือแกเจาพนักงานพิทักษทรัพย ในการรวบรวมทรัพยสินของบุคคลลมละลาย
ตองอยูในภาวะลมละลายตอไปอีกไมเกิน 2 ป เพื่อคุมครองเจาหนี้ใหมีระยะเวลาเพิ่มขึ้นในการสืบหา
ทรัพยสินที่บุคคลลมละลายปกปดซุกซอนไวนํามาชําระหนี้ใหแกตน ซึ่งเปนหลักการที่มีความเปน
ธรรมตอบุคคลทั้งสองฝาย
แตการกําหนดวิธีการใหเปนหนาที่ของเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนผูยื่นคําขอหยุด
นับระยะเวลาปลดบุคคลลมละลายจากการลมละลาย โดยใหศาลไตสวนคําขอ และมีคําสั่งหยุดนับ
ระยะเวลา ไดกอใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงานของเจาพนักงานพิทักษทรัพยและศาลเปนอันมาก
ซึ่งอาจแยกพิจารณาไดเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. ปญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการดําเนินการชั้นศาล
ตามขอมูลสถิติคดีลมละลายของบุคคลลมละลายที่เปนบุคคลธรรมดาบันทึกไวโดย
กลุมงานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี ปงบประมาณ 2547 (ตุลาคม
2546 ถึง กันยายน 2547 ) จํานวน 2,209 คดี ปงบประมาณ 2548 (ตุลาคม 2547 ถึง กันยายน 2548)
จํานวน 4,778 คดี และปงบประมาณ 2549 (ตุลาคม 2548 ถึง กันยายน 2549 จํานวน 5,898 คดี
ซึ่งมีแนวโนมที่เพิ่มสูงขึ้นทุกป มีสาเหตุจากการที่เจาหนี้สถาบันการเงิน หรือเจาหนี้อื่นๆ ใชการ
ฟองคดีลมละลายเปนเครื่องมือจําหนายหนี้สูญ ทางบัญชีของตนเมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยลูกหนี้ไว
เด็ดขาดและพิพากษาใหลมละลาย หรือจากการที่ เจาหนี้นําหนี้ตามคําพิพากษาที่ใกลครบกําหนด
ระยะเวลาบังคับคดี 10 ป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาฟองเปนคดีลมละลายเพื่อ
ตั้งสิทธิบังคับชําระหนี้ตามวิธีการของกฎหมายลมละลายตอไปอีก ในสวนของลูกหนี้ก็จะอาศัยชอง
ทางการปลดลมละลาย โดยปลอยใหตนมีหนี้จํานวนมาก เพื่อจะไดถูกฟองเปนคดีลมละลาย และรอ
ครบกําหนดปลดจากลมละลายก็จะทําใหลูกหนี้หลุดพนจากหนี้โดยไมตองปฏิบัติการชําระหนี้
ทําให มีคดีที่ ศาลตองดําเนินกระบวนพิจารณาตัดสินชี้ขาดคดีลมละลายที่เจาหนี้นํามาฟองเพิ่มขึ้น
ทุกป เมื่อศาลเสร็จการพิจารณาโดยมีคําสั่งพิทักษทรัพยลูกหนี้เด็ดขาดแลว และศาลได พิพากษาให
ลูกหนี้ลมละลาย กรณีมีเหตุเขาลักษณะตองหยุดนับระยะเวลาปลดลมละลาย กฎหมายกําหนดให
เจาพนักงานพิทักษทรัพยยื่นคําขอหยุดนับระยะเวลา และศาลตองดําเนินกระบวนพิจารณา ไต
สวนคําขอหยุดนับระยะเวลาปลดบุคคลลมละลายจากการลมละลายอีกขั้นตอนหนึ่ง ทําใหมีคดีตอง
พิจารณาในชั้นศาลเพิ่มมากขึ้น
2. ปญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการดําเนินการของเจาพนักงานพิทักษทรัพย
สืบเนื่องจากมาตรา 81/2 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 แกไขเพิ่ม
เติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547 กําหนดใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย ตอง
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ยื่นคําขอตอศาลเพื่อขอใหศาลมีคําสั่งใหหยุดระยะเวลากอนพนกําหนดระยะเวลา 3 ปนับแตวันที่
ศาลไดพิพากษาใหลมละลาย ประกอบกับกรมบังคับคดีไดมีคําสั่ง ที่ 445/2549 ลงวันที่ 20 ตุลาคม
2549 เรื่องการปฏิ บั ติงานบั งคับ คดีลมละลายในสํานวนกลาง เพื่ อวางแนวทางใหเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐดําเนินการบังคับคดีไดถูกตอง ไปในแนวทางเดียวกัน และให
ไดผลสมดังเจตนารมณของกฎหมายที่กําหนดมาตรการในเรื่องนี้ไวในดานที่มุงที่จะใหเกิดความ
