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บทคัดย่อ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการจัดการหนี้สินอันเกี่ยวกับสินเชื่อเพ่ือที่อยู่
อาศัยของลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและประสบปัญหาทางการเงิน ในประเด็นที่ว่า เมื่อลูกหนี้บุคคล
ธรรมดาประสบสภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวและต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายนั้น เมื่อลูกหนี้เป็นหนี้ที่เกิดจาก
การซื้ออสังหาริมทรัพย์อีกทั้งยังไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการได้ ลูกหนี้จะสามารถมีวิธีจัดการ
ปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินของตนเองอย่างไร โดยมุ่งศึกษาประเด็นเงื่อนไขการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายและ
ฟ้ืนฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และฉบับแก้ไขปรับปรุงฉบับที่  9 เป็นหลัก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องของการเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย และพระราชบัญญัติอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 

 เมื่อบุคคลธรรมดาประสบภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวนั้นจะต้องประสบกับความยุ่งยากตามมา 
เนื่องจากหากศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้ว ลูกหนี้จะไม่มีอ านาจในการจัดการทรัพย์สินของตน โดยที่
อ านาจและหน้าที่ในการจัดการดูแลทรัพย์สินของลูกหนี้นั้นจะตกเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  

อย่างไรก็ดี กฎหมายได้วางหลักให้ลูกหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการประนอมหนี้ก่อน
ล้มละลายได้ โดยลูกหนี้สามารถท าความตกลงปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ได้  หากลูกหนี้ไม่สามารถ
ประนอมหนี้ก่อนล้มละลายได้ บุคคลนั้นก็จะต้องถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและตกเป็นบุคคลล้มละลายใน
ที่สุด ทั้งนี้บุคคลล้มละลายจะเสียสิทธิต่างๆ เช่น การไม่สามารถท านิติกรรมต่างๆได้ ไม่สามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ รวมไปถึงกรณีท่ีข้าราชการถูกฟ้อง
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ให้เป็นบุคคลล้มละลายและศาลชั้นต้นได้มีค าสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายในระหว่างรับราชการ กรณีถือว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535  
ซ่ึงผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 มีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ โดยไม่จ าต้องรอการสั่งไว้จน
คดีถึงที่สุด ทั้งนี้ตามนัยมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว นอกเหนือไปจากนี้ ตามกฎหมายแล้ว 
บุคคลที่จะสามารถเป็นผู้จัดการมรดกได้ ต้องไมเ่ป็นบุคคลล้มละลายตามมาตรา 1718 (3)  อีกด้วย  

นอกเหนือไปจากนี้  เมื่อลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายและมีหนี้สินอันเกิดจากการซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ หากลูกหนี้ไม่สามารถขอประนอมหนี้ได้ ลูกหนี้ต้องถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ท าให้ลูกหนี้
ไม่สามารถท านิติกรรมและไม่สามารถช าระหนี้อันเกิดจากอสังหาริมทรัพย์นั้นได้  และที่อยู่อาศัยนั้นก็
อาจจะต้องถูกยึด หากมองในมุมมองของเจ้าหนี้ เจ้าหนี้นั้นไม่ได้ต้องการที่จะรับอสังหาริมทรัพย์นั้นคืน 
และลูกหนี้ก็ ไม่อยากสูญเสียที่อยู่อาศัย  แต่ เมื่อลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายแล้วลูกหนี้ก็ ไม่มี
ความสามารถที่จะจัดการดูแลทรัพย์สินของตนเองอีกต่อไป  

พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ของประเทศไทยได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
มาแล้วรวมทั้งหมด 9 ครั้งด้วยกัน ตั้งแต่พ.ศ. 2511 จนถึงล่าสุดในปีพ.ศ. 2559 (ปัจจุบัน) นั้น จากเดิมที่
หลักการในการตั้งข้อสันนิษฐานเบื้องต้นให้แก่ลูกหนี้ว่า “มีหนี้สินล้นพ้นตัว” ตามมาตรา 8 นั้น ซึ่งมีความ
หมายถึง ลูกหนี้มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน ในการแก้ไขกฎหมายครั้งล่าสุด ได้มีการเพ่ิมหมวด 3/2 ซึ่งเป็น
การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ที่ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก และได้วางเงื่อนไขการเข้าสู่
กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ในหมวดนี้ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น  กล่าวคือ ก าหนดสถานะของ
ลูกหนี้ว่าให้ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการได้ “เมื่อลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะช าระหนี้ได้” ซึ่งอาจ
หมายถึงเม่ือลูกหนี้มีกระแสเงินสดไม่เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ แม้ว่าลูกหนียังมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
ก็ตาม กรณีนี้ท าให้ลูกหนี้ไม่จ าเป็นต้องรอจนถึงสถานะ “หนี้สินล้นพ้นตัว” เสียก่อน ซึ่งอาจเป็นการสาย
เกินไป 

 อีกทั้งกฎหมายล้มละลายฉบับที่ 9 ยังได้เพ่ิมนิยามความหมายของ “ลูกหนี้” ที่สามารถเข้าสู่
กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการได้ จากเดิมที่ก าหนดเพียงแต่เฉพาะบริษัทจ ากัดที่มีหนี้ไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท
เท่านั้น มาเป็นบุคคลธรรมดาที่มีหนี้ไม่น้อยกว่าสองล้านบาท คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน 
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และนิติบุคคลอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งมีหนี้ไม่
น้อยกว่าสามล้านบาท และบริษัทจ ากัดซึ่งมีหนี้จ านวนสามล้านบาทแต่ไม่ถึงสิบล้านบาท ซึ่งมีหนี้สินจาก
การด าเนินกิจการ สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการแบบ SME ได้ เช่นนี้แล้วจะเห็นได้ว่า 
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กฎหมายได้เปิดโอกาสให้แก่ลูกหนี้ที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยในการเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการได้ ท า
ให้ลูกหนี้มีโอกาสในการปลดเปลื้องหนี้สินของตนเองและสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้โดยไม่ต้องตกเป็น
บุคคลล้มละลาย 

 แต่อย่างไรก็ดีจะเห็นได้ว่า ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมิได้มีหนี้อันเกิดจากการประกอบ
ธุรกิจนั้น ยังไม่มีโอกาสที่จะใช้ทางเลือกที่จะไม่ต้องล้มละลาย (non bankruptcy alternatives) ดังนั้น
การที่ลูกหนี้จะหลุดพ้นจากหนี้สินนั้นมีไม่มากนัก โดยที่ลูกหนี้จะต้องเข้าสู่หนทางการประนอมหนี้ก่อน
ล้มละลาย ตามมาตรา 55-60 หรือการประนอมหนี้ภายหลังล้มละลาย (มาตรา 63) การปลดจากการ
ล้มละลาย ตามมาตรา 67/1-81/4 หรือการยกเลิกการล้มละลายมาตรา 135-138 แห่งพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 รวมถึงการพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายโดยอัตโนมัติเมื่อครบสามปีนับ
แต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย ซึ่งกระบวนการดังกล่าวข้างต้น ลูกหนี้จะต้องเข้าสู่
กระบวนการคดีล้มละลาย ซ่ึงขั้นตอนต่างๆต้องใช้เวลา และอาจไม่ช่วยเยียวยาลูกหนี้ได้เท่าท่ีควรจะเป็น 

เมื่อท าการศึกษากฎหมายต่างประเทศ โดยวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษากฎหมายล้มละลาย
ตาม Chapter 13 แห่ง Bankruptcy Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเรื่องการประนอมหนี้ของ
ลูกหนี้บุคคลธรรมดาซึ่งมีรายได้ประจ า และ Civil Rehabilitation Law ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เก่ียวกับการฟ้ืนฟูทางแพ่งนั้น จะเห็นได้ว่า ตาม Chapter 13 ของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ได้
ท าการวางหลักให้ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีรายได้ประจ าและมีหนี้เข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมาย
ก าหนด คือ จ านวนหนี้ไม่มีประกันคือน้อยกว่า  $394,725 และ $1,184,200 ส าหรับหนี้มีประกัน ลูกหนี้
สามารถยื่นค าขอปรับโครงสร้างหนี้ต่อเจ้าหนี้ได้ โดยไม่ต้องรอให้ตกเป็นบุคคลล้มละลายและไม่จ าเป็นต้อง
มีการรวมรวบทรัพย์สินของลูกหนี้เข้าสู่กองกลางเพ่ือน าไปขายตลาดน าเงินมาช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้  แต่
ลูกหนี้สามารถท าการเจรจากับเจ้าหนี้และยื่นแผนในการฟ้ืนฟูได้ โดยแผนนั้นจะมีระยะเวลาตั้งแต่ 3-5 ปี 
โดยที่ลูกหนี้ยังมีสิทธิในการควบคุมดูแลอสังหาริมทรัพย์ของตนเองอยู่  และไม่จ าเป็นต้องน าที่อยู่อาศัยที่
เป็นหนี้นั้นออกขายตลาดแต่อย่างใด 

ต่อมาในกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นนั้น กฎหมายฟ้ืนฟูทางแพ่งซึ่งมีลักษณะ Debtor in 
Possession เช่นเดียวกันกับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ลูกหนี้ยังมีความสามารถในการจัดการ
ทรัพย์สินของตนเองอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากลูกหนี้นั้นมีหนี้สินซึ่งเป็นหนี้ที่อยู่อาศัย และลูกหนี้ประสบ
ปัญหาทางการเงิน ลูกหนี้สามารถท าแผนฟ้ืนฟูซึ่งมีข้อตกลงพิเศษเกี่ยวกับการปรับสินเชื่อบ้าน รวมเข้าไป
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ในแผนฟ้ืนฟูของลูกหนี้ตามปกติได้ เช่นนี้ ลูกหนี้จึงสามารถรักษาที่อยู่อาศัยของตนและท าการฟ้ืนฟู
ความสามารถทางการเงินได้พร้อมๆกัน โดยไม่จ าเป็นต้องตกเป็นบุคคลล้มละลาย  

ดังนี้ ผู้เขียนจึงได้เสนอแนะแนวทางในการจัดการหนี้สินอันเกี่ยวกับสินเชื่อที่ อยู่อาศัยของ
ลูกหนี้ โดยเน้นเยียวยาลูกหนี้ซึ่งเป็นหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลัก โดยที่ให้ลูกหนี้นั้นสามารถเข้าสู่
กระบวนการฟ้ืนฟูสถานะทางการเงินของตนเองได้โดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการพิทักษ์ทรัพย์และการ
ประนอมหนี้ แต่ลูกหนี้สามารถยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูสถานะทางการเงินของตนเองได้ โดยที่ลูกหนี้สามารถ
ปรับโครงสร้างสินเชื่อหนี้ที่อยู่อาศัยโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนฟ้ืนฟู เช่นนี้แล้ว ลูกหนี้ก็ยังสามารถรักษา
ที่อยู่อาศัยของตนไว้ได้ เช่นเดียวกันกับผู้ขายหรือธนาคารเจ้าของสินเชื่อ โดยที่ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลง
ปรับโครงสร้างหนี้กันได้และท าให้ลูกหนี้และผู้ขายนั้นได้รับประโยชน์เท่าเทียมกันทั้งสองฝ่าย 
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This thesis is focused on the management of residential loan of individual 

debtors who is confronted with financial crisis whereas individual is bankrupted and when 

debtors’ liability is from real estate purchasing. The study will primarily emphasize on 

Bankruptcy Act, B.E. 2483 (1940) together with those provisions related to this act partic-

ularly on commencement of bankruptcy procedure. 

Whilst individual is opposed with insolvency, regarding Bankruptcy Act, B.E. 

2483 (1940), providing that the court granted receiver order which determinate debtors’ 

controlling power to control owns’ property and real estate. The authority to manage the 

assets of the debtor shall be the duty of the Official Receiver. 

Even though the Bankruptcy Act allowed debtors to adjust their own debt 

with creditors, such process will occur after such receiver order is granted, which means 

that debtor will no longer have authority to control owns’ properties. In the event that 

debtor fail to adjust debt with the creditor, such debtor will go bankrupt. In case that 

individual debtor has the debt regarding residential loan with creditor and such payment 

of loan is under installation payment and has not been fully paid, the said property shall 
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be confiscated and could be taken. From creditor’s perspective, creditors do not want to 

get the property back. Besides, the debtor does not want to lose the property. However, 

when the debtor becomes bankrupt debtor is not able to manage their own property any 

longer. 

Although the lasted Bankruptcy Act is enacted on 2016, to enhance the pro-

cedure reorganization of small and medium enterprise of individual debtor who own debt 

more than two million arising from the operation of such business to commence the 

reorganization procedure. Such law solitary allow debtor with operation debt. As a result, 

individual debtor with residential loan has non bankruptcy alternatives. 

As studied international law, this thesis aims to study law under Chapter 13 
bankruptcy which is adjustment of debts of an individual with regular income in U.S Bank-
ruptcy Act and Civil Rehabilitation Law of Japan, Under Chapter 13, The debtor can apply 
for debt restructuring to creditors without waiting to become bankrupt and shall not re-
quire to collect the debtor's property to be sold to pay the debts to creditors. The debtor 
can negotiate with creditors and file a plan of rehabilitation. The plan is to have a period 
of 3-5 years, where debtor has the right to control their own property. 

Regarding Japanese Civil Rehabilitation Law, which is Debtor in Possession 
method. The debtor has the ability to manage their own assets. Especially If the debtor 
owes a debt of residential loan and debtors experiencing financial difficulties. Such debtor 
is allowed to file the rehabilitation plan which is a special agreement concerning modifying 
home loans. Incorporated into the Plan of accounts receivable is as normal as it can 
preserve their habitat and restoring financial capacity simultaneously without becoming 
bankrupt. 

The proposes of this thesis is to illustrate alternative option to manage debts 
relating to housing loans receivable. By focusing on the debtor who owe debt that is 
primarily residential. Where the debtor is able to enter the rehabilitation process of their 
own finances without having to go through the process of receivership. The debtor may 
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file a petition for restoration of their financial status also restructure mortgage debt to 
housing as part of the rehabilitation plan which will allow debtor to maintain their resident. 
The same vendor or bank loans. The two sides also agreed to restructure the debt and 
make loans and sell them to benefit both parties equally. 
 
Keywords: Individual, Bankruptcy, Insolvency, Reorganization, Residential Loan, Bank-

ruptcy Act 
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บทที่ 1 
บทน า 

  
1.1 สภาพปัญหา 
 

เมื่อมนุษย์ได้มาอยู่ร่วมกันเป็นสังคม มีการติดต่อสื่อสาร มีการก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ประเภท
ต่าง ๆ เช่น การซื้อขายแลกเปลี่ยน รวมไปถึงการช าระหนี้ต่าง ๆ นั้น โดยปกติแล้ว เมื่อลูกหนี้ตกเป็นหนี้ 
เจ้าหนี้ก็ย่อมมีสิทธิที่จะบังคับช าระหนี้จากลูกหนี้ได้ โดยถือเอาหลักการที่ว่า ใครเป็นหนี้ ทรัพย์สินของผู้
นั้นต้องผูกพันเป็นหนี้ ( qui s’ oblige oblige le sien )  คือทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้ตกเป็นประการ
การช าระหนี้ ถ้าหากลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ เจ้าหนี้ชอบที่จะฟ้องร้องให้ยึดทรัพย์สินของลูกหนี้มาจัดการช าระ
หรือจ าหน่ายเป็นตัวเงิน หรือใช้หรือเงินหรือเงินค่าสินไหมเต็มจ านวนหนี้ที่เจ้าหนี้ชอบที่จะได้รับ1 

แต่อย่างไรดี หากลูกหนี้นั้นมีหนี้จ านวนมากเกินกว่าที่จะสามารถช าระหนี้ได้  หรือมีหนี้สิน
มากกว่าทรัพย์สิน กล่าวคือสภาวะที่เรียกว่า “หนี้สินล้นพ้นตัว” หากจะปล่อยให้เจ้าหนี้แต่ละรายเข้ามา
บังคับช าระหนี้ในส่วนของตัวเองแล้ว เมื่อสามารถยึดทรัพย์ของลูกหนี้ได้ในคดีใดคดีหนึ่งแล้ว ให้เจ้าหนี้
รายอื่นเข้ามาเฉลี่ยทรัพย์นั้น ย่อมท าให้เจ้าหนี้รายอ่ืนไม่ได้รับช าระหนี้ หรือหากจะให้ลูกหนี้เลือกช าระหนี้
ต่อเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะแล้ว ย่อมไม่เป็นธรรมต่อเจ้าหนี้รายอ่ืนๆ รวมไปถึงเมื่อลูกหนี้ไม่
สามารถช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของตนได้ ย่อมท าให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากต่อบรรดาเจ้าหนี้ของ
ลูกหนี้ และอาจท าให้เจ้าหนี้รายนั้นต้องตกเป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่สามารถช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้
ของตนเองได้เช่นกัน และอาจส่งผลกระทบกันต่อเนื่องไปทั้งระบบได้ การที่พระราชบัญญัติล้มละลายมี
หลักการในการช าระสะสางหนี้สินของลูกหนี้  โดยการน าทรัพย์สินเท่าที่ลูกหนี้ยังมีอยู่มาแบ่งเฉลี่ยให้กับ
บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายด้วยความเป็นธรรมนั้น เป็นการบรรเทาความเสียหายแก่เจ้าหนี้เหล่านั้น ใน

                                                           

1 ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้ เล่ม 2 

(ภาคสมบูรณ)์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แสวงสุทธิการพิมพ์, 2505), น.872-873. 
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ขณะเดียวกันก็ต้องการให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ทั้งปวงโดยเร็วเพ่ือให้ลูกหนี้ได้ตั้งตัวใหม่ปลอดจากหนี้ทั้ง
ปวง สามารถด าเนินกิจการให้ของตนเองได้โดยเร็วอันย่อมจะเป็นผลดีกับเศรษฐกิจโดยรวม2 

ส าหรับประเทศไทย พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ล้มละลายเอาไว้ในมาตรา 7 ซึ่งได้วางหลักเกณฑ์ว่า ลูกหนี้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวอาจถูกศาลพิพากษาให้
ล้มละลายได้ ถ้าลูกหนี้นั้นมีภูมิล าเนาอยู่ในราชอาณาจักร หรือประกอบธุรกิจอยู่ในราชอาณาจักร ซึ่งจาก
บทบัญญัติดังกล่าวนี้ จะเห็นได้ว่า ลูกหนี้ที่อาจถูกฟ้องล้มละลายได้นั้น ต้องเป็นลูกหนี้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
และเป็นผู้ที่มีภูมิล าเนา หรือประกอบธุรกิจในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ด ีการล้มละลายของบุคคลธรรมดา
และนิติบุคลนั้นมีความแตกต่างกันออกไป เนื่องมาจากการล้มละลายของนิติบุคคลนั้นย่อมส่งผลกระทบ
เป็นวงกว้างมากกว่าการล้มละลายของบุคคลธรรมดา ในต่างประเทศนั้นจึงได้แยกกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
ล้มละลายของบุคคลธรรมดา (bankruptcy law) และกฎหมายล้มลายละลายเกี่ยวกับนิติบุคคล 
(insolvency law) ออกจากกัน มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการล้มละลายของนิติบุคคลนั้นจะ
ปรากฏอยู่ ในกฎหมายบริษัท  (company law) เป็นส่ วนใหญ่  เช่น  มาตรการขอประนอมหนี้  
(composition)  หรือการเสนอ scheme of arrangement เพ่ือการช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ หรือการจัด
โครงสร้างของบริษัทใหม่  (reconstruction) และในท้ายที่สุด การช าระบัญชี  (winding up) เพ่ือเลิก
บริษัท เป็นต้น3  

ในกรณีของประเทศไทยได้วางระบบพระราชบัญญัติล้มละลายที่สามารถใช้ได้กับการ
ล้มละลายของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลโดยมีมาตรการทางกฎหมายอย่างเดียวกัน  แต่ในบางกรณีก็มี
มาตรการที่ใช้ได้กับเฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น เช่น การปลดจากการล้มละลาย และการยกเลิกการ
ล้มละลาย ซึ่งมาตรการทั้งสองนี้มีไว้เพ่ือให้ลูกหนี้ที่ศาลได้มีค าสั่งพิพากษาไปแล้วกลับมามีความสามารถ
ปกติและสามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อไปได้ ในขณะที่หากเป็นนิติบุคคลซึ่งศาลได้พิพากษา
ไปแล้วนั้น นิติบุคคลนั้นจะต้องเลิกกัน ไม่สามารถท ากิจการต่อไปได้นั่นเอง 

แต่อย่างไรก็ดี เมื่อลูกหนี้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้น เมื่อเจ้าหนี้ยื่นฟ้อง 
หรือร้องขอต่อผู้ช าระบัญชีต่อศาลเพ่ือขอให้ศาลพิพากษาลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ศาลก็จะมีค าสั่ง
                                                           

2 สุธีร์ ศุภนิตย์, หลักพระราชบัญญัติล้มละลายและฟ้ืนฟูกิจการ, พิมพ์ครั้งที ่8 

(กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2552), น.18. 

3 เพ่ิงอ้าง, น.19 
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พิทักษ์ทรัพย์ กล่าวคือเมื่อศาลได้นั่งบัลลังก์พิจารณาแล้ว ศาลจะไม่พิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายทันที แต่
ศาลจะมีค าสั่งให้ควบคุมกองทรัพย์สินของลูกหนี้ไว้ก่อน ท าให้ลูกหนี้ไม่มีอ านาจจัดการทรัพย์สินของ
ตนเอง รวมไปถึงต้องส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  และลูกหนี้ยังต้องหยุดการ
ด าเนินกิจการทั้งปวง อ านาจในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้นั้นจะตกอยู่กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั้นมีอ านาจในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้แต่เพียงผู้เดียว  และเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์จะเริ่มด าเนินการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ทันที 

จากกรณีดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่า พฤติการณ์เช่นนี้ท าให้เกิดผลเสียต่อลูกหนี้เป็นอย่างมาก 
เนื่องมาจากการที่ลูกหนี้ไม่มีอ านาจในการจัดการทรัพย์สินของตนเอง และลูกหนี้ต้องหยุดกิจการทั้งปวง 
แม้ว่าพระราชบัญญัติล้มละลายนั้นจะมีมาตรการประนอมหนี้ เพ่ือให้ลูกหนี้ขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ได้ 
แต่อย่างไรก็ดี หากต่อมาแม้ว่าภายหลังศาลจะไม่ได้สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือลูกหนี้ขอประนอมหนี้
เป็นผลส าเร็จ และลูกหนี้มีสิทธิที่จะกลับมาจัดการทรัพย์สินและด าเนินกิจการต่อไปได้นั้น  ย่อมเป็นการ
ยากล าบากแก่ลูกหนี้ต่อการแก้ไขสิ่งที่ได้ท าไปแล้ว หรือปรับปรุงแสวงหาผลก าไรจากกิจการดังกล่าวเพ่ือ
ฟ้ืนฟูกิจการของตนเพ่ือให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ และหากศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้และลูกหนี้
ขอท าการประนอมหนี้กับเจ้าไม่เป็นผลส าเร็จนั้น ลูกหนี้ก็จะถูกพิพากษาเป็นบุคคลล้มละลายต่อไป 

อย่างไรก็ดี หลังจากที่ศาลได้ได้มีค าพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายแล้ว บุคคลล้มละลายจะ
สามารถหลุดพ้นจากการล้มละลายได้หลายแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นการขอประนอมหนี้ภายหลังล้มละลาย
ตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483 และการปลดจากการล้มละลายซึ่งเป็น
เรื่องของดุลยพินิจของศาลโดยแท้ ซึ่งหากลูกหนี้ไม่เป็นบุคคลล้มละลายทุจริตซึ่งปรากฏตามมาตรา 73 
ศาลก็สามารถที่จะสั่งปลดลูกหนี้จากการล้มละลายได้ รวมไปถึงการยกเลิกการล้มละลายโดยค าสั่งศาล
ตามมาตรา 135 และประการสุดท้าย คือการพ้นจากการล้มละลายเมื่อครบก าหนดเวลาสามปีนับแต่ศาล
มีค าสั่งล้มละลายตามมาตรา 35 ถ้าลูกหนี้เป็นบุคคลธรรมดาและหนี้อันเป็นมูลเหตุฟ้องล้มละลายไม่มี
ลักษณะเป็นการทุจริต 

ตามกฎหมายของประเทศไทยนั้น พระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483 ซึ่งได้แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่ 4 พ.ศ. 2541 ได้ก าหนดมาตรการในการให้ความช่วยเหลือ
ลูกหนี้นิติบุคคลที่ประสบภาวะล้มละลายซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีหนี้สินไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท ไม่ว่าลูกหนี้นั้น
จะถูกฟ้องล้มละลายแล้วหรือไม่ก็ตาม อาจร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของตนได้ โดยการฟ้ืนฟูกิจการนี้  มี
เป้าหมายเพ่ือที่จะให้ลูกหนี้ซึ่งสุจริตมีโอกาสที่จะเริ่มต้นกิจการใหม่ (fresh start) และให้บรรดาเจ้าหนี้
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ทั้งหลายได้รับช าระหนี้อย่างเป็นธรรม4 ทั้งนี้เพ่ือที่จะท าให้ลูกหนี้สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้และเพ่ือ
ไม่ให้กิจการนั้นต้องปิดตัวลงอันจะท าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจมากจนเกินไป อีกทั้งในปัจจุบัน 
พระราชบัญญัติล้มละลา ฉบับที ่9 นั้น ได้มีการวางหลักให้ลูกหนี้หนี้บุคคลธรรมดาและลูกหนี้หนี้นิติบุคคล
ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) ซึ่งมีหนี้สินอันเกิดจากการด าเนินกิจการสามารถร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของ
ตนเองได ้โดยน าหลัก Prepackaged Plan ของประเทศสหรัฐอเมริกามาใช้  

แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีของลูกหนี้บุคคลธรรมดาซึ่งประสบปัญหาทางการเงินโดยหนี้สิน
นั้นไม่ได้มาจากการประกอบธุรกิจสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการได้  ท าให้ลูกหนี้บุคคลธรรมดาต้องเข้าสู่
กระบวนการประนอมหนี้เท่านั้น ไม่สามารถร้องขอให้ตนเองเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการได้ รวมไปถึง
กรณีที่มาตรา 90/5  ก็ได้ท าการบัญญัติไว้อีกด้วยว่า ลูกหนี้นั้นจะต้องไม่ถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาดหรือถูกมีค าสั่งให้เลิกหรือเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคลไปแล้ว  ทั้งนี้ ไม่ว่าการช าระบัญชีของนิติ
บุคคลนั้นจะเสร็จสิ้นไปแล้วหรือไม่ 

นอกเหนือไปจากนี้ ในกรณีที่ลูกหนี้ล้มละลายนั้นเป็นหนี้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย ลูกหนี้ต้อง
ถูกพิทักษ์ทรัพย์ ท าให้ลูกหนี้ไม่สามารถท านิติกรรมและไม่สามารถช าระหนี้อันเกิดจากที่อยู่อาศัยนั้นได้ 
และที่อยู่อาศัยนั้นก็อาจจะต้องถูกยึด หากมองในมุมมองของเจ้าหนี้ เจ้าหนี้นั้นไม่ได้ต้องการที่จะรับที่อยู่
อาศัยซึ่งได้ท าการขายไปแล้วนั้นคืน และลูกหนี้ก็ไม่อยากสูญเสียที่อยู่อาศัยของตนเองไป แต่เมื่อลูกหนี้ตก
เป็นบุคคลล้มละลายแล้วลูกหนี้ก็ไม่มีความสามารถท่ีจะจัดการดูแลทรัพย์สินของตนเองอีกต่อไป ในกรณีนี่
หากมองในแง่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ ลูกหนี้เองก็อยากที่จะรักษาที่อยู่อาศัยของตนเองไว้ และเจ้าหนี้เองก็
มิได้อยากที่จะต้องรับบ้านที่ลูกหนี้ซื้อไปแล้วนั้นกลับไป ซึ่งตามพระราชบัญญัติล้มละลายของไทยนั้นเมื่อ
ลูกหนี้ประสบปัญหาสภาวะทางการเงินแล้วก็จะไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการได้  และจะต้อง
เข้าสู่กระบวนการล้มละลายและการประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย หรือหลังล้มละลาย ซึ่งการเข้าสู่
กระบวนการประนอมหนี้นั้นล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นภายหลังเมื่อศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ เด็ดขาดของลูกหนี้ 
อันท าให้ลูกหนี้สูญเสียสิทธิในการจัดการทรัพย์สินของตน ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลักการดังกล่าวนั้นไม่สามารถ
ช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถครอบครองที่อยู่อาศัยไว้ได้และเจ้าหนี้ก็อาจจะต้องรับทรัพย์นั้นคืนไป ซึ่ง
อย่างไรก็ดีมิได้มีหลักประกันใดที่จะประกันแก่เจ้าหนี้ได้ว่าอยู่อาศัยนั้นจะสามารถขายได้อีกในอนาคต อีก

                                                           

4 เเอ้ือน ขุนแก้ว, คู่มือการศึกษากฎหมายฟ้ืนฟูกิจการ, พิมพ์ครั้งที ่9 (กรุงเทพมหานคร : 

กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2558), น.2. 
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ทั้งราคาของที่อยู่อาศัยนั้นมีแต่จะเพ่ิมราคาขึ้นทุกวัน อาจท าให้ลูกหนี้ต้องท าการกู้เงินเพ่ือมาซื้อบ้านใหม่ 
ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ยากเนื่องจากลูกหนี้มีประวัติทางการเงินแล้ว  ท าให้ลูกหนี้อาจจะขอกู้ได้ยาก และ
อาจจะท าให้ไม่สามารถกูเ้งินได้อีกเลย 

เมื่อท าการศึกษาเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติล้มละลายของประเทศอ่ืนแล้ว จะเห็นได้ว่า 
มีหลายประเทศที่ยอมรับให้ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้  ไม่ว่าจะ
เป็นกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งได้มีบัญญัติไว้ใน Chapter 11 และchapter 13 ของประมวล
พระราชบัญญัติล้มละลาย ( Bankruptcy Act.) ซ่ึงเปิดโอกาสให้ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาสามารถ
เข้าสู้กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการได้ รวมไปถึงกฎหมาย Civil Rehabilitation Law หรือกฎหมายฟ้ืนฟูทาง
แพ่งของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งก็ได้วางหลักเกณฑ์ให้ลูกหนี้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลสามารถ
เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการได้เช่นเดียวกัน อีกท้ังกฎหมายทั้งสองประเทศนี้ ได้ท าการวางหลักให้ลูกหนี้
ซึ่งเป็นหนี้อสังหาริมทรัพย์ เช่น หนี้กู้ซื้อบ้าน สามารถปรับโครงสร้างหนี้และท าการช าระหนี้ได้โดยที่ไม่
จ าเป็นต้องการรวมทรัพย์สินเข้าสู่กระบวนการและขายทอดตลาดเพ่ือน าทรัพย์สินนั้นไปช าระหนี้แก่
เจ้าหนี้แต่อย่างใด อีกท้ังลูกหนี้ยังสามารถมีอ านาจจัดการทรัพย์สินของตนเองไว้ได้อีกด้วย  
 
1.2 ขอบเขตการศึกษา 

 
การศึกษาวิจัย ในเรื่ องนี้ มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือศึกษาค้นคว้ าและวิ เคราะห์ เกี่ ยวกับ

พระราชบัญญัติล้มละลาย โดยเฉพาะกรณีการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้บุคคลธรรมดา โดยจะศึกษาถึง
ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกหนี้บุคคลธรรมดาซึ่งไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการได้ และ
ประสบปัญหาทางการเงินซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดการหนี้สินที่อยู่อาศัย  โดยจะศึกษาเปรียบเทียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งของไทยและของต่างประเทศ โดยเฉพาะกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศญี่ปุ่นที่ใช้กับกรณีการฟ้ืนฟูกิจการของบุคคลธรรมดาซึ่งประสบปัญหาทางการเงินส าหรับที่อยู่
อาศัยโดยเฉพาะ เพ่ือน ามาวิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ได้แบ่งการ
วิเคราะห์ออกเป็นบทต่างๆ ดังนี้ 

บทที ่2 ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐาน หลักการ ความหมาย รวมทั้งความเป็นมาและมาตรการต่างๆ 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติล้มละลาย อันเกี่ยวข้องโดยตรงต่อลูกหนี้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายของ
ไทย 



 

 

6 

บทที่ 3 ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐาน และแนวทางการแก้ปัญหาของกฎหมายฟ้ืนฟูกิจการของ
ต่างประเทศ แบ่งออกเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น 

บทที่ 4 วิเคราะห์และเปรียบเทียบ รวมทั้งศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการล้มละลายของบุคคล
ธรรมดาในประเทศไทยซึ่งไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการได้  โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายฟ้ืนฟู
กิจการของต่างประเทศ 

บทที ่5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

1.3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
 ประการที่หนึ่ง เพ่ือท าการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายว่าด้วยเรื่องการ

ล้มละลายและฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้บุคคลธรรมดาซึ่งประสบปัญหาทางการเงินและมีหนี้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่
อาศัย 

ประการที่สอง เพ่ือให้ทราบถึงหลักการในการจัดการปัญหาของบุคคลธรรมดาซึ่งต้องตกเป็น
บุคคลล้มละลายเนื่องมาจากประสบปัญหาทางการเงินและต้องเข้าสู่กระบวนการประนอมหนี้  และให้
ทราบถึงหลักในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้และการจัดการปัญหาสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยของลูกหนี้ 

ประการที่สาม เพ่ือศึกษาเก่ียวกับหลักเกณฑ์การจัดการปัญหาของลูกหนี้บุคคลธรรมดาซึ่งมี
หนี้สินอันเก่ียวกับสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยของต่างประเทศ เพ่ือน ามาศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทย 

ประการที่สี่ เพ่ือศึกษาและเสนอแนวทางการจัดการและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

1.4 วิธีการศึกษา 
 
การด าเนินการศึกษาค้นคว้านี้จะใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารวิชาการ  เอกสารวิจัย 

ต าราและหนังสือต่างๆ บทความ หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงค าพิพากษาของศาล ทั้งภาษาไทย
และต่างประเทศ อีกทั้งมีการค้นคว้าจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Internet ) รวมไปถึงการศึกษาและ
วิเคราะห์แนวทางจากต่างประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของต่อไป 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  

ประการที่หนึ่ง ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายเรื่องการล้มละลายและฟ้ืนฟู
กิจการของลูกหนี้บุคคลธรรมดาซึ่งประสบปัญหาทางการเงิน และเป็นหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย 
 ประการที่สอง ท าให้ทราบหลักการในการจัดการปัญหาของลูกหนี้บุคคลธรรมดาซึ่งประสบ
ปัญหาทางการเงินและต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายและกระบวนการประนอมหนี้ รวมถึงหลักในการ
จัดการทรัพย์สินและเยียวยาปัญหาสินเชื่อที่อยู่อาศัยของลูกหนี้ 
 ประการที่สาม ท าให้ทราบหลักเกณฑ์การจัดการปัญหาลูกหนี้บุคคลธรรมดาซึ่งประสบ
ปัญหาทางการเงินและเป็นหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย รวมถึงศึกษาและเปรียบเทียบเพ่ือน ามาปรับปรุงและ
แก้ไขกฎหมายของประเทศไทยเพื่อเยียวยาปัญหาของลูกหนี้ 
 ประการที่สี่ เสนอแนวทางและการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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บทที่ 2 
แนวความคิดพื้นฐานของพระราชบัญญัติล้มละลาย 

 
2.1 แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลายในประเทศไทย 
 

การล้มละลายนั้น มีความหมายถึงการที่ลูกหนี้มีสภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว กล่าวคือมีหนี้สิน
มากกว่าทรัพย์สิน (insolvent) จนไม่สามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้  รวมไปถึงในกรณีที่ลูกหนี้
ประสบปัญหาทางการเงิน และมีแนวโน้มว่ามิอาจท าการช าระหนี้ได้ ซึ่งมีความแตกต่างจากการที่ลูกหนี้
ปฏิเสธหรือละเลยไม่ยอมช าระหนี้โดยไม่มีข้อต่อสู้หรือเหตุผล ซึ่งจะให้เกิดความเสียหายเป็นอันมากต่อ
เจ้าหนี้ของลูกหนี้นั้น ซึ่งบรรดาเจ้าหนี้ของลูกหนี้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวก็ไม่สามารถที่จะช าระหนี้ต่อเจ้าหนี้
ของตนอีกทอดหนึ่งเช่นกัน ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่า สภาพการมีหนี้สินล้นพ้นตัวนี้สามารถท าให้เกิดความ
เสียหายต่อเนื่องเป็นระบบได้  

ภาวะที่ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็นประเด็นที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ให้ความส าคัญเป็นอย่าง
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของเจ้าหนี้  ซึ่งในกรณีเหล่านี้นั้นก็จะต้องมีมาตรการและกฎเกณฑ์ทาง
กฎหมายที่จะคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของเจ้าหนี้  รวมไปถึงเจ้าหนี้รายอ่ืนๆในลูกหนี้เดียวกัน แต่
อย่างไรก็ตามการที่ลูกหนี้ต้องตกเป็นผู้ผิดนัดในการช าระหนี้ อันเนื่องมาจากสภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวที่
เกิดข้ึนนั้น บรรดาเจ้าหนี้ที่ไม่ได้รับการช าระหนี้ รวมไปถึงผู้ที่เก่ียวข้อง อันหมายรวมไปถึงลูกหนี้นั้นจะต้อง
ตกลงอยู่ภายใต้กฎหมายอันมีลักษณะพิเศษ และมีกระบวนการเฉพาะเพ่ือปรับใช้ในกรณีดังกล่าวเป็นการ
เฉพาะ 

 
2.1.1 หลักการของพระราชบัญญัติล้มละลาย 

พระราชบัญญัติล้มละลายนั้นมีหลักการในการช าระสะสางกิจการและหนี้สินของ
ลูกหนี้ โดยการน าทรัพย์สินของลูกหนี้มาแบ่งเฉลี่ยให้กับเจ้าหนี้ทั้งหลายโดยความเป็นธรรมเพ่ือเป็นการ
บรรเทาความเสียหายให้กับเจ้าหนี้เหล่านั้น ในขณะเดียวกันก็ต้องการให้ลูกหนี้ได้หลุดพ้นจากหนี้ทั้ งปวง
โดยเร็วเพ่ือให้ลูกหนี้ได้ตั้งตัวใหม่โดยปลอดจากหนี้ทั้งปวง โดยหลักทั่วไปแล้ว พระราชบัญญัติล้มละลาย
จะต้องยึดหลักความเท่าเทียมกันระหว่างบรรดาเจ้าหนี้ ( Equality among Creditors) 
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 พระราชบัญญัติล้มละลายเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับช าระหนี้อย่างหนึ่งที่แตกต่างไป
จากระบบกฎหมายแพ่ง กล่าวคือ โดยหลักแล้วนั้นทรัพย์สินของลูกหนี้ทั้งมวลย่อมถือได้ว่าเป็น
หลักประกันในการช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้  นอกจากนี้กฎหมายยังให้สิทธิแก่เจ้าหนี้ในการปกป้องกอง
ทรัพย์สินของลูกหนี้ ด้วยมาตรการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้และเพิกถอนการฉ้อฉลเพ่ือให้เจ้าหนี้ได้รับ
การช าระหนี้โดยสมบูรณ์ เมื่อหนี้ถึงก าหนดช าระ ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติการช าระหนี้ เจ้าหนี้ย่อมหนี้มี
สิทธิที่จะฟ้องบังคับช าระหนี้เอาจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ หากลูกหนี้มีเจ้าหนี้หลายราย การฟ้องเพ่ือ
การบังคับช าระหนี้ย่อมเป็นไปตามล าดับก่อนหลังของมูลหนี้ ในกรณีที่ลูกหนี้มีทรัพย์สินที่มากพอ ก็จะท า
ให้เจ้าหนี้ได้รับการช าระหนี้ทุกราย กรณีอาจเป็นไปได้ว่าไม่มีทรัพย์สินเหลือพอช าระหนี้แก่เจ้าหนี้รายหลัง 
ๆ ได้ หากเป็นเช่นนี้แล้ว ย่อมท าให้เจ้าหนี้รายหลัง ๆ เสียเปรียบได้เช่นกัน เนื่องจากลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สิน
เหลือมากพอที่ช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้รายหลัง ๆ นั่นเอง ระบบนี้ เรียกว่า “ ใครมาก่อนย่อมได้ก่อน” 

แต่หากเป็นกรณีที่ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว อันเป็นสภาวะที่เห็นได้ชัดว่าลูกหนี้มี
หนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน นั่นเท่ากับว่าทรัพย์สินของลูกหนี้ไม่สามารถเป็นหลักประกันแก่เจ้าหนี้ได้ว่าลูกหนี้
จะสามารถช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ได้ เจ้าหนี้ทั้งหลายย่อมจะต้องปกป้องผลประโยชน์ของตน โดยการฟ้อง
ลูกหนี้ให้เป็นคดีล้มละลาย เพ่ือให้เจ้าหนี้สามารถบังคับเอาทรัพย์สินทั้งมวลของลูกหนี้มาแบ่งเฉลี่ยให้แก่
เจ้าหนี้ทั้งปวงของลูกหนี้นั้น ย่อมเป็นผลดีกว่าการที่อาจจะไม่ได้รับช าระหนี้ใด ๆ เลย ท าให้ไม่เกิดความ
ได้เปรียบเสียเปรียบในบรรดาเจ้าหนี้ของลูกหนี้ ดังนั้น โดยหลักการแล้ว การมีพระราชบัญญัติล้มละลาย
จึงเป็นหลักประกันต่อการบังคับช าระหนี้ของลูกหนี้  นอกเหนือไปจากที่มีอยู่ในระบบกฎหมายแพ่ง 
กล่าวคือ หากลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ เจ้าหนี้ก็จะฟ้องบังคับเอาจากลูกหนี้โดยตรง อันเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ
เจ้าหนี้ที่ฟ้องนั้น แต่ในสภาวการณ์ที่ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวนั้นเจ้าหนี้ฟ้องเป็นคดีล้มละลายเพ่ือประโยชน์
ในการเฉลี่ยทรัพย์สินของลูกหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทุกคนของลูกหนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในข้อที่ว่าถึงอย่างไรนั้น
เจ้าหนี้ก็จะได้รับการช าระหนี้ ซึ่งหากไม่มีพระราชบัญญัติล้มละลายนั้นเจ้าหนี้อาจจะไม่ได้รับช าระหนี้เลย
ก็ได้  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การขอรับช าระหนี้ในคดีล้มละลายนั้นเป็นระบบการบังคับช าระ
หนี้ที่พิเศษแตกต่างไปจากระบบการบังคับช าระหนี้ด้วยวิธีการฟ้องร้องต่อศาลเพ่ือบังคับช าระหนี้ตาม
หลักการในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ส าหรับประเทศไทยนั้นก็ตระหนักถึงความจ าเป็นของพระราชบัญญัติล้มละลาย จะ
เห็นได้จากการที่พระราชบัญญัติล้มละลายได้ปรากฏมีขึ้นครั้งแรกในสมัยอยุธยา โดยเป็นส่วนหนึ่งของ
กฎหมายลักษณะกู้หนี้ ศักราช 1278 (พ.ศ. 2188 ) ตามบทท่ี 50 51  และ 52 หลังจากนั้นก็ได้วิวัฒนาการ
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มาเรื่อยจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเมื่อรวมแล้ว ประเทศไทยมีกฎหมายว่าด้วยล้มละลายตามล าดับจนถึงปัจจุบัน 
ดังนี้ 