เปนธรรมทั้งแกเจาหนี้และลูกหนี้ แตอยางไรก็ตามเมื่อมีการนําแนวทางที่วางไวไปปฏิบัติระยะหนึ่ง
ก็พบวายังมีขอขัดของบางประการสมควรที่จะปรับปรุงเพื่อการปฏิบัติงานของเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยใหมีประสิทธิภาพ เกิดความคลองตัวยิ่งขึ้น ดังนี้ คือ
2.1 สํานวนคดีลมละลายบุคคลธรรมดา ที่ไมมีกิจการและทรัพยสินที่ตองดําเนินการ
เมื่อศาลมีคําสั่งอนุญาตใหปดคดี เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะสงเก็บสํานวนเหลานี้ไปเก็บที่งานเก็บ
สํานวน จนกวาจะครบกําหนด 2 ป 6 เดือนนับแตศาลพิพากษาเปนบุคคลลมละลาย ธุรการคดีของ
แตละกองจึงจะดําเนิ นการตรวจสอบรายชื่อบุคคลลมละลายที่จะปลดจากลมละลาย โดยเบิกจาย
สํานวนใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น เพื่อขออนุญาตยื่นคําขอหยุด
นับระยะเวลาปลดลมละลายตอศาล ซึ่งมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากเกินความจําเปน สมควรวาง
แนวทางแกไขตอไป
2.2 จากสถิ ติ จํ านวนคดี ล มละลายที่ เจ าพนั ก งานพิ ทั กษ ท รั พ ย ต องดํ าเนิ น การมี
ปริมาณสํานวนคดีเพิ่มมากขึ้นทุกป ในขณะที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยผูปฏิบัติงานมีจํานวนเทาเดิม
ทําใหการยื่นคําขอหยุดนับระยะเวลาปลดจากลมละลายตอศาล อาจดําเนินการไดไมทันตามระยะ
เวลาที่กฎหมายกําหนดไว การดําเนินการลงนัด เบิกจายสํานวนเมื่อครบระยะเวลา 2 ป 6 เดือนนับแต
ศาลพิพากษาใหลมละลาย จึงเปนการเพิ่มขั้นตอนการปฏิบัติงานสํานวนคดีลมละลายโดยไมจําเปน
2.3 เมื่อครบกําหนดระยะเวลา 2 ป 6 เดือนนั บ แตพิ พ ากษาให ลูก หนี้ ลมละลาย
เจาพนักงานพิทักษทรัพยตองดําเนินการยื่นคําขอใหศาลมีคําสั่งหยุดนับระยะเวลาปลดลมละลาย ซึ่ง
มีระยะเวลาเพียง 6 เดือน เมื่อเจาพนักงานพิทักษทรัพยยื่นคําขอหยุดนับระยะเวลาตอศาล หากคดีใด
ที่ศาลกําหนดวันนัดไตสวนคําขอฯกระชั้นชิดกับเวลาที่บุคคลลมละลาย จะไดรับการปลดจากการ
ลมละลายแลว ปรากฏวาการสงหมายนัดไตสวนคําขอฯใหแกบุคคลลมละลายไมชอบดวยกฎหมาย
อาจทําใหระยะเวลาที่เหลือไมเพียงพอที่จะสงหมายนัดพรอมสําเนาคําขอฯ ใหแกบุคคลลมละลาย
ในการไตสวนคําขอหยุดนับระยะเวลาไดอีกครั้ง จนอาจทําใหศาลตองสั่งจําหนายคําขอฯไป ทั้งใน
ทางปฏิบัติของเจาพนักงานพิทักษทรัพยยังพบวาในวันนัดไตสวนคําขอฯ เมื่อบุคคลลมละลายไป
ศาล และแถลงตอศาลวามิไดมีเจตนาที่จะไมใหความรวมมือกับเจาพนักงานพิทักษทรัพย และศาล
พิจารณาแลวเห็นวาบุคคลลมละลายไมมีเจตนาไมใหความรวมมือกับเจาพนักงานพิทักษทรัพยแลว
จึงมีคําสั่งจําหนายคําขอฯ และกําหนดใหบุคคลลมละลายไปใหการสอบสวนกิจการและทรัพยสิน
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ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยตอมาปรากฎวาบุคคลลมละลายมิไดไปใหการสอบสวนตอเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย หรือไปใหการสอบสวนแลวพบวาเปนบุคคลลมละลายทุจริต และระยะเวลาที่เหลือ
อยูมีไมเพียงพอในการดําเนินการยื่นคําขอใหหยุดนับระยะเวลาปลดจากการลมละลาย
2.4 ตามคํ าสั่ งกรมบั งคั บคดี ที่ 445/2549 ลงวั น ที่ 20 ตุ ลาคม 2549 ที่ กํ าหนดหลั ก
เกณฑกรณีที่บุคคลลมละลายไมใหความรวมมือกับเจาพนักงานพิทักษทรัพย ในการรวบรวมทรัพย
สิน ตาม ขอ 13.5.2 บุคคลลมละลายจงใจกระทําหรืองดเวนกระทําการใดๆ เพื่อประวิงกระบวน
พิจารณาคดีลมละลาย เปนการกําหนดเปดกวาง ที่ใหโอกาสใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนผูใช
ดุลยพินิจในการตัดสินใจวากรณีไหนเปนกรณีบุคคลลมละลายกระทําเขาขายลักษณะดังกลาว ซึ่ง
เจาพนักงานพิทักษทรัพยแตละคนอาจใชดุลพินิจไมเหมือนกัน เปนปญหาอาจกอใหเกิดความไม
เปนธรรมตอบุคคลลมละลายได
2.5 คดีที่ตองยื่นคําขอหยุดนับระยะเวลาปลดบุคคลจากลมละลายตอศาล มีคาใชจาย
และคาธรรมเนียมศาล หากเปนคดีที่ไมสามารถรวบรวมทรัพยสินได คาใชจายตางๆ ตกเปนภาระ
กับเจาหนี้ผูเปนโจทกตองรับผิดชอบ เมื่อมีการตรวจสอบเงินในคดีแลวไมเพียงพอสําหรับเปนคาใช
จายในการดําเนินการ และเจาพนักงานพิทักษทรัพยขอรับเงินที่เจาหนี้ผูเปนโจทกวางในชั้นศาล แต
มีเงินไมพอสําหรับเปนคาใชจายในชั้นเจาพนักงานพิทักษทรัพย เจาหนี้ผูเปนโจทกตองวางเงินเพิ่ม
ตามที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยกําหนด หากเจาหนี้ผูเปนโจทกไมยอมวางเงินเพิ่มตามกําหนดนัด
และไมมีเจาหนี้รายอื่นยอมวางคาใชจายแทน ถือเปนเหตุขัดของที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยไมอาจ
ดําเนินการใหไดผลเพื่อประโยชนแกเจาหนี้ทั้งหลาย เจาพนักงานพิทักษทรัพยจําเปนตองประกาศ
นัดประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาตั้งเจาหนี้ผูเปนโจทกใหมแทนเจาหนี้เดิม ซึ่งเปนการเพิ่มภาระคาใช
จายในสํานวนคดีมากขึ้น หรือหากมีการประชุมเจาหนี้ลาชาออกไปก็จะเปนเหตุใหไมสามารถยื่นคํา
ขอหยุด นับ ระยะเวลาปลดบุค คลจากลม ละลายตอ ศาลไดท ัน ตามกํ า หนดได และเปน เหตุที่
เจา พนัก งานพิท ัก ษท รัพ ยต อ งรายงานศาลใหย กเลิก การลม ละลายตามมาตรา 135(1) แหง
พระราชบัญ ญัต ิล ม ละลาย พุท ธศัก ราช 2483 อัน จะสง ผลใหบ ทบั ญ ญั ติ ใ นเรื่ อ งการหยุ ด นั บ
ระยะเวลาปลดบุคคลจากลมละลาย ไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายได

บทที่ 4
สรุปผลของการศึกษาและขอเสนอแนะ
4.1

สรุปผลของการศึกษา

จากผลการศึกษาการพัฒ นากฎหมายลมละลายของประเทศไทย ที่มีผลบังคับใชใน
ปจจุบันพบวามีเจตนารมณที่จะจัดการชําระสะสางทรัพยสิน จํากัดสิทธิบางประการของผูกอหนี้
ผูกพันจนไมอาจชําระหนี้ไดเขาลักษณะมีหนี้สินลนพนตัวมิใหกอใหเกิดความเสียหายตอระบบ
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม สําหรับลูกหนี้ที่เปนบุคคลธรรมดาเมื่อลมละลายแลว แตเมื่อไมมีหน
ทางหรือความสามารถที่จะชําระหนี้ไดอีกตอไป การใหลูกหนี้อยูในสภาวะมีหนี้สินลนพนตัวตลอด
ไปเชนนี้โดยไมมีหนทางที่เจาหนี้จะไดรับชําระหนี้อีก มิไดกอใหเกิดประโยชนแตอยางใดตอตัว
บุคคลลมละลาย เจาหนี้ สังคม และเศรษฐกิจ หลักกฎหมายลมละลายของประเทศไทย ซึ่งมีแนวคิด
เดียวกับหลักกฎหมายของหลายประเทศ โดยเฉพาะกฎหมายลมละลายของประเทศอังกฤษซึ่งเปน
แมแบบของกฎหมายลมละลายของประเทศไทยที่ประสงคใหบุคคลลมละลายไดเริ่มตนชีวิตใหม
และใชความสามารถที่มีเปนกําลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได แตขณะ
เดียวกันก็ไดกําหนดหลักเกณฑในการหยุดนับระยะเวลาปลดจากการเปนบุคคลลมละลาย เพื่อเปน
มาตรการลงโทษบุคคลลมละลายที่ไมสุจริต ที่ไมใหความรวมมือตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย จงใจ
ประวิงคดี ซุกซอน ปกปดทรัพยสิน ยังคงมีสถานะเปนบุคคลลมละลายในอีกชวงระยะเวลาหนึ่ง
เพื่อใหเจาหนี้และเจาพนักงานพิทักษทรัพย มีระยะเวลาเพิ่มขึ้นในการสืบหาทรัพยสินของบุคคล
ลมละลายทุจริตปกปดไว เพื่อนํามาชําระหนี้ใหแกบรรดาเจาหนี้ ทําใหบุคคลลมละลายเห็นความ
สําคัญของการใหความรวมมือตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย ในการรวบรวมทรัพยสิน และไมให
บุคคลลมละลายที่ไมสุจริตใชเปนชองทางในการทําใหตนเองไดรับประโยชน หลุดพนจากภาระหนี้
สิน อันเปนหลักการที่เปนธรรมแกคูความทั้งสองฝาย แตอยางไรก็ตามการกําหนดวิธีการใหเจา