1. กฎหมายลักษณะกู้หนี้ ศักราช 1278 (พ.ศ. 2188) 
2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมลักษณะกูห้นี้ยืมสิน ร.ศ. 110 ( พ.ศ. 2434 ) 
3. พระราชบัญญัติล้มละลาย ร.ศ. 127 ( พ.ศ. 2451 ) 
4. พระราชบัญญัติล้มละลาย ร.ศ. 130 ( พ.ศ. 2454 ) แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2470 

และ พ.ศ. 2474  
5. พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับซึ่งใช้บังคับตั้งแต่

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2484 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
5.1 พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที ่2 ) พ.ศ. 2511  
5.2 พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที ่3 ) พ.ศ. 2526 
5.3 พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที ่4 ) พ.ศ. 2541 
5.4 พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที ่5 ) พ.ศ. 2542 
5.5 พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที ่7)  พ.ศ. 2547 
5.6 พระราชบัญญัติล้มละลาย  (ฉบับที ่8)  พ.ศ. 2558 
5.7 พระราชบัญญัติล้มละลาย  (ฉบับที ่9)  พ.ศ. 2559 

6. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 
 

2.1.2 วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติล้มละลาย 
ในฐานะที่พระราชบัญญัติล้มละลายเป็นกฎหมายที่เยียวยาในกรณีที่เกิดปัญหาทาง

การเงินขึ้นทั้งในระบบปัจเจกชนและสังคม กลไกในทางพระราชบัญญัติล้มละลายจึงต้องค านึงถึง
ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจต่อทุกๆปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้ เจ้าหนี้ทั้งหลาย และแม้แต่กระ
ทั้งตัวลูกหนี้เอง 

พระราชบัญญัติล้มละลายมีวัตถุประสงค์ท่ีแยกออกไปเป็นสามกรณีคือ1 

                                                           

1 สุธีร์ ศุภนิตย์, หลักพระราชบัญญัติล้มละลายและฟ้ืนฟูกิจการ, พิมพ์ครั้งที ่8 (กรุงเทพฯ : 

วิญญูชน, 2552), น.18. 
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1. เป็นไปเพ่ือต้องการให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดสรรและแบ่งเฉลี่ยทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายของลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้สินโดยเร็วและสามารถตั้งตัวใหม่ได้  อีกทั้งเพ่ือ
ฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ในกรณีที่เหมาะสม 

3. เพ่ือคุ้มครองสังคมเพ่ือไม่ให้บุคคลล้มละลายสร้างความเสียหายต่อไปอย่างไม่มี
ที่สิ้นสุด  

2.1.3 การเข้าสู่กระบวนการล้มละลายตามกฎหมาย 
หลักเกณฑ์ในการฟ้องคดีล้มละลายของลูกหนี้นั้น มาตรา 9 และมาตรา 10  แห่ง

พระราชบัญญัติล้มละลายได้ท าการวางหลักการฟ้องคดีล้มละลายของลูกหนี้ไว้ ดังต่อไปนี้ 
มาตรา 9 เจ้าหนี้จะฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายได้ก็ต่อเมื่อ 

(1) ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
(2) ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคน

เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท หรือลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นหนี้
เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคนเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าสองล้านบาท 
และ 

(3) หนี้นั้นอาจก าหนดจ านวนได้โดยแน่นอนไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงก าหนดช าระโดย
พลันหรือในอนาคตก็ตาม 

อีกทั้งมาตรา 10 ยังได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการฟ้องคดีล้มละลายของเจ้าหนี้มี
ประกัน ไว้ดังต่อไปนี้ 

มาตรา 10 ภายใต้บังคับมาตรา 9 เจ้าหนี้มีประกันจะฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายได้ก็
ต่อเมื่อ 

(1) ไม่ได้เป็นผู้ต้องห้ามมิให้บังคับช าระหนี้เอาแก่กองทรัพย์สินของลูกหนี้เกินว่า
ตัวทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน และ 

(2) กล่าวในฟ้องว่า ถ้าลูกหนี้ล้มละลายแล้วจะยอมสละหลักประกันเพ่ือ
ประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย หรือตีราคาหลักประกันมาในฟ้อง ซึ่งเมื่อหักกับ
จ านวนหนี้ของตนแล้วเงินยังขาดอยู่ ส าหรับลูกหนี้บุคคลธรรมดาเป็นจ านวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท หรือลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า
สองล้านบาท 



 

 

11 

โดยที่มาตรา 10 นั้น ได้มีการบัญญัติว่า ภายใต้บังคับของมาตรา 9 จึงหมายความว่า 
ในการฟ้องคดีล้มละลายของเจ้าหนี้มีประกันนั้นจะฟ้องคดีล้มละลายได้ต้องประกอบด้วยเงื่อนไขของ
มาตรา 9 ด้วย กล่าวคือ ลูกหนี้นั้นต้องมีสภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว และลูกหนี้บุคคลธรรมดานั้นต้องหนี้สิน
เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท และกรณีนิติบุคคลนั้นต้องมีหนี้เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าสองล้านบาท  

สภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว (insolvency ) ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายอ่ืนที่ได้ให้ค า
นิยามไว้นั้น หมายความถึงสภาวะที่ลูกหนี้มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน แต่อย่างไรก็ดี ได้มีการถกเถียงกันว่า 
การที่ลูกหนี้มีหนี้สินน้อยกว่าทรัพย์สินนั้นอาจไม่ได้หมายความว่าลูกหนี้มีปัญหาทางการเงินเสมอไป ดังนั้น
ประเด็นจึงน่าจะอยู่ที่ว่าลูกหนี้สามารถที่จะจัดการกับหนี้สินหรือบริหารทรัพย์สินของตนเองได้ตามปกติ
หรือไม่ ซึ่งหากเป็นกรณีที่ลูกหนี้ไม่สามารถจัดการทรัพย์สินของตนเองได้อีกต่อไป เช่นนี้อาจจะถือได้ว่า 
ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว อย่างไรก็ดี ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย ฉบับที่ 9 ได้ท าการวางหลักเกี่ยวกับ
การเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้บุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน 
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิติบุคคลอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือบริษัทจ ากัด
ที่ต้องการจะเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลายนั้น เพียงแต่อยู่ในสถานะที่ไม่
สามารถจะช าระหนี้ได้ ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ก็สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามพระราชบัญญัติล้มละลาย ฉบับที ่9 ได ้ 

ในการพิจารณาหรือวิธีการพิสูจน์ถึงความมีหนี้สินล้นพ้นตัวของลูกหนี้นั้น  อาจจะมี
ความแตกต่างกันได้ในรายละเอียด โดยที่ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ( รวมพระราชบัญญัติ
เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับอ่ืน) ได้ให้บทสันนิษฐานเกี่ยวกับการที่ลูกหนี้มีสินล้นพ้นตัวไว้ในมาตรา 8 ตามกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(1) ถาลูกหนี้โอนทรัพยสินหรือสิทธิจัดการทรัพยสินของตนใหแกบุคคลอ่ืนเพ่ือ 
ประโยชนแหงเจาหนี้ทั้งหลายของตน ไมวาไดกระท าการนั้นในหรือนอก
ราชอาณาจักร 

(2) ถาลูกหนี้โอนหรือสงมอบทรัพยสินของตนไปโดยการแสดงเจตนาลวง หรือ 
โดยการฉอฉล ไมวาไดกระท าการนั้นในหรือนอกราชอาณาจักร 

(3) ถาลูกหนี้โอนทรัพย์สินของตนหรือกอใหเกิดทรัพยสิทธิอยางหนึ่งอยางใดขึ้น
เหนือทรัพยสินนั้น ซึ่งถาลูกหนี้ลมละลายแลว จะตองถือวาเปนการให
เปรียบ ไมวาไดกระท าการนั้นในหรือนอกราชอาณาจักร 



 

 

12 

(4) ถาลูกหนี้กระท าการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ เพ่ือประวิงการช าระหนี้
หรือ มิใหเจาหนี้ไดรับช าระหนี้ 

ก. ออกไปเสียนอกราชอาณาจักร หรือได้ออกไปก่อนแล้วและคงอยู่
นอกราชอาณาจักร 

ข. ไปเสียจากเคหสถานที่เคยอยู่  หรือซ่อนตัวอย่ในเคหสถาน หรือ
หลบไป หรือวิธีอ่ืน หรือปิดสถานที่ประกอบธุรกิจ 

ค. ยักย้ายทรัพย์ไปให้พ้นอ านาจศาล 
ง. ยอมตนให้ต้องค าพิพากษาซึ่งบังคับให้ช าระเงินซึ่งตนไม่ควรต้อง

ช าระ 
(5) ถาลูกหนี้ถูกยึดทรัพยตามหมายบังคับคดี หรือไมมีทรัพยสินอยางหนึ่งอยาง

ใดที่จะพึงยึดมาช าระหนี้ได 
(6) ถาลูกหนี้แถลงตอศาลในคดีใด ๆ วาไมสามารถช าระหนี้ได 
(7) ถาลูกหนี้แจงใหเจาหนี้คนหนึ่งคนใดของตนทราบวาไมสามารถช าระหนี้ได  
(8) ถาลูกหนี้เสนอค าขอประนอมหนี้ใหแกเจาหนี้ตั้งแตสองคนข้ึนไป 
(9) ถาลูกหนี้ไดรับหนังสือทวงถามจากเจาหนี้ใหช าระหนี้แลวไมนอยกวาสอง

ครั้งซึ่งมีระยะเวลาหางกันไมนอยกวาสามสิบวัน และลูกหนี้ไมช าระหนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ได้มีการวางหลักเกี่ยวกับ

ความมีหนี้สินล้นพ้นตัวของลูกหนี้ไว้ในมาตรา 8 ไว้หลายกรณี เช่นลูกหนี้ถูกยึดทรัพย์ตามหมายบังคับคดี 
หรือไม่มีทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะพึงยึดมาช าระหนี้ได้  หรือถ้าลูกหนี้โอนทรัพย์สินหรือสิทธิจัดการ
ทรัพย์สินของตนให้แก่บุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์แห่งเจ้าหนี้ทั้งหลายของตน ไม่ว่าได้กระท าการนั้นในหรือ
นอกราชอาณาจักร เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดี การที่ศาลจะพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย ศาล
จะต้องพิจารณาให้เห็นว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพันตัวจริง  และเข้าองค์ประกอบตามที่พระราชบัญญัติ
ล้มละลาย เช่น จ านวนหนี้ขั้นต่ า และเหตุอันสมควรอื่นๆ  

แต่อย่างไรก็ดี ศาลจะพิพากษาให้ลูกหนี้ใดตกเป็นบุคคลล้มละลายได้นั้น ศาลจะต้อง
พิจารณาให้ได้ความว่าลูกหนี้นั้นมีหนี้สินล้นพ้นตัวจริง และเข้าองค์ประกอบที่พระราชบัญญัติล้มละลาย
ก าหนดดังที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติล้มละลายด้วย  

เมื่อลูกหนี้ต้องค าพิพากษาของศาลให้เป็นบุคคลล้มละลายแล้วนั้น หากปรากฏว่า 
ลูกหนี้มีภูมิล าเนาอยู่ในราชอาณาจักร หรือประกอบธุรกิจภายในอาณาจักร ไม่ว่าด้วยตนเองหรือตัวแทน
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ในขณะที่ลูกหนี้ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือภายในหนึ่งปีก่อนนั้น ศาลย่อมมีอ านาจที่จะ
พิจารณาให้ได้ความจริงว่า ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวและเข้าหลักเกณฑ์อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด และมี
ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาด ท าให้ทรัพย์สินของลูกหนี้นั้นตกอยู่ภายใต้อ านาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ เพ่ือที่จะเข้าควบคุมและจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ทั้งหมด ซึ่งจะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ
กระบวนการล้มละลาย (insolvency Proceedings) โดยที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องรวบรวม
หนี้สินของลูกหนี้เพื่อเป็นการด าเนินการเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้อง
รวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้อันอาจแบ่งกันได้เพ่ือแบ่งให้เจ้าหนี้ให้ได้มากที่สุด และต้องด าเนินการแปลง
สภาพทรัพย์สินต่าง ๆ ที่รวบรวมมาได้แปลงสภาพเป็นเงิน และจัดการแบ่งเฉลี่ยแก่เจ้าหนี้ทั้งหลายตาม
สัดส่วนต่อไป 

 
2.1.4 การพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย 

ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เป็นค าสั่งของศาลล้มละลายที่ท าให้กองทรัพย์สินของลูกหนี้หรือ 
Debtor’s Estate นั้นตกอยู่ภายใต้การและควบคุมดูแลของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยที่ค าสั่งพิทักษ์
ทรัพย์นั้น จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท กล่าวคือ 

1.ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว ซึ่งเป็นค าสั่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ารวมรวบ
ทรัพย์สินของลูกหนี้ไว้เพียงชั่วคราวเท่านั้น เพ่ือเป็นการคุ้มครองเจ้าหนี้ก่อนที่จะมีการพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาด ซึ่งค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวนี้มีข้ึนเพื่อป้องกันการยักย้ายถ่ายเททรัพย์ของลูกหนี้ 

2.ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ค าสั่งนี้มีผลให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ารวบรวม
ทรัพย์สินของลูกหนี้โดยเด็ดขาด ซึ่งมีผลเหมือนค าพิพากษา 

อย่างไรก็ตาม ศาลจะไม่พิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่ต้น แต่จะให้
มีการพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ไว้ทั้งหมดก่อน เพ่ือให้ลูกหนี้ได้มีโอกาสประนอมหนี้กับเจ้าหนี้  ในกรณีที่การ
ประนอมหนี้เป็นผลส าเร็จ ลูกหนี้ก็จะไม่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย แต่ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ขอ
ประนอมหนี้ หรือในกรณีที่มีการขอประนอมหนี้แต่ที่ประชุมเจ้าหนี้ไม่เห็นชอบด้วย ลูกหนี้จึงจะถูก
พิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

2.1.4.1 ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว 
ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว เป็นวิธีการคุ้มครองชั่วคราวที่เกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพย์สินของลูกหนี้ ซึ่งผลของค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวจะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับการพิทักษ์เด็ดขาด 
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แตกต่างกันเพียงแต่ว่าในชั้นพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวนี้จะไม่มีการประกาศให้เจ้าหนี้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ต่อ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  

เมื่อศาลล้มละลายรับฟ้องมาแล้ว ในระหว่างการพิจารณาก่อนที่ศาลจะมีค า
วินิจฉัยชี้ขาดนั้น หากศาลเห็นตามค าฟ้องศาลก็ก็มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด แต่หากศาลเห็นว่าไม่เข้า
หลักเกณฑ์ หรือหากว่าลูกหนี้สามารถน าสืบได้ว่าอาจช าระหนี้ได้ทั้งหมดหรือมีเหตุอ่ืนที่ลูกหนี้ไม่ควรตก
เป็นบุคคลล้มละลาย ศาลจะพิพากษายกฟ้องโดยอาศัยกฎเกณฑ์ตามมาตรา 14 ซึ่งช่องว่างระยะเวลา
ระหว่างเวลานับแต่ศาลรับค าฟ้องไปจนถึงวันที่ศาลมีค าพิพากษาหรือมีค าสั่ง ถ้าหากจ าเลยยักย้าย
จ าหน่ายทรัพย์ของตน โจทก์สามารถขอคุ้มครองชั่วคราวในคดีล้มละลายได้ โดยขอให้ศาลมีค าสั่งพิทักษ์
ทรัพย์ของลูกหนี้ชั่วคราวตามมาตรา 17 ซึ่งการขอพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวจะต้องขอก่อนที่ศาลจะมีค าสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเท่านั้น  

เมื่อศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ขอลูกหนี้ชั่วคราว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะ
เข้าไปยึดรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้มาเก็บไว้  และหากต่อมาศาลล้มละลายมีค าสั่งพิพากษายกฟ้อง
ลูกหนี้ ก็จะท าให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องถอนการยึดและคืนทรัพย์สินนั้นให้แก่ลูกหนี้ 

2.1.4.2 ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 
ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนั้นเป็นค าวินิจฉัยของศาลว่าเป็นไปตามที่โจทก์

ฟ้องขอให้จ าเลยล้มละลาย ซึ่งเมื่อศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว โจทก์จะขอถอนฟ้องจ าเลยไม่ได้
อีก และค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนั้นจะขอทุเลาการบังคับไม่ได้ และจะมีผลให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เข้าไปรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ เข้าไปยึดทรัพย์ต่างๆของลูกหนี้ โดยที่ลูกหนี้จะร้องว่าก าลังอุทธรณ์
ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนั้นไม่สามารถกระท าได้  

เมื่อศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดจากในคดีใดคดีหนึ่งแล้ว คดีล้มละลายอ่ืนก็
ต้องจ าหน่ายคดีไป เพราะกรณีนี้ถือว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินเพียงแค่กองเดียว 

2.1.4.3 ผลของค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ 
ตามมาตรา 22 นั้น เมื่อศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว เจ้าพนักงาน

พิทักษ์ทรัพย์จะมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
(1) จัดการและจ าหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ หรือกระท าการที่จ าเป็นเพ่ือให้

กิจการของลูกหนี้ที่ค้างอยู่เสร็จไป 
อ านาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในส่วนหนี้เป็นการเข้าไปยึด

และรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้เพ่ือน ามาจ าหน่ายโดยที่กฎหมายนั้นให้อ านาจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
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ในการไปยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ ซ่ึงทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยึดนั้นจะต้องเป็นทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ โดยที่การเข้าจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้นั้นก็เพ่ือน ามาแบ่งช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย และ
ทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยึดได้จะจ าหน่ายก็ต่อเมื่อศาลมีค าสั่งพิพากษาให้ลูกหนี้ตก
เป็นบุคคลล้มละลายแล้วเท่านั้น 

(2) เก็บรวบรวมและรับเงิน หรือทรัพย์สินที่จะตกได้แก่ลูกหนี้ หรือซึ่งลูกหนี้
มีสิทธิได้รับจากบุคคลอื่น 

เมื่อศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่เพียงผู้
เดียวเท่านั้นมีอ านาจในการรวบรวมทรัพย์สินและสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ เข้ามาในกองทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ 

(3) ประนีประนอมยอมความ ฟ้องร้อง หรือต่อสู่คดีใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ 

เมื่อศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่
เพียงผู้เดียวเท่านั้นมีอ านาจในการประนีประนอมยอมความฟ้องร้องหรือสู้คดีใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ที่อยู่ในการจัดการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  

อย่างไรก็ดีในการด าเนินการเหล่านี้ต้องเป็นการด าเนินการในคดีอ่ืนที่ไม่ใช่
คดีล้มละลาย ถ้ามีการโต้แย้งกระบวนพิจารณาใดๆในคดีล้มละลายที่ลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์อยู่หรือลูกหนี้
ถูกพิพากษาล้มละลายอยู่ ลูกหนี้ยังมีอ านาจจัดการ2 

ต่อมาเมื่อพิจารณาต่อบทบัญญัติมาตรา 22 ที่ว่า “เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
ของลูกหนี้แล้ว เจ้าพนักงานพิทักทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว ห้ามมิให้ลูกหนี้กระท าการใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สิน
หรือกิจการของตน เว้นแต่จะได้กระท าตามค าสั่งหรือความเห็นชอบของศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
ผู้จัดการทรัพย์หรือที่ประชุมเจ้าหนี้ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ” จะเห็นได้ว่า หากศาลมีค าสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้จะสูญสิ้นอ านาจในการจัดการทรัพย์สินทั้งปวงของตนเองนั่นเอง 

 
 

                                                           

2 เอ้ือน ขุนแก้ว, คู่มือการศึกษากฎหมายฟื้นฟูกิจการ, พิมพ์ครั้งที ่9 (กรุงเทพมหานคร : 

กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2558), น.78.   
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2.1.5 การประนอมหนี้ก่อนการล้มละลาย 
การประนอมหนี้ คือการที่ลูกหนี้ขอท าความตกลงเรื่องการช าระหนี้บางส่วนแก่

เจ้าหนี้ หรือโดยวิธีอ่ืนตามที่จะตกลงกัน ซึ่งการขอประนอมหนี้จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 
กล่าวคือ 

1. การขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย เป็นไปตามพระราชบัญญัติล้มละลาย 
พ.ศ.2483 มาตรา 45-60 

2. การขอประนอมหนี้หลังล้มละลาย เป็นไปตามพระราชบัญญัติล้มละลาย 
พ.ศ.2483 มาตรา 45-63 

การประนอมหนี้เป็นวิธีการหนึ่งเพื่อช่วยให้ลูกหนี้ท าความตกลงกับเจ้าหนี้ในเรื่องการ
ช าระหนี้ของลูกหนี้เพียงบางส่วน หรือโดยวิธีอ่ืนต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โดยอาศัยมติพิเศษของที่
ประชุมเจ้าหนี้ซึ่งการประนอมหนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเจ้าศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามมาตรา 14 แล้ว 
โดยที่พระราชบัญญัติล้มละลายนั้นบัญญัติให้มีการพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและให้มีการประนอมหนี้ก็เพ่ือ
หลีกเลี่ยงมิให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายในทันที ซึ่งหากการประนอมหนี้นั้นประสบผลส าเร็จ ลูกหนี้ก็
มิต้องตกเป็นบุคลล้มละลาย 

มาตรา 45 บัญญัติว่า เมื่อลูกหนี้ประสงค์จะท าความตกลงในเรื่องหนี้สิน โดยวิธีขอ
ช าระหนี้แต่เพียงบางส่วนหรือโดยวิธีอ่ืน ให้ท าค าขอประนอมหนี้เป็นหนังสือยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ภายในเจ็ดวัน นับแต่วันยื่นค าชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและหนี้สินตามมาตรา 30 หรือภายในเวลาตามที่
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ก าหนดให้ค าขอประนอมหนี้ต้องแสดงข้อความแห่งการประนอมหนี้หรือวิธี
กิจการหรือทรัพย์สิน และรายละเอียดแห่งหลักประกัน หรือผู้ค้ าประกัน ถ้ามีให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เรียกประชุมเจ้าหนี้เพ่ือลงปรึกษามติพิเศษว่าจะยอมรับค าขอนั้นหรือไม่ 

2.1.5.1 ความหมายของการประนอมหนี้ 
เมื่อลูกหนี้ประสงค์ที่จะประนอมหนี้กับเจ้าหนี้  กฎหมายบัญญัติว่าลูกหนี้

จะต้องท าค าขอประนอมหนี้เป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ภายในเจ็ดวัน การประนอมหนี้คือการช าระ
หนี้แต่เพียงบางส่วน หรือการช าระโดยวิธีอ่ืนโดยที่ลูกหนี้ท าความตกลงกับเจ้าหนี้  

2.1.5.2 หลักเกณฑ์ในการขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย 
มาตรา45 ได้บัญญัติว่า “ให้ท าค าขอประนอมหนี้เป็นหนังสือยื่นต่อเจ้า

พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในเจ็ดวัน นับแต่วันยื่นค าชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและหนี้สินตามมาตรา 30 หรือ
ภายในเวลาตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ก าหนดให้”  ลูกหนี้ที่ประสงค์จะประนอมหนี้ จะต้องท าค า
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ขอเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในเจ็ดวัน และลูกหนี้จะต้องยื่นค าขอประนอมหนี้ก่อน
ล้มละลายก่อนที่เจ้าหนี้จะลงมติในการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกเท่านั้น  ถ้าหากว่าเจ้าหนี้ลงมติให้ลูกหนี้
ล้มละลาย และเจ้าพนักงานพิทักษ์ได้ด าเนินการด าเนินการต่อศาลและรอฟังค าพิพากษาอยู่ ลูกหนี้ก็จะไม่
สามารถยื่นค าขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายได้อีก หากลูกหนี้ประสงค์จะประนอมหนี้จะต้องยื่นค าขอ
ประนอมหนี้ภายหลังล้มละลายตามมาตรา 63  

อย่างไรก็ดี การเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ของลูกหนี้ต้องอาศัยมติพิเศษ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งหมายถึงมติเสียงข้างมากซึ่งมีจ านวนเท่ากับสามในสี่ของเจ้าหนี้ที่ได้เข้าประชุม
ด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าประชุมแทน หากแม้ว่าเจ้าหนี้ลงมติแล้วแต่มิใช้มติพิเศษ ก็ถือว่า
เจ้าหนี้ไม่ยอมรับการประนอมหนี้ แต่หากว่าเจ้าหนี้ลงมติเห็นชอบโดยผ่านมติพิเศษแล้ว มตินั้นจะยังไม่มี
ผลผูกพันเจ้าหนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็จะด าเนินการเสนอต่อศาล เพ่ือให้ศาลเห็นชอบด้วยการ
ประนอมหนี้นั้นตามมาตรา 46 มตินั้นจึงจะมีผลผูกพัน และลูกหนี้สามารถขอแก้ไขค าขอประนอมตามที่
ยื่นไว้ตามมาตรา 45 ได้ ในเวลาประชุมเจ้าหนี้ หรือเวลาที่ศาลก าลังพิจารณาก็ได้ หากว่าเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์หรือศาลเห็นว่าการแก้ไขนี้จะเป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้โดยทั่วไปแต่ลูกหนี้จะมาขอแก้ไขค าขอ
ประนอมหนี้ที่เจ้าหนี้ไม่ยอมรับไม่ได้ เพราะหากเมื่อที่ประชุมเจ้าหนี้ไม่ยอมรับค าขอประนอมหนี้  ค า
ประนอมหนี้เดิมก็ตกไปย่อมไม่มีค าขอประนอมหนี้เดิมที่จะขอแก้ไขได้ 

การประนอมหนี้ก่อนล้มละลายมีกระบวนพิจารณา2ขั้นตอน กล่าวคือ 
1. การพิจารณาค าขอประนอมหนี้ชั้นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
 มาตรา 48 ได้บัญญัติว่า ในการประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาค าขอประนอมหนี้

นั้นเจาหนี้ที่ไมมาประชุมจะออกเสียงโดยท าเปนหนังสือก็ได แตตองใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดรับ
หนังสือนั้นกอนวันประชุม ในกรณีเชนนี้ใหถือเสมือนหนึ่งวาเจาหนี้นั้นไดมาประชุมและออกเสียงดวย
ตนเอง 

วิธีการออกเสียงโดยยื่นเป็นหนังสือเป็นมาตรการที่จะเปิดโอกาสเจ้าหนี้ที่จะ
ออกเสียงโดยมิต้องเข้าประชุม แต่การออกเสียงโดยท าเป็นหนังสือจะต้องกระท าก่อนที่จะมีการประชุม
เจ้าหนี้เท่านั้น กรณีเช่นนี้จะถือว่าเจ้าหนี้มาประชุมและออกเสียงด้วยตนเอง แต่หากยื่นหนังสือภายหลังวัน
ประชุมแล้วหนังสือและการออกเสียงนั้นจะไม่สามารถใช้ได้  

 ภายหลังที่เจ้าหนี้มีมติพิเศษเห็นชอบกับการประนอมหนี้  ลูกหนี้หรือเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอ านาจขอให้ศาลสั่งว่าเห็นชอบด้วยกับการประนอมหนี้นั้นหรือไม่ตามมาตรา 49 
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วรรคแรก ซึ่งได้บัญญัติว่า เมื่อเจาหนี้ไดลงมติพิเศษยอมรับค าขอประนอมหนี้ของลูกหนี้แลว ลูกหนี้หรือ 
เจาพนักงานพิทักษทรัพยมีอ านาจขอตอศาลใหสั่งวาจะเห็นชอบดวยหรือไม  

 2.การพิจารณาค าขอประนอมหนี้ในชั้นศาล 
 ก่อนที่จะมีการพิจารณาค าขอประนอมหนี้ไม่น้อยกว่าสามวัน เจ้าพนักงาน

พิทักษ์ทรัพย์มีหน้าที่จะต้องรายงานต่อศาลเกี่ยวกับการประนอมหนี้ อันได้แก่กิจการทรัพย์สินกิจการของ
ลูกหนี้ รวมไปถึงความประพฤติของลูกหนี้ ซึ่งในการรายงานนั้นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องชี้แจงให้
ศาลทราบว่าลูกหนี้ขอประนอมหนี้อย่างไร มีมติที่ประชุมเจ้าหนี้อย่างไร เป็นต้น รวมไปถึงต้องรายงานว่า
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้าไปด าเนินกิจการของลูกหนี้อย่างไรด้วย อย่างไรก็ดี ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้อาจ
มีสิทธิคัดค้านรายงานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ได้ และศาลมีหน้าที่จะต้องไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย
ด้วย 

 ตามมาตรา52 วรรคสอง ได้ท าการบัญญัติไว้ว่า เจาหนี้ที่ไดยื่นค าขอรับช าระ
หนี้แลวมีอ านาจคัดคานตอศาลได ถึงแมจะไดเคยออกเสียงลงมติยอมรับไวในที่ประชุมเจาหนี้ก็ตาม 
เจ้าหนี้ที่จะขอคัดค้านค าขอประนอมหนี้ในชั้นศาลนั้นอาจจะเป็นเจ้าหนี้ที่ได้ออกมติเห็นชอบด้วยค าขอ
ประนอมหนี้มาก่อนแล้วก็ได้ โดยที่ศาลเห็นว่าจ าเป็นศาลก็จะมีค าขอให้ไต่สวนค าคัดค้านของเจ้าหนี้ก็ได้   
อย่างไรก็ตาม ศาลมีอ านาจแต่เพียงผู้เดียวที่จะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อการประนอมหนี้ของลูกหนี้  ซึ่ง
เมื่อศาลมีค าสั่งออกมาแล้ว เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ก็สามารถที่จะอุทธรณ์ฎีกาต่อไปได้ 

 ตามมาตรา 53 นั้นได้บัญญัติถึงข้อจ ากัดของศาลในการออกค าสั่งเกี่ยวกับการ
ประนอมหนี้ดังต่อไปนี้ 

1.ค าขอประนอมหนี้ไม่มีข้อความให้ใช้หนี้ก่อนหลังตามล าดับตามมาตรา 130 
ว่าด้วยการแบ่งทรัพย์สินของบุคคลล้มละลาย 

 ต่อมาเมื่อศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยกับการประนอมหนี้แล้ว มาตรา 55 ได้
ก าหนดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ต้องโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา หนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่า 1 ฉบับ 
ตามท่ีศาลเห็นชอบ 

2.1.5.3 ผลของค าสั่งเห็นชอบกับค าขอประนอมหนี้ 
เมื่อการประนอมหนี้นั้นได้รับมติเสียงข้างมากจากการประชุมเจ้าหนี้และศาล

เห็นชอบแล้ว ค าขอประนอมหนี้นั้นมีผลผูกพันเจ้าหนี้ในการจะช าระหนี้ได้  โดยที่เจ้าหนี้ต่าง ๆ ในมูลหนี้
อาจขอรับช าระหนี้ได้ โดยที่การจะขอยื่นรับช าระหนี้นั้น ไม่ว่าเจ้าหนี้นั้นจะได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้เข้ามา
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ในคดีล้มละลายหรือไม่ จะต้องผูกมัดโดยค าสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ของศาล ในส่วนของเจ้าหนี้ที่
มิได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้มานั้นจะไม่มีสิทธิได้รับช าระหนี้ 

ผลของค าสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้จะท าให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้โดย
สิ้นเชิง โดยลูกหนี้จะรับผิดชอบเพียงหนี้ที่ปรากฏอยู่ในค าขอประนอมหนี้เท่านั้น อีกทั้งเจ้าหนี้จะฟ้องให้
ลูกหนี้รับผิดในหนี้่ซึ่งเจ้าหนี้อาจะขอรับช าระหนี้ได้ในภายหลังไม่ได้อีกด้วย 

2.1.5.4 ผลของการประนอมหนี้ 
เมื่อการประนอมหนี้เป็นผลส าเร็จ ลูกหนี้จะมีอ านาจจัดการทรัพย์สินของ

ตนเองได้อย่างเดิม  
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอ านาจจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ตามที่ระบุในค า

ขอประนอมหนี้หรือมีอ านาจขายทอดตลาดทรัพย์ประกันตามขอตกลงในการประนอมหนี้  รวมถึงกิจการ
บางอย่างที่ระบุไว้ในค าขอประนอมหนี้เพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้นั้น 

ลูกหนี้จะมีหน้าที่ช าระหนี้ตามข้อประนอมหนี้ที่ให้ไว้กับเจ้าหนี้ซึ่ ง ศาล
เห็นชอบด้วยแล้วเท่านั้น ในกรณีทีเ่จ้าหนี้ที่มิได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ไว้ สิทธิเรียกร้องในหนี้ของเจ้าหนี้ราย
นั้นก็เป็นอันหมดไป หากแต่การขอประนอมหนี้มิใช่การปลดหนี้ จึงไม่มีผลไปถึงลูกหนี้คนอ่ืนในคดีอ่ืนที่
เป็นลูกหนี้ร่วมกันด้วยตามค าพิพากษาฎีกาท่ี 635/2522 อันได้แก ่

ก.หุ้นส่วนของลูกหนี้ 
ข.ผู้ที่ต้องรับผิดร่วมกับลูกหนี้ 
ค.ผู้ค้ าประกันของลูกหนี้ 

แต่อย่างไรก็ดี การประนอมหนี้จะไม่มีผลผูกมัดเจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดในเรื่อง
หนี้ซึ่งตามพระราชบัญญัติลูกหนี้ไม่อาจหลุ่ดพ้น (Release) โดยค าสั่งปลดจากล้มละลายได้ เว้นแต่เจ้าหนี้
คนนั้นได้ยินยอมด้วยในการประนอมหนี้ กล่าวคือหนี้ที่ลูกหนี้ไม่อาจหลุดพ้นโดยค าสั่งปลดจากล้มละลาย 
ในการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายลูกหนี้ก็ไม่หลุดพ้นจากหนี้เหล่านี้เช่นกัน  เว้นแต่เจ้าหนี้รายนั้นจะได้
ยินยอมคือลงมติยอมรับค าขอประนอมหนี้นั้นเอง ตามมาตรา 56 อีกท้ังยังมขี้อยกเว้นตามาตรา 77 ว่าการ
ประนอมหนี้นั้นไม่สามารถใช้ยันกับหนี้ได้สองประเภท คือ (1) หนี้ภาษีอากรและ (2) หนี้ทีเกิดขึ้นจากการ
ทุจริตหรือฉ้อโกงของลูกหนี้ หรือหนี้ที่ลูกหนี้มีส่วนร่วมในการทุจริตฉ้อโกง เว้นแต่เจ้าหนี้สองประเภทนี้จะ
ได้ลงมติเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ของลูกหนี้ด้วยเท่านั้น  

2.1.5.5 การยกเลิกการประนอมหนี้  
เหตุแห่งการยกเลิกการประนอมหนี้มีดังต่อไปนี้ 



 

 

20 

มาตรา60 วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประนอมหนี้ไว้ว่า ถา
ลูกหนี้ผิดนัดไมช าระหนี้ตามที่ไดตกลงไวในการประนอมหนี้ก็ดี หรือปรากฏแกศาลโดยมีพยานหลักฐานวา
การประนอมหนี้นั้นไมอาจด าเนินไปไดโดยปราศจากอยุติธรรมหรือจะเปนการเนิ่นชาเกินสมควรก็ดี หรือ
การที่ศาลไดมีค าสั่งเห็นชอบดวยนั้นเปนเพราะถูกหลอกลวงทุจริตก็ดี เมื่อเจาพนักงานพิทักษทรัพย
รายงานหรือเจาหนี้คนใดมีค าขอโดยท าเปนค ารอง ศาลมีอ านาจยกเลิกการประนอมหนี้และพิพากษาให
ลูกหนี้ลมละลาย แตทั้งนี้ไมกระทบถึงการใดที่ไดกระท าไปแลวตามขอประนอมหนี้นั้น 

 1.ลูกหนี้ผิดนัดไม่ช าระหนี้ตามที่ตกลงกันไว้ในการประนอมหนี้ 
 2.ปรากฏแกศาลโดยมีพยานหลักฐานวาการประนอมหนี้นั้นไมอาจด าเนินไป

ไดโดยปราศจากอยุติธรรม 
 3.ปรากฏแกศาลโดยมีพยานหลักฐานวาการประนอมหนี้นั้จะเปนการเนิ่น 

ชาเกินสมควร 
 4.ปรากฏแกศาลโดยมีพยานหลักฐานวาการประนอมหนี้นั้นเกิดข้ึนโดยการ

ทุจริตต่อศาล 
 เมื่อศาลมีค าสั่งยกเลิกการประนอมหนี้ของลูกหนี้แล้ว ศาลจะต้องพิพากษาให้

ลูกหนี้ล้มละลายอีกครั้งหนึ่ง ในชั้นนี้ศาลจะกลับไปหยิบยกเอาเหตุที่ไม่ควรพิพากษาให้จ าเลยล้มละลายม
พิพากษายกฟ้องไม่ได้ 
 

2.1.5.6 ผลแห่งการยกเลิกการประนอมหนี้ 
 ประการที่หนึ่ง ลูกหนี้จะต้องกลับไปช าระหนี้ตามมูลหนี้เดิมของเจ้าหนี้ ลูกหนี้

จะมิสามารถใช้ประโยชน์จากมาตรา 56 ไม่ได ้เจ้าหนี้จะมีสิทธิเรียกร้องหนี้ได้เต็มจ านวน  
 ประการที่สอง การประนอมหนี้นั้นไม่กระทบถึงการใดที่ได้ท าไปแล้วตามข้อ

ประนอมหนี้ 
 ประการที่สาม ผู้ค้ าประกันการประนอมหนี้จะหลุดพ้นจากความรับผิดในการ

ช าระหนี้ตามค าขอประนอมหนี้ในส่วนที่ยังค้างอยู่ 
 ประการที่สี่ ค าสั่งที่ศาลยกเลิกการประนอมหนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงความ

สมบูรณ์ของการกระท าใด ๆ ที่กระท าไปตามข้อประนอมหนี้ก่อนที่ศาลจะมีค าสั่ง 
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2.2 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายฟื้นฟูกิจการ 
 

สภาวะล้มละลายนั้นเกิดข้ึนเมื่อลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ ซึ่งเมื่อลูกหนี้ประสบปัญหาทาง
การเงิน ลูกหนี้มีทางเลือกที่จะฟ้ืนฟูกิจการในศาล ซึ่งลูกหนี้สามารถปรับโครงสร้างการช าระหนี้นอกศาล 
ซึ่งกระบวนการนี้ลูกหนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้ทุกราย และลูกหนี้สามารถถูกฟ้องบังคับช าระ
หนี้ได้ทุกเมื่อเนื่องจากไม่มีสภาวะ Automatic Stay หรือสภาวะพักบังคับการช าระหนี้ หรือลูกหนี้สามารถ
เข้าสู้การฟ้ืนฟูกิจการในศาลล้มละลาย อันจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ และลูกหนี้จะ
เข้าสู่สภาวะ Automatic Stay หรือสภาวะพักการช าระหนี้ ซ่ึงการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือรักษาองค์กรทางธุรกิจไว้ เพ่ือให้กิจการของลูกหนี้ด าเนินการต่อไปได้ และเพ่ือให้เจ้าหนี้ได้รับการช าระ
หนี้อย่างเท่าเทียมกัน การฟ้ืนฟูกิจการจึงเป็นการท าเพ่ือประโยชน์แก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งหลาย ดังนั้นการ
ยื่นค าร้องขอฟื้นฟูกิจการโดยผู้ร้องขอฟ้ืนฟูกิจการนั้น จึงถือว่าเป็นการกระท าแทนบุคคลอื่นด้วย 

 
2.2.1หลักการพื้นฐานของกฎหมายฟื้นฟูกิจการ 

เมื่อลูกหนี้ขาดสภาพคล่องในการช าระหนี้และลูกหนี้มีเจ้าหนี้หลายรายนั้น อาจเกิด
ปัญหาว่า เจ้าหนี้บางรายอาจได้รับช าระหนี้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นหรือบางรายอาจไม่ได้รับช าระหนี้เลย  
อาจท าให้เจ้าหนี้ต้องได้รับภาระมากกว่าที่ควรจะเป็น และอาจเกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่ทางเศรษฐกิจ
ตามมา กฎหมายฟ้ืนฟูกิจการนั้นมีแนวคิดเพ่ือที่จะให้ลูกหนี้ได้มีโอกาสในการช าระหนี้และฟ้ืนฟูสถานะ
ทางการเงินของตนเองขึ้นใหม่ภายใต้ความเห็นชอบของเจ้าหนี้  โดยมีวัตถุประสงค์หลักๆสองประการ 
ได้แก่ (1) เพ่ือให้เจ้าหนี้ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและได้รับช าระหนี้โดยเท่าเทียมกัน (2) เพ่ือให้
ลูกหนี่่ที่สุจริตได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ หรือที่เรียกกันว่า Fresh Start แต่อย่างไรก็ดี กฎหมายฟ้ืนฟู
กิจการเป็นเพียงมาตรการที่เป็นปัจจัยเอ้ือให้เกิดการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้เท่านั้น  ไม่ได้หมายความว่า
ลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการจะต้องประสบความส าเร็จในทุกกรณี ซึ่งหากการฟ้ืนฟูกิจการของ
ลูกหนี้ไม่ประสบผลส าเร็จ ลูกหนี้ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายเพื่อการแบ่งช าระหนี้ต่อไป 

เมื่อลูกหนี้ประสบสภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว หากเจ้าหนี้ทุกรายท าการฟ้องบังคับลูกหนี้
เช่นคดีแพ่งสามัญ หรือปล่อยให้ลูกหนี้ช าระหนี้แก่เจ้าหนี้บางรายหรือเท่าท่ีลูกหนี้พอใจแล้ว เจ้าหนี้รายอื่น
อาจจะไม่ได้รับช าระหนี้หรืออาจไม่ได้รับช าระหนี้เท่าที่ควร ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม ดังนั้นกฎหมาย
ล้มละลายจึงถูกตราขึ้นเพ่ือให้เจ้าหนี้หลายรายสามารถฟ้องลูกหนี้ร่วมกันเพ่ือบังคับช าระหนี้เอาจากลูกหนี้
ได ้โดยการแบ่งช าระหนี้เป็นไปตามสัดส่วนของเจ้าหนี้ ท าให้เจ้าหนี้หลายรายนั้นได้รับความยุติธรรมสูงสุด
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เท่าที่จะเป็นไปได้ และเพ่ือให้ลูกหนี้สุจริตสามารถฟ้ืนฟูกิจการของตัวเองและสามารถเริ่มต้นใหม่ได้  ( 
Fresh Start) การยื่นค าร้องขอให้มีการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ ยื่นได้ทั้งในกรณีที่ลูกหนี้ถูกฟ้องให้
ล้มละลายแล้ว และก่อนที่จะมีการฟ้องให้ล้มละลายก็ได้ 

 
2.2.2 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยื่นค าร้องขอฟื้นฟูกิจการส าหรับลูกหนี้ทั่วไป 

ลูกหนี้ซึ่งประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลายนั้น 
จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

คุณสมบัติของลูกหนี้ 
ลูกหนี้มีคุณสมบัติเข้าตามมาตรา 90/3 และไม่ต้องห้ามตามมาตรา 90/5 กล่าวคอื 

(1) ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และเป็นเจ้าหนี้ (ไม่ว่าจะคนเดียวหรือหลายคน) 
และลูกหนี้มีหนี้เป็นจ านวนแน่นอนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท ไม่ว่าหนี้นั้นจะ
ถึงก าหนดช าระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม 

(2) มีเหตุอันสมควรและมีช่องทางทางจะฟืนฟูกิจการของลูกหนี้ได้ 
(3) ลูกหนี้ยังไม่มีค าสั่งของศาลให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและลูกหนี้ยังไม่ได้ถูก

เพิกถอนทะเบียนนิติบุคคลตามมาตรา 90/5 
ช่องทางที่จะฟ้ืนฟูกิจการในกรณีนี้หมายถึง ธุรกิจของลูกหนี้ยังมีศักยภาพในการ

ด าเนินกิจการต่อไปได ้โดยตามฎีกาที่ 1933/2548 ได้อธิบายเกี่ยวกับช่องทางที่จะฟ้ืนฟูกิจการไว้ดังนี้ การ
ฟ้ืนฟูกิจการนั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กิจการของลูกหนี้ซึ่งประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินชั่วคราวได้
มีโอกาสฟื้นฟูกิจการหรือปรับโครงสร้างหนี้ เพ่ือให้กิจการของลูกหนี้กลับคืนสู่สภาพที่สามารถด าเนินธุรกิจ
ต่อไปได ้เมื่อลูกหนี้มิได้ประกอบกิจการใด ๆ แล้ว กรณีจึงไม่มีเหตุสมควรและช่องทางที่จะฟ้ืนฟูกิจการ 

ผู้ที่สามารถยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการได้ จะต้องเป็นผู้ยื่นค าร้องโดยสุจริตตามมาตรา 
90/10 โดยต้องเป็นบุคคลตามมาตรา 90/4 กล่าวคือเมื่อลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวและเป็นหนี้เจ้าหนี้คน
เดียวหรือหลายคนรวมกันเป็นจ านวนแน่นอนไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงก าหนดช าระโดย
พลันหรือในอนาคตก็ตาม ถ้ามีเหตุอันสมควรและมีช่องทางที่จะฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้  บุคคลตามมาตรา 
90/4 อาจยื่นค าร้องขอต่อศาลให้มีการฟ้ืนฟูกิจการได้ และมาตรามาตรา 90/4 ก็ได้วางหลักเกี่ยวกับ
บุคคลซึ่งมีสิทธิยื่นค าร้องขอต่อศาลให้ฟื้นฟูกิจการ ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 

(1) เจ้าหนี้ซึ่งอาจเป็นคนเดียวหรือหลายคนรวมกันและมีจ านวนหนี้แน่นอนไม่น้อย
กว่าสิบล้านบาท 
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เจ้าหนี้ในกรณีนี้หมายความรวมได้ถึงทั้งเจ้าหนี้มีประกันและเจ้าหนี้ไม่มีประกันซ่ึง
อาจเป็นเจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันและมีจ านวนหนี้แน่นอนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท 

(2) ลูกหนี้ซึ่งมีลักษณะตามมาตรา 90/3 
ลูกหนี้ซึ่งมีลักษณะตามมาตรา 90/3 หมายถึง ลูกหนี้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ซึ่งจะ

พิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน โดยที่ศาลจะต้องพิจารณาถึงสถานะทางการเงินของ
ลูกหนี้โดยอาศัยพยานหลักฐานต่าง ๆ เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาว่าลูกหนี้มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน
หรือไม ่ 

นอกเหนือไปจากนี้ลูกหนี้จะต้องเป็นลูกหนี้ของเจ้าหนี้ไม่ว่าจะเป็นคนเดียวหรือหลาย
คนรวมกัน ซึ่งมีหนี้เป็นจ านวนแน่นอนไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท ซึ่งเป็นจ านวนหนี้ขั้นต่ าของลูกหนี้ที่จะเป็น
เงื่อนไขในการยื่นค าร้องขอฟื้นฟูกิจการได้ และลูกหนี้มีเหตุอันสมควรและมีช่องทางที่จะฟ้ืนฟูกิจการ ไม่ว่า
จะเป็นกรณีที่ลูกหนี้มีหนี้สินเพ่ิมข้ึนจ านวนมากอันเนื่องมาจากการปรับค่าเงินหรือการลอยตัวของเงินบาท 
เป็นต้น 

(3) ธนาคารแห่งประเทศไทย ในกรณีที่ลูกหนี้ตามมาตรา 90/3 เป็นธนาคารพาณิชย์ 
บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

(4) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่ลูกหนี้
ตามมาตรา 90/3 เป็นบริษัทหลักทรัพย์ 

(5) ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ในกรณี
ที่ลูกหนี้ตามมาตรา 90/3 เป็นบริษัทประกันวินาศภัยหรือบริษัทประกันชีวิต 

(6) หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการประกอบกิจการของลูกหนี้ตาม
มาตรา 90/3 ซึ่งเป็นนิติบุคคล หน่วยงานของรัฐและลูกหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

เจ้าหนี้ของลูกหนี้ตาม (3) (4) (5) หรือ (6) หรือลูกหนี้นั้นเองจะยื่นค าร้องขอตาม
มาตรา 90/3 ด้วยตนเองได้ เมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมการประกันภัย หรือหน่วยงานของรัฐตาม (6) 
แล้วแต่กรณี 

โดยค าร้องขอของบุคคลเพ่ือให้ศาลมีค าสั่งฟ้ืนฟูกิจการ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขใน
มาตรา 90/6 ดังนี้ 

(1) ความมีหนี้สินล้นพ้นตัวของลูกหนี้ 
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(2) รายชื่อและท่ีอยู่ของเจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนที่ลูกหนี้เป็นหนี้อยู่รวมกัน
เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท 

(3) เหตุอันสมควรและช่องทางที่จะฟ้ืนฟูกิจการ 
(4) ชื่อและคุณสมบัติของผู้ท าแผน 
(5) หนังสือยินยอมของผู้ท าแผน 

ผู้ท าแผนอาจเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล คณะบุคคล เจ้าหนี้ หรือผู้บริหารของ
ลูกหนี้ก็ได ้

ถ้าเจ้าหนี้เป็นผู้ร้องขอ จะต้องแนบรายชื่อและที่อยู่ของเจ้าหนี้อ่ืนเท่าที่ทราบมา
พร้อมค าร้องขอ 

ถ้าลูกหนี้เป็นผู้ร้องขอ จะต้องแนบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดที่มี
อยู่ รายชื่อและท่ีอยู่โดยชัดแจ้งของเจ้าหนี้ทั้งหลายมาพร้อมค าร้องขอ 

 
2.3.3 สภาวะหยุดพักการช าระหนี้โดยผลกฎหมาย (Automatic Stay)   

สภาวะ Automatic Stay หมายถึง สภาวะหยุดพักบังคับช าระหนี้โดยผลของ
กฎหมาย ซึ่งลูกหนี้จะได้รับความคุ้มครองจากการถูกบังคับช าระหนี้ในทางแพ่ง อีกทั้งตัวลูกหนี้เองก็ถูก
ห้ามจากการช าระหนี้หรือก่อหนี้ใดๆเพ่ิมเติม นอกเหนือไปจากการด าเนินกิจการตามปกติ ลูกหนี้สามารถ
จัดการปรับโครงสร้างหนี้ของตนเองเพ่ือให้สามารถท าการช าระหนี้ได้โดยเร็ว อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เจ้าหนี้ได้
กระท ามาแล้วก่อนที่จะเข้าสู่สภาวะพักการช าระหนี้หากกว่าท ามาแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จก็จะถือว่าอยู่ใน
ข่ายของสภาวะพักการช าระหนี้เช่นกัน 

วัตถุประสงค์และประโยชน์ของสภาวะการพักช าระหนี้ มีอยู่หลายประการ ได้แก่3 
(1) การสงวนและรักษาทรัพย์สินของลูกหนี้เอาไว้เพ่ือให้ลูกหนี้ยังสามารถใช้ในการ

ประกอบธุรกิจได้ต่อไป และรวบรวมไปจัดสรรช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการแทนที่จะปล่อย

                                                           

 3 อนุรักษ์ นิยมเวช, “การฟ้ืนฟูกิจการภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย,” วารสารจุลนิติ, ฉบับที่ 
4,  

ปีที ่7, 87(ก.ค.-ส.ค. 53). 
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ให้เจ้าหนี้ไปฟ้องร้องบังคับคดีกันเอาเองซึ่งอาจจะมีผลกระทบถึงการประกอบธุรกิจของลูกหนี้และก่อ  ให้
เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างเจ้าหนี้ 

(2) ให้โอกาสและระยะเวลาช่วงหนึ่งแก่ลูกหนี้ในการพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาของ
กิจการ ตลอดจนการเจรจาหาทางออกร่วมกับเจ้าหนี้โดยไม่ต้องวิตกกังวลว่าจะถูกเจ้าหนี้ฟ้องร้องบังคับ  
เพ่ือช าระหนี้ 

(3) การบรรเทาภาวะวิกฤตทางการเงินเป็นการชั่วคราว เพ่ือให้ลูกหนี้สามารถด าเนิน
กิจการต่อไปได ้

(4) ให้เจ้าหนี้และลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายภายใต้สภาวะ
การพักช าระหนี้ 

สภาวะพักการช าระหนี้จะเริ่มขึ้นในวันที่ศาลมีค าสั่งรับค าร้องไว้พิจารณา ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าสภาวะพักการช าระหนี้จะเกิดขึ้นทันทีโดยที่ยังไม่จ าเป็นต้องมีการประกาศโฆษณาแจ้งค าสั่ง เพียงแต่
ศาลมีค าสั่งรับค าร้องขอไว้เท่านั้น สภาวะพักการช าระหนี้ก็เกิดขึ้นแล้วโดยฉับพลันทันที 

รายการในการให้ความคุ้มครอง ตามมาตรา 90/12 มีดังต่อไปนี้ 
(1) หามมิใหฟองหรือรองขอใหศาลพิพากษาหรือสั่งใหเลิกนิติบุคคลที่เปนลูกหนี้  

ถามีการฟองหรือรองขอคดีดังกลาวไวกอนแลว ใหศาลงดการพิจารณาคดีนั้นไว 
(2) หามมิใหนายทะเบียนมีค าสั่งใหเลิกหรือจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลที่เปนลูกหนี้ 

และหามมิใหนิติบุคคลนั้นเลิกกันโดยประการอื่น 
(3) หามมิใหธนาคารแหงประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย 

และตลาดหลักทรัพย กรมการประกันภัย หรือหนวยงานของรัฐตามมาตรา 90/4 (6) แลวแตกรณี สั่งให
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของลูกหนี้  หรือสั่งใหลูกหนี้หยุดประกอบกิจการ เวนแต จะไดรับ
อนุญาตจากศาลที่รับค ารองขอ 

(4) หามมิใหฟองลูกหนี้เปนคดีแพงเกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้หรือเสนอขอพิพาทท่ี
ลูกหนี้อาจตองรับผิดหรือไดรับความเสียหายใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาด ถามูลแหงหนี้นั้นเกิดขึ้นกอนวันที่
ศาลมีค าสั่งเห็นชอบดวยแผน และหามมิใหฟองลูกหนี้เปนคดีลมละลายในกรณีที่มีการฟองคดีหรือเสนอข
อพิพาทใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาดไวกอนแลว ใหงดการพิจารณาไว เวนแตศาลที่รับค ารองขอจะมีค าสั่ง  
เปนอยางอ่ืน 

(5) หามมิใหเจาหนี้ตามค าพิพากษาบังคับคดีแกทรัพยสินของลูกหนี้ ถามูลแหงหนี้
ตามค าพิพากษานั้นเกิดขึ้นกอนวันที่ศาลมีค าสั่งเห็นชอบดวยแผน ในกรณีที่ไดด าเนินการบังคับคดีไวกอน
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แลวใหศาลงดการบังคับคดีนั้นไว เวนแตศาลที่รับค ารองขอจะมีค าสั่งเปนอยางอ่ืน หรือการบังคับคดีได
ส าเร็จบริบูรณแลวกอนที่เจาพนักงานบังคับคดีจะทราบวาไดมีการยื่นค ารอง ขอหรือการบังคับคดีตามค า
พิพากษาใหลูกหนี้สงมอบทรัพยเฉพาะสิ่งเสร็จกอนวันดังกลาวนั้น 

ในกรณีที่ทรัพยสินที่ยึดหรืออายัดไวเปนของเสียงาย หรือถาหนวงชาไวจะเปนการ
เสี่ยงตอความเสียหายหรือคาใชจายจะเกินสวนแหงคาของทรัพยสินนั้น ใหเจาพนักงานบังคับ คดีขายได
โดยวิธีขายทอดตลาดหรือวิธีอ่ืนที่สมควรแลวใหกักเงินไว ถาศาลมีค าสั่งเห็นชอบดวยแผนก็ใหเจาพนักงาน
บังคับคดีมอบเงินนั้นแกผูบริหารแผนน าไปใชจายได ถาศาลมีค าสั่งยกค ารองขอหรือจ าหนายคดีหรือ
ยกเลิกค าสั่งใหฟนฟูกิจการหรือยกเลิกการฟนฟูกิจการ ก็ใหเจาพนักงานบังคับคดีจายเงินใหแกเจาหนี้ตาม
ค าพิพากษา แตถาศาลมีค าสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาดและยังเหลือเงินอยู ใหสงมอบใหแกเจา
พนักงานพิทักษทรัพยตอไป 

(6) หามมิใหเจาหนี้มีประกันบังคับช าระหนี้เอาแกทรัพยสินที่เปนหลักประกัน เวนแต
จะไดรับอนุญาตจากศาลที่รับค ารองขอ 

(7) หามมิใหเจาหนี้ซึ่งบังคับช าระหนี้ไดเองตามกฎหมาย ยึดทรัพยสินหรือขายทรัพย
สินของลูกหนี้ 

(8) หามมิใหเจาของทรัพยสินที่เปนสาระส าคัญในการด าเนินกิจการของลูกหนี้ตาม
สัญญาเชาซ้ือ สัญญาซื้อขาย หรือสัญญาอื่นที่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์ หรือสัญญาเช่า
ที่ยังไมสิ้นก าหนดเวลาที่ไดตกลงกันไว ติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพยดังกลาวที่อยูในความครอบครองของ
ลูกหนี้หรือของบุคคลอื่นที่อาศัยสิทธิของลูกหนี้ รวมตลอดจฟองรองบังคับคดีเกี่ยวกับทรัพยสินและหนี้ซ่ึง
เกิดขึ้นจากสัญญาดังกลาว ถามีการฟองคดีดังกลาวไวกอนแลว ใหศาลงดการพิจารณาคดีนั้นไว เวนแต
ศาลที่รับค ารองขอจะมีค าสั่งเปนอยางอ่ืน หรือหลังจากวันที่ศาลมีค าสั่งใหฟนฟูกิจการ ลูกหนี้ เจาพนักงาน
พิทักษทรัพย ผูบริหารชั่วคราว ผูท าแผน ผูบริหารแผน หรือผูบริหารแผนชั่วคราว แลวแตกรณี ผิดนัดไม
ช าระคาเชาซื้อ ราคา คาตอบแทนการใชทรัพย หรือคาเชาตามสัญญาสองคราวติดตอกันหรือกระท าผิด
สัญญาในขอที่เปนสาระส าคัญ 

(9) หามมิใหลูกหนี้จ าหนาย จาย โอน ใหเชา ช าระหนี้ กอหนี้ หรือกระท าการใด ๆ 
ที่กอใหเกิดภาระในทรัพยสิน นอกจากเปนการกระท าที่จ าเปนเพ่ือใหการด าเนินการคาตามปกติของ
ลูกหนี้สามารถด าเนินตอไปได เวนแตศาลที่รับค ารองขอจะมีค าสั่งเปนอยางอ่ืน 

(10) ค าสั่งตามวิธีการชั่วคราวของศาลที่ใหยึด อายัด หามจ าหนาย จาย โอน ทรัพย
สินของลูกหนี้ หรือใหพิทักษทรัพยของลูกหนี้ชั่วคราว ซึ่งมีอยูกอนวันที่ศาลมีค าสั่งรับค ารองขอไวเพ่ือ
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พิจารณานั้น ใหศาลที่รับค ารองขอมีอ านาจสั่งใหระงับผลบังคับไว หรือแกไขเปลี่ยนแปลงเปนอยางหนึ่ง     
อยางใดตามที่เห็นสมควรก็ได แตถาตอมาศาลนั้นมีค าสั่งยกค ารองขอหรือจ าหนายคดีหรือยกเลิกค าสั่งให    
ฟนฟูกิจการหรือยกเลิกการฟนฟูกิจการ ก็ใหมีค าสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวหรือค าสั่งพิทักษทรัพยของ
ลูกหนี้ชั่วคราวดังกลาวตามท่ีเห็นสมควรตอไป 

(11) หามมิใหผูประกอบการสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพท งดให
บริการแกลูกหนี้ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากศาลที่รับค ารองขอ หรือหลังจากวันที่ศาลมีค าสั่งใหฟนฟู
กิจการลูกหนี้ เจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูบริหารชั่วคราว ผูท าแผน ผูบริหารแผน หรือผูบริหารแผน
ชั่วคราวแลวแตกรณีไมช าระคาบริการที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ศาลมีค าสั่งใหฟนฟูกิจการสองคราวติดตอกัน 
 
2.5 กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
(Reorganization for Small and Medium Enterprises) 
 

ในพระราชบัญญัติลัมละลายที่ผ่านมานั้น หากพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่า ยังมีบทบัญญัติ
หลายประการที่ยังไม่ครอบคลุมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของลูกหนี้ที่เป็น
ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งประสบปัญหาทางการเงิน ซึ่งมีทั้งลูกหนี้บุคคลธรรมดา คณะ
บุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัด 
โดยพระราชบัญญัติล้มละลาย ฉบับที ่9 ซึ่งได้รับการแก้ไขนั้นมีวัตถุประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดย
มุ่งแก้ไขเพ่ือให้ลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่ตกเป็นบุคคลล้มละลายทั้งที่กิจการของ
ลูกหนี้สามารถที่จะด าเนินกิจการต่อไปได้ โดยจะมุ่งเน้นในการเอ้ือประโยชน์ต่อลูกหนี้กิจการขนาดเล็ก 
ธุรกิจที่ไม่ยุ่งยาก มีข้อจ ากัดด้วยขนาดและทุน ประเภทกิจการที่ต้องการความรวดเร็วและรัดกุม และ
ประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึงใช้เวลาในการฟ้ืนฟูกิจการไม่มากนัก และท าการลดคุณสมบัติทางการเงินของ
การเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ โดยก าหนดสถานะของลูกหนี้จากสถานะ “มีหนี้สินล้นพ้นตัว” เป็น 
“ไม่สามารถช าระหนี้ได”้ โดยอาศัยข้อสันนิษฐานตามกฎหมายเป็นข้อพิจารณา  

โดยที่พระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483 หมวด 3/1 เป็นเรื่องของการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้ ซึ่งได้ก าหนดค านิยามของลูกหนี้ไว้เพียงแค่บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด หรือนิติบุคคลอ่ืน
ตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง อีกทั้งยังได้ก าหนดเงื่อนไขในการเข้ากระบวนการฟ้ืนฟูกิจการว่า 
จะต้องมีหนี้สินไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวนี้ท าให้ลูกหนี้ซึ่งเป็นธุรกิจการขนาดเล็กหรือ
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ลูกหนี้บุคคลธรรมดาไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการได้  เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว กฎหมาย
พระราชบัญญัติล้มละลาย ฉบับที ่9 นั้นมีมาตรการดังต่อไปนี้4 

1. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของลูกหนี้ที่เป็นรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมไปถึง
ลูกหนี้บุคคลธรรมดาซึ่งประสบปัญหาทางการเงินอันเนื่องมาจากการด าเนินกิจการสามารถที่จะเข้าสู่
กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการได้เป็นการเฉพาะ โดยให้ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้เป็นผู้ยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการและ
จัดท าแผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าวมาพร้อมกันในการยื่นค าร้องขอต่อศาล 

2. ก าหนดคุณสมบัติให้ลูกหนี้นั้นอยู่ในสภาวะ “ไม่สามารถช าระหนี้ได้” แทนที่คุณสมบัติ
ของการมีหนี้สินล้นพ้นตัวในการเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ ซึ่งศาลได้ให้ความหมายของการมีหนี้สิน
ล้นพ้นตัวไว้ว่า “ลูกหนี้มีทรัพย์สินไม่เพียงพอต่อการช าระหนี้” ซึ่งไม่มีนิยามก าหนดไว้ชัดแจ้งใน
พระราชบัญญัติล้มละลาย ทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาในการพิสูจน์สถานะดังกล่าวในศาล อันก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ลูกหนี้ โดยมีการก าหนดนิยามของค าว่า “ไม่สามารถช าระหนี้ได้” ให้มีลักษณะที่เป็นภาวะวิสัย 
(objective) เพ่ือให้มีลักษณะในการคุ้มครองลูกหนี้มากขึ้น และก าหนดบทสันนิษฐานที่ถือว่าลูกหนี้ไม่อยู่
ในสถานะช าระหนี้ได้เพ่ือง่ายต่อการใช้ดุลยพินิจของศาล 

3.ก าหนดจ านวนหนี้สินที่เหมาะสมในการเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ซึ่งเป็น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือให้ครอบคลุมจ านวนหนี้ของลูกหนี้  และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ลูกหนี้อย่างสูงสุด ทั้งนี้ ได้ก าหนดการจ ากัดการเข้าสู่กระบวนการด้วยจ านวนหนี้ไม่น้อยกว่าสามล้านบาท
ส าหรับลูกหนี้ที่มิได้เป็นบริษัทจ ากัด โดยพิจารณาจากจ านวนหนี้ของผู้ประกอบกิจการนิติบุคคลส าหรับ
กิจการขนาดเล็ก ซึ่งมีจ านวนเฉลี่ยร้อยละ40 ของผู้ประกอบการ และกิจการขนาดกลางมีจ านวนเฉลี่ยร้อย
ละ 70 ของผู้ประกอบการ และลูกหนี้ที่เป็นบริษัทจ ากัด ซึ่งจ ากัดโดยจ านวนหนี้ไม่น้อยกว่าสามล้านบาท 
แต่ไม่มากกว่าสิบล้านบาท หากเกินกว่าจ านวนดังกล่าว ลูกหนี้ประเภทนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟู
กิจการตามหมวด 3/1 ได้  

4. น าหลักการกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการแบบเร่งรัดหรือ Prepackaged plan Bankruptcy 
ของประเทศสหรัฐอเมริกามาประยุกต์ใช้เป็นหลักการส าคัญในการเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ โดย
มุ่งเน้นให้ลูกหนี้เป็นฝ่ายผู้จัดท าแผนซึ่งมีสาระส าคัญในการช าระหนี้ของเจ้าหนี้  ซึ่งต้องมีการแสดง
รายละเอียดของมูลหนี้และจ านวนที่ต้องช าระของลูกหนี้ทั้งหลาย รวมถึงเหตุอันสมควรและช่องทางที่จะ

                                                           

 4 เอกสารประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย บรรจุระเบียบวาระการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที ่3/2559 วันพฤหัสดีที่ 21 มกราคม 2559 น.2-22. 
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ฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ เนื่องมาจากเหตุผลที่ว่าลูกหนี้ย่อมทราบสถานะทางการเงินของตนเป็นอย่างดี ซึ่ง
กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการจะมีมาตรการทางกฎหมายในการพักช าระหนี้เอ้ือประโยชน์ให้แก่ลูกหนี้  ตั้งแต่
วันที่ศาลมีค าสั่งรับค าร้องขอไว้พิจารณาจนถึงวันครบก าหนดระยะเวลาตามแผน มีผลท าให้ลูกหนี้ไม่เข้าสู่
สภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว โดยมีลักษณะที่ส าคัญดังนี้ 

(1) เปิดโอกาสให้ลูกหนี้ด าเนินการช าระหนี้ให้เป็นไปตามแผนภายในสามปีเพ่ือคุ้มครองสิทธิ
ของเจ้าหนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ระยะเวลาในการด าเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเหมาะสมกับ
กิจการขนาดกลางและขนาดเล็กที่ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากนัก อีกทั้งก าหนดระยะเวลาดังกล่าวไม่
สามารถขยายได้เพ่ือที่จะได้สร้างความมั่นใจแก่เจ้าหนี้ว่าจะสามารถได้รับช าระหนี้ได้ในเวลาต่อมา 

(2) การให้ความเห็นชอบจากเจ้าหนี้ในจ านวนหนี้ไม่น้อยกว่าสองในสามของหนี้ทั้งหมด
ส าหรับแผนฟ้ืนฟูกิจการดังกล่าว โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของมาตรา 1126 (c) (d) US Bankruptcy 
code ที่ใช้มติของเจ้าหนี้ฝ่ายข้างมากและมีจ านวนหนี้เท่ากับสองในสามแห่งจ านวนหนี้ทั้งหมดของเจ้าหนี้
เพ่ือให้ลูกหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการได้ง่ายขึ้นเพราะลูกหนี้เป็นผู้ แสดงตัวเองและเพ่ิม
อ านาจต่อรองให้แก่ลูกหนี้ในการจะเจรจากับเจ้าหนี้ และก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้
เพ่ือให้มีความเป็นไปได้ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการดังกล่าว โดยลูกหนี้ หรือเจ้าหนี้ ในฐานะผู้ร้องขอจะต้องยื่น
ค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการและจัดท าแผนฟ้ืนฟูกิจการและจัดท าแผนฟ้ืนฟูกิจการดังกล่าวมาพร้อมกันในการ
ยื่นค าร้องขอต่อศาลเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญ 

5. กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการมีลักษณะแบบเร่งรัด สามารถลดขั้นตอนกระบวนการฟ้ืนฟู
กิจการบางส่วนที่ไม่จ าเป็นไปได้ เพ่ือให้ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ใช้ระยะเวลาในกระบวนการที่รวดเร็วมากข้ึน 
กระบวนการพิจารณาในชั้นศาลจะด าเนินไปอย่างรวดเร็ว ช่วยลดปริมาณคดีที่ค้างอยู่ในศาล ช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่าย รวมถึงช่วยให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากปัญหาได้อย่างทันท่วงที  
 
 หลักการที่ได้มีการเพิ่มพระราชบัญญัติล้มละลา ฉบับที9่ มีดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ิมบทนิยามเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

2. เพ่ิมบทบัญญัติเก่ียวกับการขอและการให้ฟ้ืนฟูกิจการ 
3. เพ่ิมบทบัญญัติเก่ียวกับการมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน 
4. เพ่ิมบทบัญญตัิเกี่ยวกับการขอรับช าระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการ 
5. เพ่ิมบทบัญญัติเก่ียวกับค าชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ 
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6. เพ่ิมบทบัญญัติเก่ียวกับการเพิกถอนนิติกรรมที่ได้ท าลงไปแล้ว 
7. เพ่ิมบทบัญญัติเก่ียวกับการด าเนินการภายหลังศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผน 
8. เพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการยกค าร้องขอให้ฟ้ืนฟูกิจการ การยกเลิกค าสั่งให้ฟ้ืนฟู

กิจการและเห็นชอบด้วยแผน และการยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ 
9. เพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการข ารับช าระหนี้เมื่อศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้

เด็ดขาด 
10. เพ่ิมบทก าหนดโทษว่าด้วยกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ที่

เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

2.5.1 สาระส าคัญของพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญของพระราชบัญญัติล้มละลาย ฉบับที่ 9 นั้นมีรายละเอียดรวมถึง

รายละเอียดของลูกหนี้และเจ้าหนี้ ขั้นตอนต่างของการยื่นค าร้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
 2.5.1.1 ลูกหนี้ 

 มาตรา90/91 ได้บัญญัติไว้ว่า ลูกหนี้  หมายความว่า ลูกหนี้ที่ เป็นบุคคล
ธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บริษัทจ ากัด หรือนิติบุคคลอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นวิสาหกิจ
ขนาดกลางหรือขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ขึ้น
ทะเบียนกับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือที่จดทะเบียนกับหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐ  

มาตรานี้ได้ก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าสู่กระบวน
ฟ้ืนฟูกิจการSME ได้ดังต่อไปนี้ 

 1.เป็นบุคคล ดังต่อไปนี้ 
  บุคคลธรรมดา 
  คณะบุคคล 
  ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน 
  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
  บริษัทจ ากัด 



 

 

31 

  นิติบุคคลตามกฎกระทรวง 
 2.ประกอบธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็ก 
 3.ขึ้นทะเบียนกับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
2.5.1.2 เงื่อนไขในการร้องขอตามมาตรา 90/91 

 มาตรา 90/91 ได้วางหลักว่า “ลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะช าระหนี้ได้” ซ่ึง
แตกต่างจากค าว่า “หนี้สินล้นพ้นตัว” ตามหมวด 3/1 ซึ่่่งมาตรานี้ได้ว่าหลักไว้เพียงแต่ลูกหนี้ไม่อยู่ใน
สถานะท่ีจะช าระหนี้ได ้และหนี้นั้นเกิดจากการด าเนินกิจการเท่านั้น (ไม่รวมถึงหนี้ที่เกิดจากการค้ าประกัน
ธุรกิจในเครือ) ซึ่งแยกตามประเภทของหนี้สินได้ กล่าวคือ กรณีบุคคลธรรมดา มีหนี้เป็นจ านวนแน่นอน
มากกว่าสองล้านบาท คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด นิติบุคคลอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง เป็นหนี้ซึ่งมีจ านวนแน่นอนเป็นจ านวนมากกว่
สามล้านบาท บริษัทจ ากัด มีหนี้มากกว่าสามล้านบาท แต่ไม่ถึงสิบล้านบาท และมีเหตุอันควรและมี
ช่องทางที่จะฟ้ืนฟูกิจการ โดยที่ฎีกาที่ 1933/2458 ได้กล่าวถึงช่องทางในการฟ้ืนฟูกิจการไว้ว่า การฟ้ืนฟู
กิจการนั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กิจการของลูกหนี้ซึ่งประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินชั่วคราวได้มี
โอกาสฟ้ืนฟูกิจการหรือปรับโครงสร้างหนี้  เพ่ือให้กิจการของลูกหนี้กลับคืนสู่ภาพที่สามารถด าเนินธุรกิจ
ต่อไปได ้เมื่อลูกหนี้มิได้ประกอบกิจการใด ๆ แล้ว กรณีจึงไม่มีเหตุอันสมควรและช่องทางที่จะฟ้ืนฟูกิจการ 

2.5.1.3 บุคคลที่มีสิทธิร้องขอ 
 ตามมาตรา 90/93 บุคคลที่มีสิทธิร้องสามารถเป็นได้ท้ังเจ้าหนี้และลูกหนี้ 

2.5.1.4 กระบวนการก่อนยื่นค าร้องขอ 
 ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเป็นผู้ด าเนินการประชุม เนื่องจากเป้าหมายของการ

ฟ้ืนฟูกิจการในหมวดนี้คือเพ่ือให้เจ้าหนี้และลูกหนี้สามารถตกลงกันได้โดยมีการน าหลัก  Prepackaged 
Plan เข้ามาใช้ ดังนั้นเจ้าหนี้และลูกหนี้จึงสามารถนัดประชุมกันได้เอง โดยลูกหนี้จะนัดประชุมทั้งเจ้าหนี้
รายใหญ่และเจ้าหนี้รายอื่น ๆ โดยลูกหนี้จะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่เจ้าหนี้โดยมีระยะเวลาพอเหมาะกับ
ขนาดกิจการ และเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ให้เหมาะสมเพ่ือง่ายแก่การตัดสินใจของเจ้าหนี้ทุกราย และการมติ
เห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟูกิจการจะต้องมีมากกว่าสองในสามของจ านวนหนี้ทั้งหมดของลูกหนี้ตามมาตรา 
90/95 วรรคท้าย 

อย่างไรก็ดีหากเป็นกรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นกรณีท่ีไม่อาจยื่นค าร้องขอได้่  
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 มาตรา 90/94 บุคคลตามมาตรา 90/93 จะยื่นค าร้องขอให้มีการฟ้ืนฟูกิจการ
และเห็นชอบด้วยแผนของลูกหนี้ไม่ได้ในกรณีดังต่อไปนี้  

 (1) ศาลได้มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด  
 (2) ศาลหรือนายทะเบียนได้มีค าสั่งให้เลิกหรือเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคลที่

เป็นลูกหนี้ หรือ มีการจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลนั้น หรือนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้ต้องเลิกกันด้วยเหตุอ่ืน ทั้งนี้ 
ไม่ว่าการช าระบัญชี ของนิติบุคคลดังกล่าวจะเสร็จแล้วหรือไม่  

 (3) ศาลได้เคยมีค าสั่งยกค าร้องขอ ยกเลิกค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบ
ด้วยแผน หรือยกเลิก การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ ตามความในหมวดนี้ ภายในระยะเวลาหกเดือนก่อนยื่น
ค าร้องขอ 
  1. ศาลได้มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด 
  2. ศาลหรือนายทะเบียนได้มีค าสั่งให้เลิกหรือเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคลที่เป็น
ลูกหนี้ 
   - มีการจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลนั้น 
   - นิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้ต้องเลิกกันด้วยเหตุอื่น 
  3. ศาลได้เคยมีค าสั่งยกค าร้องขอ ยกเลิกค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบ
ด้วยแผน หรือยกเลิก การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ ตามความในหมวดนี้ ภายในระยะเวลาหกเดือนก่อนยื่น
ค าร้องขอ  

อย่างไรก็ด ี ภายในระยะเวลาหกเดือนนี้ เจ้าหนี้สามารถไปฟ้องลูกหนี้ให้
ล้มละลายได้  

2.5.1.5 ค าร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน 
มาตรา 90/95 ได้บัญญัติว่า ค าร้องขอของบุคคลตามมาตรา 90/93 เพ่ือให้

ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ และเห็นชอบด้วยแผน จะต้องแสดงโดยชัดแจ้งถึง  
 (1) การที่ลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะช าระหนี้ได้  

 (2) รายชื่อและที่อยู่ของเจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนที่ลูกหนี้เป็นหนี้ที่เกิดข้ึน
จากการด าเนินกิจการ และมีจ านวนหนี้แน่นอนตามมาตรา 90/92 วรรคหนึ่ง รวมทั้งรายชื่อและท่ีอยู่ของ
เจ้าหนี้ทั้งหลาย  

 (3) เหตุอันสมควรและช่องทางท่ีจะฟ้ืนฟูกิจการ ผู้ร้องขอจะต้องแนบแผน 
พร้อมหลักฐานแสดงว่าเจ้าหนี้ได้ให้ความเห็นชอบในแผนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนหนี้ทั้งหมด 
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ในแผนฟื้นฟูกิจการจะต้องประกอบไปด้วย 
 1.เงื่อนไขการยื่นค าร้องขอ 

 2.แผนฟื้นฟูกิจการ 
 3.หลักฐานแสดงว่า เจ้าหนี้ได้ให้ความเห็นชอบในแผนไม่น้อยกว่าสองในสาม

ของจ านวนหนี้ 
ในส่วนของแผนฟ้ืนฟูกิจการนั้น มาตรา 90/96 ได้ท าการวางหลักเก่ียวกับสิ่งที่

จ าเป็นที่ต้องมีในแผนฟ้ืนฟูกิจการ ได้แก่ 
 1.รายละเอียดแห่งทรัพย์สิน 
 2.การช าระหนี้ การลดจ านวนหนี้ลง การจัดกลุ่มเจ้าหนี้ 
 3.การไถ่ถอนหลักประกันและความรับผิดของผู้ค้ าประกัน 
 4.วิธีปฏิบัติในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง 
 5.ระยะเวลาด าเนินการตามแผนซึ่งไม่เกินสามปี 
 เป้าหมายของการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมนี้ กฎหมายมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คดีเสร็จสิ้นไปจากศาลโดยเร็ว และเพ่ือให้ลูกหนี้สามารถตั้งตัวได้
อย่างรวดเร็ว ดังนั้น แผนฟื้นฟูกิจการจึงระบุเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนไม่เกินสามปี 

 ลูกหนี้ซึ่งประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการนั้นจะต้องวางเงินค่าขึ้น
ศาลและเงินประกันค่าใช้จ่ายตามมาตรา 90/95 ได้แก ่เงินค่าข้ึนศาล 1,000 บาทและเงินประกันค่าใช้จ่าย 
10,000 

2.5.1.6 ผลของค าสั่งรับค าร้องขอ 
เมื่อศาลมีค าสั่ งรับค าร้อง  ลูกหนี้จะเข้าสู่สภาวะพักการช าระหนี้หรือ 

Automatic Stay ซึ่งจะมีผลตามมาตรา 90/104 ดังต่อไปนี้ 
 (1) ห้ามมิให้ฟ้องหรือร้องขอให้ศาลพิพากษาหรือสั่งให้เลิกนิติบุคคลที่เป็น

ลูกหนี้ ถ้ามีการฟ้อง หรือร้องขอคดีดังกล่าวไว้ก่อนแล้ว ให้ศาลงดการพิจารณาคดีนั้นไว้ 
 (2) ห้ามมิให้นายทะเบียนมีค าสั่งให้เลิกหรือจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลที่เป็น

ลูกหนี้ และห้ามมิให้ นิติบคุคลนั้นเลิกกันโดยประการอื่น 
 (3) ห้ามมิให้ฟ้องลูกหนี้เป็นคดีแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้หรือเสนอข้อ

พิพาทที่ลูกหนี้ อาจต้องรับผิดหรือได้รับความเสียหายให้อนุญาโตตุลาการช้่ขาด ถ้ามูลแห่งหน้่น้่นเกิดขึ้น
ก่อนวันที่ศาลมีค าสั่ง ให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน และห้ามมิให้ฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลาย ใน
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กรณีท่ีมีการฟ้องคด ีหรือเสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดไว้ก่อนแล้ว ให้งดการพิจารณาไว้ เว้นแต่
ศาลที่รับค าร้องขอ จะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

 (4) ห้ามมิให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ถ้ามูล
แห่งหน้่ตามค าพิพากษาน้่น เกิดข้ึนก่อนวันท่่ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน ในกรณีที่ได้
ด าเนินการบังคับคดีไว้ก่อนแล้ว ให้ศาลงดการบังคับคดีน้่นไว้ เว้นแต่ศาลที่รับค าร้องขอจะมีค าสั่งเป็นอย่าง
อ่ืน หรือการบังคับคดีได้ส าเร็จ บริบูรณ์แล้วก่อนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะทราบว่าได้มีการยื่นค าร้องขอ 
หรือการบังคับคดีตามค าพิพากษา ให้ลูกหนี้ส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งเสร็จก่อนวันดังกล่าวนั้น 

 (5) ห้ามมิให้เจ้าหนี้มีประกันบังคับช าระหนี้เอาแก่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน 
เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจากศาลที่รับค าร้องขอ 

 (6) ห้ามมิให้เจ้าหนี้ซ่่งบังคบัช าระหน้่ได้เองตามกฎหมายยึดทรัพย์สินหรือขาย
ทรัพย์สินของลูกหนี้ 

 (7) ห้ามมิให้เจ้าของทรัพย์สินที่เป็นสาระส าคัญในการด าเนินกิจการของ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ สัญญาซื้อขายหรือสัญญาอ่ืนที่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์  หรือ
สัญญาเช่าที่ยังไม่สิ้น ก าหนดเวลาท่่ได้ตกลงกันไว้ ติดตามและเอาคืนซ่่งทรัพย์สินดังกล่าวท่่อย่่ในความ
ครอบครองของลูกหนี้ หรือของบุคคลอ่ืนที่อาศัยสิทธิของลูกหนี้ รวมตลอดจนฟ้องร้องบังคับคดีเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินและหนี้ซึ่งเกิดขึ้น จากสัญญาดังกล่าว ถ้ามีการฟ้องคดีดังกล่าวไว้ก่อนแล้ว ให้ศาลงดการ
พิจารณาคดีนั้นไว้ เว้นแต่ศาลที่รับค าร้องขอจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน หรือหลังจากวันที่ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟู
กิจการและเห็นชอบด้วยแผน ลูกหนี้หรือผ้่บริหารแผน แล้วแต่กรณี ผิดนัดไม่ช าระค่าเช่าซ้่อ ราคา 
ค่าตอบแทนการใช้ทรัพย์ หรือค่าเช่าตามสัญญา สองคราวติดต่อกัน หรือกระท าผิดสัญญาในข้อที่เป็น
สาระส าคัญ 

 (8) ห้ามมิให้ลูกหนี้จ าหน่ายจ่ายโอนให้เช่าช าระหนี้ก่อหนี้หรือกระท าการใดๆ
ที่ก่อให้เกิดภาระในทรัพย์สิน นอกจากเป็นการกระท าที่จ าเป็นเพ่ือให้การด าเนินการค้าตามปกติของ
ลูกหนี้สามารถ ด าเนินต่อไปได ้เว้นแต่ศาลที่รับค าร้องขอจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

 (9) ค าสั่งตามวิธีการชั่วคราวของศาลที่ให้ยึด อายัด ห้ามจ าหน่าย จ่าย โอน
ทรัพย์สินของลูกหนี้ หรือให้พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหน้่ชั่วคราว ซึ่งมีอยู่ก่อนวันท่่ศาลมีค าสั่งรับค าร้องขอไว้
เพ่่อพิจารณาน้่น ให้ศาลท่่รับค าร้องขอมีอ านาจสั่งให้ระงับผลบังคับไว้ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่าง
หน่่งอย่างใดตามที่ เห็นสมควรก็ได้ แต่ถ้าต่อมาศาลน้่นมีค าสั่งยกค าร้องขอ หรือจ าหน่ายคดี หรือยกเลิก
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ค าสั่งให้ฟ่้นฟูกิจการ และเห็นชอบด้วยแผน หรือยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ ก็ให้มีค าสั่งเกี่ยวกับวิธีการ
ชั่วคราวหรือค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ของลูกหนี้ชั่วคราวดังกล่าวตามท่ีเห็นสมควรต่อไป 

 (10) ห้ามมิให้ผู้ประกอบการสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ งด
ให้บริการแก่ลูกหน้่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลที่รับค าร้องขอ หรือหลังจากวันที่ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟู
กิจการและเห็นชอบด้วยแผน ลูกหนี้หรือผู้บริหารแผน แล้วแต่กรณี ไม่ช าระค่าบริการท่่เกิดข้่นหลังจาก
วันที่ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ และเห็นชอบด้วยแผนสองคราวติดต่อกัน แต่ไม่ห้ามผู้ประกอบการ
สาธารณูปโภคที่จะมีค าร้องให้ศาล ที่รับค าร้องขอมีค าสั่งเพ่ือค้่มครองประโยชน์ของผู้ร้องตามที่ศาล
เห็นสมควร 

 หากว่าลูกหนี้ได้ท าการฝ่าฝืนสภาวะพักการช าระหนี้ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 
90/104 (8) นั้น ตามมาตรา 90/123 ได้ก าหนดโทษแก่ลูกหนี้ที่จ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า ช าระหนี้ ก่อหนี้ 
หรือกระท าการใดๆที่ก่อให้เกิดภาระในทรัพย์สิน นอกจากเป็นการกระท าที่จ าเป็นเพ่ือให้การด าเนินการ
ค้าตามปกติของลูกหนี้สามารถด าเนินต่อไปได้ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 90/104 โดยที่ค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งนั้นจะไม่มีผลผูกพันลูกหนี้ นิติกรรมและการช าระหนี้จะถือว่าตกเป็นโมฆะ 