พนักงานพิทักษทรัพยเปนผูยื่นคําขอหยุดนับระยะเวลานั้น เมื่อไดปฏิบัติงานไปแลวระยะหนึ่งพบ
วายังมีขอขัดของบางประการที่สมควรจะตองมีการปรับปรุงเพื่อลดขั้นตอนที่ซับซอนยุงยากลง ให
มีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น ยังผลใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความเปน
ธรรมในสังคม สมตามเจตนารมณของกฎหมาย
4.2 ขอเสนอแนะ
ตามที่มีการแกไขพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547 ไดบัญญัติหลักเกณฑเกี่ยวกับการปลดบุคคลจาก
การลมละลาย เพื่อจูงใจบุคคลลมละลายใหความรวมมือกับเจาพนักงานพิทักษทรัพย เพื่อไมใหถูก
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จํากัดสิทธิและหนาที่หากศาลมีคําสั่งใหหยุดระยะเวลาปลดลมละลายออกไปอีก สงผลใหบุคคล
ลมละลายไดเริ่มตนชีวิตใหม สามารถประกอบอาชีพ เปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ใหกาวไปขางหนาอยางมีประสิทธิภาพ แตอยางไรก็ตามในการบัญญัติ
หลักเกณฑเกี่ยวกับการหยุดนับระยะเวลาการปลดบุคคลจากการลมละลาย โดยกําหนดใหเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย ยื่นคําขอตอศาลใหมีคําสั่งใหหยุดระยะเวลาการปลดบุคคลจากการลมละลาย กอนพน
กําหนดระยะเวลา 3 ปนับแตวันที่ศาลไดพิพากษาใหลมละลาย ตามมาตรา 81/2 แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช 2483 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547 เปน
มาตรการลงโทษบุคคลลมละลายที่ไมสุจริต ไมใหความรวมมือกับเจาพนักงานพิทักษทรัพย จงใจ
ประวิงคดี ซุกซอน ปกปดทรัพยสิน สงผลดีใหเจาหนี้และเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีระยะเวลา
สืบทรัพยของบุคคลลมละลายเพิ่มขึ้น และการที่กําหนดใหศาลนัดไตสวนคําขอหยุดนับระยะเวลา
ปลดจากลมละลาย เปนมาตรการทางกฎหมายที่ยังคงมีความจําเปนอยู เนื่องจากศาลเปนองคกรที่
อํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชนอาจกลั่นกรองความถูกตองอีกชั้นหนึ่ง แตจากการวิเคราะห
หลักกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของ การดําเนินการมีคําขอหยุดนับระยะเวลาการ
ปลดลมละลายของเจาพนักงานพิทักษทรัพย โดยการลงนัดไว 30 เดือน เพื่อพิจารณาวามีเหตุที่จะ
รายงานศาลขอหยุดนับระยะเวลาปลดลูกหนี้จากการลมละลายหรือไม จึงเหลือระยะเวลาเพียง 6
เดือนที่ธุรการคดีแตละกองจะเบิกสํานวนมาใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยดําเนินการยื่นคําขอหยุด
นับระยะเวลาปลดลมละลาย อาจมีเวลาไมเพียงพอที่จะสามารถดําเนินการไดทัน ทั้งการกําหนดวิธี
การใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนผูยื่นคําขอหยุดระยะปลดจากลมละลาย โดยใหศาลกําหนดนัด
ไตสวนคําขอกอนมีคําสั่งหยุดนับระยะเวลาเมื่อไดปฎิบัติไปในชวงเวลาหนึ่งแลว เปนผลกระทบตอ
เจาหนี้ที่ตองรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการยื่นคําขอหยุดนับระยะเวลาปลดจากลมละลาย
หากเจาหนี้ไมวางเงินค า ใช จ า ยภายในกํา หนดกระทบถึ ง การยื่ น คํา ขอหยุ ด นั บ ระยะเวลาปลด
จากล ม ละลายของเจาพนักงานพิทักษทรัพยได และมีขอขัดของบางประการที่สมควรจะตอง
ปรับปรุงแกไข แตการแกไขกฎหมายตองใชระยะเวลา เพื่อใหการแกไขปญหาเปนไปอยางรวดเร็ว
คณะผูจัดทําจึงขอเสนอแนวทางแกไขขอขัดของโดยกําหนดเปนมาตรการ ดังนี้
1. มาตรการระยะสั้น
สมควรใหมีการแกไขเพิ่มเติมคําสั่งกรมบังคับคดี ที่ 445/2549 ลงวันที่ 20 ตุลาคม
2549 เพื่อกําหนดแนวปฏิบัติของเจาพนักงานพิทักษทรัพยในการยื่นคําขอหยุดนับระยะเวลาปลด
บุคคลจากการลมละลาย ดังนี้
1.1 กรณีบุคคลลมละลายไมมาใหการสอบสวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย
สินตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยยื่นคําขอหยุดนับระยะเวลาปลดลม
ละลาย เมื่อศาลมีคําพิพากษาใหลมละลายแลว
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1.2 กรณีบุคคลลมละลายมาใหการสอบสวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพยสิน
ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย แตมิไดไปใหการไตสวนโดยเปดเผยในชั้นศาล ใหเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพ ย ดํ าเนิ น การยื่ น คํ าขอหยุด นั บ เสนอศาลเพื่ อ ยื่ น ต อ ศาลให ไ ต ส วนมี คํ าสั่ ง ภายหลั งจากเจ า
พนักงานพิทักษทรัพยแถลงตอศาลใหออกหมายจับ
1.3 กรณีปรากฏขอเท็จจริงอื่นใดที่มีเหตุหยุดนับระยะเวลาการปลดจาก
ลมละลาย นอกจากกรณีตามขอ1.1 และขอ1.2 ใหยื่นคําขอหยุดนับระยะเวลาการปลดจากลมละลาย
ตอศาลเสนอศาลเมื่อมีขอเท็จจริงปรากฏ
2. มาตรการระยะยาว
สมควรใหปรับปรุงกฎหมายลมละลายในสวนที่กําหนดวิธีการใหเจาพนั กงาน
พิทักษทรัพย เปนผูยื่นคําขอหยุดนับระยะเวลาปลดจากการลมละลาย โดยใหศาลไตสวนคําขอกอน
มีคําสั่งหยุดนับระยะตาม มาตรา 81/2 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 แกไขเพิ่ม
เติมโดย พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547 เปน “เมื่อไดรับรายงานจากเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยเปนหนังสือวาบุคคลลมละลายมิไดใหความรวมมือในการรวบรวมทรัพยสิน ใหศาลมี
คําสั่งหยุดนับระยะเวลาปลดบุคคลจากลมละลายไวรวมกันไมเกิน 2 ป นับแตวันที่ไดรับรายงานจาก
เจาพนักงานพิทักษทรัพย หรือวันที่ศาลสั่ง หากศาลไมมีคําสั่งเปนประการใดกอนพนกําหนดระยะ
เวลาตามมาตรา 81/1 ใหถือวาศาลมีคําสั่งตามรายงานของเจาพนักงานพิทักษทรัพย”
ทั้งนี้คณะผูจัดทําโครงการนี้ พิจารณาแลวเห็นวา บทบัญญัติเกี่ยวกับการหยุดนับ
ระยะเวลาปลดบุคคลจากลมละลาย เปนบทบัญญัติที่กระทบสิทธิของบุคคลลมละลาย ดังนั้น
เพื่อคุมครองสิทธิของบุคคลลมละลาย ที่จะตองตกอยูในภาวะลมละลายตอไปอีก 2 ป จึงเห็นควรคง
หลักการใหศาลเปนผูพิจารณากลั่นกรองมีคําสั่งหยุดนับระยะเวลาปลดบุคคลจากการลมละลายอีก
ชั้ น หนึ่ ง โดยกํ า หนดขั้ น ตอนการขอหยุ ด นั บ ระยะเวลาปลดบุ ค คลล ม ละลายให ก ระชั บ เพื่ อ
ความเหมาะสมยิ่งขึ้ น และไม เป น การตัด สิ ท ธิของบุคคลลมละลายที่ จะยื่น คําขอให ยกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงแกไขคําสั่งดังกลาวได ตามมาตรา 81/4 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช
2483 แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน หากมีการแกไขกฎหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติตาม
แนวทางที่คณะผูจัดทําโครงการนี้เสนอขางตน จะชวยประหยัดคาใชจายใหกับเจาหนี้ หรือ
กองทรัพยสินของบุคคลลมละลายทําใหเจาหนี้อาจไดรับสวนแบงในกองทรัพยสินมากขึ้น เปนการ
ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจาพนักงานพิทักษทรัพยและศาล สงผลใหลดปริมาณงาน แกไข
ปญหาความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจาพนักงานพิทักษทรัพย เปนการประหยัดงบประมาณ
ของประเทศชาติไดอีกทางหนึ่ง สงผลใหการบังคับใชกฎหมายลมละลายเปนไปตามเจตนารมณ
สงผลดีตอระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศตอไป
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549.