อย่างไรก็ด ี ศาลจะต้องมีการไต่สวน ซึ่งมปีระเด็นในการไต่สวนและเงื่อนไขใน
การเห็นชอบด้วยแผนดังต่อไปนี้  

มาตรา 90/100 ได้ก าหนดว่าในการไต่สวนค าร้องขอ ศาลต้องไต่สวนเอาความ
จริงตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 90/92 และมาตรา 90/95 และแผนเข้าหลักเกณฑ์ตามที่ศาลสามารถให้
ความเห็นชอบได้ตามมาตรา 90/101 ซึ่งก าหนดให้แผนนั้นมีรายการครอบถ้วน ได้รับความเห็นชอบจาก
เจ้าหนี้จ านวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนหนี้ทั้งหมด มีข้อเสนอในการช าระหนี้ตามแผนนั้นเป็นไป
ตามล าดับที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าด้วยการแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลายตามมาตรา 130  โดยที่เจ้าหนี้
ได้รับช าระหนี้ไม่น้อยกว่ากรณีที่ศาลมีค าพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายตามมาตรา 90/58 และเจ้าหนี้ที่อยู่
กลุ่มเดียวกันได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกัน ซึ่งหากว่าศาลเห็นว่ามีเหตุอันควรที่จะฟ้ืนฟูกิจการ และผู่่ร้องขอ
ได้ยื่นค าร้องขอโดยสุจริตนั้น ศาลก็จะมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟูกิจการ 

 ในกรณีท่ีศาลมีค าสั่งยกค าร้องขอฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้และลูกหนี้มีสิทธิ์อุทธรณ์
ค าสั่งได้  
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2.5.1.7 ผลของค าสั่งฟ้ืนฟูกิจการ 
(1) ผลต่อเจ้าหนี้ 
 มาตรา 90/107 วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติว่า แผนซึ่งศาลมีค าสั่งเห็นชอบแล้ว 

ผูกมัดเจ้าหนี้ที่ได้เข้าร่วมประชุมในการลงมติ เห็นชอบด้วยแผนหรือได้รับแจ้งให้เข้าร่วมประชุมในการลง
มติดังกล่าว ดังนี้ แผนซึ่งศาลอนุมัติจะผูกมัดเจ้าหนี้ทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ไม่ว่าจะเห็นชอบด้วยแผน
หรือไม่ก็ตาม แต่หากว่าเป็นกรณีเจ้าหนี้ทีมิได้รับแจง หรือมิได้เข้าร่วมประชุม เจ้าหนี้รายนั้นก็จะมิถูก
ผูกมัดในแผนนั้น เจ้าหนี้รายนั้นจะสามารถเรียกร้องหนี้ได้เต็มจ านวน 

(2) ผลต่อหุ้นส่วน 
 มาตรา 90/107 วรรคสาม ได้บัญญัติว่า ค าสั่งของศาลที่ให้ฟ้ืนฟูกิจการและ

เห็นชอบด้วยแผนไม่มีผลเปลี่ยนแปลงความรับผิดของบุคคล ซึ่งเป็นหุ้นส่วนกับลูกหนี้หรือผู้รับผิดร่วมกับ
ลูกหนี้ หรือผู้ค้่าประกันหรืออยู่ในลักษณะอย่างผู้ค้่าประกัน ของลูกหนี้ ในหนี้ที่มีอยู่ก่อนวันที่ศาลมีค าสั่ง
ดังกล่าว และไม่มีผลให้บุคคลเช่นว่านั้นต้องรับผิดในหนี้ที่ก่อขึ้น ตามแผนตั้งแต่วันดังกล่าว เว้นแต่บุคคล
เช่นว่านั้นจะยินยอมเป็นหนังสือด้วย 

(3). ผลต่อผู้บริหารแผน 
 มาตรา 90/109 ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน ให้

อ านาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้และบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของ
ลูกหนี้ เว้นแต่สิทธิที่จะได้รับเงินปันผลตกแก่ผู้บริหารแผน 

 ผู้บริหารมีอ านาจจัดการตามแผนได้โดยไม่จ าเป็นต้องขออนุญาตจากศาล โดย
สิ่งที่ผู้บริหารแผนมีอ านาจจัดการนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ก าหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการเท่านั้น หากเป็นกรณีที่
มิได้ก าหนดไว้ในแผนนั้นผู้บริหารแผนสามารถท าได้ตามทางการค้าปกติ แต่อย่างไรก็ตามหากว่าเป็นกรณี
ที่นอกเหนือจากทางการค้าปกติแล้ว ผู้บริหารแผนต้องขออนุญาตจากศาลก่อนจึงจะกระท าได้  

2.5.1.10การสิ้นสุดคดีฟื้นฟูกิจการ 
 การสิ้นสุดคดีฟ้ืนฟูกิจการเกิดขึ้นได้ดังต่อไปนี้ 

  1.การยกเลิกค าร้องขอ 
  2.การยกเลิกค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน 
  3.การยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ 
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 เมื่อมีการยกเลิกค าสั่งฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนนั้น ทั้งเจ้าหนี้และ
ลูกหนี้จะกลับสู่สถานะเดิม ลูกหนี้จะต้องช าระหนี้ที่เกิดจากการฟ้ืนฟูกิจการเนื่องจากหนีนั้นมิได้อยู่ในแผน
ฟ้ืนฟูกิจการ อีกท้ังเจ้าหนี้ยังสามารถฟ้องลูกหนี้ได้ตลอดเวลาอีกด้วย 

 มาตรา 90/119 ค าสั่งยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการไม่มีผลเปลี่ยนแปลงความผูกพัน
ในหนี้ของลูกหนี้ กับเจ้าหนี้ตามแผน และให้มีผลดังนี้  

 (1) ลูกหนี้หรือผู้บริหารของลูกหนี้กลับมีอ านาจจัดการกิจการและทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ต่อไป  

 (2) ผู้ถือหุ้นของลูกหนี้กลับมีสิทธิตามกฎหมายต่อไป  
 (3) ค่าตอบแทนของผู้บริหารแผน และหนี้ซึ่ งผู้บริหารแผนก่อขึ้นเ พ่ือ

ประโยชน์ในการฟ้ืนฟูกิจการ ของลูกหนี้ ยกเว้นหนี้ละเมิด เป็นหนี้บุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของ
ลูกหนี้ โดยให้อยู่ในล าดับเดียวกับ บุริมสิทธิล าดับที่ 1 ตามมาตรา 253 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 

 อย่างไรก็ดี ค าสั่งที่ศาลให้ยกเลิกค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน
และยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ จะไม่กระทบถึงการใดที่ผู้บริหารแผนได้กระท าไปแล้วก่อนศาลมีค าสั่งเช่นว่า
นั้น และในกรณีที่ศาลมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน ให้อ านาจหน้าที่ในการ
จัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้กลับเป็นของลูกหนี้หรือผู้บริหารของลูกหนี้  และให้ผู้ถือหุ้นของ
ลูกหนี้กลับมีสิทธิตามกฎหมายต่อไปตามมาตรา 90/118 
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2.5.2 ตารางสรุปย่อสาระส าคัญพระราชบัญญัติล้มละลา (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2559 
 

พระราชบัญญัติล้มละลา (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 
2559 

สรุปย่อสาระส าคัญ 

มาตรา 90/91 ในหมวดนี้ เว้นแต่ข้อความจะ
แสดงให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน “เจ้าหนี้” หมายความ
ว่า เจ้าหนี้มีประกันหรือเจ้าหนี้ไม่มีประกัน 
“ลูกหนี้” หมายความว่า ลูกหนี้ที่เป็นบุคคล
ธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จด
ทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด หรือนิติบุคคลอ่ืน
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งประกอบธุรกิจที่
มีลักษณะเป็นวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาด
กลางและขนาดย่อมที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ 
ที่จดทะเบียนกับหน่วยงานอ่ืนของรัฐ “ค าร้อง
ขอ” หมายความว่า ค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้
ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน “ผู้ร้องขอ” 
หมายความว่า ผู้ยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้
ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน “แผน” 
หมายความว่า แผนฟื้นฟูกิจการ “ผู้ถือหุ้นของ
ลูกหนี้” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นของห้างหุ้นส่วน
สามัญไม่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน สามัญนิติ
บุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด หรือนิติ
บุคคลอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งเป็น
ลูกหนี้ และหมายความรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียใน

ก าหนดบทนิยามของของค าว่า “เจ้าหนี้” 
“ลูกหนี้” “ค าร้องขอ” “แผน” “ผู้ถือหุ้นของ
ลูกหนี้” “ผู้บริหารแผน” และ “ผู้บริหารของ
ลูกหนี้” 
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คณะบุคคลผู้เป็นลูกหนี้ด้วย “ผู้บริหารแผน” 
หมายความว่า ผู้จัดการกิจการและทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ตามแผน “ผู้บริหารของลูกหนี้” 
หมายความว่า หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ 
ผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจ ด าเนินกิจการของลูกหนี้
อยู่ในวันที่ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบ
ด้วยแผน 

มาตรา 90/92 เมื่อลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะ
ช าระหนี้ได้ และเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากการด าเนิน
กิจการ ซึ่งเป็นหนี้เจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคน
รวมกัน โดยลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องมี
จ านวนหนี้แน่นอน ไม่น้อยกว่าสองล้านบาท 
ลูกหนี้ที่เป็นคณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จด
ทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด หรือนิติบุคคลอ่ืนตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ต้องมีจ านวนหนี้แน่นอนไม่น้อยกว่า 
สามล้านบาท และลูกหนี้ที่เป็นบริษัทจ ากัดต้องมี
จ านวนหนี้แน่นอนไม่น้อยกว่าสามล้านบาทแต่ไม่
ถึงสิบล้านบาท ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงก าหนดช าระ
โดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม ถ้ามีเหตุอันสมควร
และมีช่องทางท่ีจะฟ้ืนฟู กิจการของลูกหนี้ บุคคล
ตามมาตรา 90/93 อาจยื่นค าร้องขอต่อศาลให้มี
การฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบ ด้วยแผนได้ 
ถ้ามีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้เกิดขึ้น ให้
สันนิษฐานว่าลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะช าระหนี้
ได ้ 
(1) ลูกหนี้มีทรัพย์สินไม่พอกับหนี้สิน  

ก าหนดหลักเกณฑ์ในการยื่นค าร้องขอให้มีการ
ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมว่าลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะช าระหนี้ได้ 
ซึ่งหนี้นั้นเป็นหนี้ที่เกิดจากการด าเนินกิจการ 
และเป็นเจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันมี
จ านวนที่แน่นอนไม่น้อยกว่าสามล้านบาท 
ยกเว้นลูกหนี้ที่เป็นบริษัทจ ากัด จะต้องมี
จ านวนหนี้แน่นอนไม่น้อยกว่าสามสานบาทแต่
ไม่ถึงสิบล้านบาท ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงก าหนด
ช าระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม หากมีเหตุ
อันสมควรและมีช่องทางท่ีจะสามารถฟ้ืนฟู
กิจการของลูกหนี้ บุคคลตามมาตรา 90/93 ซ่ึง
เป็นเจ้าหนี้ที่เกิดจากการด าเนินกิจการซึ่งอาจ
เป็นคนเดียวหรือหลายคนรวมกัน หรือลูกหนี้
ซึ่งมีลักษณะตามมาตรา 90/92 วรรคหนึ่งอาจ
ยื่นค าร้องขอต่อศาลในมีการฟื้นฟูกิจการและ
เห็นชอบกับแผนฟ้ืนฟูกิจการได้ และก าหนดบท
สันนิษฐานในเรื่องที่ว่าลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่
จะช าระหนี้ได ้อันได้แก่ 



 

 

40 

(2) ลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ภายในก าหนด และเม่ือ
ได้รับหนังสือทวงถามจากเจ้าหนี้ให้ช าระหนี้ แล้ว
ยังไม่ช าระหนี้ภายในเวลาสามสิบวัน 
(3) ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินที่จะพึงบังคับคดีได้ตาม
ค าพิพากษา หรือเจ้าหนี้ร้องขอบังคับคดี แก่
ลูกหนี้แล้ว ไม่มีทรัพย์สินพอช าระหนี้  
(4) ลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้เจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง 
และมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าลูกหนี้ผิดนัด 
หรืออาจจะผิดนัดช าระหนี้เจ้าหนี้รายอื่น ๆ  
(5) ลูกหนี้มีกระแสเงินสดไม่พอช าระหนี้  

(1) ลูกหนี้มีทรัพย์สินไม่พอกับหนี้สิน  
(2) ลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ภายในก าหนด และเม่ือ
ได้รับหนังสือทวงถามจากเจ้าหนี้ให้ช าระหนี้ 
แล้วยังไม่ช าระหนี้ภายในเวลาสามสิบวัน 
(3) ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินที่จะพึงบังคับคดีได้ตาม
ค าพิพากษา หรือเจ้าหนี้ร้องขอบังคับคดี แก่
ลูกหนี้แล้ว ไม่มีทรัพย์สินพอช าระหนี้  
(4) ลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้เจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง 
และมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าลูกหนี้ผิดนัด 
หรืออาจจะผิดนัดช าระหนี้เจ้าหนี้รายอื่น ๆ  
(5) ลูกหนี้มีกระแสเงินสดไม่พอช าระหนี้ 

มาตรา 90/93 บุคคลซึ่งมีสิทธิยื่นค าร้องขอต่อ
ศาลให้มีการฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน 
ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 
(1) เจ้าหนี้ในหนี้ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินกิจการ
ซึ่งอาจเป็นคนเดียวหรือหลายคนรวมกัน และ มี
จ านวนหนี้แน่นอนตามมาตรา 90/92 วรรคหนึ่ง  
(2) ลูกหนี้ซึ่งมีลักษณะตามมาตรา 90/92 วรรค
หนึ่ง 

ก าหนดบุคคลซึ่งมีสิทธิยื่นค าร้องขอต่อศาลให้มี
การฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน อัน
ได้แก่ 
(1) เจ้าหนี้ในหนี้ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินกิจการ
ซึ่งอาจเป็นคนเดียวหรือหลายคนรวมกัน และ 
มีจ านวนหนี้แน่นอนตามมาตรา 90/92 วรรค
หนึ่ง  
(2) ลูกหนี้ซึ่งมีลักษณะตามมาตรา 90/92 
วรรคหนึ่ง 
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มาตรา 90/94 บุคคลตามมาตรา 90/93 จะยื่น
ค าร้องขอให้มีการฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบ ด้วย
แผนของลูกหนี้ไม่ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้  
(1) ศาลได้มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด  
(2) ศาลหรือนายทะเบียนได้มีค าสั่งให้เลิกหรือ
เพิกถอนทะเบียนนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้ หรือ มี
การจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลนั้น หรือนิติบุคคลที่
เป็นลูกหนี้ต้องเลิกกันด้วยเหตุอ่ืน ทั้งนี ้ไม่ว่าการ
ช าระบัญชี ของนิติบุคคลดังกล่าวจะเสร็จแล้ว
หรือไม ่ 
(3) ศาลได้เคยมีค าสั่งยกค าร้องขอ ยกเลิกค าสั่ง
ให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน หรือยกเลิก 
การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ ตามความในหมวดนี้ 
ภายในระยะเวลาหกเดือนก่อนยื่นค าร้องขอ 

ก าหนดกรณีที่จะยื่นค าร้องขอต่อศาลให้มีค าสั่ง
ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนชองลูกหนี้
ไม่ได้ อันได้แก่ 
(1) ศาลได้มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้
เด็ดขาด  
(2) ศาลหรือนายทะเบียนได้มีค าสั่งให้เลิกหรือ
เพิกถอนทะเบียนนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้ หรือ มี
การจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลนั้น หรือนิติบุคคล
ที่เป็นลูกหนี้ต้องเลิกกันด้วยเหตุอื่น ทั้งนี ้ไม่ว่า
การช าระบัญชี ของนิติบุคคลดังกล่าว 
จะเสร็จแล้วหรือไม่ 
(3) ศาลได้เคยมีค าสั่งยกค าร้องขอ ยกเลิกค าสั่ง
ให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน หรือ
ยกเลิก การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ ตามความ
ในหมวดนี้ ภายในระยะเวลาหกเดือนก่อนยื่น
ค าร้องขอ 

มาตรา 90/95 ค าร้องขอของบุคคลตามมาตรา 
90/93 เพ่ือให้ศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ และ
เห็นชอบด้วยแผน จะต้องแสดงโดยชัดแจ้งถึง  
(1) การที่ลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะช าระหนี้ได้  
(2) รายชื่อและที่อยู่ของเจ้าหนี้คนเดียวหรือหลาย
คนที่ลูกหนี้เป็นหนี้ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินกิจการ 
และมีจ านวนหนี้แน่นอนตามมาตรา 90/92 วรรค
หนึ่ง รวมทั้งรายชื่อและที่อยู่ของเจ้าหนี้ทั้งหลาย  
(3) เหตุอันสมควรและช่องทางที่จะฟ้ืนฟูกิจการ 
ผู้ร้องขอจะต้องแนบแผน พร้อมหลักฐานแสดงว่า

ก าหนดความชัดแจ้งของค าร้องขอให้ศาลมี
ค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแฟน
ฟ้ืนฟูกิจการ โดยค าร้องขอนั้นจะต้องประกอบ
ไปด้วย  
(1) การที่ลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะช าระหนี้ได้  
(2) รายชื่อและที่อยู่ของเจ้าหนี้คนเดียวหรือ
หลายคนที่ลูกหนี้เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินกิจการ และมีจ านวนหนี้แน่นอนตาม
มาตรา 90/92 วรรคหนึ่ง รวมทั้งรายชื่อและที่
อยู่ของเจ้าหนี้ทั้งหลาย  
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เจ้าหนี้ได้ให้ความเห็นชอบในแผนไม่น้อยกว่า 
สองในสามของจ านวนหนี้ทั้งหมด 

(3) เหตุอันสมควรและช่องทางที่จะฟ้ืนฟูกิจการ 
ผู้ร้องขอจะต้องแนบแผน พร้อมหลักฐานแสดง
ว่าเจ้าหนี้ได้ให้ความเห็นชอบในแผนไม่น้อยกว่า 
สองในสามของจ านวนหนี้ทั้งหมด 

มาตรา 90/96 ในแผนให้มีรายการต่อไปนี้เป็น
อย่างน้อย  
(1) เหตุผลที่ท าให้มีการฟ้ืนฟูกิจการ  
(2) รายละเอียดแห่งสินทรัพย์ หนี้สิน และภาระ
ผูกพันต่างๆ ของลูกหนี้ในขณะที่ยื่นค าร้องขอ 
(3) หลักการและวิธีการฟ้ืนฟูกิจการ  
           (ก) ขั้นตอนของการฟ้ืนฟูกิจการ  
           (ข) การช าระหนี้ การยืดก าหนดเวลา

ช าระหนี้       การลดจ านวนหนี้ลง 
และการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ โดยสิทธิของ
เจ้าหนี้ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันต้องได้รับ
การปฏิบัติเท่าเทียมกัน เว้นแต่เจ้าหนี้
ผู้ได้รับการปฏิบัติ ที่เสียเปรียบใน
กลุ่มนั้นจะให้ความยินยอมเป็น
หนังสือ  

          (ค) การลดทุนและเพ่ิมทุน                         
          (ง) การก่อหนี้และระดมเงินทุน รวม

ตลอดถึงแหล่งของเงินทุนและ
เงื่อนไขแห่งหนี้สิน และเงินทุน
ดังกล่าว                    

          (จ) การจัดการและการหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของลูกหนี้  

ก าหนดรายการที่อย่างน้อยจะต้องมีในแผน
ฟ้ืนฟูกิจการ ได้แก่ 
(1) เหตุผลที่ท าให้มีการฟ้ืนฟูกิจการ  
(2) รายละเอียดแห่งสินทรัพย์ หนี้สิน และ
ภาระผูกพันต่างๆ ของลูกหนี้ในขณะที่ยื่นค า
ร้องขอ 
(3) หลักการและวิธีการฟ้ืนฟูกิจการ  
           (ก) ขั้นตอนของการฟ้ืนฟูกิจการ  
           (ข) การช าระหนี้ การยืดก าหนดเวลา

ช าระหนี้       การลดจ านวนหนี้ลง 
และการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ โดยสิทธิ
ของเจ้าหนี้ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
ต้องได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกัน 
เว้นแต่เจ้าหนี้ผู้ได้รับการปฏิบัติ ที่
เสียเปรียบในกลุ่มนั้นจะให้ความ
ยินยอมเป็นหนังสือ  

          (ค) การลดทุนและเพ่ิมทุน                         
          (ง) การก่อหนี้และระดมเงินทุน รวม

ตลอดถึงแหล่งของเงินทุนและ
เงื่อนไขแห่งหนี้สิน และเงินทุน
ดังกล่าว                    

          (จ) การจัดการและการหาประโยชน์
จากทรัพย์สินของลูกหนี้  
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          (ฉ) เงือ่นไขการจ่ายเงินปันผลและ
ประโยชน์อื่นใด  

(4) การไถ่ถอนหลักประกัน ในกรณีท่ีมีเจ้าหนี้มี
ประกันและความรับผิดของผู้ค้ าประกัน  
(5) แนวทางแก้ปัญหาในกรณีขาดสภาพคล่อง
ชั่วคราวระหว่างการปฏิบัติตามแผน  
(6) วิธีปฏิบัติในกรณีท่ีมีการโอนสิทธิเรียกร้อง
หรือโอนหนี้ (7) ชื่อ คุณสมบัติ หนังสือยินยอม
ของผู้บริหารแผน และค่าตอบแทน  
(8) การแต่งตั้งและการพ้นต าแหน่งของผู้บริหาร
แผน  
(9) ระยะเวลาด าเนินการตามแผนซึ่งไม่เกินสามปี  
(10) การไม่ยอมรับทรัพย์สินของลูกหนี้หรือสิทธิ
ตามสัญญา ในกรณีท่ีทรัพย์สินของลูกหนี้ หรือ
สิทธิตามสัญญามีภาระเกินควรกว่าประโยชน์ที่จะ
พึงได้ 

          (ฉ) เงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลและ
ประโยชน์อื่นใด  

(4) การไถ่ถอนหลักประกัน ในกรณีท่ีมีเจ้าหนี้มี
ประกันและความรับผิดของผู้ค้ าประกัน  
(5) แนวทางแก้ปัญหาในกรณีขาดสภาพคล่อง
ชั่วคราวระหว่างการปฏิบัติตามแผน  
(6) วิธีปฏิบัติในกรณีท่ีมีการโอนสิทธิเรียกร้อง
หรือโอนหนี้ (7) ชื่อ คุณสมบัติ หนังสือยินยอม
ของผู้บริหารแผน และค่าตอบแทน  
(8) การแต่งตั้งและการพ้นต าแหน่งของ
ผู้บริหารแผน  
(9) ระยะเวลาด าเนินการตามแผนซึ่งไม่เกินสาม
ปี  
(10) การไม่ยอมรับทรัพย์สินของลูกหนี้หรือ
สิทธิตามสัญญา ในกรณีท่ีทรัพย์สินของลูกหนี้ 
หรือสิทธิตามสัญญามีภาระเกินควรกว่า
ประโยชน์ที่จะพึงได้ 

มาตรา 90/97 ในการร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ ผู้ร้อง
ขอต้องช าระค่าข้ึนศาลหนึ่งพันบาท และ ต้อง
วางเงินประกันค่าใช้จ่ายที่ผู้ร้องขอต้องรับผิดชอบ
ในการขอฟ้ืนฟูกิจการไว้ต่อศาลเป็นจ านวนหนึ่ง
หมื่นบาท ในขณะยื่นค าร้องขอหรือตามจ านวนที่
ศาลจะเห็นสมควรก็ได้ ในกรณีท่ีผู้ร้องขอไม่ยอม
วางเงินประกันตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ร้องขอทิ้ง
ค าร้องขอให้ศาล จ าหน่ายคดีออกจากสารบบ
ความ 

ก าหนดให้ผู้ยื่นค าร้องขอต่อศาลให้มีแผนฟ้ืนฟู
กิจการและเห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟูกิจการต้อง
วางเงินประกันค่าใช้จ่ายไว้ต่อศาลเป็นจ านวน
หนึ่งหมื่นบาท โดยที่ผู้ร้องขอต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบ 
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มาตรา 90/98 ผู้ร้องขอจะถอนค าร้องขอไม่ได้ 
เว้นแต่ศาลจะอนุญาต แต่ถ้าศาลได้มีค าสั่ง ให้
ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนแล้ว ศาลจะ
อนุญาตให้ถอนค าร้องขอไม่ได้ ในกรณีที่ผู้ร้องขอ
ทิ้งค าร้องขอ หรือขาดนัดพิจารณา หรือศาล
อนุญาตให้ถอนค าร้องขอ ก่อนที่ศาล จะสั่ง
จ าหน่ายคด ีให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันที่
แพร่หลายหนึ่งฉบับ เพ่ือให้เจ้าหนี้ทั้งหลายและ
ลูกหนี้ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

ก าหนดเกี่ยวกับการถอนค าร้องขอให้ศาลมี
ค าสั่งฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟู
กิจการที่ผู้ร้องขอถอนค าร้องขอไม่ได้ เว้นแต่
ศาลจะอนุญาต แต่ถ้าศาลได้มีค าสั่งให้ฟ้ืนฟู
กิจการและเห็นชอบด้วยแผนแล้ว ศาลจะ
อนุญาตให้ถอนค าร้องขอไม่ได้  

มาตรา 90/99 เมื่อศาลสั่งรับค าร้องขอแล้ว ให้
ด าเนินการไต่สวนเป็นการด่วนและให้ศาล
ประกาศ ค าสั่งรับค าร้องขอและวันเวลานัดไต่
สวนในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายหนึ่งฉบับ
ล่วงหน้าก่อนวันนัดไต่สวน ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
กับให้ส่งส าเนาค าร้องขอและแจ้งวันเวลานัดไต่
สวนแก่ลูกหนี้ เจ้าหนี้ทั้งหลาย และเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ และแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทหรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
นายทะเบียนจะได้จดแจ้งค าสั่งศาลไว้ในทะเบียน
ด้วย ทั้งนี ้ให้ส่งก่อนวันนัดไต่สวนไม่น้อยกว่าเจ็ด
วัน ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้อาจยื่นค าคัดค้านก่อนวัน
นัดไต่สวนนัดแรกไม่น้อยกว่าสามวัน 

ก าหนดให้เพ่ือศาลสั่งรับค าขอให้ศาลมีค าสั่ง
ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ
แล้ว ให้ด าเนินการไต่สวนค าร้องขอดังกล่าว
เป็นการด่วน และให้ศาลประกาศค าสั่งรับค า
รอ้งขอและวันเวลานัดไต่สวนในหนังสือพิมพ์
รายวันที่แพร่หลายหนึ่งฉบับล่วงหน้าก่อนวัน
นัดไต่สวนไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน กับให้ส่งส าเนา
ค าร้องขอและแจ้งวันเวลานัดไต่สวนแก่ลูกหนี้
และเจ้าหนี้ทังหลาย และเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ และแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
หรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนาย
ทะเบียนจะได้จดแจ้งค าสั่งศาลไในทะเบียนด้วย 
และให้ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้อาจยื่นค าคัดค้านก่อน
วันนัดไต่สวนไม่น้อยกว่าสามวัน  
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มาตรา 90/100 ในการไต่สวนค าร้องขอ ศาล
ต้องไต่สวนเอาความจริงตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 
90/92 และมาตรา 90/95 และแผนเข้า
หลักเกณฑ์ตามที่ศาลสามารถให้ความเห็นชอบได้
ตามมาตรา 90/101 ถ้าได้ความจริงและมีเหตุอัน
สมควรที่จะฟ้ืนฟูกิจการและแผนเข้าหลักเกณฑ์
ดังกล่าว ทั้งผู้ร้องขอยื่นค าร้องขอ โดยสุจริต ให้
ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน 
มิฉะนั้นให้มีค าสั่งยกค าร้องขอ ในกรณีที่ไม่มีผู้
คัดค้านค าร้องขอ ถ้าศาลเห็นสมควรจะงดการไต่
สวนและมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ และเห็นชอบด้วย
แผนก็ได้ 

ก าหนดให้ในการไต่สวนค าร้องขอของศาลที่จะ
ขอให้ศาลมีค าสั่งฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วย
แผนฟื้นฟูกิจการ หากได้ความจริงตามที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา 90/92  และมาตรา 90/95 และมี
เหตุอันสมควรที่จะฟ้ืนฟูกิจการ และแผนเข้า
หลักเกณฑ์ตามที่ศาลสามารถให้ความเห็นชอบ
ได้ตามมาตรา 90/101 อีกท้ังผู้ร้องขอยื่นค า
ร้องขอโดยสุจริตให้ศาลต้องท าค าสั่งให้ฟ้ืนฟู
กิจการและเห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
มิฉะนั้นให้มีค าสั่งยกค าร้องขอ 

มาตรา 90/101 การให้ความเห็นชอบด้วยแผน
ของศาล ต้องมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
(1) แผนมีรายการครบถ้วนตามมาตรา 90/96  
(2) แผนได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้จ านวนไม่
น้อยกว่าสองในสามของจ านวนหนี้ทั้งหมด  
(3) ข้อเสนอในการช าระหนี้ตามแผนนั้นเป็นไป
ตามล าดับที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าด้วยการแบ่ง
ทรัพย์สิน ในคดีล้มละลาย เว้นแต่เจ้าหนี้ผู้
เสียเปรียบจะให้ความยินยอมเป็นหนังสือกับ
ข้อเสนอช าระหนี้ในล าดับ ซึ่งแตกต่างออกไป 
(4) เมื่อการด าเนินการตามแผนส าเร็จจะท าให้
เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้ไม่น้อยกว่ากรณีที่ศาลมี ค า
พิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย และ  
(5) เจ้าหนี้ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันต้องได้รับการ
ปฏิบัติเท่าเทียมกัน เว้นแต่เจ้าหนี้ผู้ได้รับการ

ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบกับ
แผนฟื้นฟูกิจการของศาล โดยให้มีหลักเกณฑ์
ต่อไปนี้ 
(1) แผนมีรายการครบถ้วนตามมาตรา 90/96  
(2) แผนได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้จ านวน
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนหนี้ทั้งหมด  
(3) ข้อเสนอในการช าระหนี้ตามแผนนั้นเป็นไป
ตามล าดับที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าด้วยการแบ่ง
ทรัพย์สิน ในคดีล้มละลาย เว้นแต่เจ้าหนี้ผู้
เสียเปรียบจะให้ความยินยอมเป็นหนังสือกับ
ข้อเสนอช าระหนี้ในล าดับ ซึ่งแตกต่างออกไป 
(4) เมื่อการด าเนินการตามแผนส าเร็จจะท าให้
เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้ไม่น้อยกว่ากรณีที่ศาลมี 
ค าพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย และ  
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ปฏิบัติ ที่เสียเปรียบในกลุ่มนั้นจะให้ความยินยอม
เป็นหนังสือ ในกรณีท่ีแผนมีรายการไม่ครบถ้วน
ตามมาตรา 90/96 ให้ศาลสอบถามผู้ร้องขอ ถ้า
ศาลเห็นว่า รายการในแผนที่ขาดไปนั้นไม่ใช่
สาระส าคัญในการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ ให้ถือ
ว่าแผนมีรายการครบถ้วน ตามมาตรา 90/96 

(5) เจ้าหนี้ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันต้องได้รับการ
ปฏิบัติเท่าเทียมกัน เว้นแต่เจ้าหนี้ผู้ได้รับการ
ปฏิบัติ ที่เสียเปรียบในกลุ่มนั้นจะให้ความ
ยินยอมเป็นหนังสือ ในกรณีท่ีแผนมีรายการไม่
ครบถ้วนตามมาตรา 90/96 ให้ศาลสอบถามผู้
ร้องขอ ถ้าศาลเห็นว่า รายการในแผนที่ขาดไป
นั้นไม่ใช่สาระส าคัญในการฟ้ืนฟูกิจการของ
ลูกหนี้ ให้ถือว่าแผนมีรายการครบถ้วน ตาม
มาตรา 90/96 

มาตรา 90/102 ในกรณีท่ีศาลมีค าสั่งยกค าร้อง
ขอ ให้ศาลประกาศค าสั่งดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ 
รายวันที่แพร่หลายหนึ่งฉบับ กับให้ศาลแจ้งค าสั่ง
ดังกล่าวไปยังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และนาย
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือนายทะเบียนนิติ
บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยด่วน เพ่ือนายทะเบียนจะได้
จดแจ้งค าสั่งศาลไว้ ในทะเบียนด้วย 

ก าหนดให้ในกรณีท่ีศาลมีค าสั่งยกเลิกค าร้องขอ
ที่ให้ศาลมีค าสั่งฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วย
แผนฟื้นฟูกิจการ ให้ศาลประกาศค าสั่งดังกล่าว
ในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายหนึ่งฉบับ 
กับให้ศาลแจ้งค าสั่งดังกล่าวไปยังเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์และนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
หรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยด่วน
เพ่ือนายทะเบียนจะได้จดแจ้งค าสั่งศาลไว้ใน
ทะเบียน 

มาตรา 90/103 ให้น าบทบัญญัติมาตรา 90/11 
มาใช้บังคับกับการไต่สวนค าร้องขอของศาล โดย
อนุโลม 

ก าหนดให้การไต่สวนค าร้องขอตามมาตรา 
90/11 ซึ่งเป็นกระบวนพิจารณาเก่ียวกับการ
ฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ตามหมวด 3/1 มาใช้
บังคับกับการไต่สวนค าร้องขอที่ให้ศาลมีค าสั่ง
ให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟูของ
ศาลโดยอนุโลม 
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มาตรา 90/104 นับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งรับค าร้อง
ขอไว้เพื่อพิจารณาจนถึงวันครบก าหนดระยะเวลา 
ด าเนินการตามแผน หรือวันที่ด าเนินการเป็น
ผลส าเร็จตามแผนหรือวันที่ศาลมีค าสั่งยกค าร้อง
ขอ หรือจ าหน่ายคดี หรือยกเลิกค าสั่งให้ฟ้ืนฟู
กิจการและเห็นชอบด้วยแผน หรือยกเลิกการ
ฟ้ืนฟูกิจการ ตามความในหมวดนี้  
(1) ห้ามมิให้ฟ้องหรือร้องขอให้ศาลพิพากษาหรือ
สั่งให้เลิกนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้ ถ้ามีการฟ้อง หรือ
ร้องขอคดีดังกล่าวไว้ก่อนแล้ว ให้ศาลงดการ
พิจารณาคดีนั้นไว้ 
(2) ห้ามมิให้นายทะเบียนมีค าสั่งให้เลิกหรือจด
ทะเบียนเลิกนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้ และห้ามมิให ้
นิติบคคลนั้นเลิกกันโดยประการอื่น 
(3) ห้ามมิให้ฟ้องลูกหนี้เป็นคดีแพ่งเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินของลูกหนี้หรือเสนอข้อพิพาทที่ลูกหนี้ 
อาจต้องรับผิดหรือได้รับความเสียหายให้
อนุญาโตตุลาการชี้ขาด ถ้ามูลแห่งหนี้นั้นเกิดข้ึน
ก่อนวันที่ศาลมีค าสั่ง ให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบ
ด้วยแผน และห้ามมิให้ฟ้องลูกหนี้เป็นคดี
ล้มละลาย ในกรณีที่มีการฟ้องคดี หรือเสนอข้อ
พิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดไว้ก่อนแล้ว ให้งด
การพิจารณาไว้ เว้นแต่ศาลที่รับค าร้องขอ จะมี
ค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน  
(4) ห้ามมิให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาบังคับคดีแก่
ทรัพย์สินของลูกหนี้ ถ้ามูลแห่งหนี้ตามค า
พิพากษานั้น เกิดข้ึนก่อนวันที่ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟู
กิจการและเห็นชอบด้วยแผน ในกรณีที่ได้

ก าหนดข้อห้ามต่างๆอันเป็นการจ ากัดสิทธิของ
ลูกหนี้ เจ้าหนี้และผู้ที่เก่ียวข้อง นับแต่วันที่ศาล
มีค าสั่งรับค าร้องขอที่ให้ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟู
กิจการและเห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟูกิจการไว้
เพ่ือพิจารณาจนถึงวันครบก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการตามแผนหรือวันที่ด าเนินการเป็น
ผลส าเร็จตามแผน หรือวันที่ศาลมีค าสั่งยกเลิก
ค าร้องขอ หรือจ าหน่ายคดี หรือยกเลิกค าร้อง
ขอ หรือจ าหน่ายคดี หรือยกเลิกค าสั่งฟ้ืนฟู
กิจการและเห็นชอบด้วยแผน หรือยกเลิกการ
ฟ้ืนฟูกิจการ 
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ด าเนินการบังคับคดีไว้ก่อนแล้ว ให้ศาลงดการ
บังคับคดีนั้นไว้ เว้นแต่ศาลที่รับค าร้องขอจะมี
ค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน หรือการบังคับคดีได้ส าเร็จ 
บริบูรณ์แล้วก่อนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะทราบ
ว่าได้มีการยื่นค าร้องขอ หรือการบังคับคดีตามค า
พิพากษา ให้ลูกหนี้ส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งเสร็จ
ก่อนวันดังกล่าวนั้น ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ยึดหรือ
อายัดไว้เป็นของเสียง่าย หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะ
เป็นการเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายจะ
เกินส่วนแห่งค่าของทรัพย์สินนั้น ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีขายได้โดยวิธีขายทอดตลาด หรือวิธีอ่ืน
ที่สมควร แล้วให้กักเงินไว้ ถ้าศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟู
กิจการและเห็นชอบด้วยแผน ก็ให้เจ้าพนักงาน 
บังคับคดีมอบเงินนั้นแก่ผู้บริหารแผนน าไปใช้จ่าย
ได ้ถ้าศาลมีค าสั่งยกค าร้องขอ หรือจ าหน่ายคด ี
หรือยกเลิก ค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบ
ด้วยแผน หรือยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ ก็ให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีจ่ายเงิน ให้แก่เจ้าหนี้ตามค า
พิพากษา  
(5) ห้ามมิให้เจ้าหนี้มีประกันบังคับช าระหนี้เอา
แก่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน เว้นแต่จะได้รับ 
อนุญาตจากศาลที่รับค าร้องขอ  
(6) ห้ามมิให้เจ้าหนี้ซึ่งบังคบชั   าระหนี้ได้เองตาม
กฎหมายยึดทรัพย์สินหรือขายทรัพย์สินของ
ลูกหนี้  
(7) ห้ามมิให้เจ้าของทรัพย์สินที่เป็นสาระส าคัญใน
การด าเนินกิจการของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 
สัญญาซื้อขายหรือสัญญาอ่ืนที่มีเง่ือนไขหรือเงื่อน
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เวลาในการโอนกรรมสิทธิ์ หรือสัญญาเช่าที่ยังไม่
สิ้น ก าหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ติดตามและเอา
คืนซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวที่อยู่ในความครอบครอง
ของลูกหนี้ หรือของบุคคลอ่ืนที่อาศัยสิทธิของ
ลูกหนี้ รวมตลอดจนฟ้องร้องบังคับคดีเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินและหนี้ซึ่งเกิดขึ้น จากสัญญาดังกล่าว 
ถ้ามีการฟ้องคดีดังกล่าวไว้ก่อนแล้ว ให้ศาลงด
การพิจารณาคดีนั้นไว้ เว้นแต่ศาล ที่รับค าร้องขอ
จะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน หรือหลังจากวันที่ศาลมี
ค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน ลูกหนี้
หรือผู้บริหารแผน แล้วแต่กรณี ผิดนัดไม่ช าระค่า
เช่าซื้อ ราคา ค่าตอบแทนการใช้ทรัพย์ หรือค่า
เช่า ตามสัญญา สองคราวติดต่อกัน หรือกระท า
ผิดสัญญาในข้อที่เป็นสาระส าคัญ  
(8) ห้ามมิให้ลูกหนี้จ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า 
ช าระหนี้ ก่อหนี้ หรือกระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิด 
ภาระในทรัพย์สิน นอกจากเป็นการกระท าท่ี
จ าเป็นเพื่อให้การด าเนินการค้าตามปกติของ
ลูกหนี้สามารถ ด าเนินต่อไปได้ เว้นแต่ศาลที่
รับค าร้องขอจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน  
(9) ค าสั่งตามวิธีการชั่วคราวของศาลที่ให้ยึด 
อายัด ห้ามจ าหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินของลูกหนี้ 
หรือให้พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ชั่วคราว ซึ่งมีอยู่
ก่อนวันที่ศาลมีค าสั่งรับค าร้องขอไว้เพื่อพิจารณา
นั้น ให้ศาลที่รับค าร้องขอมีอ านาจสั่งให้ระงับผล
บังคับไว้ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามท่ี เห็นสมควรก็ได้ แต่ถ้าต่อมาศาล
นั้นมีค าสั่งยกค าร้องขอ หรือจ าหน่ายคดี หรือ
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ยกเลิกค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ และเห็นชอบด้วย
แผน หรือยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ ก็ให้มีค าสั่ง
เกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวหรือค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ 
ของลูกหนี้ชั่วคราวดังกล่าวตามที่เห็นสมควร
ต่อไป  
(10) ห้ามมิให้ผู้ประกอบการสาธารณูปโภค เช่น 
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ งดให้บริการแก่ลูกหนี้ 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลที่รับค าร้องขอ 
หรือหลังจากวันที่ศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและ
เห็นชอบด้วยแผน ลูกหนี้หรือผู้บริหารแผน 
แล้วแต่กรณี ไม่ช าระค่าบริการที่เกิดข้ึนหลังจาก
วันที่ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ และเห็นชอบด้วย
แผนสองคราวติดต่อกัน แต่ไม่ห้ามผู้ประกอบการ
สาธารณูปโภคท่ีจะมีค าร้องให้ศาล ที่รับค าร้องขอ
มีค าสั่งเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องตามที่ศาล
เห็นสมควร ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลหรือ
ค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ขัดหรือแย้งกับ
บทบัญญัต ิในอนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดของ
วรรคหนึ่งไม่มีผลผูกพันลูกหนี้ การออกค าสั่งของ
นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท นายทะเบียนนิติ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีอ านาจหน้าที่ เกี่ยวกับ
นิติบุคคลซึ่งเป็นลูกหนี้ การท านิติกรรมหรือการ
ช าระหนี้ใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติใน
อนุมาตราหนึ่ง อนุมาตราใดของวรรคหนึ่ง การ
นั้นเป็นโมฆะ 
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มาตรา 90/105 ให้น าบทบัญญัติมาตรา 90/13 
มาตรา 90/14 และมาตรา 90/15 มาใช้บังคับกับ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อจ ากัดสิทธิ
ของเจ้าหนี้ การด าเนินการที่ถือเป็นการให้ ความ
คุ้มครองแก่เจ้าหนี้มีประกัน อายุความและ
ระยะเวลาเกี่ยวกับการด าเนินกระบวนพิจารณา
และการบังคับคดี และระยะเวลาเกี่ยวกับการ
เสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการโดยอนุโลม 

ก าหนดให้น าบทบัญญัติมาตรา 90/13, มาตรา 
90/14 และมาตรา 90/15 ซึ่งเป็นกระบวน
พิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการเก่ียวกับการ
ฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ตามหมวด 3/1 มาใช้
บังคับกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
ข้อจ ากัดสิทธิของเจ้าหนี้ การด าเนินการที่ถือ
เป็นการให้ความคุ้มครองแก่เจ้าหนีที่มีประกัน 
อายุความและระยะเวลาเกี่ยวกับการด าเนิน
กระบวนพิจารณาและการบังคับคดี และ
ระยะเวลาเกี่ยวกับการเสนอข้อพิพาทต่อ
อนุญาโตตุลาการโดยอนุโลม 