บทความ
ชลิต อินทรวิมลเมธา. “ สังคมไทย…ไดอะไรจากบทบัญญัติแหงกฎหมายลมละลายวาดวยการ
ปลดจากลมละลาย.” วารสารรัฐสภาสาร ปที่ 53 ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2548) : น 7275
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ภาคผนวก
เรื่อง หารือกฎหมายตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2542
กรมบั ง คั บ คดี ไ ด มี ห นั ง สื อ ที่ ยธ 0401/31160 ลงวั น ที่ 11 กั น ยายน 2544 ถึ ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอหารือปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับอํานาจดําเนินการเกี่ยวกับ
ทรัพยสินของบุคคลลมละลายที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยไดรวบรวมไวเพื่อแบงแกเจาหนี้ใน
กรณี ที่ บุ คคลล ม ละลายพ น จากการล มละลายตามมาตรา 35 แห งพระราชบั ญ ญั ติ ลม ละลาย
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 สรุปความไดวา ตามที่มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2542 ได บั ญ ญั ติ ว า “บรรดาคดี ล ม ละลายที่ ศ าลมี คํ าพิ พ ากษาให ลู ก หนี้ ซึ่ งเป น บุ ค คล
ธรรมดาเปนบุคคลลมละลายและหนี้อันเปนมูลเหตุที่ฟองลมละลายไมมีลักษณะเปนการทุจริต
ใหลูกหนี้พนจากการเปนบุคคลลมละลายเมื่อครบสามปนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาใหเปน
บุคคลลมละลาย และใหนําบทบัญญัติมาตรา 76 และมาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช 2483 มาใชบังคับโดยอนุโลม” นั้น เนื่องจากบทบัญญัติดังกลาว บัญญัติแตเพียง
วาใหลูกหนี้ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาเปนบุคคลลมละลายและหนี้อันเปนมูลเหตุที่ฟองลมละลาย
ไมมีลักษณะเปนการทุจริต ใหลูกหนี้พนจากการเปนบุคคลลมละลายเมื่อครบสามปนับแตวันที่
ศาลมีคําพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตมิไดกําหนดมาตราการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน
ที่อยูระหวางการรวบรวมหรืออยูในระหวางการจัดกิจการของเจาพนักงานพิทักษทรัพยวาจะยัง
คงอยูในอํานาจการจัดการของเจาพนักงานพิทักษทรัพยตอไปหรือจะพนจากการจัดการของ
เจาพนักงานพทัิ กษทรัพยทําใหการบั งคับใชกฎหมายในสวนนี้ไมชัดเจนและอาจกอให เกิด
ปญหาตามมาได
กรมบังคับคดีจึงขอหารือวา ในกรณีที่บุคคลลมละลายพนจากการลมละลายตาม
มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 ทรัพยสินของบุคคลลมละลายที่
เจ าพนั กงานพิ ทั กษ ทรั พย ได รวบรวมไว ตามมาตรา 19 แห งพระราชบั ญ ญั ติ ล มละลาย พุ ท ธ
ศักราช 2483 หรืออยูในระหวางการจัดกิจการของเจาพนักงานพิทักษทรัพยจะพนจากอํานาจ
จัดการทรัพยสินของเจาพนักงานพิทักษทรัพย หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีอํานาจดําเนิน
การตอไปจนแลวเสร็จเพื่อนํามาแบงใหแกบรรดาเจาหนี้ในคดีลมละลายตอไป
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 11) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาว โดยมีผูแทน
กระทรวงยุติธรรม (กรมบังคับคดี) และผูแทนสํานักงานศาลยุติธรรมเปนผูชี้แจงขอเท็จจริงแลว
มีความเห็นดังนี้
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เป นบุ คคลลมละลายและหนี้ อันเป นเหตุที่ ฟองลมละลายไม มีลักษณะเป นการ
ทุจริตใหลูกหนี้พนจากการเปนบุคคลลมละลายเมื่อครบสามปนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาให
เป นบุ คคลลมละลาย และให นําบทบัญ ญั ติมาตรา 761 และมาตรา 77 2 แห งพระราชบัญ ญั ติ
ลมละลาย พุทธศักราช 2483 มาใชบังคับโดยอนุโลม” แลว จะเห็นไดวา บทบัญญัติดังกลาว
มีวัตถุประสงคที่จะใหลูกหนี้เทานั้นที่พนจากการเปนบุคคลลมละลาย และเมื่อลูกหนี้ดังกลาว
พนจากการเปนบุคคลลมละลายแลวก็ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยโฆษณาชื่อผูท่ีพนจากการ
ลมละลายในราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพรายวันไมนอยกวาหนึ่งฉบับ และใหหลุดพน
จากหนี้ทั้งปวงอันพึงขอรับชําระได เวนแต หนี้เกี่ยวกับภาษีอากร หรือจังกอบของรัฐบาล
หรือเทศบาล และหนี้ ซึ่งไดเกิดขึ้นโดยความทุ จริตฉอโกงของบุคคลลมละลาย หรือหนี้ ซึ่ ง
เจ าหนี้ ไม ได เรีย กร องเนื่ อ งจากความทุ จริต ฉ อโกงซึ่ งบุ คคลล ม ละลายมี ส วนเกี่ ยวข อ งสมรู
สวนทรัพยสินของลูกหนี้ตามมาตรา 109 3 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483

มาตรา 76 เมื่อศาลไดมีคําสั่งปลดจากลมละลายแลว ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย
โฆษณาในราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพรายวันไมนอยกวาหนึ่งฉบับ
2
มาตรา 77 คําสั่งปลดจากลมละลายทําใหบุคคลลมละลายหลุดพนจากหนี้ทั้งปวงอัน
พึงขอรับชําระได เวนแต
(1) หนี้เกี่ยวกับภาษีอากร หรือจังกอบของรัฐบาลหรือเทศบาล
(2) หนี้ซึ่งไดเกิดขึ้นโดยความทุจริตฉอโกงของบุคคลลมละลาย หรือหนี้ซึ่ง
เจาหนี้ไมไดเรียกรองเนื่องจากความทุจริตฉอโกงซึ่งบุคคลลมละลายมีสวน