มาตรา 90/106 เมื่อศาลได้มีค าสั่งให้ฟ้ืนฟู
กิจการและเห็นชอบด้วยแผนให้ศาลประกาศ
ค าสั่ง ให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนใน
หนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายหนึ่งฉบับ และ
แจ้งค าสั่งดังกล่าว ไปยังนายทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทหรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องโดย
ด่วน เพ่ือนายทะเบียนจะได้ จดแจ้งค าสั่งศาลไว้
ในทะเบียนด้วย กับให้แจ้งค าสั่งดังกล่าวแก่เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพ่ือน าค าสั่งดังกล่าว ไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ก าหนดกระบวนการภายหลังเมื่อศาลได้มีค าสั่ง
ให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟู
กิจการ เพ่ือเป็นการเผยแพร่ค าสั่งดังกล่าว ให้
ศาลประกาศค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบ
ด้วยแผนในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลาย
หนึ่งฉบับและแจ้งค าสั่งดังกล่าวไปยังนาย
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือนายทะเบียนนิติ
บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยด่วนเพ่ือนายทะเบียนจะ
ได้จดแจ้งค าสั่งศาลไว้ในทะเบียนด้วย กับให้
แจ้งค าสั่งดังกล่าวแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เพ่ือน าค าสั่งดังกล่าวไปประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 



 

 

52 

มาตรา 90/107 แผนซึ่งศาลมีค าสั่งเห็นชอบแล้ว 
ผูกมัดเจ้าหนี้ที่ได้เข้าร่วมประชุมในการลงมติ 
เห็นชอบด้วยแผนหรือได้รับแจ้งให้เข้าร่วมประชุม
ในการลงมติดังกล่าว มิใหน้ ามาตรา 1055 (1) (2) 
และ (4) มาตรา 1056 มาตรา 1057 (1) และ (2) 
มาตรา 1117 มาตรา 1119 มาตรา 1145 มาตรา 
1220 ถึงมาตรา 1228 และมาตรา 1238 ถึง
มาตรา 1243 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาใช้บังคับแก่แผนตามมาตรานี้ ค าสั่ง
ของศาลที่ให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนไม่
มีผลเปลี่ยนแปลงความรับผิดของบุคคล ซึ่งเป็น
หุ้นส่วนกับลูกหนี้หรือผู้รับผิดร่วมกับลูกหนี้ หรือ
ผู้ค้่าประกันหรืออยู่ในลักษณะอย่างผู้ค้่าประกัน 
ของลูกหนี้ ในหนี้ที่มีอยู่ก่อนวันที่ศาลมีค าสั่ง
ดังกล่าว และไม่มผีลให้บุคคลเช่นว่านั้นต้องรับผิด
ในหนี้ที่ก่อขึ้น ตามแผนตั้งแต่วันดังกล่าว เว้นแต่
บุคคลเช่นว่านั้นจะยินยอมเป็นหนังสือด้วย 

ก าหนดให้แผนฟ้ืนฟูกิจการซึ่งศาลมีค าสั่ง
เห็นชอบแล้วผูกมัดเจ้าหนี้ที่ได้เข้าร่วมประชุม
ในการลงมติเห็นชอบด้วยแผนหรือได้รับแจ้งให้
เข้าร่วมประชุมในการลงมติดังกล่าว และให้มิ
ให้น ามาตรา 1055(1)(2)และ (4) มาตรา 1056 
มาตรา1057 (1) แล (2) มาตรา 1117 มาตรา 
1119 มาตรา 1145 มาตรา 1220 ถึงมาตรา 
1228 และมาตรา 1238ถึงมาตรา 1243 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ
แก่แผนตามมาตรานี้ รวมทั้งค าสั่งของศาลที่ให้
ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ
ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงความรับผิดของบุคคลซึ่ง
เป็นหุ้นส่วนกับลูกหนี้หรือผู้รับผิดร่วมกับลูกหนี้ 
หรือผู้่ค้ าประกัน หรืออยู่ในลักษณะอย่างผู้ค้ า
ประกันของลูกหนี้ ในหนี้ที่มีอยู่ก่อนวันที่ศาลมี
ค าสั่งดังกล่าวและไม่มีผลให้บุคคลเหล่านี้ต้อง
รับผิดในหนี้ที่มีอยู่่ก่อนวันที่ศาลมีค าสั่งดังกล่าว
และไม่มีผลให้บุคคลเหล่านี้ต้องรับผิดในหนีที่
ก่อขึ้นตามแผนตั้งแต่วันดังกล่าว เว้นแต่บุคคล
เหล่านี้จะยินยอมเป็นหนังสือด้วย 
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มาตรา 90/108 ในระหว่างการด าเนินการตาม
แผน หากมีเจ้าหนี้ยื่นค าร้องต่อศาลเกี่ยวกับ มูล
หนี้ที่ได้เกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟู
กิจการและเห็นชอบด้วยแผนว่าลูกหนี้ไม่แสดง
รายละเอียด แห่งหนี้สินของตน หรือแสดงจ านวน
หนี้ที่ค้างช าระของเจ้าหนี้ทั้งหลายไม่ถูกต้อง ให้
ศาลนัดพิจารณาเป็นการด่วน กับให้ส่งส าเนาค า
ร้องแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าหนี้ทั้งหลาย 
ผู้บริหารแผน และลูกหนี้ หากศาลไต่สวนแล้วได้
ความจริงตามที่เจ้าหนี้ร้องขอตามวรรคหนึ่ง ให้
ศาลสอบถามผู้บริหารแผน และลูกหนี้ถึงเหตุ
ดังกล่าว ถ้าศาลเห็นว่าหนี้ที่มิได้แสดงหรือที่ได้
แสดงไว้ในรายละเอียดแห่งหนี้สินนั้นเป็น 
ข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลงเล็กน้อย ก็ให้ศาลมี
ค าสั่งให้ผู้บริหารแผนหรือลูกหนี้แก้ไขแผนส าหรับ
หนี้ที่ ขาดหายไปหรือแก้ไขข้อผิดพลาดเช่นว่านั้น
ให้ถูกต้อง และให้ถือว่าแผนยังมีผลผูกพันเจ้าหนี้
ทั้งหลายต่อไป ถ้าศาลเห็นว่าหนี้ที่มิได้แสดงหรือ
ที่ได้แสดงไว้ในรายละเอียดแห่งหนี้สินนั้นเป็น
ข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลง ในสาระส าคัญ ก็ให้
ศาลมีค าส่งยกเลิกค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและ
เห็นชอบด้วยแผน 

ก าหนดให้ในระหว่างการด าเนินการตามแผน
ฟ้ืนฟ ูหากมีเจ้าหนี้ยื่นค าร้องต่อศาลเกี่ยวกับมูล
หนี้ที่ได้เกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟู
กิจการและเห็นชอบด้วยแผนว่าลูกหนี้ไม่แสดง
รายละเอียดแห่งหนี้สินของตน หรือแสดง
จ านวนหนี้ที่ค้างช าระของเจ้าหนี้ทั้งหลายไม่
ถูกต้อง ให้ศาลนัดพิจารณาเป็นการด่วน กับให้
ส่งส าเนาค าร้องแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
เจ้าหนี้ทั้งหลาย ผู้บริหารแผน และลูกหนี้ และ
เมือ่ไต่สวนแล้ว ถ้าศาลเห็นว่าหนี้ที่มิได้แสดง
หรือที่ได้แสดงไว้ในรายละเอียดแห่งหนี้สิน
ดังกล่าวเป็นข้อผิดพลาดหรือข้อหลงผิด
เล็กน้อย ก็ให้ศาลมีค าสั่งให้ผู้บริหารแผนหรือ
ลูกหนี้แก้ไขแผนส าหรับหนี้ที่ขาดหายไปหรือ
แก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้ถูกต้อง และให้
ถือว่่าแผนยังมีผลผูกพันเจ้าหนี้ทั้งหลายต่อไป 
แต่ถ้าศาลเห็นว่าหนี้ที่มิได้แสดงหรือที่ได้แสดง
ไว้ในรายละเอียดแห่งหนี้สินนั้นเป็นข้อผิดพลาด
หรือขอ้หลงผิดในสาระส าคัญ ก็ให้ศาลมีค าสั่ง
ยกเลิกแผนฟื้นฟูกิจการ 

มาตรา 90/109 ในกรณีท่ีศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟู
กิจการและเห็นชอบด้วยแผนให้อ านาจหน้าที่ ใน
การจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ และ
บรรดาสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ 

ก าหนดให้อ านาจหน้าที่ในการจัดการกิจการ
และทรัพย์สินของลูกหนี้และบรรดาสิทธิตาม
กฎหมายของผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ เว้นแต่สิทธิที่
จะได้รับเงินปันผล ตกแก่่บริหารแผน ภายหลัง
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เว้นแต่สิทธิ ที่จะได้รับเงินปันผล ตกแก่ผู้บริหาร
แผน 

ที่ศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วย
แผนฟื้นฟูกิจการ 

มาตรา 90/110 ผู้บริหารแผนอาจร้องขอให้ศาล
มีค าสั่งอนุญาตให้ท าข้อบังคับของลูกหนี้ขึ้นใหม่ 
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับหรือข้อความใน
หนังสือบริคณห์สนธิของลูกหนี้ตามแนวทางที่
ก าหนดในแผน เมื่อศาลมีค าสั่งอนุญาตตามวรรค
หนึ่ง ให้น าบทบัญญัติมาตรา 90/106 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม  
มาตรา 90/111 ผู้บริหารแผนพ้นจากต าแหน่งใน
กรณีดังต่อไปนี้  
(1) ตาย  
(2) นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้บริหารแผนเลิกกัน  
(3) ศาลอนุญาตให้ลาออก  
(4) ถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือให้เป็นคนไร้
ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ  
(5) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้น
แต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ 
(6) พ้นจากต าแหน่งตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ใน
แผน  
(7) เมื่อระยะเวลาด าเนินการตามแผนสิ้นสุดลง 
หรือเมื่อได้ด าเนินการเป็นผลส าเร็จตามแผน  
(8) ศาลมีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา 
90/113 

ก าหนดให้อ านาจผู้บริหารแผนในการร้องขอให้
ศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ท าข้อบังคับของลูกหนี้
ขึ้นใหม ่หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับหรือ
ข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิของลูกหนี้ให้
เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดในแผนฟ้ืนฟู
กิจการ 
 
ก าหนดการพ้นจากต าแหน่งของผู้บริหารแผน 
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มาตรา 90/112 ให้ผู้บริหารแผนจัดท ารายงาน
การปฏิบัติงานตามแผนเสนอต่อเจ้าพนักงาน 
พิทักษ์ทรัพย์ทุกรอบสามเดือนตามรูปแบบที่เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก าหนด 

ก าหนดหน้าที่ของผู้บริหารแผนที่ต้องจัดท า
รายงานการปฏิบัติงานตามแผนเสนอต่อเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทุกรอบสามเดือนตาม
รูปแบบที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก าหนด  

มาตรา 90/113 ในกรณีท่ีผู้บริหารแผนไม่
ด าเนินการตามแผน หรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต 
หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ 
หรือมีเหตุอ่ืนที่ไม่สมควรเป็นผู้บริหารแผนต่อไป 
เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานต่อศาล 
หรือเจ้าหน้่ ผู้บริหารของลูกหนี้ หรือลูกหนี้มีค า
ร้องต่อศาล ศาลจะมีค าสั่งให้ผู้บริหารแผนพ้น
จากต าแหน่งหรือมีค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ี
เห็นสมควรก็ได้ 

ก าหนดให้อ านาจแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์รายงาน
ต่อศาล หรือแก่เจ้าหนี้ผู้บริหารของลูกหนี้ หรือ
ลูกหนี้ในการมีค าร้องต่อศาล หากปรากฎว่า
ผู้บริหารแผนไม่ด าเนินการตามแผน หรือ
ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต หรือก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือมีเหตุอ่ืนที่ไม่
สมควรเป็นผู้บริหารแผนต่อไป โดยศาลจะมี
ค าสั่งให้ผู้บริหารแผนพ้นจากต าแหน่งหรือมี
ค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควรก็ได้  

มาตรา 90/114 เมื่อผู้บริหารแผนพ้นจาก
ต าแหน่งและยังมีกิจการตามแผนที่จะต้องด าเนิน
ต่อไป หากเจ้าหนี้หรือลูกหนี้เสนอชื่อผู้บริหาร
แผนคนใหม่ต่อศาล และไม่มีผู้คัดค้าน ก็ให้ศาลมี
ค าสั่งตั้งผู้นั้น เป็นผู้บริหารแผน กรณีท่ีมีการ
คัดค้านชื่อผู้บริหารแผน ให้ศาลมีค าสั่งให้เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้ โดยเร็ว
ที่สุดเพื่อลงมติเลือกผู้บริหารแผนคนใหม่ โดยมติ
ของที่ประชุมเจ้าหนี้ต้องไม่น้อยกว่าสองในสาม 
ของจ านวนหนี้ทั้งหมดของเจ้าหนี้ซึ่งได้เข้าประชุม
ด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 
ในที่ประชุมเจ้าหนี้และได้ออกเสียงลงคะแนนใน
มตินั้นและให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เสนอชื่อผู้
นั้นต่อศาล เพ่ือให้ศาลมีค าสั่งตั้งผู้นั้นเป็น

ก าหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้บริหารแผนคนใหม่ 
แทนผู้บริหารแผนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง
และยังมีกิจการตามแผนที่จะต้องด าเนินต่อไป 
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ผู้บริหารแผน เมื่อได้มีการประชุมเจ้าหนี้ตาม
วรรคสองแล้ว แต่ที่ประชุมเจ้าหนี้ไม่อาจลงมติ
เลือกผู้บริหารแผน คนใหม่ได้ ให้เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์รายงานต่อศาล ในกรณีเช่นนี้ให้ศาล
นัดพิจารณารายงานของ เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์เป็นการด่วน และต้องให้เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์มีเวลาส่งแจ้งความให้ลูกหนี้และ
เจ้าหนี้ทั้งหลายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน 
เมื่อศาลได้พิจารณาพยานหลักฐานในส านวนและ 
ฟังค าชี้แจงของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าหนี้ 
และลูกหนี้แล้ว ศาลจะมีค าสั่งตั้งบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง เป็นผู้บริหารแผน หรือมีค าสั่งให้ยกเลิก
ค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน หรือมี
ค าสั่งอย่างใด อย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
ให้น าบทบัญญัติมาตรา 90/106 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

มาตรา 90/115 ในกรณีท่ีมีเหตุท าให้ผู้บริหาร
แผนท าหน้าที่ไม่ได้เป็นการชั่วคราวหรือใน
ระหว่างที่ ผู้บริหารแผนพ้นจากต าแหน่งและศาล
ยังมิได้มีค าสั่งตั้งผู้บริหารแผนคนใหม่ ให้ศาลมี
ค าสั่งตั้งบุคคลใด บุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็น
ผู้บริหารแผนชั่วคราวจนกว่าเหตุเช่นว่านั้นสิ้นสุด
ลง หรือจนกว่าศาลจะได้มี ค าสั่งตั้งผู้บริหารแผน
คนใหม ่ทั้งนี ้ให้ผู้บริหารแผนชั่วคราวมีอ านาจ
หน้าที่เช่นเดียวกับผู้บริหารแผน 
ให้น าบทบัญญัติมาตรา 90/106 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

ก าหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้บริหารแผน
ชั่วคราว 
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มาตรา 90/116 ถ้าลูกหนี้ ผู้บริหารของลูกหนี้ 
ผู้บริหารแผน หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
แล้วแต่กรณี เห็นว่าการฟ้ืนฟูกิจการได้ด าเนินการ
เป็นผลส าเร็จตามแผนแล้วให้รายงานขอให้ศาลมี
ค าสั่งยกเลิก การฟ้ืนฟูกิจการโดยไม่ชักช้า และให้
ศาลนัดพิจารณาหากได้ความว่าการฟ้ืนฟูกิจการ
ได้ด าเนินการเป็นผลส าเร็จ ตามแผน ก็ให้ศาลมี
ค าสั่งยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการโดยไม่ชักช้า แต่ถ้า
ได้ความว่าการฟื้นฟูกิจการยังไม่เป็นผลส าเร็จ 
ตามแผน ในกรณีท่ียังเหลือระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผน ก็ให้ศาลมีค าสั่งให้ด าเนินการฟื้นฟู
กิจการต่อไป ภายในก าหนดระยะเวลาตามแผน 
ถ้าในระหว่างนั้นระยะเวลาด าเนินการตามแผน
สิ้นสุดลงแล้วแต่เป็นที่ เห็นได้แน่ชัดว่าแผนได้
ด าเนินการมาใกล้จะส าเร็จแล้ว ศาลจะขยาย
ระยะเวลาด าเนินการตามแผนต่อไปอีก ตามควร
แก่กรณีก็ได้ มิฉะนั้นให้ศาลด าเนินการต่อไปตาม
วรรคสอง เมื่อระยะเวลาด าเนินการตามแผน
สิ้นสุดลง แต่การฟื้นฟูกิจการยังไม่เป็นผลส าเร็จ
ตามแผน ให้ผู้บริหารแผนหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ แล้วแต่กรณี รายงานให้ศาลทราบภายใน
สิบสี่วันนับแต่ ระยะเวลาด าเนินการตามแผน
สิ้นสุด ถ้าศาลเห็นสมควรก็ให้มีค าสั่งยกเลิกค าสั่ง
ให้ฟ้ืนฟูกิจการและ เห็นชอบด้วยแผนหรือมีค าสั่ง
ยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ นับแต่ระยะเวลา
ด าเนินการตามแผนสิ้นสุดลงจนกระทั่งศาลมี
ค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ และเห็นชอบ
ด้วยแผนหรือมีค าสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ ให้

ก าหนดให้ลูกหนี้ ผู้บริหารลูกหนี้ ผู้บริหารแผน 
หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แล้วแต่กรณ ี
สามารถขอให้ศาลมีค าสั่งยกเลิกการฟ้ืนฟู
กิจการ หากเห็นว่าการฟ้ืนฟูกิจการได้
ด าเนินการเป็นผลส าเร็จตามแผนแล้ว โดยเมื่อ
ศาลนัดพิจารณาและได้ความว่าการฟ้ืนฟู
กิจการได้ด าเนินการเป็นผลส าเร็จตามแผน ก็
ให้ศาลมีค าสั่งยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการโดยไม่
ชักช้า แต่ถ้าได้ความว่าการฟ้ืนฟูกิจการยังไม่
เป็นผลส าเร็จตามแผน ก็ให้ศาลมีค าสั่ง
ด าเนินการฟื้นฟูกิจการต่อไปภายในก าหนด
ระยะเวลาตามแผน ถ้าในระหว่างนั้นระยะเวลา
ด าเนินการตามแผนได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่เป็นที่
เห็นได้แน่ชัดว่าแผนได้ด าเนินมาใกล้จะส าเร็จ
แล้ว ศาลจะขยายระยะเวลาด าเนินการตาม
แผนต่อไปอีกตามควรแก่กรณีก็ได้ และกรณี
เมื่อระยะเวลาด าเนินการตามแผนสิ้นสุดลง แต่
การฟ้ืนฟูกิจการยังไม่เป็นผลส าเร็จตามแผน ให้
ผู้บริหารแผนหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
แล้วแต่กรณี รายงานให้ศาลทราบภายในสิบสี่
วันนับแต่ระยะเวลาด าเนินการตามแผนสิ้นสุด 
ถ้าศาลเห็นสมควรก็ให้มีค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้
ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนหรือมีค าสั่ง
ยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ 
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ผู้บริหารแผนคงมีอ านาจหน้าที่จัดการกิจการ 
และทรัพย์สินของลูกหนี้ต่อไปเท่าท่ีจ าเป็น 

มาตรา 90/117 ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งยกเลิก
ค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนหรือ มี
ค าสั่งยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ ให้ศาลแจ้งค าสั่ง
ดังกล่าวแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้บริหาร
แผน ลูกหนี้ และผู้บริหารของลูกหนี้ โดยไม่ชักช้า 
เมื่อได้ทราบค าสั่งของศาลตามวรรคหนึ่งแล้ว 
ผู้บริหารแผนต้องส่งมอบทรัพย์สิน ดวงตรา สมุด
บัญชี และเอกสารที่เกี่ยวกับทรัพย์สินและกิจการ
ของลูกหนี้แก่ลูกหนี้หรือผู้บริหารของลูกหนี้
โดยเร็วที่สุด ให้น าบทบัญญัติมาตรา 90/106 มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 

ก าหนดให้กรณีท่ีศาลมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้
ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนหรือมีค าสั่ง
ยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ ให้ศาลแจ้งค าสั่ง
ดังกล่าวแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้บริหาร
แผน ลูกหนี้และผู้บริหารของลูกหนี้โดยไม่
ชักช้า และเม่ือผู้บริหารแผนได้รับแจ้งต้องส่ง
มอบทรัพย์สิน ดวงตรา สมุดบัญชี และเอกสาร
ที่เก่ียวกับทรัพย์สินและกิจการของลูกหนี้แก่
ลูกหนี้หรือผู้บริหารของลูกหนี้โดยเร็วทีสุด 
รวมทั้งให้น าบทบัญญัติมาตรา 90/106 ซ่ึง
เกี่ยวกับการด าเนินการภายหลังศาลมีค าสั่งให้
ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนมาใช้โดย
อนุโลม โดยให้ศาลประกาศค าสั่งยกเลิกให้
ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนหรือมีค าสั่ง
ยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการในหนังสือพิมพ์รายวันที่
แพร่หลายหนึ่งฉบับ และแจ้งค าสั่งดังกล่าวไป
ยังนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือนายทะเบียน
นิบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยด่วน เพ่ือให้ นาย
ทะเบียนจะได้จดแจ้งค าสั่งศาลไว้ในทะเบียน
ด้วย กับให้แจ้งค าสั่งดังกล่าวไปประกาศราช
กิจจานุเบกษา 
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มาตรา 90/118 ในกรณีท่ีศาลมีค าสั่งยกเลิก
ค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน ให้
อ านาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สิน
ของลูกหนี้กลับเป็นของลูกหนี้หรือผู้บริหารของ
ลูกหนี้ และให้ผู้ถือหุ้นของลูกหนี้กลับมีสิทธิตาม
กฎหมายต่อไป 

ก าหนดให้อ านาจหน้าที่ในการจัดการกิจการ
และทรัพย์สินของลูกหนี้กลับเป็นของลูกหนี้ 
หรือผู้บริหารของลูกหนี้ และให้ผู้ถือหุ้นของ
ลูกหนี้กลับมีสิทธิตามกฎหมายต่อไปภายหลังที่
ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วย
แผน 

มาตรา 90/119 ค าสั่งยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการไม่
มีผลเปลี่ยนแปลงความผูกพันในหนี้ของลูกหนี้ 
กับเจ้าหนี้ตามแผน และให้มีผลดังนี้  
(1) ลูกหนี้หรือผู้บริหารของลูกหนี้กลับมีอ านาจ
จัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ต่อไป  
(2) ผู้ถือหุ้นของลูกหนี้กลับมีสิทธิตามกฎหมาย
ต่อไป  
(3) ค่าตอบแทนของผู้บริหารแผน และหนี้ซึ่ง
ผู้บริหารแผนก่อขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการฟ้ืนฟู
กิจการของลูกหนี้ ยกเว้นหนี้ละเมิด เป็นหนี้
บุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้ โดยให้
อยู่ในล าดับเดียวกับ บุริมสิทธิล าดับที่ 1 ตาม
มาตรา 253 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 

ก าหนดให้ผลของค าสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ 
ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงความผูกพันในหนี้ของ
ลูกหนี้กับเจ้าหนี้ตามแผน แต่มีผลให้ลูกหนี้หรือ
ผู้บริหารของลูกหนี้กลับมีสิทธิตามกฎหมาย
ต่อไป และส าหรับค่าตอบแทนของผู้บริหาร
แผน และหนี้ซึ่งผู้บริหารแผนก่อขึ้นเพ่ือ
ประโยชน์ในการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ ยกเว้น
หนี้ละเมิด เป็นหนี้บุริมสิทธิเหนือทรัพย์สิน
ทั้งหมดของลูกหนี้โดยให้อยู่ในล าดับเดียวกับ 
บุริมสิทธิล าดับที่ 1 ตามมาตรา 253 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
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มาตรา 90/120 เมื่อศาลมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้
ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนหรือมีค าสั่ง 
ยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ แต่ลูกหนี้หรือผู้บริหาร
ของลูกหนี้ยังไม่ได้เข้าไปจดการกิจการและ
ทรัพย์สินของลูกหนี้ ให้ผู้บริหารแผนมีอ านาจ
จัดการเพ่ือรักษาประโยชน์ของลูกหนี้ตามสมควร
แก่พฤติการณ์ จนกว่าลูกหนี้ หรือผู้บริหารของ
ลูกหนี้จะเข้าจัดการกิจการและทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ ถ้าต าแหน่งผู้บริหารของลูกหนี้ว่างอยู่ใน
วันที่ศาลมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและ
เห็นชอบ ด้วยแผนหรือมีค าสั่งยกเลิกการฟ้ืนฟู
กิจการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถด าเนินกิจการ
ต่อไปได้ ให้เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์เรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ หรือด าเนินการตาม
กฎหมายเพื่อให้มีการแต่งตั้งผู้บริหารของลูกหนี้ 
โดยเร็วที่สุด ในกรณีที่ต้องมีการประชุมเพื่อ
ด าเนินการตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์เป็นประธาน ในการประชุมดังกล่าว และ
ให้ถือว่าเป็นการประชุมของลูกหนี้ 

ก าหนดให้ภายหลังเมื่อศาลมีค าสั่งยกเลิกค าสั่ง
ให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนหรือค าสั่ง
ยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ ให้ผู้บริหารแผนอ านาจ
จัดการกิจการและทรัพย์สินของลุกหนี้เพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ของลูกหนี้ตามสมควรแก่
พฤติการณ์ จนกว่าลูกหนี้หรือผู้บริหารลูกหนี้
จะเข้ามาจัดการ และถ้าต าแหน่งผู้บริหารของ
ลูกหนี้ว่างอยู่ในวันที่ศาลท าค าสั่งดังกล่าว จน
เป็นเหตุให้ไม่สามารถด าเนินกิจการของลูกหนี
ต่อไปได้ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ หรือด าเนินการตาม
กฎหมายเพื่อให้มีการแต่งตั้งผู้บริหารของลูกหนี้
โดยเร็วที่สุด 

มาตรา 90/121 ค าสั่งศาลที่ให้ยกเลิกค าสั่งให้
ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนและยกเลิก 
การฟ้ืนฟูกิจการไม่กระทบถึงการใดท่ีผู้บริหาร
แผนได้กระท าไปแล้วก่อนศาลมีค าสั่งเช่นว่านั้น 

ก าหนดให้ค าสั่งศาลที่ให้ยกเลิกค าสั่งฟ้ืนฟู
กิจการและเห็นชอบด้วยแผนและยกเลิกการ
ฟ้ืนฟูกิจการไม่กระทบถึงการใดที่ผู้บริหารแผน
ได้กระท าไปแล้วก่อนศาลมีค าสั่งดังกล่าว 

มาตรา 90/122 ผู้ใดยื่นค าร้องขอตามมาตรา 
90/92 อันเป็นเท็จในสาระส าคัญ ซึ่งอาจท าให้ 
ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ผู้อื่น หรือประชาชนเสียหาย ต้อง

ก าหนดโทษให้แก่ผู้ยื่นค าร้องขอให้ฟ้ืนฟูกิจการ
และเห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟูกิจการตามมาตรา 
90/92 อันเป็นเท็จในสาระส าคัญซึ่งอาจท าให้
ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย 
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ระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือจ าคุกไม่
เกินสามป ีหรือทั้งปรับทั้งจ า 

มาตรา 90/123 ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งมาตรา 
90/104 (8) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน สามแสน
บาท หรือจ าคุกไม่เกินสามปี หรือทั้งปรับทั้งจ า 

ก าหนดโทษแก่ลูกหนี้ที่จ าหน่าย จ่าย โอน ให้
เช่า ช าระหนี้ ก่อหนี้ หรือกระท าการใดๆที่
ก่อให้เกิดภาระในทรัพย์สิน นอกจากเป็นการ
กระท าที่จ าเป็นเพ่ือให้การด าเนินการค้า
ตามปกติของลูกหนี้สามารถด าเนินต่อไปได้ อัน
เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 90/104 

มาตรา 90/124 ลูกหนี้หรือผู้บริหารของลูกหนี้
ผู้ใดโดยทุจริตปกปิดรายละเอียดแห่งหนี้สิน ใน
สาระส าคัญ หรือแสดงจ านวนหนี้ที่ค้างช าระของ
เจ้าหนี้ทั้งหลายอันเป็นเท็จในสาระส าคัญ ซึ่งอาจ
ท าให้ เจ้าหนี้เสียหาย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าแสนบาท หรือจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งปรับ
ทั้งจ า 

ก าหนดโทษแก่ลูกหนี้หรือผู้บริหารของลูกหนี้ที่
ทุจริตและปกปิดรายละเอียดแห่งหนี้สินใน
สาระส าคัญ หรือแสดงจ านวนหนี้ที่ค้างช าระ
ของเจ้าหนี้ทั้งหลายอันเป็นเท็จในสาระส าคัญ 
ซึ่งอาจท าให้เจ้าหนี้เสียหาย 

มาตรา 90/125 ผู้ใดล่วงรู้กิจการหรือข้อมูลใดๆ 
ของลูกหนี้ที่ได้รับการฟ้ืนฟูกิจการเนื่องมาจาก 
การปฏิบัติตามอ านาจและหน้าที่ท่ีก าหนดใน
หมวดนี้ อันเป็นกิจการหรือข้อมูลที่ตามปกติวิสัย
ของลูกหนี้ ที่ได้รับการฟ้ืนฟูจะพึงสงวนไว้ไม่
เปิดเผย ถ้าผู้นั้นน าไปเปิดเผยด้วยประการใดๆ 
นอกจากตามหน้าที่หรือ เพ่ือประโยชน์ในการ
ฟ้ืนฟูกิจการตามหมวดนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินสามแสนบาท หรือจ าคุกไม่เกินสามปี หรือทั้ง
ปรับทั้งจ า 

ก าหนดโทษแก่ผู้ล่วงรู้กิจการหรือข้อมูลใดๆของ
ลูกหนี้ที่ได้รับการฟ้ืนฟูกิจการเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติตามอ านาจและหน้าที่ที่ก าหนดในหมวด 
3/2 นี้ อันเป็นกิจการหรือข้อมูลที่ตามปกวิสัย
ของลูกหนี้ที่ได้รับการฟ้ืนจะพึงสงวนไว้ไม่
เปิดเผย แต่ผู้ที่ล่วงรู้ดังกล่าวน าไปเปิดเผยด้วย
ประการใดๆนอกเหนือจากตามหน้าที่หรือเพ่ือ
ประโยชน์ในการฟ้ืนฟูกิจการ 
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มาตรา 90/126 ผู้ใดเป็นผู้บริหารแผนหรือ
ผู้บริหารแผนชั่วคราวปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริต หรือกระท าการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งหมวดนี้ โดยมุ่ง
หมายให้เกิดความเสียหาย แกล่  ูกหนี้หรือเจ้าหนี้ 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือจ าคุก
ไม่เกินห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจ า 

ก าหนดโทษแก่ผู้บริหารแผนหรือผู้บริหารแผน
ชั่วคราวที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยสุจริต หรือกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติแห่งหมวด 3/2 นี้ โดยมุ่งหมาย
ให้เกิดความเสียหายแก่ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ 

มาตรา 90/127 ในกรณีท่ีผู้กระท าความผิดตาม
ความในหมวดนี้เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท า
ความผิด ของนิติบุคคลนั้น เกิดจากการสั่งการ
หรือไม่สั่งการ หรือกระท าการหรือไม่กระท าการ 
อันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท า ของกรรมการ 
ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษ
ตามท่ี บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

ก าหนดให้กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่ง
รับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคล ต้อง
รับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้นๆ
ด้วย ถ้าเหตุที่นิติบุคคลกระท าความผิดเกิดจาก
การสั่งการหรือไม่สั่งการ หรือกระท าการ 
หรือไม่กระท าการ อันเป็นหน้าที่ท่ีต้องกระท า
ของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใซึ่ง
รับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น 

มาตรา 90/128 ให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เป็น
ผู้เสียหายในความผิดตามความในหมวดนี้ด้วย” 

ก าหนดให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เป็นผู้เสียหานใน
ความผิดตามความในหมวด 3/2 ด้วย 

 
 

2.6. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับเงื่อนไขในการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ 
จากเนื้อหาเกี่ยวกับการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายและฟ้ืนฟูกิจการของกฎหมาย

ไทยตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จะเห็นได้ว่าลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งประสบปัญหาสินเชื่อที่อยู่อาศัย
จะต้องมีข้อพิจารณาในการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายและฟ้ืนฟูกิจการดังต่อไปนี้ 
 

2.6.1 การเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย 
พระราชบัญญัติล้มละลาย ได้วางหลักเกี่ยวกับมูลเหตุในการฟ้องคดีล้มละลายไว้ตาม

มาตรา 7 ว่า มาตรา 7 ลูกหนี้ที่มีหนี้สินลนพนตัวอาจถูกศาลพิพากษาใหลมละลายไดถาลูกหนี้นั้นมี
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ภูมิล าเนาในราชอาณาจักร หรือประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรไมวาดวยตนเองหรือโดยตัว แทน ในขณะ
ที่มีการขอใหลูกหนี้ลมละลายหรือภายในก าหนดเวลาหนึ่งปกอนนั้น 

เมื่อพิจารณาดูแล้ว จะเห็นได้ว่ามูลเหตุที่จะเข้าสู่การฟ้องคดีล้มละลายประกอบด้วย
หลักเกณฑ์ 3 ประการ  

1.ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
หมายถึงลูกหนี้ที่มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน หรือมีทรัพย์สินไม่เพียงพอต่อการช าระ

หนี้ โดยการจะพิจารณาว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่นั้น จะพิจารณาเอาจากฐานะของลูกหนี้ในวันที่
ยื่นฟ้องเป็นส าคัญ5 

ซึ่งกฎหมายได้ก าหนดบทสันนิษฐานเกี่ยวกับกรณีที่ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวไว้ใน
มาตรา 8 อันได้แก ่

(1) ถาลูกหนี้โอนทรัพยสินหรือสิทธิจัดการทรัพยสินของตนใหแกบุคคลอ่ืนเพ่ือ ประ
โยชนแหงเจาหนี้ทั้งหลายของตน ไมวาไดกระท าการนั้นในหรือนอกราชอาณาจักร 

(2) ถาลูกหนี้โอนหรือสงมอบทรัพยสินของตนไปโดยการแสดงเจตนาลวง หรือโดย
การฉอฉล ไมวาไดกระท าการนั้นในหรือนอกราชอาณาจักร 

ในกรณีนี้เจตนาลวงหมายถึงเจตนาลวงตามที่ได้ระบุไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 155 หมายถึงการแสดงเจตนาที่ไม่ตรงต่อความจริงโดยเป็นการรู้กันกับอีกฝ่ายหนึ่งเพือ
ลวงบุคคลอื่น 

กรณีของกลฉ้อฉลก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา  237 
กล่าวคือ เป็นนิติกรรมที่ลูกหนี้กระท าไปโดยรู้ว่าเป็นทางท าให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ 
                                                           

5 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6117/2552การน าสืบข้อเท็จจริงว่าจ าเลยที่ 2 มีหนี้สินล้นพ้นตัว

หรือไม่นั้น โจทก์อาจจะน าสืบถึงทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดของจ าเลยที่ 2 ที่แสดงว่าจ าเลยที่ 2 มีหนี้สิน

มากกว่าทรัพย์สิน หรืออาจจะน าสืบถึงข้อเท็จจริงอันใดอันหนึ่งตาม พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา 8 อันเป็น

ข้อสันนิษฐานว่า จ าเลยที่ 2 มีหนี้สินล้นพ้นตัว ทั้งนี้การพิจารณาถึงฐานะหรือข้อเท็จจริงอันเป็นข้อ

สันนิษฐานนั้นจะต้องปรากฏว่าเป็นข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วในเวลาที่โจทก์ฟ้องคดีล้มละลาย คดีนี้

โจทก์น าสืบถึงมูลหนี้ของโจทก์และการด าเนินการของโจทก์เท่านั้น มิได้แสดงให้เห็นถึงทรัพย์สินและ

หนี้สินของจ าเลยที่ 2 จึงยังฟังไม่ได้ว่าจ าเลยที่ 2 มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
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(3) ถาลูกหนี้โอนทรัพยสินของตนหรือกอใหเกิดทรัพยสิทธิอยางหนึ่งอยางใด ขึ้น
เหนือทรัพยสินนั้น ซึ่งถาลูกหนี้ลมละลายแลว จะตองถือวาเปนการใหเปรียบ ไมวาไดกระท าการนั้นใน
หรือนอกราชอาณาจักร 

(4) ถาลูกหนี้กระท าการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ เพ่ือประวิงการช าระหนี้หรือ 
มิใหเจาหนี้ไดรับช าระหนี้ 
  ก. ออกไปเสียนอกราชอาณาจักร หรือไดออกไปกอนแลวและคงอยูนอก 
ราชอาณาจักร 
  ข. ไปเสียจากเคหะสถานที่เคยอยู หรือซอนตัวอยูในเคหะสถาน หรือหลบไป 
หรือวิธีอ่ืน หรือปดสถานที่ประกอบธุรกิจ 
  ค. ยักยายทรัพยไปใหพนอ านาจศาล 
  ง. ยอมตนใหตองค าพิพากษาซึ่งบังคับใหช าระเงินซึ่งตนไมควรตองช าระ 

(5) ถาลูกหนี้ถูกยึดทรัพยตามหมายบังคับคดี  หรือไมมีทรัพยสินอยางหนึ่ ง 
อยางใดท่ีจะพึงยึดมาช าระหนี้ได 

(6) ถาลูกหนี้แถลงตอศาลในคดีใด ๆ วาไมสามารถช าระหนี้ได 
(7) ถาลูกหนี้แจงใหเจาหนี้คนหนึ่งคนใดของตนทราบวาไมสามารถช าระหนี้ได  
(8) ถาลูกหนี้เสนอค าขอประนอมหนี้ใหแกเจาหนี้ตั้งแตสองคนข้ึนไป 
(9) ถาลูกหนี้ไดรับหนังสือทวงถามจากเจาหนี้ใหช าระหนี้แลวไมนอยกวาสองครั้งซึ่งมี

ระยะเวลาหางกันไมนอยกวาสามสิบวัน และลูกหนี้ไมช าระหนี้ 
2.ลูกหนี้มีภูมิล าเนาในราชอาณาจักร 
3.ลูกหนี้ประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือโดยตัวแทนขณะที่มี

การขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย หรือภายในก าหนดหนึ่งปีก่อนหน้านั้น 
เมื่อน าบทสันนิษฐานของมาตรา 8 และหลักเกณฑ์ในการฟ้องลูกหนี้ในเป็นบุคคล

ล้มละลายแล้ว ต้องพิจารณาประกอบกับมาตรา 9 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย อันเป็น
บทบัญญัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์ในการฟ้องคดีล้มละลายดังต่อไปนี้ 

มาตรา 9 เจาหนี้จะฟองลูกหนี้ใหลมละลายไดก็ตอเมื่อ 
(1) ลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว 
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(2) ลูกหนี้ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาเปนหนี้เจาหนี้ผูเปนโจทกคนเดียวหรือหลายคนเป็น
จ านวนไมนอยกวาหนึ่งลานบาท หรือลูกหนี้ซึ่งเปนนิติบุคคลเปนหนี้เจาหนี้ผูเปนโจทกคนเดียวหรือหลาย
คนเปนจ านวนไมนอยกวาสองลานบาท และ 

(3) หนี้นั้นอาจก าหนดจ านวนไดโดยแนนอน ไมวาหนี้นั้นจะถึงก าหนดช าระโดย พลัน
หรือในอนาคตก็ตาม 

มาตรา 10 ภายใตบังคับมาตรา 9 เจาหนี้มีประกันจะฟองลูกหนี้ใหลมละลายได  
ก็ตอเมื่อ 

(1) มิไดเปนผูตองหามมิใหบังคับการช าระหนี้เอาแกทรัพยสินของลูกหนี้เกินกวาตัว 
ทรัพยที่เปนหลักประกัน และ 

(2) กลาวในฟองวา ถาลูกหนี้ลมละลายแลว จะยอมสละหลักประกันเพ่ือประโยชนแก 
เจาหนี้ทั้งหลาย หรือตีราคาหลักประกันมาในฟองซึ่งเมื่อหักกับจ านวนหนี้ของตนแลวเงินยังขาดอยู 
ส าหรับลูกหนี้ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาเปนจ านวนไมนอยกวาหนึ่งลานบาท หรือลูกหนี้ซึ่งเปนนิติ บุคคลเป็น
จ านวนไมนอยกวาสองลานบาท 

จากบทบัญญัติของทั้งสองมาตราดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ผู้ที่สามารถฟ้องลูกหนี้เพ่ือเข้า
สู่กระบวนการล้มละลายได้นั้นมีแต่เพียงเจ้าหนี้เท่านั้น โดยจะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือเจ้าหนี้มี
ประกันและเจ้าหนี้ไม่มีประกัน  โดยที่เจ้าหนี้มีประกันนั้นเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา  6 ซึ่ง
หมายความถึงเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในทางจ านอง จ าน า หรือสิทธิยึดหน่วง หรือเจ้าหนี้
มีผู้บุริมสิทธิที่บังคับได้ท านองเดียวกับผู้รับจ านอง จ าน า หรือสิทธิยึดหน่วง หรือเจ้าหนี้มีผู้มีบุริมสิทธิที่
บังคับได้ท านองเดียวกับผู้รับจ าน า ซึ่งเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้มีสิทธิที่จะบังคับช าระหนี้
เอาจากทรัพย์ของลูกหนี้ได้ก่อนเจ้าหนี้อ่ืน และเป็นหนี้ในทางจ านอง จ าน า หรือมีบุริมสิทธิที่บังคับได้
ท านองเดียวกับผู้รับจ าน า โดยที่เจ้าหนี้นั้นจะต้องมีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้เท่านั้น ไม่อาจบังคับเอา
จากทรัพย์ของบุคคลภายนอกได้  

ค าพิพากษาฎีกาที่ 3437/2536 โจทก์ฟ้องจ าเลยให้ล้มละลายด้วยหนี้ เงินกู้ยืมซึ่งมี
บุคคลอ่ืนจ านองที่ดินเป็นประกัน โจทก์ยอมไม่ใช่เจ้าหนี้มีประกันตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 
6 เพราะท่ีดินที่จ านองไม่ใช่ทรัพย์สินของจ าเลย โจทก์ไม่ใช่ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์ของจ าเลยในทางจ านอง จึง
สามารถฟ้องจ าเลยให้ล้มละลายได้ตามมาตรา 9 โดยไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 10  

เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวข้างต้นแล้วจะเห็นว่า  บุคคลที่
สามารถฟ้องลูกหนี้ให้เป็นบุคคลล้มละลายนั้นจะมีเพียงแต่เจ้าหนี้เท่านั้น กฎหมายมิได้บัญญัติว่าลูกหนี้
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สามารถเข้าสู่กระบวนการล้มละลายได้ด้วยตนเอง เช่นนี้ มีปัญหาที่น่าพิจารณาว่าหากลูกหนี้รู้ตัวแล้วว่า
ตนเองประสบสภาวะยากล าบากทางการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวแล้ว ลูกหนี้จะมีวิธีเยียวยาปัญหาได้
อย่างไร  

 
2.6.2 การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ 

เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติล้มละลายแล้ว จะเห็นได้ว่า กฎหมาย
ไทยได้ก าหนดวิธีการเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการไว้โดยมีทั้งการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายโดยสมัครใจ 
(Voluntary petition) และไม่สมัครใจ (Involuntary petition) โดยที่พระราชบัญญัติล้มละลายฯ ได้
ก าหนดบุคคลที่มีสิทธิยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ไว้ในมาตรา 90/2 วรรคหนึ่งและก าหนดเงื่อนไข
คุณสมบัติของบุคคลนั้นๆไว้ในมาตรา 90/4 วรรคหนึ่ง รวมทั้ง มาตรา 90/93 ประกอบมาตรา 90/92 
และ 90/91 ไว้ดังต่อไปนี้ 

1.เจ้าหนี้ซึ่งอาจเป็นคนเดียวหรือหลายคนรวมกันและมีจ านวนหนี้แน่นอนไม่น้อยกว่า
สิบล้านบาท (มาตรา 90/4 (1) )  

เจ้าหนี้ในกรณีนี้เป็นได้ทั้งเจ้าหนี้่มีประกันและเจ้าหนี้ไม่มีประกัน 
2.ลูกหนี้ซึ่งมีลักษณะตามมาตรา 90/3 
มาตรา 90/1 ได้นิยามค าศัพท์เก่ียวกับค าว่าลูกหนี้ไว้ว่า ลูกหนี้ หมายความว่า ลูกหนี้

ที่เป็นบริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด หรือนิติบุคคลตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง และลูกหนี้นั้นจะต้อง
มีหนี้สินล้นพ้นตัวและเป็นหนี้เจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท และ
มีเหตุอันสมควรและมีช่องทางที่จะฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ 

เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติดังกล่าว จะเห็นได้ว่าลูกหนี้ในคดีฟ้ืนฟูกิจการซึ่งจะ
สามารถร้องขอฟ้ืนฟูกิจการหรือตกเป็นผู้ถูกร้องให้ฟ้ืนฟูกิจการแบ่งออกได้เป็น  3 ประเภทด้วยกัน 
กล่าวคือ 

2.1 บริษัทจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1096 ซึ่งหมายถึง 
บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่าๆกัน โดยผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจ ากัดเพียงไม่เกินจ านวน
เงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นตามท่ีตนถือ 

2.2 บริษัทมหาชนจ ากัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา
15 บริษัทมหาชนจ ากัด คือบริษัทประเภทซึงตั้งขึ้นด้วยความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน โดย
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ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดจ ากัดไม่เกินจ านวนเงินค่าหุ้นที่ต้องช าระ และบริษัทดังกล่าวได้ระบุความประสงค์
เช่นนั้นไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ 

2.3 นิติบุคคลอ่ืน 
ในการร้องขอของบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดนั้น กรรมการผู้มีอ านาจ

กระท าการแทนลูกหนี้สามารถยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการในนามของลูกหนี้ได้เลยโดยไม่ต้องมีมติที่ประชุม
ของผู้ถือหุ้นก่อน6 

อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีของนิติบุคคลลตามมาตรา 90/4 (3) ถึง (6) อันได้แก่
ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์หรือบริษัทเครดิตฟองซิเออร์ บริษัทหลักทรัพย์ 
บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต หรือเป็นนิติบุคคลตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 90/6 นั้น ในการ
ยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการไม่ว่าจะโดยตัวลูกหนี้เองหรือเจ้าหนี้นั้นจ าเป็นที่จะต้องได้รับความยินยอมจาก
หน่วยงานที่ก ากับดูแลกิจการนั้น ๆ เสียก่อน 

3.เจ้าหนี้ตามมาตรา 90/91 วรรคหนึ่ง ได้แก่ เจ้าหนี้มีประกันและไม่มีประกัน ซ่ึง
อาศัยหลักสันนิษฐานในมาตรา 6  

4. ลูกหนี้ซึ่งมีลักษณะตามมาตรา 90/92 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 90/91 ได้แก่ 
4.1 ลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องมีจ านวนหนี้แน่นอนไม่น้อยกว่าสองล้านบาท  
4.2 ลูกหนี้ที่เป็นคณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติ

บุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือนิติบุคคลอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ต้องมีจ านวนหนี้แน่นอนไม่น้อย
กว่าสามล้านบาท  

4.3 ลูกหนี้ที่เป็นบริษัทจ ากัดต้องมีจ านวนหนี้แน่นอนไม่น้อยกว่าสามล้านบาทแต่ไม่
ถึงสิบล้านบาท 

4.4 ลูกหนี้นั้นประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือที่จดทะเบียนกับหน่วยงานอื่นของรัฐ 

                                                           

6 เอ้ือน ขุนแก้ว, คู่มือการศึกษากฎหมายฟื้นฟูกิจการ,  พิมพ์ครั้งที ่9 (กรุงเทพมหานคร : 

กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2558), น.15. 
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ลูกหนี้ที่จะเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการนั้น จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในการร้องขอ
ด้วย กล่าวคือ ตามมาตรา 90/3 ซึ่งได้บัญญัติว่า เมื่อลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวและเปนหนี้เจาหนี้คนเดียว
หรือ หลายคนรวมกันเปนจ านวนแนนอนไม  นอยกวาสิบลานบาท ไมวาหนี้นั้นจะถึงก าหนดช าระโดยพลัน
หรือในอนาคตก็ตาม ถามีเหตุอันสมควรและมีชองทางที่จะฟนฟูกิจการของลูกหนี้ บุคคลตาม มาตรา 
90/4 อาจยื่นค ารองขอตอศาลใหมีการฟนฟูกิจการได 

(1) ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ( Insolvent) ค าว่า หนี้สินล้นพ้นตัวในที่นี้ มีความหมาย
เช่นเดียวกับค าว่าหนี้สินล้นพ้นตัวตามมาตรา 8 และ 9 (1) ของพระราชบัญญัติล้มละลายฯ นั่นคือ ลูกหนี้
มีหนี้สินล้นพ้นตัว 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6858/2546 การที่จะพิจารณาว่า ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
หรือไม่ ศาลจะต้องพิจารณาถึงสถานะทางการเงินของลูกหนี้ว่า มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินหรือไม่ ในการ
พิจารณาดังกล่าวจะต้องพิจารณาพยานหลักฐานต่าง ๆ ประกอบกัน อาจเป็นข้อเท็จจริงอันเป็นข้อ
สันนิษฐานในพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 8 หรืออาจจะเป็นข้อเท็จจริงใด ๆ ที่จะแสดง
ให้เห็นว่ามีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน ในการพิจารณาถึงสถานะที่แท้จริงของลูกหนี้ บัญชีงบดุลของลูกหนี้ 
เป็นพยานหลักฐานส าคัญประการหนึ่งที่แสดงถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว ถ้าหากว่าการจัดท าบัญชีงบดุลนั้น
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายก าหนดหรือมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดโดยสมาคมวิชาชีพนั้น  
ย่อมมีน้ าหนักในการรับฟัง 

(2) เมื่อลูกหนี้มีหนี้สินล้นพนตัวและเปนหนี้เจาหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันเป็น
จ านวนแนนอนไมนอยกวาสิบลานบาท ไมวาหนี้นั้นจะถึงก าหนดช าระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม 

กฎหมายได้ก าหนดหนี้ขั้นต่ าที่ลูกหนี้จะเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการไว้ที่สิบล้าน
บาท โดยที่หนี้นั้นต้องเป็นหนี้ที่มีจ านวนแน่นอน หมายความถึงหนี้ที่สามารถค านวณได้จนถึงวันที่ร้องขอ
ว่า ลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้เป็นจ านวนเท่าใด โดยที่หนี้ดังกล่าวนั้นไม่จ าเป็นจะต้องเป็นหนี้ที่มาจากค า
พิพากษาแต่อย่างใด  

หนี้ที่จะน ามาร้องขอฟื้นฟูกิจการนั้นจะเป็นหนี้ที่ถึงก าหนดช าระแล้วหรือจะถึง
ก าหนดก าหนดช าระในอนาคตก็ได ้ 

(3) มีเหตุสมควรและมีช่องทางที่จะฟ้ืนฟูกิจการ 
ค าว่า “มีเหตุอันสมควรที่จะฟ้ืนฟูกิจการ” นั้น หมายถึงมูลเหตุที่น ามาสู่การขอฟ้ืนฟู

กิจการและผลที่จะได้รับจากการขอฟ้ืนฟูกิจการนั้น โดยการพิจารณาถึงเหตุอันสมควรและช่องทางในการ
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ฟ้ืนฟูกิจการนั้น ศาลจะสั่งอนุญาตให้ฟ้ืนฟูกิจการได้ต่อเมื่อได้คาดหมายด้วยเหตุและผลแล้วน่าเชื่อว่าจะมี
โอกาสที่จะได้ด าเนินการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เป็นผลส าเร็จได้ (Reasonable prospect to achieve)7 

“ช่องทางที่จะฟ้ืนฟูกิจการ” หมายถึง วิธีการใด ๆก็ตามทีจะสามารถท าให้ลูกหนี้นั้น
สามารถกลับสู่สภาวะทางการเงินที่ปกติได้รวมทั้งท าให้การฟ้ืนฟูกิจการนั้นบรรลุถึงวัตถุประสงค์ตามที่
กฎหมายก าหนด 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  6858/2546 เมื่อธุรกิจของลูกหนี้มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  
สาเหตุที่ลูกหนี้ประสบปัญหาทางด้านการเงินมาจากวิกฤติทางเศรษฐกิจและการชะงักงันของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมก่อสร้าง อันถือว่าเป็นปัจจัยภายนอก การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้เป็น
วิธีการที่จะท าให้สามารถรักษาองค์กรทางธุรกิจให้ด าเนินการต่อไปได้  ทั้งสามารถจะรักษาการจ้างงาน
จ านวนมากไว้ กรณีจึงมีเหตุสมควรที่จะฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้  และได้ความว่ากิจการของลูกหนี้ยัง
สามารถด าเนินการต่อไปได้ โดยการปรับโครงสร้างทางการเงินทั้งในการยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการได้รับ
การสนับสนุนจากเจ้าหนี้ ธนาคาร และสถาบันการเงินต่าง ๆ กรณีจึงมีช่องทางที่จะฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ 

ต่อมาเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติล้มละลาย ฉบับที ่ 9 ขึ้น กฎหมายได้เพ่ิมเติม
เงื่อนไขในการร้องขอเข้ามาในหมวด 3/2 มาตรา 90/91 ดังต่อไปนี้ 

1. ลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะช าระหนี้ได้ 
จะเห็นได้ว่าลูกหนี้ที่จะสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการตามมาตรา90/91 นี้ ไม่จ าเป็น

จะต้องถึงขนาดที่ว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัวตามทีบัญญัติไว้ในมาตรา 90/3 อีกต่อไป ลูกหนี้เพียงแต่ไม่อยู่ใน
สถานะท่ีจะช าระหนี้ได้ก็เพียงพอแล้ว 

มีปัญหาที่จะต้องพิจารณาว่า ค าว่า “ ลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะช าระหนี้ได้”  นั้นมี
ความหมายว่าอย่างไร ในเรื่องนี้ ท่านอาจารย์เอ้ือน ขุนแก้ว ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับค าจ ากัดความดังกล่าว
ไว้ว่า หากว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน แต่ลูกหนี้ประสบภาวะทางการเงินชั่วคราว ไม่มีกระแสเงิน
สดที่จะมาด าเนินกิจการได้” ดังนั้นการที่ลูกหนี้มีกระแสเงินสดไม่เพียงพอต่อการด าเนินกิจการแม้ว่า
ลูกหนี้จะมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้่สินก็ตาม ลูกหนี้ก็ถือว่าไม่อยู่สถานะที่จะช าระหนี้ได้แล้ว โดยไม่ต้องรอให้
ลูกหนี้มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินหรือมีหนี้่สินล้นพ้นตัวแต่อย่างไร 

2.หนี้ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจการ 

                                                           

7เพ่ิงอ้าง,น.19 
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หนี้ที่เกิดขึ้นนี้จะต้องเป็นหนี้ที่เกิดจากการด าเนินกิจการประกอบธุรกิจที่มีลักษณะ
เป็นวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่ข้ึนทะเบียนกับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือที่จดทะเบียนกับหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐเท่านั้น หากเป็นหนี้ที่เกิดจากการค้ าประกันบริษัทในเครือหรือหนี้ที่มากมูลหนี้อ่ืนก็จะไม่
สามารถขอฟ้ืนฟูกิจการได้ 

3.จ านวนหนี้ 
จ านวนหนี้ที่จะเข้าเง่ือนไขในการฟ้ืนฟูกิจการนั้น จะแบ่งออกเป็นสามประเภทตาม

ประเภทของลูกหนี้ ได้แก่ 
ลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องมีจ านวนหนี้แน่นอนไม่น้อยกว่าสองล้านบาท  
ลูกหนี้ที่เป็นคณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือนิติบุคคลอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ต้องมีจ านวนหนี้แน่นอนไม่น้อยกว่าสาม
ล้านบาท  

ลูกหนี้ที่เป็นบริษัทจ ากัดต้องมีจ านวนหนี้แน่นอนไม่น้อยกว่าสามล้านบาทแต่ไม่ถึงสิบ
ล้านบาท 

4.มีเหตุอันสมควรและมีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการ 
การจะพิจารณาถึงเหตุอันสมควรและมีช่องทางที่จะฟ้ืนฟูกิจการในกรณีนี้  จะใช้

มาตรฐานเดียวกับการพิจารณาตามหมวด 3/1 มาตรา 90/3 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
อย่างไรก็ตาม มีข้อที่จะต้องพิจารณาว่า ถึงแม้พระราชบัญญัติล้มละลาย ฉบับที่ 9 

นั้นจะได้เพ่ิมหลักเกณฑ์ในการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายเล็กหรือบุคคลธรรมดาแล้ว
ก็ตาม จะเห็นได้ว่า เงื่อนไขในการเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการนั้น ลูกหนี้ยังมีหนี้่ที่เกิดจากการด าเนิน
กิจการเท่านั้น หากว่าเป็นหนี้ที่เกิดจากรายได้ที่ไม่เพียงพอ หรือการประสบภาวะทางการเงินอ่ืน ๆ หรือ
มิใช่เกิดจากการประกอบธุรกิจแล้ว ลูกหนี้ก็ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการได้ แต่ลูกหนี้อาจถูก
ฟ้องเป็นบุคคลล้มละลายได้ โดยหากว่าลูกหนี้ต้องการทีจะปรับโครงสร้างหนี้หรือเจรจากับเจ้าหนี้  ลูกหนี้
จ าเป็นจะต้องเข้าสู่กระบวนการประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย(หรือการประนอมหนี้หลังล้มละลาย แล้วแต่
กรณ)ี แต่ลูกหนี้ไม่สามารถที่จะมีหนทางในการร้องขอให้ตนเองฟ้ืนฟูกิจการได้เลย 
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บทที่ 3 
กฎหมายต่างประเทศ 

  
เมื่อได้ท าการศึกษากฎหมายตามพระราชบัญญัติล้มละลายของประเทศไทยแล้ว ในบทนี้จะ

เป็นการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้บุคคลธรรมดาซึ่งประสบปัญหาทางเงิน
และมีหนี้สินอันเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย โดยจะมุ่งศึกษากฎหมายล้มละลาย (Bankruptcy Act.) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ Civil Rehabilitation Law หรือกฎหมายฟื้นฟูทางแพ่งของประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก 
 
3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา Article I, Section 8 นั้นได้ให้อ านาจสภาคองเกรสในการที่
จะออกกฎหมายที่จะใช้บังคับแก่กรณีการล้มละลายโดยเสมอภาค   ( Uniform laws on the of 
Bankruptcy ) ทั่วสหรัฐอเมริกา โดยกฎหมายฉบับแรกที่ออกนั้นได้แก่ Bankruptcy Act of 1800 ซึ่ง
กฎหมายนี้ได้ถูกจ ากัดให้ใช้บังคับแก่ผู้ท าการค้าเท่านั้น แต่อย่างไรก็ดีกฎหมายฉบับนี้ได้ถูกยกเลิกไปในปี 
1803 และได้มีการตรากฎหมายใหม่ข้ึนมาอีกหลายครั้ง ซ่ึงพระราชบัญญัติล้มละลายดังกล่าวนี้ได้ถูกจัดให้
อยู่ในบรรพ 11 ว่าด้วย พระราชบัญญัติล้มละลาย หรือเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายว่า ประมวลพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย ( United States Bankruptcy Code ) แต่การปฏิรูปพระราชบัญญัติล้มละลายที่ส าคัญที่สุด
เกิดขึ้นในปี 2005 ซึ่งได้มีการลงมติผ่านร่างพระราชบัญญัติล้มละลายโดย ยึดถือจาก  Bankruptcy 
Abuse Prevention and Consumer Protection Act of 2005 (BAPCPA) และนอกเหนือไปจากนี้ บท
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายนั้นยังสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในกฎหมายของสหรัฐฯเอง ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของผลกระทบทางภาษีอันเกี่ยวเนื่องกับการล้มละลาย (Tax implications of bankruptcy ) ซ่ึง
สามารถพบได้จากประมวลรัษฎากรฯ หรือเรื่องของการจัดตั้งศาลและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย เป็นต้น 
 

3.1.1 แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลายของสหรัฐอเมริกา 
เป้าหมายที่ส าคัญของพระราชบัญญัติล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น คือ

เพ่ือให้ลูกหนี้ได้ตั้งต้นใหม่ หรือเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือที่เรียกว่า Fresh Start  โดยการปลดพันธะหรือลดหนี้
ที่จ่ายไม่ไหวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  เพ่ือจะได้ตั้งต้นชีวิตใหม่ หรือฟ้ืนกิจการขึ้นมาใหม่นั่นเอง 
นอกเหนือไปจากนี้แล้วเป้าหมาของพระราชบัญญัติล้มละลายนี้ยังเพ่ือป้องกันลูกหนี้จากเจ้าหนี้ที่ใช้วิธีการ
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ที่ไม่ชอบในการทวงหนี้ รวมไปถึงการปกป้องเจ้าหนี้จากลูกหนี้ที่น าทรัพย์สินไปถ่ายโอน หรือ ท าให้เสื่อม
ค่า อีกทั้งยังเป็นการด าเนินการแบ่งช าระหนี้ให้เจ้าหนี้ทุกคนอย่างยุติธรรมและรวดเร็วและรักษา
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ต่อไป ซึ่งในเรื่องนี้นั้นศาลสูงของสหรัฐได้ให้ค าจ ากัดความไว้ในปี  
1934 คือ เพ่ือให้โอกาส และเพ่ือเริ่มต้นชีวิตใหม่แก่ลูกหนี้ที่มีความซื่อสัตย์  แต่ต้องประสบปัญหาทาง
การเงิน โดยไม่ถูกขัดขวาง หรือหมดก าลังใจจากหนี้เสียหายที่เคยเกิดข้ึนมา1 
 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและหลักการข้างต้น ในพระราชบัญญัติล้มละลายของสหรัฐ ได้
ก าหนดกระบวนการไว้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกฎหมาย โดยใช้กระบวนการที่เรียกว่า สภาวะพักการ
ช าระหนี้ หรือ Automatic Stay ซึ่งหมายถึง การทวงหนี้ การยึดทรัพย์ การคิดดอกเบี้ย การขายทรัพย์สิน
ทุกอย่างจากทุกฝ่ายโดยเจ้าหนี้ และลูกหนี้ต้องหยุดหมดชั่วคราว ทั้งนี้เพ่ือว่ากระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ 
หรือขายทรัพย์สินเพื่อแบ่งเฉลี่ยจ่ายเจ้าหนี้จะได้เริ่มต้นได้ 

 
3.1.2 ประเภทของกระบวนการล้มละลายในประเทศสหรัฐอเมริกา 

พระราชบัญญัติล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดกระบวนการจัดการ
ทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ประสบปัญหาทางการเงินไว้หลายประเภท โดยประเภทที่เป็นที่นิยมมากที่สุด ได้แก่2 

3.1.2.1 กระบวนการช าระกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตาม  Chapter 7 
(Liquidation) 

  เป็นการล้มละลายสมบูรณ์ ซึ่งลูกหนี้สามารถยื่นค าร้องต่อศาลโดยสมัครใจ 
หรือถูกเจ้าหนี้ยื่นค าร้อง โดยลูกหนี้ไม่สมัครใจ และไม่คัดค้านก็ได้ กระบวนการของมาตรานี้ คือ ขาย
ทรัพย์สินนอกจากบ้าน และน ามาเฉลี่ยให้เจ้าหนี้อย่างเท่าเทียมกัน การบังคับให้ลูกหนี้ขายบ้านได้ก็ต่อเมื่อ
ได้น าบ้านนั้นไปจ านอง แต่เจ้าของบ้านก็มีสิทธิหักเงินจ านวนหนึ่งไว้เป็นค่าด ารงชีพ หรือ เมื่อขายได้เกิน

                                                           

1  [I] gives to the honest but unfortunate debtor… a new opportunity in life and a clear 

field for future effort, unhampered by the pressure and discouragement of preexisting 

debt.  

2 ธัญญานุช ตันติกุล, “คดีล้มละลายของลูกหนี้บุคคลธรรมดาในประเทศสหรัฐอเมริกา,” ดุลพาห, 87(

มกราคม-เมษายน 2552). 
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ยอดหนี้ ก็ต้องคืนให้ลูกหนี้ ซึ่งกระบวนการตาม Chapter 7 นี้ คล้ายกับพระราชบัญญัติล้มละลายของไทย
เป็นอย่างมาก 

3.1.2.2 กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตาม 
Chapter 11 (Reorganization)  

เป็นการฟ้ืนฟูกิจการ (Re-organization) โดยการขออ านาจศาลคุ้มครองการ
ทวงหนี้จากเจ้าหนี้ และเปิดโอกาสให้ธุรกิจสามารถฟ้ืนตัวได้ด้วยการลดภาระหนี้สินกับเจ้าหนี้  ซึ่งเจ้าหนี้
จะได้รับการช าระหนี้ การฟ้ืนฟูกิจการเป็นมาตรการที่ส าคัญมากที่สุดและกิจการต่าง ๆ โดยบริษัทขนาด
ใหญ่ในตลาดหุ้นยื่นเรื่องให้ใช้มาตรานี้มากที่สุดเพื่อขจัดเจ้าหนี้พักโดยอัตโนมัติ 

เป้าหมายของมาตรานี้คือ การเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจสามารถฟ้ืนตัว
กลายเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพด าเนินการต่อไปได้ กรณีตัวอย่าง เช่น บริษัทห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่ง
หนึ่งของอเมริกา ชื่อ Macy’s ซึ่งมีมีส านักงานใหญ่ที่นิวยอร์ก ได้ประสบปัญหาล้มละลายในปี 1992 3ได้
ยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย เพ่ือจะได้พักช าระหนี้ชั่วคราว ณ วันที่ยื่นค าร้อง
และสามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ ในเวลาเพียงสองสัปดาห์ Macy’s ก็ได้รับเงินกู้ก้อนใหม่ในนามของผู้
ฟ้ืนฟูกิจการเจ้าหนี้ (Debtor-in-possession) เป็นจ านวน 600 ล้านเหรียญ มาหมุนเวียนให้กิจการด าเนิน
ต่อไปได ้

3.1.2.3 กระบวนการประนอมหนี้ของลูกหนี้บุคคลธรรมดาผู้มีรายได้ประจ าตาม
Chapter13 (Adjustment of Debts of an Individual with Regular Income) 

ใช้ส าหรับบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ในกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน เช่น บ้าน 
มาตรานี้ ลูกหนี้มีเวลา 3-5 ปี ในการขอผ่อนโดยใช้รายได้ในปัจจุบัน ที่ได้รับจนครบเวลาที่ยื่นเรื่องร้องขอ
ต่อศาล ซึ่งมักจะไม่เกิน 5 ปี หลังจากนั้น กฎหมายนี้ก็ถือว่าหนี้ที่เหลือนั้นเป็นอันยกเลิกกันไป 

เป้าหมายของมาตรานี้ คือ เปิดช่องให้ปัจเจกบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวได้มี
โอกาส ตั้งต้นชีวิตใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับหลักคิดของศาสนาคริสต์ ที่ก าหนดให้มีทศวรรษการปลดหนี้ทุกๆ 
20 ปี เรียกว่า Jubilee เพ่ือให้ลูกหนี้ทุกคนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เป็นอิสรเสรี 

                                                           

3 Los Angeles Times January 29, 1992|CARLA LAZZARESCHI | TIMES STAFF 

WRITER 

http://articles.latimes.com/1992/jan/29
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Chapter 13 นี้ได้รับความนิยมมากว่า Chapter 7 เนื่องมาจากการเปิดโอกาส
ให้ลูกหนี้ได้รักษาทรัพย์สินที่มีค่าของตนไว้ รวมไปถึงการที่ลูกหนี้สามารถท าแผนในการช าระหนี้แก่เจ้าหนี้
ได้ซึ่งท าให้ลูกหนี้มีโอกาสช าระหนี้ได้ครบ และสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ ตามเป้าหมายของมาตรานี้ นั่น
คือเปิดช่องให้ปัจเจกบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวได้มีโอกาสตั้งต้นชีวิตใหม่นั่นเอง 
  

3.1.3 กระบวนการและวิธีการช าระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลายมาตราต่าง ๆ 
3.1.3.1 Chapter 7 LIQUIDATION (§§ 701–784)  

(1) การเริ่มต้นกระบวนการล้มละลาย 
ผู้มีสิทธิเสนอคดีเข้าสู่กระบวนการล้มละลายตามมาตรานี้ มีได้ทั้งลูกหนี้

บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ตามมาตรา 11.U.S.C §§ 101 (41)4, 109(b) โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 
กรณ ีคือ 

1.หากเป็นกรณีที่เจ้าหนี้เป็นฝ่ายฟ้องลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ
เรียกได้ว่าเป็นกรณีล้มละลายที่ไม่สมัครใจ กฎหมายได้ท าการก าหนดหลักเกณฑ์ว่า ค าฟ้องต้องยื่นโดย
เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิเรียกร้องในหนี้ไม่มีประกันที่ไม่มีเงื่อนไข และไม่มีข้อต่อสู้  ( Noncontingent and 
Undisputed ) รวมกันไม่น้อยกว่า $10,000 ตามมาตรา 303 (b)5 

                                                           

4 (41) The term “person” includes individual, partnership, and corporation, 

but does not include governmental unit, except that a governmental unit that… 

5 (b) An involuntary case against a person is commenced by the filing with 

the bankruptcy court of a petition under chapter 7 or 11 of this title— 

(1) by three or more entities, each of which is either a holder of a claim against such 

person that is not contingent as to liability or the subject of a bona fide dispute as to li-

ability or amount, or an indenture trustee representing such a holder, if such noncontin-

gent, undisputed claims aggregate at least $10,000 more than the value of any lien on 

property of the debtor securing such claims held by the holders of such claims; 
 

http://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/chapter-7


 

 

75 

2. หากเป็นกรณีลูกหนี้เป็นผู้ยื่นค าร้องขอให้ตนตกเป็นบุคคลล้มละลาย
โดยสมัครใจ กรณีนี้กฎหมายไม่ได้ก าหนดจ านวนหนี้ขั้นต่ าที่ลูกหนี้ต้องมีในการยื่นค าร้องเอาไว้ แต่อย่างไร
ก็ดีลูกหนี้ต้องยื่นเอกสารตามที่กฎหมายก าหนดมาพร้อมค าฟ้อง ได้แก่ รายละเอียดหนี้สิน และทรัพย์สิน 
ไม่ว่าจะเป็นรายชื่อเจ้าหนี้ และสภาพของหนี้ รายละเอียดค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน รายงานแสดงสถานะทาง
การเงินของลูกหนี้ รวมไปถึงรายละเอียดของสัญญาที่ลูกหนี้เป็นคู่สัญญาและยังคงมีผลบังคับใช้ได้อยู่ใน
ปัจจุบัน ( Federal Rule of Bankruptcy Procedure; rule 1007 (b) )6 

แต่อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที่ลูกหนี้ยื่นค าร้องขอให้ตนตกเป็นบุคคล
ล้มละลายโดยสมัครใจนั้น มีข้อสังเกตว่า ลูกหนี้จะไม่สามารถยื่นค าร้องขอให้ตนล้มละลายได้ หากภายใน 
180 วันก่อนที่ลูกหนี้จะขอยื่นค าร้องนี้  ลูกหนี้เคยเป็นลูกหนี้ในคดีล้มละลายที่ศาลเคยจ าหน่ายคดี
เนื่องมาจากลูกหนี้ไม่ปฏิบัติการช าระหนี้โดยจงใจ หรือภายใน 180 วันก่อนลูกหนี้ยื่นค าร้องนั้น ลูกหนี้

                                                           

(2) if there are fewer than 12 such holders, excluding any employee or insider of such 

person and any transferee of a transfer that is voidable under sec-

tion 544, 545, 547,548, 549, or 724 (a) of this title, by one or more of such holders that 

hold in the aggregate at least $10,000 of such claims; 

6 (b) SCHEDULES, STATEMENTS, AND OTHER DOCUMENTS REQUIRED. 
(1) Except in a chapter 9 municipality case, the debtor, unless the court orders other-
wise, shall file the following schedules, statements, and other documents, prepared as 
prescribed by the appropriate Official Forms, if any: 
(A) schedules of assets and liabilities; 
(B) a schedule of current income and expenditures; 
(C) a schedule of executory contracts and unexpired leases; 
(D) a statement of financial affairs; 

 

http://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/544
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/545
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/547
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/548
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/549
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/724
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/usc_sec_11_00000724----000-%25252523a
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ไม่ได้เข้ารับค าปรึกษาทางการเงินจากที่ปรึกษาที่รัฐรับรอง เพ่ือทราบถึงความเป็นไปได้ในการใช้ทางเลือก
อ่ืนนอกจากการล้มละลาย ตาม11 U.S. Code § 109 (g) (h) 7 

เมื่อลูกหนี้ยื่นค าร้องขอให้ตนเองตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือลูกหนี้ถูก
เจ้าหนี้ฟ้องโดยไม่สมัครใจนั้น ก็จะก่อให้เกิดสภาวะพักการบังคับช าระหนี้  หรือที่เรียกว่า Automatic 
Stay ซึ่งหมายความว่า เจ้าหนี้จะไม่สามารถฟ้องร้องหรือบังคับคดีใดๆกับลูกหนี้  รวมไปถึงลูกหนี้จะไม่
สามารถจัดการกองทรัพย์สินใดๆของตนเองได้อีก ทั้งนี้เพ่ือหยุดการเรียกเก็บหนี้ หรือการฟ้องบังคับคดีแก่
ลูกหนี้นั่นเอง นอกเหนือไปจากนี้ อ านาจในการจัดการทรัพย์สินและกิจการทั้งหมดของลูกหนี้จะตกอยู่กับ
ผู้ช าระกิจการและทรัพย์สิน ( Trustee ) อีกด้วย 

(2) การขอรับช าระหนี้ 
เมื่อศาลได้มี หรือถือว่ามีค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้   

( Order of Relief ) เจ้าหน้าที่ศาลจะแจ้งให้เจ้าหนี้ ลูกหนี้ รวมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียในคดีทราบ โดยเฉพาะ
                                                           

7 (g) Notwithstanding any other provision of this section, no individual or 
family farmer may be a debtor under this title who has been a debtor in a case pending 
under this title at any time in the preceding 180 days if— 
(1) the case was dismissed by the court for willful failure of the debtor to abide by or-
ders of the court, or to appear before the court in proper prosecution of the case; or 
(2) the debtor requested and obtained the voluntary dismissal of the case following the 
filing of a request for relief from the automatic stay provided by section 362 of this title. 
(h) 
(1) Subject to paragraphs (2) and (3), and notwithstanding any other provision of this sec-
tion other than paragraph (4) of this subsection, an individual may not be a debtor un-
der this title unless such individual has, during the 180-day period ending on the date of 
filing of the petition by such individual, received from an approved nonprofit budget and 
credit counseling agency described in section 111 (a) an individual or group briefing (in-
cluding a briefing conducted by telephone or on the Internet) that outlined the oppor-
tunities for available credit counseling and assisted such individual in performing a re-
lated budget analysis. 

http://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/362
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/111
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/usc_sec_11_00000111----000-%25252523a
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เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ( United States Trustee ) ซึ่งเป็นผู้ดูแลการบังคับคดีล้มละลายในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมเข้ามาดูแล โดยจะตั้งตั้งเอกชนผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ช าระกิจการและทรัพย์สิน
ในคดีนั้นๆ (Trustee ) ซึ่งค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ จึงมีผลเทียบเคียงได้เท่ากับค าสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและค าพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลายของไทย ทั้งนี้
เนื่องมาจากพระราชบัญญัติล้มละลายของสหรัฐอเมริกานั้น เมื่อมีค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สินของ
ลูกหนี้แล้วจะไม่มีการเว้นช่วงให้ลูกหนี้ประนอมหนี้ได้ อีกทั้งศาลยังไม่ต้องท าค าพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มลาย
อีกครั้งนั่นเอง 

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ( Trustee ) มีหน้าที่ในการนัดประชุมเจ้าหนี้
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 20 วัน แต่ไม่เกิน 40 วัน (Federal Rule of Bankruptcy Procedure; 
rule 2003)  นับแต่วันค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ โดยที่การประชุมเจ้าหนี้ เป็นการสอบ
ลูกหนี้เกี่ยวกับกิจการของลูกหนี้  และให้ลูกหนี้สาบานตัว ซึ่งการประชุมเจ้าหนี้ในครั้งแรกนั้น  มี
วัตถุประสงค์คือสอบสวนลูกหนี้เกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้  ทั้งนี้ หากลูกหนี้หลบหนี ผู้ช าระ
กิจการและทรัพย์สินอาจปรึกษาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพ่ือขอเลื่อนการประชุม  หรือยื่นค าร้องขอให้
ศาลบังคับลูกหนี้มาสอบสวน รวมไปถึงออกหมายจับหากลูกหนี้ขัดขืน หรือยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่ง
จ าหน่ายคดีล้มละลายนั้นก็ได้ ตามFederal Rule of Bankruptcy Procedure; rule 2005 

หนี้ที่สามารถยื่นขอรับช าระหนี้นั้น ได้แก่ หนี้ที่เกิดข้ึนก่อน หรือขณะที่ศาล
มีค าสั่งให้ช าระกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ซึ่งรวมไปถึงหนี้ที่มีเง่ือนไข หนี้ที่ยังไม่แน่นอน หนี้ที่ยังไม่ถึง
ก าหนดช าระ และหนี้ที่มีข้อต่อสู้อยู่8 ซ่ึงเจ้าหนี้ต้องยื่นขอรับช าระหนี้ภายใน 90 วันนับแต่ก าหนดประชุม
เจ้าหนี้เป็นครั้งแรก 

                                                           

8 11 U.S. Code § 101 

(5) The term “claim” means— 

(A) right to payment, whether or not such right is reduced to judgment, liquidated, 

unliquidated, fixed, contingent, matured, unmatured, disputed, undisputed, legal, equita-

ble, secured, or unsecured; or 

(B) right to an equitable remedy for breach of performance if such breach gives rise to a 
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เมื่อเริ่มต้น จะมีการตั้งองค์กร (Estate) เพ่ือเป็นนิติบุคคลชั่วคราวในการ
ครอบครองทรัพย์สินของลูกหนี้ รวมถึงทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เป็นเจ้าของร่วมกับผู้อ่ืน โดยTrustee จะเป็น
ผู้รวบรวมทรัพย์สินเพ่ือน าไปจ าหน่าย และน าเงินไปจ่ายช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้  ยกเว้นทรัพย์สินทีเป็น 
Exempt Asset หรือทรัพย์สินที่ไม่อาจบังคับได้ตาม 11 U.S. Code § 541 โดยมีหลักการว่า จะต้องท า
การจ าหน่ายทรัพย์สินเหล่านั้นออกให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถน าไปช าระหนี้กับเจ้าหนี้ให้ได้เกิด
ประโยชน์มากที่สุดนั่นเอง 

3.1.3.2. CHAPTER 11—REORGANIZATION (§§ 1101–1174) 
(1) การเริ่มต้นกระบวนการล้มละลาย 
ผู้มีสิทธิเสนอคดีเข้าสู่กระบวนการล้มละลายตามมาตรานี้  มีได้ทั้งลูกหนี้

บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลเช่นเดียวกันกับ Chapter 7 รวมไปถึงการมีข้อห้ามมิให้ลูกหนี้ยื่นค าร้องขอ
ฟ้ืนฟูกิจการตาม 11 U.S. Code § 109 (g) 9 และ 362(d)-(e)10 เช่นกัน และซึ่งอาจยื่นโดยความสมัครใจ
                                                           

right to payment, whether or not such right to an equitable remedy is reduced to judg-

ment, fixed, contingent, matured, unmatured, disputed, undisputed, secured, or unse-

cured. 

9 อ้างแล้ว 

10 (D)for purposes of subparagraph (B), a case is presumptively filed not in 
good faith (but such presumption may be rebutted by clear and convincing evidence to 
the contrary)— 

(i)as to all creditors if— 
(I)2 or more previous cases under this title in which the individual was a debtor were 
pending within the 1-year period; 
(II)a previous case under this title in which the individual was a debtor was dismissed 
within the time period stated in this paragraph after the debtor failed to file or amend 
the petition or other documents as required by this title or the court without substantial 
 

http://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/chapter-11
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excuse (but mere inadvertence or negligence shall not be substantial excuse unless the 
dismissal was caused by the negligence of the debtor’s attorney), failed to provide ade-
quate protection as ordered by the court, or failed to perform the terms of a plan con-
firmed by the court; or 
(III)there has not been a substantial change in the financial or personal affairs of the 
debtor since the dismissal of the next most previous case under this title, or any other 
reason to conclude that the later case will not be concluded, if a case under chapter 7, 
with a discharge, and if a case under chapter 11 or 13, with a confirmed plan that will be 
fully performed; or 
(ii)as to any creditor that commenced an action under subsection (d) in a previous case 
in which the individual was a debtor if, as of the date of dismissal of such case, such ac-
tion was still pending or had been resolved by terminating, conditioning, or limiting the 
stay as to such action of such creditor. 
(d)On request of a party in interest and after notice and a hearing, the court shall grant 
relief from the stay provided under subsection (a) of this section, such as by terminating, 
annulling, modifying, or conditioning such stay— 
(1)for cause, including the lack of adequate protection of an interest in property of such 
party in interest; 
(2)with respect to a stay of an act against property under subsection (a) of this section, 
if— 
(A)the debtor does not have an equity in such property; and 
(B)such property is not necessary to an effective reorganization; 
(3)with respect to a stay of an act against single asset real estate under subsection (a), 
by a creditor whose claim is secured by an interest in such real estate, unless, not later 
than the date that is 90 days after the entry of the order for relief (or such later date as 
the court may determine for cause by order entered within that 90-day period) or 30 
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days after the court determines that the debtor is subject to this paragraph, whichever is 
later— 
(A)the debtor has filed a plan of reorganization that has a reasonable possibility of being 
confirmed within a reasonable time; or 
(B)the debtor has commenced monthly payments that— 
(i)may, in the debtor’s sole discretion, notwithstanding section 363(c)(2), be made from 
rents or other income generated before, on, or after the date of the commencement of 
the case by or from the property to each creditor whose claim is secured by such real 
estate (other than a claim secured by a judgment lien or by an unmatured statutory 
lien); and 
(ii)are in an amount equal to interest at the then applicable nondefault contract rate of 
interest on the value of the creditor’s interest in the real estate; or 
(4)with respect to a stay of an act against real property under subsection (a), by a credi-
tor whose claim is secured by an interest in such real property, if the court finds that the 
filing of the petition was part of a scheme to delay, hinder, or defraud creditors that in-
volved either— 
(A)transfer of all or part ownership of, or other interest in, such real property without the 
consent of the secured creditor or court approval; or 
(B)multiple bankruptcy filings affecting such real property. 
If recorded in compliance with applicable State laws governing notices of interests or 
liens in real property, an order entered under paragraph (4) shall be binding in any other 
case under this title purporting to affect such real property filed not later than 2 years 
after the date of the entry of such order by the court, except that a debtor in a subse-
quent case under this title may move for relief from such order based upon changed cir-
cumstances or for good cause shown, after notice and a hearing. Any Federal, State, or 
local governmental unit that accepts notices of interests or liens in real property shall 
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accept any certified copy of an order described in this subsection for indexing and re-
cording. 