เกี่ยวของสมรู
3
มาตรา 109 ทรัพยสินดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนทรัพยสินในคดีลมละลายอันอาจแบงแกเจาหนี้
ได
(1) ทรัพยสินทั้งหลายอันลูกหนี้มีอยูในเวลาเริ่มตนแหงการลมละลาย รวมทั้งสิทธิ
เรียกรองเหนือทรัพยสินของบุคคลอื่น เวนแต
ก. เครื่องใชสอยสวนตัวจําเปนแกการดํารงชีพ ซึ่งลูกหนี้รวมทั้งคูสมรส
และบุตรผูเยาวของลูกหนี้จําเปนตองใชตามสมควรแกฐานานุรูป และ
ข. สัตว พืชพันธุ เครื่องมือและสิ่งของสําหรับใชในการประกอบอาชีพ
ของลูกหนี้ราคารวมกันไมเกินหนึ่งแสนบาท
(2) ทรัพยสินซึ่งลูกหนี้ไดมาภายหลังเวลาเริ่มตนแหงการลมละลายจนถึงเวลา
ปลดจากลมละลาย
1
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ย ังคงมีอํานาจจัดการทรัพยสินของลูกหนี้ที่ไดรวบรวมไวหรืออยู
ในระหวางการจัดกิจการไดตอไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช
2483 และที่แกไขเพิ่มเติม4 เพื่อนํามาแบงใหแกบรรดาเจาหนี้ในคดีลมละลายตอไป ซึ่งความเห็น
ที่ไดกลาวมานั้นสอดคลองกับเจตนารมณของพะราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542
ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา 5 ที่มีความมุงหมายจะปลดหนี้ใหแกลูก
หนี้ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาผูมีหนี้สินลนพนตัว เพื่อใหโอกาสไดหลุดพนจากหนี้สินทั้งปวงและ
สามารถเริ่มตนชีวิตใหมไดโดยเร็ว แตมิไดกลาวถึงเรื่องการหลุดพนของทรัพยสินของลูกหนี้
ไวดวย
ดังนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 11) จึงมีความเห็นวา การพนจากการเปน
บุคคลลมละลายดังกลาวยอมเปนการหลุดพนจากหนี้สินอันเปนสถานะเฉพาะตัวของลูกหนี้
เทานั้น โดยไมมีผลใหทรัพยสินของลูกหนี้หลุดพนไปดวยแตอยางใด และเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยยัง คงมีอํา นาจดํา เนิ น การเกี่ย วกับ ทรัพ ยสิน ของลูก หนี้ที่ ไ ดร วบรวมไวแ ลว หรือ อยูใ น

(3) สิ่งของซึ่งอยูในครอบครองหรืออํานาจสั่งการหรือสั่งจําหนายของลูกหนี้ใน
ทางการคาหรือธุรกิจของลูกหนี้ ดวยความยินยอมของเจาของอันแทจริง โดยพฤติการณซึ่งทําให
เห็นวาลูกหนี้เปนเจาของในขณะที่มีการขอใหลูกหนี้นั้นลมละลาย
4
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 ปจจุบันไดถูกแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511 พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526
พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542
และพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543
5
เจตนารมณหลักที่สําคัญของกฎหมายลมละลายในทุกประเทศ คือ การจัดการเอาทรัพย
สินทั้งหมดที่ลูกหนี้มีอยูมาทําการขายทอดตลาดเพื่อนําเงินมาชําระหนี้ทั้งปวง เมื่อขายหมดแลว
หากไมพอชําระหนี้ก็ใหถือวาหนี้นั้นสิ้นสุดไป กฎหมายลมละลายไมมีจุดหมายที่จะลงโทษลูกหนี้ผู
มี หนี้สินลนพนตัวแตอยางใด และเปนการปองกันไมใหเจาหนี้เรงรัดหนี้สินจนกอใหเกิดปญหา
สังคม การกออัตวินิบาตกรรม กฏหมายมุงจะจัดการปลดหนี้ใหแกลูกหนี้ที่เปนบุคคลธรรมดาผูมี
หนี้สิน ลนพนตัว เพื่อใหโอกาสบุคคลเหลานั้นไปเริ่มตนชีวิตใหมได สวนลูกหนี้นิติบุคคลนั้น เมื่อ
ขาย ทรัพยสินหมดแลวก็ถือวาสิ้นสภาพไป ซึ่งแตกตางจากลูกหนี้ที่เปนบุคคลธรรมดา ซึ่งยังตอง
ดํารงชีวิตอยูตอไป มีจิตวิญญาณและมีครอบครัวที่จะตองเลี้ยงดู จึงตองใหโอกาสบุคคลเหลานั้นไป
เริ่มตนชีวิตใหมในสังคมไดตอไป
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เมื่อไดพิจารณาบทบัญญัติมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2542 ที่บัญญัติวา “บรรดาคดีลมละลายที่ศาลมีคําพิพากษาใหลูกหนี้ซึ่งเปนบุคคลธรรมดา
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ประวัติผูศึกษา
1. ชื่อ – สกุล :
นายณัฐพล เนตรพุกกณะ
2 ตําแหนงปจจุบัน : นิติกร 6ว สํานักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี
วุฒิการศึกษา :
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถานที่ติดตอ : 2/68 หมู 4 ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
หมายเลขโทรศัพท : ที่ทํางาน 0-2881-4964
มือถือ 08-1682-8043
2. ชื่อ – สกุล :
2 ตําแหนงปจจุบัน :
วุฒิการศึกษา :
สถานที่ติดตอ :

นายปยะพงษ นัยนาภาภรณ
นิติกร 5 กองจําหนายทรัพยสิน กรมบังคับคดี
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
33/197 บานพักขาราชการกระทรวงยุติธรรม ซอยวัดกระจัง
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท : ที่ทํางาน 0-2881-5026
มือถือ 08-1683-9677

3. ชื่อ – สกุล :
3 ตําแหนงปจจุบัน :
4 วุฒกิ ารศึกษา :
สถานที่ติดตอ :

นายพิสิษฐ อามระรัตนะ
นิติกร 5 กองจําหนายทรัพยสิน กรมบังคับคดี
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
181/25 ซอยสิงหฤกษ ถนนประชาราษฎร 2 แขวง/เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท : ที่ทํางาน 0-2881-5025
มือถือ 08-1837-0922

4.
2
3.
4.

ชื่อ – สกุล :
นายวิเชียร เผาชู
ตําแหนงปจจุบัน : นิติกร 5 กองบังคับคดีลมละลาย 1 กรมบังคับคดี
วุฒิการศึกษา :
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สถานที่ติดตอ : 19/2 ถนนพัฒนาการ แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท : ที่ทํางาน 0-2887-5064
มือถือ 08-1452-7095
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5. ชื่อ – สกุล :
นางสาวชุติมา โชคพงษอุดมชัย
5 ตําแหนงปจจุบัน : นิติกร 5 กองบังคับคดีลมละลาย 1 กรมบังคับคดี
วุฒิการศึกษา :
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สถานที่ติดตอ : 174/8 ลาดพราว 93 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท : ที่ทํางาน 0-2881-49000
มือถือ 08-1839-0829
6. ชื่อ – สกุล :
นายธีรยุทธ ยอดเพ็ชรไทย
6 ตําแหนงปจจุบัน : นิติกร 5 กองบังคับคดีลมละลาย 1 กรมบังคับคดี
7 วุฒกิ ารศึกษา :
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถานที่ติดตอ : 61/178 หมู 5 ตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
หมายเลขโทรศัพท : ที่ทํางาน 0-2881-4377-8
มือถือ 08-9926-3961
7. ชื่อ – สกุล :
นางนาถวดี ภูเดนไสย
8 ตําแหนงปจจุบัน : นิติกร 5 กองบังคับคดีลมละลาย 2 กรมบังคับคดี
9 วุฒิการศึกษา :
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
สถานที่ติดตอ : 80 ซอยวัดสุทธาวาส แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท : ที่ทํางาน 0-2887-5089
มือถือ 08-1838-2165
8. ชื่อ – สกุล :
นายไพโรจน ซายหุย
10 ตําแหนงปจจุบัน : นิติกร 5 กองบังคับคดีลมละลาย 3 กรมบังคับคดี
11 วุฒกิ ารศึกษา :
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถานที่ติดตอ : 33/131 บานพักขาราชการกระทรวงยุติธรรม ซอยวัดกระจัง
12
ถนน.บรมราชชนนี 67 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท : ที่ทํางาน 0-2881-7830
มือถือ 08-5131-6301
9. ชื่อ – สกุล :
13 ตําแหนงปจจุบัน :
14 วุฒกิ ารศึกษา :
สถานที่ติดตอ :

นายสุรพล อักษรเนียม
นิติกร 5 กองบังคับคดีลมละลาย 4 กรมบังคับคดี
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
33/198 บานพักขาราชการกระทรวงยุติธรรม ซอยวัดกระจัง
ถนนบรมราชชนนี 67 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
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หมายเลขโทรศัพท : ที่ทํางาน 0-2881-4384
มือถือ 08-9677-3558
10. ชื่อ – สกุล :
นางสาวสิริวรรณ จันทรสิน
15 ตําแหนงปจจุบัน : นิติกร 5 กองบังคับคดีลมละลาย 4 กรมบังคับคดี
16 วุฒิการศึกษา :
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สถานที่ติดตอ : 45/1 หมูที่ 10 ตําบลบางหัวเสือ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
หมายเลขโทรศัพท : ที่ทํางาน 0-2881-4921
มือถือ 08-1984-3781
11. ชื่อ – สกุล :
นายเจตพันธ สุนิพล
17 ตําแหนงปจจุบัน : นิติกร 5 กองบังคับคดีลมละลาย 5 กรมบังคับคดี
18 วุฒิการศึกษา :
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
19 สถานที่ติดตอ : 1/10 หมู 12 แขวงบางดวน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
หมายเลขโทรศัพท : ที่ทํางาน 0-2881-4379
มือถือ 08-1711-8521
12. ชื่อ – สกุล :
นางสาวกิจจา ทาวสกุล
20 ตําแหนงปจจุบัน : นิติกร 5 กองบังคับคดีลมละลาย 5 กรมบังคับคดี
21 วุฒิการศึกษา :
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
22 สถานที่ติดตอ : 116/12 ถนนบางขุนนนท แขวงบางขุนนนท เขตบางกอกนอย
23
กรุงเทพมหานคร 10700
หมายเลขโทรศัพท : ที่ทํางาน 0-2881-4386
มือถือ 08-1483-7362
13. ชื่อ – สกุล :
นายเมธีวัฒน คําเสือ
24 ตําแหนงปจจุบัน : นิติกร 5 กองยึดทรัพยสิน กรมบังคับคดี
วุฒิการศึกษา :
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สถานที่ติดตอ :
69/7 ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
หมายเลขโทรศัพท : ที่ทํางาน 0-2881-4952
มือถือ 08-8173-1397