(e) 
(1)Thirty days after a request under subsection (d) of this section for relief from the stay 
of any act against property of the estate under subsection (a) of this section, such stay is 
terminated with respect to the party in interest making such request, unless the court, 
after notice and a hearing, orders such stay continued in effect pending the conclusion 
of, or as a result of, a final hearing and determination under subsection (d) of this sec-
tion. A hearing under this subsection may be a preliminary hearing, or may be consoli-
dated with the final hearing under subsection (d) of this section. The court shall order 
such stay continued in effect pending the conclusion of the final hearing under subsec-
tion (d) of this section if there is a reasonable likelihood that the party opposing relief 
from such stay will prevail at the conclusion of such final hearing. If the hearing under 
this subsection is a preliminary hearing, then such final hearing shall be concluded not 
later than thirty days after the conclusion of such preliminary hearing, unless the 30-day 
period is extended with the consent of the parties in interest or for a specific time which 
the court finds is required by compelling circumstances. 
(2)Notwithstanding paragraph (1), in a case under chapter 7, 11, or 13 in which the 
debtor is an individual, the stay under subsection (a) shall terminate on the date that is 
60 days after a request is made by a party in interest under subsection (d), unless— 
(A) 
a final decision is rendered by the court during the 60-day period beginning on the date 
of the request; or 

(B)such 60-day period is extended— 
(i)by agreement of all parties in interest; or 
(ii)by the court for such specific period of time as the court finds is required for good 
cause, as described in findings made by the court. 
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ของลูกหนี้  (Voluntary Petition) หรือโดยเจ้าหนี้  (Involuntary Petition) ก็ได้  เช่นเดียวกันกับ 
Chapter7 

หากเป็นกรณีที่ลูกหนี้ยื่นค าร้องโดยความสมัครใจ ลูกหนี้สามารถด าเนินการ
ได ้3 แบบคือ 

1. Free–Fall ลูกหนี้ประสงค์จะยื่นค าร้องเอง เพ่ือให้เกิดสภาวะพัก
การบังคับช าระหนี้  (Automatic Stay) แล้วจึงจัดท าแผนปรับ
โครงสร้างหนี้ 

2. Pre–Arranged ลูกหนี้จะท าการตกลงกับเจ้าหนี้  โดยให้เจ้าหนี้
อนุมัติแผนก่อน  

3. Pre-Packaged ลูกหนี้จะตกลงกับเจ้าหนี้ทั้งหมดเพ่ือจัดท าแผน
ทางธุรกิจให้พร้อมก่อนที่จะยื่นค าร้องต่อศาล 

เมื่อมีการยื่นค าร้อง จะเกิดสภาวะการพักบังคับช าระหนี้ชั่วคราว หรือ 
Automatic Stay ซึ่งเป็นภาวะที่ต้องหยุดการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ อาทิ
เช่น การปิดกิจการ หรือการโอนย้ายทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนการร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ ทั้งนี้เพ่ือให้ลูกหนี้มี
โอกาสต่อรองเพ่ือแก้ไขปัญหาทางการเงินของลูกหนี้ แต่อย่างไรก็ดี เจ้าหนี้ที่มีหลักประกันอาจขอยกเลิก
การบังคับนี้หากลูกหนี้ไม่มีเหลือทุนในส่วนทรัพย์สิน รวมไปถึงทรัพย์สินที่ไม่จ าเป็นแก่การปรับโครงสร้าง
หนี้ของลูกหนี้ เพ่ือให้เจ้าหนี้สามารถเข้าถึงและจ าหน่ายทรัพย์สินนั้นได้ (11 U.S. Code § 362 (12) (13) 
)11 

                                                           

11 11 U.S. Code § 362 

(12) under subsection (a) of this section, after the date which is 90 days after the filing of 

such petition, of the commencement or continuation, and conclusion to the entry of fi-

nal judgment, of an action which involves a debtor subject to reorganization pursuant to 

chapter 11 of this title and which was brought by the Secretary of Transportation under 

section 31325 of title 46 (including distribution of any proceeds of sale) to foreclose a 
 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/chapter-11
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/46/31325
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กระบวนการของChapter 11 ก าหนดให้ลูกหนี้เป็นผู้บริหารกิจการต่อไป 
ลูกหนี้ต้องเสนอแผนการบริหาร ในแผนนี้ลูกหนี้สามารถ เสนอขอลดเงินต้น หรือ ดอกเบี้ย หรือขายทรัพย์
บางส่วน การเสนอยกเลิกสัญญา หรือ ข้อบังคับท่ีไม่เป็นธรรม หรือ Executory Contracts และแผนฟ้ืนฟู
นั้น ศาลต้องเห็นชอบด้วย 

(2) กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ 
ตาม Chapter 11 นี้ กฎหมายของสหรัฐอเมริกาได้วางหลักให้ลูกหนี้สามารถ

ควบคุมทรัพย์สินของตนในระหว่างการปรับโครงสร้างองค์กรได้โดยที่ไม่จ าเป็นต้องมีการแต่งตั้ง  Trustee 
อีกทั้งลูกหนี้ยังเป็นผู้บริหารธุรกิจเองจนกว่าจะมีปรับโครงสร้างองค์กร  หรือมีการจ าหน่ายคดีไปสู่  
Chapter 7 แต่อย่างไรก็ดี ส าหรับบางกรณีนั้น อาจมีการแต่งตั้ง trustee เพ่ือเข้ามาจัดการทรัพย์สิน ซึ่ง 
Trustee นี้มีอ านาจที่เรียกว่า Avoiding Power (11 U.S. Code § 926) 12 ในการขอเพิกถอนการโอน 

                                                           

preferred ship or fleet mortgage, or a security interest in or relating to a vessel or vessel 

under construction, held by the Secretary of Transportation under chapter 537 of title 

46 or section 109(h) of title 49, or under applicable State law; 

(13) under subsection (a) of this section, after the date which is 90 days after the filing of 
such petition, of the commencement or continuation, and conclusion to the entry of fi-
nal judgment, of an action which involves a debtor subject to reorganization pursuant to 
chapter 11 of this title and which was brought by the Secretary of Commerce under sec-
tion 31325 of title 46 (including distribution of any proceeds of sale) to foreclose a pre-
ferred ship or fleet mortgage in a vessel or a mortgage, deed of trust, or other security 
interest in a fishing facility held by the Secretary of Commerce under chapter 537 of title 
46; 
12 a) If the debtor refuses to pursue a cause of action under sec-
tion 544, 545, 547, 548,549 (a), or 550 of this title, then on request of a creditor, the 
court may appoint a trustee to pursue such cause of action. 
(b) A transfer of property of the debtor to or for the benefit of any holder of a bond or 
 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/46/lii:usc:t:46:ch:537
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/46/lii:usc:t:46:ch:537
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/49/lii:usc:t:49:s:109:h
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/chapter-11
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/46/31325
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/46/31325
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/46/lii:usc:t:46:ch:537
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/46/lii:usc:t:46:ch:537
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/544
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/545
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/547
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/548
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/549
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เพ่ือยกเลิกการโอนย้ายเงินหรือทรัพย์สินที่เกิดขึ้นก่อนการยื่นค าร้อง เพ่ือน าทรัพย์สินไปรวมกับทรัพย์สิน
อ่ืนเพื่อใช้ในการช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้  

ลูกหนี้มีเวลา 120 วันในการเสนอแผน ซึ่งอาจขยายเวลาได้ตามค าสั่งศาล แต่
ต้องไม่เกิน 18 เดือน (11 U.S. Code § 1121 (b)13 (d)14 ) โดยในค าขอนั้นจะต้องมีรายละเอียดต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นขอมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สิน รวมไปถึงแผนงานเกี่ยวกับเจ้าหนี้แต่ละรายและศาลจะให้เจ้าหนี้
แต่ละรายลงคะแนนว่าจะเห็นชอบด้วยแผนหรือไม่ แต่หากเป็นกรณีการยื่นแผนแบบ Pre-Packaged ซ่ึง
เป็นการหารือระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ก่อนการยื่นเสนอแผนนั้น ศาลไม่จ าเป็นต้องมีการไต่สวน และจะมี
การส่งแผนที่อนุมัติแล้วให้แก่ Trustee และเจ้าหนี้ภายใน 180 วันต้องมีการอนุมัติแผน หรืออาจขยายได้
เป็น 20 เดือน 

อย่างไรก็ด ี ลูกหนี้มีสิทธิเด็ดขาด (Absolute Right ) หนึ่งครั้ง ในการขอ
เปลี่ยนกรณีจาก Chapter 11 เป็น Chapter 7 (Federal Rule of Bankruptcy Procedure; rule 1019 
) หากไม่ใช่กรณีที่ลูกหนี้ไม่ไดเ้ป็นลูกหนี้ประเภท Debtor in Possession หรือเป็นการยื่นโดยไม่สมัครใจ 
หรือเป็นกรณีที่เปลี่ยนจาก Chapter อ่ืนมาเป็น Chapter 11 ที่ไม่ใช่การร้องขอของลูกหนี้ 

หลังการรับแผนแล้ว ผู้เกี่ยวข้องสามารถขอยกเลิกได้ภายใน 180 วัน โดย
ต้องยื่นค าร้องต่อศาล 

                                                           

note, on account of such bond or note, may not be avoided under section 547 of this 
title. 

13  Except as otherwise provided in this section, only the debtor may file a 

plan until after 120 days after the date of the order for relief under this chapter. 

14 The 120-day period specified in paragraph (1) may not be extended be-

yond a date that is 18 months after the date of the order for relief under this chapter. 

 

http://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/547
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ศาลจะเป็นผ้่พิจารณาการปิดคดีเม่ือการบริหารครบถ้วนแล้ว (Federal 
Rule of Bankruptcy Procedure; rule 3022 )15 

(3) หลัก Single Asset Real Estate (SARE) 
นิยามและความส าคัญของ SARE 
ตามพระราชบัญญัติล้มละลายของสหรัฐอเมริกา ได้มีการวางหลังเก่ียวกับ 

Single Asset Real Estate (SARE) ไว้ในมาตรา 11 U.S.C. § 101(51B) 16  ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สินที่
ประกอบด้วยทรัพย์สินเดี่ยวหรือโครงการที่นอกเหนือไปจากทรัพย์สินที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยที่น้อยกว่า 4 ยู
นิตที่สามารถสร้างรายได้ให้กับลูกหนี้ผู้ซึ่งไม่ได้ท าเกษตรกรรมและไม่มีการท าธุรกิจอ่ืนที่นอกเหนือไปจาก
การท าธุรกิจใดๆในทรัพย์สินนั้น ดังนั้น 

กฎหมายล้มลายในปัจจุบันนั้นจะต้องประกอบไปด้วยปัจจัยทั้งหมด 3 ข้อที่จะ
ท าให้ทรัพย์สินของลูกหนี้ถูกพิจารณาเข้าหลักเกณฑ์ SARE อันได้แก่ 

1.ลูกหนี้มีทรัพย์สินซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์เพียงแห่งเดียวซึ่งนอกเหนือไปจาก
ทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัยที่น้อยกว่า 4 ยูนิต 

2.เป็นทรัพย์สินที่สร้างรายได้รวมให้กับลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง; และ 
3.ไม่มีการท าธุรกิจอ่ืนที่นอกเหนือไปจากการท าธุรกิจใดๆในทรัพย์สินนั้น  
SARE นั้นช่วยให้กระบวนการล้มละลายเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วโดยท าให้

ลูกหนี้สามารถใช้สิทธิต่างๆได้แคบขึ้นและท าให้เจ้าหนี้สามารถเรียกร้องสิทธิของตัวเองได้อย่างรวดเร็ว ใน

                                                           

15 After an estate is fully administered in a chapter 11 reorganization case, 

the court, on its own motion or on motion of a party in interest, shall enter a final de-

cree closing the case. 

1611 U.S.C. § 101(51B)  real property constituting a single property or project, 

other than residential real property with fewer than 4 residential units, which generates 

substantially all of the gross income of a debtor[1] who is not a family farmer and on 

which no substantial business is being conducted by a debtor other than the business of 

operating the real property and activities incidental. 
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กรณีท่ีไม่เข้าหลัก SARE นี้ สภาวะพักการช าระหนี้จะท าให้เจ้าหนี้ไม่สามารถกระท าการใดๆเก่ียวกับ
ทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งมิได้ปรากฎต่อศาล อย่างไรก็ตาม ในกรณีของทรัพย์สินที่เข้าหลักการ Single Asset 
Real Estate นี้ ศาลจะงดเว้นสภาวะการพักช าระหนี้ นอกเหนือไปเสียจากว่าภายใน 90 วันหลังจาก
หลังจากท่ีมีการยื่นค าขอล้มละลาย ลูกหนี้ได้กระท าการดังต่อไปนี้ 

1.ยื่นค าขอฟื้นฟูกิจการซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าศาลจะให้ความเห็นชอบ 
2.เริ่มการช าระหนี้เป็นรายเดือนแก่เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ถือว่าเป็น 

Single Asset Real Estate 
 

3.1.3.3 Chapter13 (Adjustment of Debts of an Individual with Regular 
Income) 

Chapter 13 นี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แผนฟื้นฟูของผู้มีรายได้ประจ า 
(“wage earner's plan”) ซึ่งช่วยให้ลูกหนี้ซึ่งมีรายได้ประจ าสามารถท าแผนเพ่ือช าระหนี้ทั้งหมดหรือ
บางส่วนของลูกหนี้ โดยภายใต้ chapter นี้ลูกหนี้จะจัดท าแผนในการช าระหนี้โดยการผ่อนช าระให้แก่
เจ้าหนี้โดยใช้ระยะเวลามากกว่าสามปีแต่ไม่เกินห้าปี แต่หากว่ารายได้ของลูกหนี้นั้นไม่ถึงรายได้เฉลี่ยของ
รัฐ (state median) แผนฟ้ืนฟูนั้นจะมีระยะเวลาสามปี นอกเหนือไปเสียจากว่าศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่าง
อ่ืน หากว่ารายได้ประจ าของลูกหนี้นั้นมีมากกว่ารายได้เฉลี่ยของรัฐ (state median) โดยทั่วไปแล้วแผน
นั้นจะมีระยะเวลาห้าปี และไม่มีแผนใดที่จะมีอายุมากกว่า 5 ปีตาม11 U.S.C. § 1322(d) ภายใต้ช่วงเวลา
นี้กฎหมายห้ามมิให้เจ้าหนี้ท าการบังคับช าระหนี้เอาจากลูกหนี้  โดยที่สิทธิพิเศษในการช าระหนี้ตาม 
chapter 13 นี้มีดังต่อไปนี้  

1.การรักษาที่อยู่อาศัยจากการขายทอดตลาด 
ข้อดีประการที่หนึ่งของ chapter 13 นี้คือการที่ลูกหนี้สามารถรักษาที่อยู่

อาศัยของจากการขายทอดตลาดได้  
โดยปกติแล้วธนาคารมีความประสงค์ที่จะให้ผู้กู้ช าระหนี้จ านองทั้งหมด ซึ่ง

กรณีเป็นปัญหาเมื่อลูกหนี้ประสบปัญหาทางการเงินและไม่สามารถช าระเงินกู้ดังกล่าวได้  และอาจท าให้
ลูกหนี้ต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยไปโดยการขายทอดตลาด chapter 13 นี้ ลูกหนี้จะสามารถจัดการการช าระ
หนี้แก้ผู้ให้กู้ได้โดยอาศัยการแบ่งช าระหนี้ตามแผนซึ่งจะท าให้ลูกหนี้ไม่จ าเป็นต้องขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ตราบเท่าที่ลูกหนี้สามารถช าระหนี้เงินกู้ตามที่ก าหนดไว้ในแผนที่ได้มีการยื่นไว้  อย่างไรก็ดีการช าระหนี้
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ภายใต้ chapter 13 มิได้หมายความว่าลูกหนี้จะไม่ต้องช าระหนี้เงินกู้อีกต่อไป หากเพียงแต่มีสภาวะพัก
การบังคับช าระหนี้ที่ท าให้เจ้าหนี้ไม่สามารถยึดทรัพย์ของลูกหนี้และน าไปขายทอดตลาดได้  

2.การปรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
นอกเหนือไปจากการปรับเปลี่ยนการช าระหนี้จ านองที่ถึงก าหนดช าระแล้ว

นั้น ในบางกรณี ลูกหนี้สามารถปรับเปลี่ยนหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยได้อีกด้วย โดยปกแล้ว พระราชบัญญัติ
ล้มละลายไม่อนุญาตให้มีการปรับหนี้จ านองในกรณีที่เป็นการจ านองที่อยู่อาศัยหลักของลูกหนี้ แต่การ
จ านองอ่ืนๆสามารถได้รับการปรับโครงสร้างหนี้ได้ซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่า “Lien Stripping” และท าให้
หนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ไม่มีประกัน (“undersecured”) และสามารถท าการปลดเปลืองหนี้ดังกล่าวภายใต้
ค าสั่งศาล  

(1) ผู้มีสิทธิเริ่มต้นกระบวนการล้มละลาย 
บทบัญญัติตาม Chapter 13 นี้ ได้ท าการวางหลักให้ลูกหนี้บุคคลธรรมดาซึ่ง

มีรายได้ประจ าเป็นผู้ยื่นค าร้องขอฟื้นฟูสถานะทางการเงินของตนได้เพียงฝ่ายเดียว เนื่องมาจากการน าเงิน
ค่าจ้างหรือรายได้ในอนาคตมาบังคับช าระหนี้ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการทางการเงินนั้นเป็นการกระท าท่ีฝ่า
ฝืนรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา17 และ Chapter 13 ก็ได้บัญญัติคุณสมบัติของลูกหนี้ที่มีสิทธิยื่นค าร้อง
ขอฟื้นฟูกิจการทางการเงินของตนว่า ต้องเป็นลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจ าในวันที่ยื่นค าร้องขอ มี
ภาระหนี้ไม่มีประกันทั้งจ านวนแน่นอนหรือไม่แน่นอนรวมกันแล้วน้อยกว่า 250,000 เหรียญ และภาระหนี้
มีประกันจ านวนแน่นอนหรือไม่แน่นอนรวมกันแล้วน้อยกว่า 750,000 เหรียญ หรือลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่
มีรายได้ประจ าและสามีหรือภรรยาของบุคคลนั้นภาระหนี้ไม่มีประกันทั้งจ านวนแน่นอนหรือไม่แน่นอน
รวมกันแล้วน้อยกว่า 250,000 เหรียญ และภาระหนี้มีประกันจ านวนแน่นอนหรือไม่แน่นอนรวมกันแล้ว
น้อยกว่า 750,000 เหรียญ  ( 11 U.S. Code § 109 (e) ) 18  อย่างไรก็ดีจ านวนหนีดังกล่าวจะท าการปรับ
                                                           

17  ( Section 1 article XIII) 

18 Only an individual with regular income that owes, on the date of the filing 

of the petition, noncontingent, liquidated, unsecured debts of less than $250,000 and 

noncontingent, liquidated, secured debts of less than $750,000, or an individual with reg-

ular income and such individual’s spouse, except a stockbroker or a commodity broker, 
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ทุกๆสามปีเพ่ือให้เป็นไปตามสภาวะเงินเฟ้อ ในปัจจุบัน การปรับจ านวนหนี้ครั้งล่าสุดได้มีการปรับเมื่อวันที่ 
1 เมษายน 2559 โดยThe Judicial Conference of the United States ซึ่งมีประธานสูงสุดของประเทศ
เป็นประธานการประชุม เป็นอัตรา 3% ซ่ึง ณ ปัจจุบัน ( ปี พ.ศ. 2559 ) จ านวนหนี้ไม่มีประกันคือน้อยกว่า  
$394,725และ $1,184,200 ส าหรับหนี้มีประกัน  

 อย่างไรก็ด ี บทบัญญัติใน Chapter 13 นี้ก็ได้ห้ามมิให้ลูกหนี้ที่เคยยื่นค าร้อง
ฟ้ืนฟูสถานะทางการเงินภายใน 180 วันก่อนยื่นค าร้องในคดีนี้ และลูกหนี้ได้ถูกศาลยกค าร้องขอฟ้ืนฟู
สถานะทางการเงินด้วยเหตุที่ลูกหนี้ไม่สุจริต รวมไปถึงกรณีท่ีศาลสั่งอนุญาตให้ถอนค าร้องขอฟ้ืนฟูสถานะ
ทางการเงินตามท่ีลูกหนี้ร้องขอแล้ว และเป็นคดีที่ได้มีการยื่นค าร้องขอปลดเปลื้องสภาวะบังคับหยุด หรือ
การพักช าระหนี้ชั่วคราว ตาม 11 U.S. Code § 362 

 นอกเหนือไปจากการยื่นค าร้องขอโดยสมัครใจของลูกหนี้แล้ว อาจเริ่มต้น
มาตรการช าระกิจการมาจาก Chapter 7 ซึ่งลูกหนี้บคุคลธรรมดาอาจร้องขอจัดการภาระหนี้ของตน
ภายใต้การช าระบัญชีภายใต้ Chapter 7 แต่ลูกหนี้ยังมีสิทธิร้องขอโอนย้ายคดีไปสู่มาตรการฟ้ืนฟูสถานะ
ทางการเงินภายใต้ Chapter13 ได ้แต่อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีท่ีเจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้ล้มละลายโดยไมสมัคร
ใจ  ( Involuntary Liquidation ) แล้ว ก็ไม่อาจร้องขอโอนคดีไปเพ่ือการฟ้ืนฟูสถานะทางการเงินตาม 
Chapter 13 ได้ตาม 11 U.S. Code § 70619 

                                                           

that owe, on the date of the filing of the petition, noncontingent, liquidated, unsecured 

debts that aggregate less than $250,000 and noncontingent, liquidated, secured debts of 

less than $750,000 may be a debtor under chapter 13 of this title. 

19 11 U.S. Code § 706 

(a)The debtor may convert a case under this chapter to a case under chapter 11, 12, 
or 13 of this title at any time, if the case has not been converted under sec-
tion1112, 1208, or 1307 of this title. Any waiver of the right to convert a case under this 
subsection is unenforceable. 

 

http://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/chapter-13
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/chapter-11
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/chapter-12
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/chapter-13
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/1112
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/1208
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/1307
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(2) กระบวนการฟ้ืนฟูสถานะทางการเงิน 
 กระบวนการฟ้ืนฟูสถานะทางการเงินนี้จ าเริ่มจากลูกหนี้ได้ท าการยื่นค าร้อง

ต่อศาล ณ ศาลซึ่งลูกหนี้มีภูมิล าเนา โดยหากว่าศาลมิได้มีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน ค าขอนั้นจะต้องประกอบไป
ด้วย 
                                 1.รายการแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 
                                 2.รายการแสดงรายได้ปัจจุบันและรายจ่าย 
                                 3.รายการแสดงสัญญาซึ่งสาระส าคัญแห่งหนี้ยังมิได้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้น 
(executory contracts) และหนี้ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ (unexpired leases) 
                                 4. รายการแสดงกิจการทางการเงิน 
 
                                 นอกเหนือไปจากนี้ลูกหนี้จะต้องยื่นส าเนาใบรับรองการให้ค าปรึกษาสินเชื่อ 
(certificate of credit counseling) และส าเนาการปรับเปลี่ยนการช าระหนี้ตามแผนซึ่งได้มีการปรับปรุง
โดยผู้ให้ค าปรึกษาด้านสินเชื่อ หลักฐานการได้รับเงินเดือนจากนายจ้าง (ถ้ามี) ซึ่งได้รับก่อนระยะเวลา 60 
วันก่อนวันที่ยื่นค าขอ รวมไปถึงรายการแสดงรายรับทั้งหมดและการคาดการณ์ถึงการเพ่ิมจ านวนรายได้
หรือรายจ่ายหลังจากที่ได้มีการยื่นค าขอ และบันทึกผลประโยชน์ใดๆซึ่งลูกหนี้มีอยู่ภายใต้ระบบการศึกษา
ของรัฐบาลกลางหรือของรัฐตาม11 U.S.C. § 521 ลูกหนี้จะต้องยื่นใบรับรองการได้รับคืนเงินภาษีหรือ
ใบรับรองการช าระภาษีในปีล่าสุดรวมไปถึงการได้รับภาษียื่นระหว่างที่มีการยื่นค าร้องให้แก่ทรัสตี ( รวม
ไปถึงการได้รับเงินคืนในปีก่อนหน้าซึ่งยังไม่ได้ยื่นก่อนที่จะมีการยื่นค าร้อง) สามีหรือภรรยาของลูกหนี้

                                                           

(b)On request of a party in interest and after notice and a hearing, the court may con-
vert a case under this chapter to a case under chapter 11 of this title at any time. 

(c)The court may not convert a case under this chapter to a case under chap-
ter 12 or 13 of this title unless the debtor requests or consents to such conversion. 

(d)Notwithstanding any other provision of this section, a case may not be converted to a 
case under another chapter of this title unless the debtor may be a debtor under such 
chapter. 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/chapter-11
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/chapter-12
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/chapter-13
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สามารถยื่นค าร้องได้ในฐานะผู้ร้องร่วม (joint petition ) หรือยื่นเองก็ได้ (individual petitions ) ตาม
U.S.C. § 302(a). 

 ลูกหนี้จะต้องช าระค่ายื่นค าขอเป็นจ านวนเงิน $235 และ$75 ส าหรับการ
ธรรมเนียมทางราชการอ่ืนๆ โดยปติแล้วจะต้องช าระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่เสมียนศาลในวันที่มีการ
ยื่นค าขอ แต่หากศาลอนุญาต ลูกหนี้จะสามารถช าระเงินจ านวนดังกล่าวโดยเป็นการแบ่งช าระก็ได้ โดย
การไม่ช าระค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจท าให้ศาลยกฟ้องได้ 

 เมื่อลูกหนี้ได้มีการยื่นค าร้องภายใต้ chapter 13 แล้ว ศาลจะมีค าสั่งแต่งตั้งท
รัสตี โดยที่ทรัสตีจะท าหน้าทีทั้งการเป็นตัวแทนในการจัดเก็บเงินจากการช าระของลูกหนี้  และน าไปช าระ
หนี้ให้แก่เจ้าหนี้ต่อไป  โดยที่ทรัสดีนั้นจะจัดให้มีการประชุมเจ้าหนี้ภายในระยะเวลาแต่แต่ 21 วันแต่ไม่
เกิน 50 วันนับแต่มีการยื่นค าร้องภายใต้ chapter13 นี้    

 หากว่าศาลไม่ได้มีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน ลูกหนี้จะต้องยื่นแผนจัดการช าระหนี้
ภายใน 14 วันหลังจากท่ีได้มีการยื่นค าขอ และค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนจะมีผลผูกพันเจ้าหนี้ทุกรายไม่ว่าจะ
ได้มีการยื่นค าขอรับช าระหนี้ไว้หรือไม่ก็ตาม  

ในเวลาใดๆก็ภายหลังจากที่ศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนแล้วแต่การช าระเงิน
ตามแผนยังไม่เสร็จสิ้น ลูกหนี้ ทรัสตี หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องในสิทธิไม่มีประกันสามารถยื่นค าขอต่อศาลเพ่ือ
ปรับปรุงแผนช าระเงินได้  

หากว่าผู้มีส่วนได้เสียร้องขอ ศาลอาจมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนได้
หากว่าค าสั่งนั้นเกิดมาจากกลฉ้อฉล การยกเลิกค าสั่งเห็นชอบจะต้องกระท าภายในระยะเวลา 180 วัน 
หลังจากที่ศาลมีค าสั่งเห็นชอบ หากว่าศาลมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งเห็นชอบด้วยแผน คดีจะถูกเปลี่ยนไปยัง
chapter อ่ืนหรือยกฟ้อง นอกเหนือไปเสียจากว่าลูกหนี้จะได้ท าการแก้ไขแผนและน ามายื่นต่อศาลภายใน
ระยะเวลาที่ศาลก าหนด  

(3) สภาวะพักการช าระหนี้ 
 เมื่อมีการยื่นค าร้องภายใต้ chapter 13 สภาวะพักการช าระหนี้จะท าให้

เจ้าหนี้ไม่สามารถบังคับช าระหนี้เอาจากลูกหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ได้  แต่อย่างไรก็ดีก็มีข้อยกเว้นอยู่
ภายใต้ 11 U.S.C. § 362(b) ตราบเท่าที่สภาวะพักการช าระหนี้ยังมีผลอยู่  เจ้าหนี้ไม่สามารถด าเนินการ
ฟ้องร้อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ได ้ 

 สภาวะพักการช าระหนี้ใน chapter 13 นี้ยังมีผลต่อลูกหนี้ร่วมอีกด้วย โดย
หากว่าศาลไม่มีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน เจ้าหนี้ก็ไม่สามารถที่จะเรียกช าระ “หนี้อุปโภค” จากลูกหนี้ที่ต้องรับ
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ผิดร่วมกับลูกหนี้ได้ หนี้อุปโภคในที่นี้หมายถึงหนี้ที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว รายจ่ายในครอบครัว หรือ
ค่าใช้จ่ายในบ้าน  

Chapter 13 นี้ ลูกหนี้มีสิทธิที่จะรักษาที่อย่อาศัยจากการยึดทรัพย์และขาย
ทอดตลาดได้ สภาวะพักการช าระหนี้ภายใต้ chapter 13 นี้จะมีผลทันทีที่ลูกหนี้ยื่นค าขอ ลูกหนี้สามารถ
ที่จะน าหนี้ที่ถึงก าหนดช าระไปแล้วมาช าระใหม่ได้ แต่อย่างไรก็ดีลูกหนี้อาจสูญเสียที่อยู่อาศัยได้หากว่า
ผู้ให้จ านองได้ท าการยึดทรัพย์เสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการยื่นค าขอ หรือหากลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ตาม
แผน 

(4) การปลดจากล้มละลาย 
เมื่อลูกหนี้ ได้ท าการช าระเงินตามแผนเสร็จสิ้นแล้ว  ศาลจะมีค าสั่ ง 

discharge ลูกหนี้จากหนี้ทั้งหมด ซึ่งเรียกว่า full compliance discharge แต่อย่างไรก็ดีลูกหนี้จะยังไม่
หลุดพ้นจาก  

1.สิทธิเรียกร้องใดๆท่ีไม่ได้ระบุไว้ในแผน 
2.หนี้ใดๆที่เป็นการชดใช้แก่หนี้มีประกันหรือหนี้ไม่มีประกันซึ่งก าหนด

ช าระเกิดขึ้นหลังจากวันสิ้นสุดของแผน 
3. หนี้ที่ระบุใน 11 U.S.C. § 1328 (a)(2), 11 U.S.C. § 1328 (a) 
การปลดจากล้มละลายนี้เป็นการปลดเปลื้องลูกหนี้จากหนี้ทั้งหมดที่ระบุไว้

ในแผนหรือหนี้ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 502 เจ้าหนี้ในแผนนั้นจะไม่สามารถริเริ่มหรือด าเนินการทาง
กฎหมายใดๆแก่ลูกหนี้ได้  อย่างไรก็ดี หนี้ตาม11 U.S.C. § 1328 ถือว่าเป็นข้อยกเว้น หนี้ที่ไม่ได้รับการ
ปลดจากล้มละลายตาม chapter 13 นั้นรวมไปถึงหนี้ระยะยาว เช่น หนี้จ านองที่อยู่อาศัย หนี้ทีเกิดจาก
การเลี้ยงดูบุตร ภาษี หรือภาระหนี้สินที่เกิดกับรัฐบาล เช่น หนี้การศึกษา เป็นต้น ลูกหนี้จะต้องช าระหนี้
ซึ่งเข้าขอ้ยกเว้นหนี้แม้ภายหลังจะได้มีการปลดจากล้มละลาย 
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(4) แผนผังขั้นตอนการเข้าสู่กระบวนประนอมหนี้ตาม chapter 13 
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การยื่นค าร้องขอ Chapter 13 

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

1. ค่าธรรมเนียมการยื่นค าร้อง 
2. การยื่นค าร้องโดยสมัครใจซึ่งรวมถึงเอกสารเพิ่มเตมิต่างๆ 
3. การแจง้ล่วงหน้าของเสมียนศาล (ถ้าเป็นลูกหนี้แบบลูกหนี้อปุโภค ) ถ้าศาลต้องการ 
4. เปิดเผยค่าธรรมเนียม(compensation)ของทนาย หรือ เปิดเผยค่าธรรมเนียมที่เกิดจากผู้เตรียมการยื่นค า

ร้องทีม่ิใช่ทนาย 
5. รายช่ือของเจ้าหนี ้
6. รายการ 

a. รายการสรปุ 
b. รายการ A. อสังหาริมทรพัย ์
c. รายการ B. ทรัพยส์ินส่วนบุคคล 
d. รายการ C. รายการทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้น 
e. รายการ D. เจ้าหนีท้ี่ถือหนีท้ี่มีประกัน 
f. รายการ E. เจ้าหนี้ที่ถือหนี้ไม่มีประกันแบบมีสิทธิเรียกร้อง 
g. รายการ F. เจ้าหนี้ที่ถือหนี้ไม่มีประกันแบบมีไม่สทิธิเรียกร้อง 
h. รายการ G. สัญญาซึ่งสาระส าคัญยงัไม่ได้รบัการปฏิบัติ (Executory contracts) และหนี้ที่ยังไม่

หมดอายุ (unexpired lease)  
i. รายการ H. ลูกหนี้ร่วม 
j. รายการ I. เงินได้ปัจจุบันของลกูหนี ้

ถ้าค าร้องถูกยื่นมากบัรายช่ือของเจ้าหนี้ ลูกหนี้จะมีเวลาไม่เกิน 15 วันในการที่จะยื่นเอกสารรายการที่ 6,7 และ 8 

ลูกหนีม้ีหน้าที่ที่จะต้องเพิ่มเติมส่วนของก าหนดการของทรัพย์สินที่ได้รบัหลังจากได้ย่ืนค าร้องแล้ว 

 ก่อนที่จะมีการปิดเคส ลูกหนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงค ารอ้ง, รายการ, ตารางเวลา และ รายการทางการเงินได ้

ก่อนที่จะมีการยืนยัน ลูกหนี้สามารถทีจ่ะปรับเปลี่ยนแผนได ้

ค าร้องโดยสมัครใจประกอบด้วย ค าร้องขอบรรเทาทกุข์ รายการทรัพย์สิน การเข้าสู่สภาวะพักการช าระหนีและการพักการ

ช าระหนี้ของลูกหนี้ร่วม เพือ่เป็นการป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินทั้งของลกูหนี้และลกูหนีร้่วม 

ทรัสตีตาม Chapter 13 , หรือผู้อื่นถ้าหากว่าไม่มี หรือจะเปน็ U.S. trustee ซึง่ท าหน้าที่เป็นทรสัต ี

เสมียนศาลลม้ละลายยื่นจดหมายถึงลูกหนี้, ทนายของลูกหนี,้ ทรัสตี, เจ้าหนีทุ้กคน และ U.S.ทรสัต:ี 

1. การแจง้การยื่นค าร้องขอ Chapter 13 

2. ค าอธิบายของ การเข้าสู่สภาวะพักการช าระหนีและการพักการช าระหนี้ของลูกหนีร้่วม 

3. วัน, เวลา และ สถานที่ทีจ่ะมีการประชุมเจ้าหนี้  

4. วันครบก าหนดยื่นค าขอรบัช าระหนี้  

5. วันครบก าหนดยื่นคัดค้านค าร้องของการอ้างสิทธิยกเว้น  

6. วัน, เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมเจ้าหนี้  

ผู้มสี่วนได้เสียสามารถทีจ่ะเปลี่ยน เปลี่ยนคดีไปเป็นChapter 7,11 หรือ 12 

ลูกหนีท้ี่สทิธิสามารถที่จะเปลี่ยนคดีไปเป็นChapter 7,11 หรือ 12 

ลูกหนีห้รอืผูม้ีส่วนได้เสียสามารถทีจ่ะคัดค้าน (dismiss) คดไีด ้

ลูกหนีห้รอืผูม้ีส่วนได้เสียสามารถทีจ่ะเปลี่ยนที่ประชุม (Venue) ได้ 

ผู้มสี่วนได้เสียสามารถด าเนินการงดออกเสียงได้ 

การประชุมเจ้าหนี ้

การประชุมของเจ้าหนี้ต้องจัดข้ึนโดยที่ไม่น้อยกว่า 20 วันแต่ไม่เกิน 50 วันหลังจากการยื่นค าร้องขอของ Chapter13 

ลูกหนี้ต้องได้รบัการสาบานตน 

ภายใน 60 วัน หลังจากวันแรกของการนัดประชุมของเจ้าหนี้ เจ้าหนี้

สามารถยื่นค ารอ้งคัดค้านหนี้ทีป่ลดจากการลม้ละลาย 

ลูกหนี้ยังสามารถมกีรรมสิทธ์ในทรัพยส์ินได้  

ในระหว่างด าเนินคดี ลูกหนี้สามารถเรียกร้องให้มีการพจิารณาหนี้ที่ปลด

จากการล้มละลายหรือหลีกเลี่ยงสทิธิยึดหน่วงตามกฎหมาย หรือ 

หลีกเลี่ยงการยึดหนีเ้พิ่มเติม (Judicial lien) หรือหลีกเลี่ยงการยึดทรัพย์

โดยมิได้ถือครอง (nonpossessory) การใช้หลักทรัพย์ที่นอกเหนอืจาก

เงิน (nonpurchase money) เป็นหลักประกัน (security interest)  

 

ถ้าลูกหนี้มหีน้าทีผู่กพันในธุรกิจ ลกูหนีจ้ะต้องยื่นรายงานเปน็ครั้งคราวแบบ 

ภายใน 30 วันของการยื่นแผน ลูกหนีจ้ะต้องเริ่มการช าระหนี้

ตามที่ได้กล่าวในแผน 

ภายใน 30 วันหลังจากได้มีข้อสรปุของการประชุม

ของเจ้าหนี้ หรือ ภายใน 30 วันหลังจากได้มีการ

เปลี่ยนแปลงการยื่นค าร้อง โดยพจิารณาว่าเงื่อนไข

ใดมีความเป็นปจัจบุันมากที่สุด ผูม้ีส่วนได้เสีย

สามารถทีจ่ะคัดค้านค าขอยกเว้นของลูกหนี ้

เจ้าหนี้สามารถที่จะยื่นค าขอรับช าระหนี้ภายใต้วันที่กฎหมาย
ก าหนด 
เจ้าหนี้, ทรัสต ี, U.S ทรัสต ีหรือลูกหนี้สามารถที่จะบอกปัดข้อ

เจ้าหนีส้ามารถทีผ่่อนผัน(relief)จากสภาวะพักการช าระหนีห้รือจากการพักการช าระหนี้ของลูกหนี้

ร่วมได้  

เจ้าหนี,้ ทรสัต,ี U.Sทรสัตสีามารถทีจ่ะขอขายทรพัย์สิน 

(abandonment of an asset from the estate) 

ลูกหนีส้ามารถที่จะเปลี่ยน

คดีไปเป็น Chapter อื่นๆ 

ลูกหนีป้ระสบปญัหาในการ

ศาลยกเลิก

หลงัจากช าระหนี้ทัง้หมดภายใต้แผน, ทรสัตี

จะแจง้ต่อศาลว่าได้มีการข าระหนีเ้สร็จสิ้นและ

จะร้องขอใหม้ีการถอนสภาพความเป็นหนี้ของ

ลูกหนี้ไมส่ามารถช าระหนี้ตาม

การแบ่งจ่ายช าระหนี้ของทรัสตภีายใต้แผน 
_______________________________________________ 

ทรัสตเีริม่ต้นทีจ่ากช าระหนี้เพื่อที่จะรบัประกันเจ้าหนี้ภายใตแ้ผนเมื่อแผนได้
อนุมัติและจะไม่รบัประกันเจ้าหนี้หลังที่การยื่นค าร้องนั้นไดห้มดอายุและสทิธิใน
การเรียกร้องนั้นหมดไป 

แผนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเมือ่ใดก็ได้ภายหลังการเห็นชอบด้วยศาล(แต่ไม่ใช่ก่อนการช าระเงิน

ภายใต้แผน) เมื่อมีการรอ้งขอของ ลูกหนี,้ ทรสัต ีหรือผู้ที่ได้รับอนญุาตครอบครองสิทธิไม่มปีระกัน  

ภายใน 180 วันของการเริ่มค าสั่งเห็นชอบด้วยแผน, ผู้มสี่วนได้เสียสามารถทีจ่ะรอ้งขอการเพกิ

ถอนของแผนเมื่อมีการฉ้อฉล 

ลูกหนีส้ามารถที่จะขอความยินยอมในการใช้ บัญชีเงินสดแบบ

มีหลกัประกัน (cash collateral) หรือใช้ การขาย หรือใหเ้ช่า

ในหลายๆกรณี ทรสัตสีามารถทีจ่ะยื่นค ารอ้งเรียนเพื่อทีจ่ะหลีกเลี่ยงสิทธิในการ

ครอบครองทรัพย์ที่ไมส่มบูรณ์ (unperfected security interestes), สิทธิยึดหน่วง

โดยผลของกฎหมายที่เกิดข้ึนจากการลม้ละลายของลูกหนี้ (statutory lien), การสง่

มอบทรัพยส์ินก่อนทีจ่ะมีการยื่นค าร้องทีม่ีการฉ้อฉลภายใต้ประมวลพระราชบญัญัติ

ล้มละลายหรอืกฎหมายรัฐและการส่งมอบทรัพยส์ินที่ไม่ได้รบัอนุญาติจากศาล

ล้มละลายหรอืภายใต้ประมวลพระราชบญัญัตลิ้มละลายหลงัยื่นค าร้อง 

ลูกหนีส้ามารถยื่นค าร้องในการยอมรบั หรือ ปฏิเสธสญัญาที่

สาระส าคัญยังมิได้ปฏิบัติใหเ้สร็จสิ้นไปหรอืการเช่าซึ่งยงัไม่ถึง

การเห็นชอบด้วยแผน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศาลจะกระท าการเห็นชอบด้วยแผนเมื่อศาลจะเห็นชอบหรอืปฎิเสธการยอมรับแผนของลูกหนี้ 
ผู้มสี่วนได้เสียสามารถคัดค้านแผนในช้ันพิจารณาแผนก่อนทีศ่าลจะมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนก็ได้  

ถ้าหากศาลไม่เห็นชอบด้วยแผน ลูกหนี้มี

โอกาสที่จะยื่นค าร้องทีจ่ะแก้ไขแผนหรอื

คดีที่สามารถโอนคดีไปยังChapter อื่น

หากศาลมีความเห็นชอบด้วยแผน ทรัพยส์ินของ

ลูกหนีอ้ยู่ภายใต้การกรรมสิทธ์ของลูกหนี้ ยกเว้น

สิ่งทีจ่ัดไว้ในแผนหรือค าสัง่เห็นชอบด้วยแผน 

การยินยอมให้ปลดหนี้โดยสมบูรณ ์
หลงัจากการช าระหนี้เสรจ็สิ้นสมบรูณ์ภายใต้
แผน ศาลปลดหนี้จากลกูหนี้ยกเว้นหนี้ที่ช าระ
ครั้งสุดท้ายได้ล่วงเลยระยะเวลาครบก าหนด
ที่ระบุไว้ในแผน ซึ่งจะเป็นหนี้ที่ไมส่ามารถ
ปลดได ้รวมไปถงึค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
และค่าปรบัทางอาญา 

การประสบปญัหาในการปลดหนี ้
ถ้าหากลูกหนี้ไมส่ามารถท าการช าระหนี้ได้ตามแผนอันมีสาเหตุ
มาจากเหตุการ์ใดๆซึง่มิใช่เป็นความผิดของลูกหนี้ และการ
เปลี่ยนแผนน้ันไมส่ามารถกระท าได้ ลูกหนีส้ามารถด าเนินการ
เพื่อปลดหนีจ้ากหนี้ทั้งหมดซึ่งมกี าหนดช าระหลงัจากที่แผนนั้น
สิ้นสุดไปแล้ว รวมไปถึงหนี้ไม่มีประกันซึ่งไมส่ามารถปลดไดต้าม 
Chapter 7 

ศาลมีค าสั่งปลดหนี้ให้แก่

เมื่อช าระหนี้ภายใต้แผนส าเรจ็ ทรสัตจีะยื่นรายงานฉบับสุดท้ายและบญัชีสุดท้ายเพื่อทีจ่ะรับรองว่าทรัพยส์ิน

ทั้งหมดได้ถูกด าเนินการอย่างสมบรูณ์ รายงานฉบบัสุดท้ายและบญัชีสุดท้ายจะมีการแจง้เตือนไปถึงผูท้ี่มสี่วนได้

เสีย ถ้าหากไมม่ีการคัดค้านใดๆภายใต้ 30 วัน คดีจะถูกปิดอย่างสมบูรณ์ 

ผู้มสี่วนได้เสียสามารถร้องขอการเพิกถอนการปลดหนี้อย่างฉ้อฉลภายใน 1 ปีนับจากวันที่ศาลได้

ตัดสินปลดหนี ้

หลงัจากปิดคดี การแก้ไขหรอืเปิดคดีใหม่อาจเกิดข้ึนได้โดยอาจจะได้รบัหรือมิได้

รับการนัดหมายจากทรสัต ี
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3.2 ประเทศญี่ปุ่น 
 

กระบวนการทางศาลของพระราชบัญญัติล้มละลายในประเทศญี่ปุ่นนั้นแบ่งออกเป็นสอง
ประเภท ประเภทที่หนึ่งคือกระบวนการช าระหนี้ ได้แก่ กระบวนการล้มละลายและกระบวนการช าระหนี้
แบบพิเศษ ประเภทที่สองคือกระบวนการฟ้ืนฟู อันได้แก่กระบวนการฟ้ืนฟูทางแพ่งและและกระบวนการ
ฟ้ืนฟูกิจกาาร กระบวนการต่างๆเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายทั้งหมด 4 ฉบับด้วยกัน ได้แก่ กระบวนการ
ล้มละลายภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย กระบวนการช าระหนี้แบบพิเศษภายใต้กฎหมายบริษัท  
กระบวนการฟ้ืนฟูทางแพ่งภายใต้พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูทางแพ่ง และสุดท้ายกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการภาย
ให้พระราชบัญัติฟื้นฟูกิจการ 

กระบวนการล้มละลายของกฎหมายญี่ ปุ่ นนั้ นมีความคล้ ายคลึ งกับ  Chapter 7 
พระราชบัญญัติล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริกา กระบวนการดังกล่าวนี้ ศาลจะแต่งตั้งทรัสตีเพ่ือดูแล
ทรัพย์สินของลูกหนี้และและเข้าสู้กระบวนการล้มละลาย ทรัสตีจะแบ่งสรรทรัพย์สินของลูกหนี้และท าการ
ช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เป็นรายๆไป ซึ่งเจ้าหนี้จะไม่ได้รับสิทธิ์ในขั้นตอนการแบ่งสรรทรัพย์สินนั้น  

กระบวนการช าระหนี้แบบพิเศษกระบวนการที่บริษัทมหาชนที่ประสบปัญหาทางการเงิน
สามารถช าระหนี้ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการล้มละลายแล้ว ลูกหนี้ยังสามารถมีอ านาจในการ
จ าหน่ายทรัพย์สินของตัวเองเพ่ือท าการช าระหนี้ได้  ศาลจะไม่มีการแต่งตั้งทรัสตีส าหรับลูกหนี้ที่เข้าสู้
กระบวนการช าระหนี้แบบพิเศษ ลูกหนี้จะแบ่งสรรช าระหนี้แก่เจ้าหนี้โดยแผนช าระหนี้ที่ได้รับอนุมัติจาก
เจ้าหนี้โดยเสียงมากกว่าสองในสามของการประชุมเจ้าหนี้ที่ได้รับอนุมัติจากศาล 

ทั้งการฟ้ืนฟูทางแพ่งและการฟ้ืนฟูกิจการนั้นมีความคล้ายคลึงกับChapter 11 ของ
พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูกิจการประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นกัน  การฟ้ืนฟูทางแพ่งโดยทั่วไปนั้น ลูกหนี้ยังมี
ความสามารถในการควบคุมดูแลกิจการและทรัพย์สินของตนได้แม้หลังจากการแฟนการฟ้ืนฟูได้รับการ
อนุมัต ิ
 ในทางกลับกัน กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการนั้นโดยทั่วไปแล้วกิจการของลูกหนี้จะถูกจัดการ
โดยทรัสตีซึ่งศาลเป็นคนแต่งตั้ง  
 กระบวนการนี้จะท าให้เกิดการลดมูลค่าของหนี้มีประกันของเจ้าหนี้มีประกันด้วย 
 กระบวนการทั้งสองนี้ การแบ่งสรรเพ่ือช าระหนี้จะเกิดขึ้นหลังจากแผนฟ้ืนฟูทางแพ่งหรือ
การฟ้ืนฟูกิจการได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและได้รับการอนุมัติจากศาล 
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3.2.1 ประเภทของกระบวนการล้มละลายและฟื้นฟูกิจการของประเทศญี่ปุ่น 
3.2.1.1 กระบวนการล้มละลาย 

 กระบวนการล้มละลายเป็นกระบวนการช าระหนี้ของกิจการของลูกหนี้ผู้ซึ่งไม่
สามารถช าระหนี้สิน โดยการจ าหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ทั้งหมดและท าการแบ่งสรรการช าระหนี้ให้แก่
เจ้าหนี้ กระบวนการนี้สามารถใช้ได้กับทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยสามารถยื่นค าขอได้ทั้งลูกหนี้
และเจ้าหนี้ ในกรณีที่เจ้าหนี้เป็นผู้ยื่นค าขอนั้น เรียกว่า “การยื่นค าร้องโดยไม่สมัครใจ” ผู้ยื่นค าร้องไม่
จ าเป็นต้องมีส่วนในการเรียกร้อง  

 หลังจากการยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือเริ่มต้นกระบวนการล้มละลายส าหรับ
กิจการ ศาลจะมีค าสั่งก็ต่อเมื่อ (i) ลูกหนี้ไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ที่ถึงก าหนดช าระแล้ว  และ (ii) 
หนี้สินของลูกหนี้มีจ านวนมากกว่าทรัพย์สิน หลังจากที่ศาลได้สั่งเริ่มกระบวนการล้มละลาย ลูกหนี้จะถูก
ห้ามจากการช าระหนี้อ่ืนใดทั้งสิ้นทั้งปวงแก่เจ้าหนี้  แต่การช าระหนี้เหล่านั้นจะถูกกระท าโดยทรัสตีจาก
กระบวนการแบ่งสรรทรัพย์สินภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูกิจการ 

 ศาลจะแต่งตั้งทรัสตีขณะที่เริ่มต้นกระบวนการล้มละลาย และท าการก าหนด
ระยะที่เจ้าหนี้จะต้องเสนอข้อเรียกร้องและจัดการประชุมเจ้าหนี้ หน้าที่ของทรัสตีนั้นคือต้องท าการเปลี่ยน
ทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เป็นเงินเพ่ือให้สามารถแบ่งช าระแก่เจ้าหนี้ได้ รวมไปถึงการตรวจสอบข้อเรียกร้อง
และสิทธิต่างๆที่เจ้าหนี้เสนอต่อศาล และคัดค้านต่อข้อเรียกร้องที่ไม่เหมาะสม  

 ศาลจะก าหนดวันประชุมของเจ้าหนี้และในการประชุมนั้นเจ้าหนี้ก็จะได้่บ
ทราบถึงรายละเอียดของสถานะทางการเงินของลูกหนี้และการกระท าของทรัสตี เช่นนี้ หากทรัพย์สินใน
การล้มละลายมีจ านวนมากพอที่จะแบ่งช าระแก่เจ้าหนี้ได้  การแบ่งช าระหนี้แก่เจ้าหนี้จะถูกกระท าตาม
สิทธิของเจ้าหนี้ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติล้มละลาย 

3.2.1.2 กระบวนการฟื้นฟูทางแพ่ง 
 วัตถุประสงค์ของกระบวนการ ฟ้ืนฟูทางแพ่งคือให้ลูกหนี้ที่ประสภาวะ

ยากล าบากสามารถฟ้ืนฟูสถานะได้ ซึ่งกระบวนการนี้สามารถใช้ได้ทั้งลูกหนี้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
 เมื่อมีการยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูทางแพ่ง  ศาลจะมีค าสั่งพักการช าระหนี้ของ

ลูกหนี้แก่ เจ้าหนี้ทุกราย อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิไล่ เบี้ยในหนี้มีประกันสามารถท าได้ภายใต้
พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูทางแพ่ง เช่นนี้เจ้าหนี้มีประกันจึงสามารถได้รับช าระหนี้ในสิทธิมีประกันของตนโดย
ไม่ต้องค านึงถึงกระบวนการฟื้นฟูทางแพ่ง 
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 ภายใต้กฎหมายนี้ ศาลไม่จ าเป็นต้องท าการแต่งตั้งทรัสตีเพ่ือควบคุมลูกหนี้  
และลูกหนี้ยังสามารถควบคุมและมีอ านาจในการดูแลกิจการของตนเอง อย่างไรก็ตาม ส่วนมากแล้วศาล
จะแต่งตั้งผู้ดูแลเพ่ือท าการดูแลกิจกรรมต่างๆของลูกหนี้  ซึ่งลูกหนี้จ าเป็นที่จะต้องได้รับการอนุมัติจาก
ผู้ดูแลที่นอกเหนือไปจากการดูแลควบคุมกิจการตามปกติ 

 ศาลจะมีค าสั่งให้เริ่มต้นกระบวนการฟ้ืนฟูสรรถภาพในกรณีต่อไปนี้ (i) ลูกหนี้
มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถช าระหนี้ที่ก าลังจะถึงก าหนดช าระในอนาคต หรือหนี้สินของลูกหนี้มีมากกว่า
ทรัพย์สิน (ii) ลูกหนี้ไม่สามารถที่จะช าระหนี้ที่ถึงก าหนดช าระแล้วได้โดยไม่กระทบต่อการด าเนินกิจการ
ต่อไปอย่างมีนัยยะส าคัญ แต่อย่างไรก็ตามการยื่นค าร้องขอจะถูกยกเลิกในกรณีดังต่อไปนี้  (i) ลูกหนี้ไม่
สามารถท าแผนฟ้ืนฟูทางแพ่งได้ (ii) แผนไม่ได้รับการอนุมัติจากเจ้าหนี้ (iii) แผนไม่ได้รับการอนุมัติจาก
ศาล  

 โดยปกติแล้วค าสั่งเริ่มต้นกระบวนการฟ้ืนฟูจะได้รับการอนุมัติภายในหนึ่ง
สัปดาห์หลังจากการยื่นค าร้อง นอกเหนือไปจากนั้น ก่อนที่จะมีค าสั่งค าสั่งเริ่มต้นกระบวนการ ลูกหนี้
จะต้องจัดให้มีการประชุมเจ้าหนี้เพ่ือชี้แจงแก่เจ้าหนี้ถึงเหตุผลถึงการยื่นค าร้อง  และเค้าโครงของ
กระบวนการฟ้ืนฟทูางแพ่ง 

เมื่อศาลสั่งให้เริ่มกระบวนการฟ้ืนฟู เจ้าหนี้ไม่มีประกัน (รวมไปถึงเจ้าหนี้มี
ประกันซึ่งสิทธินั้นเกินกว่าหลักประกันของเจ้าหนี้มีประกันนั้น ) ควรยื่นค าร้องเพ่ือยืนยันสิทธิของตนใน
วันที่ศาลก าหนด ลูกหนี้จะตรวจสอบจ านวนข้อเรียกร้องของหนี้ไม่มีประกันเพ่ือที่จะยื่นรายละเอียดต่อ
ศาลเพ่ือที่ลูกหนี้จะยอมรับหรือปฏิเสธสิทธินั้น นอกเหนือไปจากนี้ การยื่นค าร้องต่อศาล ลูกหนี้จะต้อง
ประเมินทรัพย์สินและหนี้สินซึ่งลูกหนี้จะต้องท าการจ าหน่ายทันทีที่ศาลมีค าสั่งให้เริ่มต้นกระบวนการฟ้ืนฟู
ทางแพ่ง รวมไปถึงการจัดท างบดุลอันเกี่ยวข้องด้วยการประเมินดังกล่าวข้างต้นด้วย ลูกหนี้ยังจะต้องท า
รายงานต่อศาลในรายละเอียดที่เก่ียวกับเหตุผลของการยื่นค าร้องและสถานการณ์ธุรกิจของลูกหนี้ 

ลูกหนี้ต้องเตรียมแผนของการฟ้ืนฟูทางแพ่งเพ่ือสิทธิเจ้าหนี้ซึ่งไม่มีหลักประกัน 
ประกอบไปด้วยจ านวนหนี้และระยะเวลาการช าระหนี้  เป็นต้น เจ้าหนี้ไม่มีประกันยังตัดสินเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบด้วยแผนในที่ประชุมเจ้าหนี้  แผนฟ้ืนฟูสรรถภาพจะได้รับการเห็นชอบต่อเมื่อ (1) ได้รับ
ความยินยอมเป็นเสียงข้างมากของเจ้าหนี้ที่เข้าประชุม (หมายความรวมถึงเจ้าหนี้ที่ท าการมอบอ านาจ) 
และ (2)  ต้องได้รับความยินยอมของเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิออกมากกว่ากึ่งหนึ่งของเจ้าหนี้ที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด และแผนนั้นจะต้องได้รับการเห็นชอบจากศาล หลังจากนั้นลูกหนี้จะต้องช าระหนี้ตามที่ระบุไว้ใน
แผนและหลุดพ้นจากหนี้นอกเหนือไปจากนั้น 
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 ระยะเวลาดังกล่าวนี้ใช้เวลาประมาณ 5 เดือนนับแต่ยื่นค าร้องขอจนถึงศาลมี
ค าสั่งให้เริ่มกระบวนการฟ้ืนฟูทางแพ่ง 

3.2.1.3 กระบวนการฟื้นฟูกิจการ 
วัตถุประสงค์ของการฟ้ืนฟูกิจการนั้นคือเพ่ือให้ลูกหนี้สามารถฟ้ืนฟูกิจการ

ของตนเองได้ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ใช้ได้แต่เฉพาะบริษัทมหาชนจ ากัด ในทางปฏิบัติแล้ว กฎหมายฉบับนี้
สามารถใช้ได้กับกิจการขนาดใหญ่เท่านั้น 

การยื่นค าร้องขอเริ่มต้นกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการนั้นสามารถยื่นได้ไม่
เพียงแต่เฉพาะลูกหนี้เท่านั้น เจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นสามารถยื่นค าร้องขอได้เช่นเดียวกัน หากค าร้องนั้นถูกยื่น
โดยเจ้าหนี้ เจ้าหนี้นั้นจ าเป็นที่จะต้องมีสิทธิเรียกร้องไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของเงินทุนของลูกหนี้  ในขณะ
เดี่ยวกัน หากค าร้องขอถูกยื่นโดยผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องมีสิทธิออกเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของหุ้น
ทั้งหมด 

เมื่อมียื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ ศาลจะสั่งให้มีผู้บริหารชั่วคราวซึ่งจะห้าม
ลูกหนี้จากการช าระหนี้ต่อเจ้าหนี้รายต่างๆ รวมไปถึงการหยุดช าระหนี้มีประกันในบางกรณี 

ศาลแต่งตั้งผู้บริหารชั่วคราวเพ่ือท าการบริหารกิจการของลูกหนี้  ผู้บริหาร
ชั่วคราวมีอ านาจจัดการและจ าหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ตั้งแต่เมื่อมีการยื่นค าร้องขอจนถึงการเริ่มต้น
กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ แต่อย่างไรก็ดีผู้บริหารชั่วคราวต้องได้รับความยินยอมจากศาลในการจัดการ
อ่ืนๆนอกเหนือไปจากการจัดการทางธุรกิจโดยปกติของลูกหนี้  หลังจากมีการยื่นค าร้องขอเพ่ือเริ่มต้น
กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการต่อศาล ลูกหนี้ต้องจัดให้มีการประชุมเจ้าหนี้เพ่ือชี้แจงเจ้าหนี้ก่อนที่กระบวนการ
จะเริ่มต้น 

ศาลจะมีค าสั่งเพ่ือเริ่มต้นกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการในกรณีดังกล่าวต่อไปนี้  
(1) มีความเสี่ยงว่าลูกหนี้จะไม่สามารถช าระหนี้ที่ถึงก าหนดช าระหรือหนี้สินของลูกหนี้มีมากกว่าทรัพย์สิน 
หรือ (2) ลูกหนี้ไม่สามารถที่จะช าระหนี้ที่ถึงก าหนดช าระแล้วได้โดยไม่กระทบต่อการด าเนินกิจการต่อไป
อย่างมีนัยยะส าคัญ แต่อย่างไรก็ตามการยื่นค าร้องขอจะถูกยกเลิกในกรณีดังต่อไปนี้ (i) ลูกหนี้ไม่สามารถ
ท าแผนฟ้ืนฟูทางแพ่งได้ (ii) แผนไม่ได้รับการอนุมัติจากเจ้าหนี้  (iii) แผนไม่ได้รับการอนุมัติจากศาล 
โดยทั่วไปแล้วกระบวนการนับแต่การยื่นค าร้องขอไปจนถึงการีค าสั่งเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูกิจการจะใช้
เวลาประมาณหนึ่งเดือน 

เมื่อศาลมีค าสั่งให้เริ่มต้นกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ โดยหลักแล้ว ลูกหนี้จะถูก
ห้ามจากการช าระสิทธิไม่มีประกัน บุริมสิทธิและสิทธิมีประกัน แต่การช าระหนี้เหล่านั้นจะถูกจัดการ
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โดยทรัสตีที่ถูกแต่งตั้งโดยศาล การจัดการช าระหนี้มีประกันก็ถูกห้ามเช่นเดียวกัน แต่สิทธิในการจัดการหนี้
ต่างๆเหล่านี้สามารถกระท าได้ในการกระบวนล้มละลายและการบวนการฟ้ืนฟูทางแพ่ง 

ศาลจะตั้งแต่งทรัสตีไปพร้อมกับการเริ่มต้นกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ ทรัสตี
จะมีอ านาจแต่เพียงผู้เดียวที่จะจัดการและจ าหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้รวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์  โดย
ส่วนมากแล้วศาลจะแต่งตั้งผู้บิหารชั่วคราวเป็นทรัสตี ทรัสตีจะต้องได้รับความยินยอมจากศาลในการที่จะ
จัดการกิจการอื่นๆนอกเหนือไปจากการจัดการตามปกติในการด าเนินกิจการ 

เมื่อศาลสั่งให้เริ่มกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ เจ้าหนี้ควรยื่นค าร้องเพ่ือยืนยัน
สิทธิของตนในวันที่ศาลก าหนด ทรัสตีจะตรวจสอบจ านวนข้อเรียกร้องของเจ้าหนี้เพ่ือที่จะยื่นรายละเอียด
ต่อศาลเพ่ือที่ทรัสตีจะยอมรับหรือปฏิเสธสิทธินั้น นอกเหนือไปจากนี้ การยื่นค าร้องต่อศาล ทรัสตีจะ
ประเมินทรัพย์สินและหนี้สินของลูกหนี้จากราคาตลาดในวันเริ่มต้นกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการเพ่ือเตรียม
และยื่นงบดุลจากการประเมินนั้นต่อศาล 

ทรัสตีจะเป็นผู้จัดท าแผนฟ้ืนฟูกิจการอธิบายการจัดสรรผลประโยชน์ที่จะ
ช าระแก่เจ้าหนี้ เจ้าหนี้ประเภทต่างๆจ าเป็นตัดสินว่าจะอมรับแผนหรือไม่  ภายใต้กฎหมายฟ้ืนฟูกิจการ 
เจ้าหนี้จะถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่ สิทธิไม่มีประกัน/บุริมสิทธิ และสิทธิมีประกัน ซึ่งการที่จะ
ได้รับความเห็นชอบด้วยแผนนั้นแกต่างกันไปในเจ้าหนี้แต่ละประเภท 

ในส่วนของเจ้าหนี้ไม่มีประกัน การจะเห็นชอบด้วยแผนต้องได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิออกเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของมีเจ้าหนี้ไม่มีประกันผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ในทางกลับกัน ส่วนของเจ้าหนี้มีประกันนั้น เพ่ือที่จะขยายวันก าหนดช าระ
หนี้ของสิทธิมีประกัน การจะเห็นชอบด้วยแผนจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิออกเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามของเจ้าหนี้มีประกันผู้มีสิทธิ่ออกเสียง และกรณีที่จะเพิกถอนการขยายระยะเวลาสิทธิ
มีประกัน จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้มีสิทธิออกเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเจ้าหนี้่มีประกันผู้มีสิทธิ
ออกเสียง 

ผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิในการออกเสียงหากหนี้สินของลูกหนี้มีมากกว่าทรัพย์สิน 
เช่นนี้ ในทางปฏิบัติแล้ว ผู้ถือหุ้นมักจะไม่ได้รับสิทธิออกเสียงใดๆ 

 หลังจากที่แผนฟ้ืนฟูกิจการได้รับอนุมัติจากเจ้าหนี้และได้รับอนุมัติจากศาล
แล้ว หลังจากนั้นลูกหนี้จะต้องช าระหนี้ตามที่ระบุไว้ในแผนและหลุดพ้นจากหนี้นอกเหนือไปจากนั้น 

ระะเวลาดังกล่าวนี้ใช้เวลาประมาณหนึ่งปีนับแต่ยื่นค าร้องขอจนถึงศาลมี
ค าสั่งให้เริ่มกระบวนการฟื้นฟูกิจการ 
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ถึงแม้ว่าการจัดการกิจการของลูกหนี้โดยส่วนใหญ่แล้วจะถูกจัดการโดยผู้ซึ่ง
ศาลตั้งซึ่งเป็นทนายผู้มีความสามารถในพระราชบัญญัติล้มละลายและไม่มีส่วนได้เสียกับลูกหนี้ ภายใต้
กฎหมายฟ้ืนฟูกิจาร บางกรณีผู้มีหน้าที่ในการดูแลกิจการของลูกหนี้ก่อนที่จะมีค าขอฟ้ืนฟูกิจการมัก
เป็นทรัสตีที่ศาลแต่งตั้ง บุคคลผู้นั้นมักจะด าเนินการดูแลกิจการภายใต้กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการเมื่อเริ่มต้น
กระบวนการดั่งกล่าว และในบางกรณี ศาลจะแต่งตั้งบุคคลที่สามผู้ซึ่งจะตรวจสอบการจัดการกิจการต่างๆ
ด้วย 

 
3.2.2 การเริ่มต้นคดีในกระบวนการล้มละลาย 

กระบวนการล้มละลายนั้นทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้สามารถเป็นผู้เริ่มต้นกระบวนการ
ล้มละลายได้ โดยท าการยื่นค าร้องต่อศาลซึ่งลูกหนี้มีภูมิล าเนา อย่างไรก็ดีการยื่นค าร้องนั้นไม่ได้ถือว่าเป็น
การเข้าสู่กระบวนการล้มละลายโดยทันที แต่เมื่อศาลได้รับค าร้องแล้วศาลอาจจะมีมาตรการเพ่ือพิทักษ์
ทรัพย์สินในคดีล้มละลายของลูกหนี้ (Preservation Measure) โดยทั่วไปแล้วมาตรการในการพิทักษ์
ทรัพย์สินในคดีล้มละลายของลูกหนี้นั้นเมื่อมีค าร้องขอของผู้มีส่วนได้เสีย แต่หากศาลเห็นสมควรศาลจะมี
ค าสั่งดังกล่าวเองก็ได้ ซึ่งมาตรการเพ่ือพิทักษ์ทรัพย์สินนี้อาจมีค าสั่งให้ลูกหนี้ต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
บัญชีของลูกหนี้ เป็นต้น 

เมื่อเข้าสู่กระบวนการล้มละลายนั้น ทรัพย์สินในคดีล้มละลายจะตกอยู่ภายใต้อ านาจ
ของทรัสตี และศาลอาจจะมีค าสั่งห้ามลูกหนี้ออกจากที่อยู่อาศัยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล สั่งให้ลูกหนี้
ไปรายงานตัวต่อศาล ให้ลูกหนี้อยู่ภายใต้การควบคุมหากศาลเห็นว่าลูกหนี้จะหลบหนี  หรือว่าอาจท า
อันตรายใดๆแก่ทรัพย์สินได้  ซึ่งในกรณีของผู้ที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมนี้จะต้องห้ามติดต่อกับ
บุคคลภายนอกหากว่าไม่ได้รับอนุญาตจากศาล ซึ่งหลักการเหล่านี้จะใช้กับผู้แทนของนิติบุคคลด้วย 

การควบคุมและข้อก าหนดซึ่งเก่ียวกับการล้มละลายนั้นรวมไปถึง 
- นิติกรรมที่ได้กระท าขึ้นหลังจากที่เกิดการล้มละลายซึ่งลูกหนี้ไม่สามารถ

เรียกร้องเอากับเจ้าหนี้ได้ 
- เอกสารทั้งหมดซึ่งลูกหนี้ได้ส่งให้แก่ทรัสตี 
- ข้อห้ามซึ่งก าหนดมิให้ลูกหนี้เป็นผู้จัดการมรดก ทรัสตี หรือกรรมการของ

บริษัทร่วมทุน ( Japan V Mizutani )  
- หน้าที่ของผู้ล้มละลายหรือตัวแทนซึ่งจะต้องมีการให้ข้อมูลถ้าหากว่ามีการร้อง

ขอโดยทรัสตี ผู้สอบสวนหรือการประชุมเจ้าหนี้ 
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- ข้อห้ามในส าหรับผู้ประกอบอาชีพทนายความ ทนายความผู้รับรองเอกสาร 
ตัวแทนสิทธิบัตรและผู้ตรวจสอบบัญชีซึ่งได้รับอนุญาต 

ศาลอาจมีมาตรการมาตรการเพ่ือพิทักษ์ทรัพย์สินในคดีล้มละลายของลูกหนี้  รวมไป
ถึงสภาวะพักการช าระหนี้ซึ่งจะเป็นการห้ามมิให้มีการกระท าใดๆต่อทรัพย์สินของลูกหนี้ 

 
3.2.3 การเริ่มต้นคดีในการฟื้นฟูทางแพ่ง 

ในกรณีของการฟ้ืนฟูทางแพ่งซึ่งใช้ส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล กระบวนการ
ดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยมีสถิติของบุคคลธรรมดาซึ่งยื่นค าขอเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟู
ทางแพ่งเป็นจ านวน 6,210 รายในปี 2001 และโดยประมาณ 13,498 รายในปี 2002  การแก้ไขกฎหมาย
ฟ้ืนฟูทางแพ่งนั้นได้มีการเพ่ิมข้อก าหนดพิเศษต่างๆซึ่งสามารถน าไปปรับใช้ลูกหนี้ที่ต้องการฟ้ืนฟูในกรณี
ต่างๆได้อย่างตรงจุดและตรงเป้าหมาย โดยที่กฎหมายยินยอมให้ลูกหนี้สามารถจัดท าแผนฟ้ืนฟูต่างๆได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีดังต่อไปนี้ 

- แผนฟื้นฟูส าหรับลูกหนี้บุคคลธรรมดา (มาตรา 221-238)  
- แผนฟื้นฟูส าหรับลูกหนี้บุคคลธรรมดาซึ่งมีรายได้ประจ า (มาตรา 239-245) 
- แผนฟ้ืนฟูทางแพ่งกรณีลูกหนี้เป็นหนี้อสังหาริมทรัพย์ (มาตรา 196-206)  
ข้อก าหนดพิเศษนี้ท าให้การฟ้ืนฟูทางแพ่งนั้นมีความง่ายและได้สามารถท าให้ลูกหนี้

นั้นไม่ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลาย รวมไปถึงท าให้เจ้าหนี้ได้รับการช าระหนี้ที่มากกว่ากระบวนการ
ล้มละลาย และท าให้ลูกหนี้สามารถรักษาท่ีอยู่อาศัยของตนเอาไว้ได้ ตามล าดับ 

การฟ้ืนฟูบุคคลธรรมดานั้นถือได้ว่าเป็นจ านวนร้อยละ 41.5 ของจ านวนคดีทั้งหมด
ภายใต้กระบวนการฟ้ืนฟูทางแพ่ง กระบวนการนี้มีเป้าหมายในการฟ้ืนฟูบุคคลซึ่งเรียกว่า “ลูกหนี้บุคคล
ธรรมดาซึ่งมีหนี้ขนาดเล็ก” (Small-scale individual debtors) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีรายได้ต่อเนื่องเป็น
ประจ าและผู้ซึ่งมีหนี้ไม่มีประกันรวมทั้งหมดไม่มาก30,000,000 เยน ตามกระบวนการนี้ศาลจะจัดให้มี
ผู้ดูแลหนึ่งคนหรือมากกว่าในการดูแลลูกหนี้และเพ่ือจัดการให้แผนของลูกหนี้นั้นสามารถท าได้และชอบ
ด้วยกฎหมาย 

อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัตินั้น ศาลโตเกียว โอซาก้า และนาโกย่านั้นมีทางปฏิบัติที่
แตกต่างกัน กล่าวคือศาลโตเกียวนั้นจะท าการแต่งตั้งผู้ดูแลลูกหนี้ทุกครั้ง ในขณะที่ศาลโอซาก้าและนาโก
ย่ามีแนวโน้มที่จะไม่แต่งตั้งผู้ดูแลหากว่าการยื่นค าร้องนั้นกระท าโดยทนายความผู้มีอ านาจกระท าการแทน
ลูกหนี้  
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หากว่าลูกหนี้นั้นเข้าเงื่อนไขในการฟ้ืนฟูลูกหนี้บุคคลธรรมดา ลูกหนี้จะต้องมีการยื่น
แผนการช าระหนี้ในหนี้ของลูกหนี้ซึ่งมีระยะเวลาสามปีซึ่งมีการช าระหนี้อย่างน้อยหนึ่งครั้งภายทุกๆสาม
เดือน และหากว่าศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนนั้น หนี้ที่เหลือของลูกหนี้จะถูกปลดจากการช าระหนี้  
อย่างไรก็ดีศาลไม่สามารถเห็นชอบด้วยแผนได้แม้ว่าเจ้าหนี้จะเห็นชอบด้วยแผนนั้นหากว่าแผนนั้นไม่ได้
ระบุให้มีการช าหนี้ไม่มีประกันเป็นจ านวนอย่างน้อยหนึ่งในห้าของจ านวนหนี้   (สูงสุดที่ 3,000,000 เยน) 
หรือ 1,000,000 เยน ขึ้นอยู่กับว่าจ านวนไหนมากกว่า 

3.2.3.1 แผนฟื้นฟูลูกหนี้บุคคลธรรมดาซึ่งมีรายได้ประจ า 
ลูกหนี้บุคคลธรรมดาซึ่งมีรายได้ประจ านั้นสามารถเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟู

ลูกหนี้บุคคลธรรมดาซึ่งมีรายได้ประจ าได้และไม่เข้าเงื่อนไขในการฟ้ืนฟูส าหรับหนี้ขนาดเล็ก  แต่มีรายได้
ประจ าหรือมีรายรับประจ าซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเพ่ิมจ านวนขึ้นในอนาคต ในกรณีนี้ ลูกหนี้สามารถ
เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูลูกหนี้บุคคลธรรมดาซึ่งมีรายได้ประจ าได้ โดยที่ในปี 2002 การเข้าสู่กระบวนการ
ฟ้ืนฟูลูกหนี้บุคคลธรรมดาซึ่งมีรายได้ประจ านี้จ านวนถึงร้อยละ 51 ของคดีที่เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูทาง
แพ่ง 

3.2.3.2 การฟื้นฟูทางแพ่งกรณีลูกหนี้เป็นหนี้อสังหาริมทรัพย์  
บทบัญญัติพิเศษส าหรับการฟื้นฟูลูกหนี้กรณีลูกหนี้เป็นหนี้อสังหาริมทรัพย์นั้น

มีข้ึนเพื่อเยียวยาปัญหาของลูกหนี้ซึ่งเป็นหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย ในกรณีที่ว่าศาลเห็นว่าการช าระสินเชื่อที่อยู่
อาศัยนั้นสามารถปรับเปลี่ยนและเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟ้ืนฟู ศาลจะมีค าสั่งให้พักการช าระหนี้และมีผล
ต่อเจ้าหนี้มีประกันซึ่งเป็นเจ้าหนี้ในหนี้ที่เกี่ยวของกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยนั้น ศาลอาจจะสั่งให้มีค าพักการ
ช าระหนี้ชั่วคราวเมื่อลูกหนี้ยื่นค าขอเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟู ซึ่งในการฟ้ืนฟูทางแพ่งกรณีลูกหนี้เป็นหนี้
อสังหาริมทรัพย์นั้นกฎหมายก าหนดให้ลูกหนี้เพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูนี้ได้  

การก าหนดข้อฟ้ืนฟูส าหรับหนี้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยตามกฎหมายญี่ปุ่นนั้น 
จะอาศัยหลักเกณฑ์ตามตามแผนฟ้ืนฟูทั่วไปของกฎหมายฟ้ืนฟูทางแพ่ง โดยมีการเพ่ิมเติมเข้าไปเพ่ือเป็น
ข้อพิเศษเพ่ือฟ้ืนฟูหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยของลูกหนี้โดยเฉพาะ 

ลักษณะของการฟ้ืนฟูทางแพ่งนี้ จะเป็นลักษณะของ Debtor in Possession 
ซึ่งลูกหนี้ยังมีความสามารถในการจัดการทรัพย์สินของคนได้ และศาลจะมีการจัดตั้งผู้ดูแล ( Supervisor) 
เพ่ือเป็นผู้ดูแลลูกหนี้และจะเป็นผู้อนุญาตหรือไม่อนุญาตในการกระท าต่างๆของลูกหนี้ 

(1) การเริ่มต้นกระบวนการ  
ตามมาตรา 4 ของ Civil Rehabilitation Act นั้น การเข้าสู่กระบวนการ
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เริ่มจากการยื่นค าขอเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟู โดยกระบวนการฟ้ืนฟูทางแพ่งสามารถใช้ได้กับบุคคลธรรมดา

และนิติบุคคล หากเป็นลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดานั้นจะต้องมีการท าธุรกิจหรือมีที่ภูมิล าเนาในประเทศ

ญี่ปุ่น หรือหากลูกหนี้เป็นนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นต้องมีส านักงานหรือทรัพย์สินอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

เท่านั้น20 โดยให้ลูกหนี้ยื่นค าร้องต่อศาลที่ตนมีภูมิล าเนาอยู่  

การยื่นค าร้องนั้น จะสามารถยื่นได้เมื่อลูกหนี้ (1) มีความเสี่ยงว่าจะตกเป็น

บุคคลล้มละลาย (2) ลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามปกติโดยปราศจากความยากล าบากในการด าเนิน

กิจการหรือด ารงชีวิต โดยทั่วไปแล้วผู้ยื่นค าร้องมักเป็นลูกหนี้ ส าหรับเจ้าหนี้นั้นจะยื่นได้ก็ต่อเมื่อเห็นว่า

ลูกหนี้มีความเสี่ยงว่าจะตกเป็นบุคคลล้มละลายเท่านั้น21  

แต่อย่างไรก็ตามการยื่นค าร้องขอจะถูกยกเลิกในกรณีดังต่อไปนี้  (1) ลูกหนี้ไม่
สามารถท าแผนฟ้ืนฟูทางแพ่งได้ (2) แผนไม่ได้รับการอนุมัติจากเจ้าหนี้ (3) แผนไม่ได้รับการอนุมัติจาก
ศาล  
                                                           

20 Article 4(1)A petition for commencement of rehabilitation proceedings un-

der the provisions of this Act may be filed only if the debtor, who is an individual, has a 

business office, domicile, residence or property in Japan, or if the debtor, who is a juridi-

cal person or any other association or foundation, has a business office or other office or 

property in Japan. 

21 Article 21(1)When there is the risk that a fact constituting the grounds for 
commencement of bankruptcy proceedings would occur to a debtor, the debtor may 
file a petition for commencement of rehabilitation proceedings to the court. The same 
shall apply when a debtor is unable to pay his/her debts that are due without causing 
significant hindrance to the continuation of his/her business. 
(2) In the case prescribed in the first sentence of the preceding paragraph, a creditor 

may also file a petition for commencement of rehabilitation proceedings. 
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เมื่อได้มีการยื่นค าขอต่อศาล โดยส่วนมากแล้วศาลจะมีค าสั่งพักการช าระ

หนี้ชั่วคราวแก่ลูกหนี้ โดยที่ศาลจะแต่งตั้งผู้ดูแลเพ่ือท าการดูแลการกระท าต่างๆของลูกหนี้ซึ่งลูกหนี้จะไม่

สามารถกระท าการได้หากไม่ได้รับการเห็นชอบจากผู้ดูแลก่อน 

(2) สภาวะการพักช าระหนี้ชั่วคราวก่อนเริ่มต้นกระบวนการ 

ก่อนที่จะมีการเริ่มต้นกระบวนการ ศาลอาจมีค าสั่งให้มีค าสั่งระงับ

กระบวนการล้มละลายของลูกหนี้ซึ่งถูกฟ้อง(แต่ไม่รวมถึงการฟ้ืนฟูกิจการของบริษัท)  การบังคับตาม

กฎหมายต่างๆต่อลูกหนี้ ("Enforcement Procedure")  ยกเว้นการยึดทรัพย์ประกันหรือการด าเนินการ

ตามกฎหมายอื่นๆของลูกหนี้เอาไว้ชั่วคราวก่อนก็ได้22 

                                                           

22 Article 26(1)Where a petition for commencement of rehabilitation pro-
ceedings is filed, the court, when it finds it necessary, upon the petition of an interested 
person or by its own authority, may order stay of the following procedures or proceed-
ings until an order is made on the petition for commencement of rehabilitation proceed-
ings; provided, however, that this shall only apply, in the case of the procedure set forth 
in item (ii), if the stay order is not likely to cause undue damage to the rehabilitation 
creditor who filed the petition for the procedure or proceedings: 
(i)Bankruptcy proceedings or special liquidation proceedings against the rehabilitation 
debtor 
(ii)Procedure for compulsory execution, provisional seizure or provisional disposition 
which is based on a rehabilitation claim or auction by reason of a right of retention (ex-
cluding a right of retention under the provisions of the Commercial Code (Act No. 48 of 
1899) or the Companies Act) which is intended to secure a rehabilitation claim, etc. 
(hereinafter referred to as "compulsory execution based on a rehabilitation claim, etc." in 
the following Article, Article 29 and Article 39), already initiated against the rehabilitation 
debtor's property 
(iii)Court proceedings relating to the rehabilitation debtor's property 
 

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=2481&vm=02&re=&new=1
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=2455&vm=02&re=&new=1
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นอกเหนือจากการระงับชั่วคราวที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ศาลอาจมีค าสั่ง

ให้ระงับการกระท าทางกฎหมายทั้งหมายที่มีต่อลูกหนี้ได้ หากว่าศาลเห็นว่าการระงับอ่ืนๆนั้นจะไม่

สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายในการฟื้นฟูลูกหนี้ได้  

(3) แผนการฟื้นฟูและการเห็นชอบด้วยแผน 

หากศาลเห็นว่าลูกหนี้เข้าเงื่อนไขตามมาตรา 21 ศาลจะมีค าสั่งให้เริ่ม

กระบวนการ ยกเว้นเสียแต่ว่าลูกหนี้ไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียม หรือหากว่ามีการด าเนินคดีล้มละลายหรือการ

ด าเนินการช าระบัญชีพิเศษท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการก่อนต่อศาลและการด าเนินคดีเหล่านั้นมีผลผูกพัน

                                                           

(iv)Procedure for a case relating to the rehabilitation debtor's property that is pending 
before an administrative agency 
(2)The court may change or revoke a stay order issued under the provision of the pre-
ceding paragraph. 
(3)The court, when it finds it particularly necessary for the continuation of the rehabilita-
tion debtor's business, upon the petition of the rehabilitation debtor (or a provisional ad-
ministrator if any provisional administrator is appointed), may order the revocation of the 
procedure stayed pursuant to the provision of paragraph (1)(ii), while requiring security to 
be provided. 
(4)An immediate appeal may be filed against a stay order issued under the provision of 
paragraph (1), an order made under the provision of paragraph (2) and a revocation or-
der issued under the provision of the preceding paragraph. 
(5) The immediate appeal set forth in the preceding paragraph shall not have the ef-
fect of stay of execution. 
(6) Where a judicial decision prescribed in paragraph (4) and a judicial decision on the 

immediate appeal set forth in said paragraph are made, the written decisions shall be 

served upon the parties concerned. 
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เจ้าหนี้ไปแล้ว รวมไปถึงกรณีที่ศาลเห็นว่าแผนนั้นจะไม่สามารถปฏิบัติได้จริง หรือการยื่นแผนฟ้ืนฟูนั้น

เป็นไปโดยไม่สุจริต23  

ศาลจะเป็นผู้ก าหนดวันในการยื่นแผน โดยที่วันที่ยื่นแผนนั้นจะต้องอยู่ใน

ระยะเวลาภายในเก้าเดือนภายหลังจากท่ีมีการเริ่มต้นคดี โดยในทางปฏิบัติแล้วศาลมักจะให้ยื่นแผน

ภายในระเวลาสองเดือนหลังจากท่ีมีการตรวจสอบสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ 

ตามมาตรา 154 นั้น ได้มีการก าหนดรายการในแผนไว้ดังต่อไปนี้ 

(1)     การปรับโครงสร้างหนี้ต่อเจ้าหนี้ 

(2)     รายการช าระเงินแก่เจ้าหนี้ทั้งเจ้าหนี้ทั่วไปและบุริมสิทธิ 

(3)     รายการหนี้ที่เกิดก่อนวันเริ่มต้นแผน ถ้าหากมี 

หากว่าลูกหนี้นั้นเข้าเงื่อนไขของข้อตกลงพิเศษต่างๆ เช่น การฟ้ืนฟูลูกหนี้

บุคคลธรรมดาซึ่งมีรายได้ประจ าหรือกรณีเป็นนิติบุคคลซึ่งมีหนี้เป็นจ านวนไม่มาก รวมไปถึงกรณีที่ลูกหนี้

เป็นหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยและต้องการเพิ่มเติมข้อตกลงพิเศษนี้ลูกหนี้ต้องระบุในแผนด้วย 

ศาลจะเป็นผู้ก าหนดวันประชุมเจ้าหนี้เพื่อท าการประชุมเจ้าหนี้และลงมติ

                                                           

23 Article 25 In any of the following cases, the court shall dismiss with preju-
dice on the merits a petition for commencement of rehabilitation proceedings: 
(i) Where expenses for rehabilitation proceedings are not prepaid 
(ii) Where bankruptcy proceedings or special liquidation proceedings are pending before 
the court, and enforcing either proceedings conforms to the common interests of credi-
tors. 
(iii) Where it is obvious that a proposed rehabilitation plan is unlikely to be prepared or 
approved or a rehabilitation plan is unlikely to be confirmed. 
(iv) Where the petition for commencement of rehabilitation proceedings is filed for an 

unjustifiable purpose or it is not filed in good faith. 
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ในแผน 

การเห็นชอบด้วยแผนนี้จะต้องได้รับการเห็นชอบจากเสียงข้างมากของ

เจ้าหนี้ โดยที่มาตรา 172-324 ได้ท าการวางหลักในการลงคะแนนเห็นชอบด้วยแผนไว้ดังต่อไปนี้ 

1. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิลงคะแนนซึ่ง

เข้าประชุม ไม่ว่าจะมาด้วยตนเองหรือเป็นการมอบฉันทะ 

2. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิลงคะแนนซึ่ง

เข้าร่วมประชุมและท าการออกเสียงลงมติ 

 

เมื่อมีการเริ่มต้นแผน ศาลจะมีค าสั่งพักการช าระหนี้หรือ Automatic 

Stay เพ่ือป้องกันมิให้เจ้าหนี้บังคับช าระหนี้ไม่มีประกันอันเกิดก่อนวันเริ่มต้นแผนของลูกหนี้ แต่อย่างไรก็ดี

สภาวะพักการช าระหนี้นี้ไม่บังคับใช้กับเจ้าหนี้มีประกัน  

นอกเหนือไปจากนี้ มาตรา 40 นั้น ยังได้มีการวางหลักว่าหากมีการเริ่มต้น

แผนแล้ว การกระท าใดๆที่เก่ียวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ รวมไปถึงการกระท าที่เก่ียวกับสิทธิในแผนฟื้นฟูที่

                                                           

24 Article 172-3(1)In order to approve a proposed rehabilitation plan, both of 

the following consents shall be required: 

(i)Consent of the majority of voting right holders (limited to those who attended a credi-

tors meeting or voted by voting by document, etc. prescribed in Article 169 (2)(ii)) 

(ii)Consent of persons who hold voting rights that account for not less than half of the 

total amount of voting rights held by voting right holders 

 

 



 

 

107 

ก าลังกระท าอยู่ นั้นให้ถือว่ายกเลิก (Discontinue)25  

ในกรณีของข้อตกลงพิเศษของการฟ้ืนฟูสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยนั้น ก่อนที่
ศาลจะมีค าสั่งเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบด้วยแผนนั้น ศาลจะต้องรับฟังทางเลือกอ่ืนๆของเจ้าหนี้มีประกันซึ่ง
สิทธิของเจ้าหนี้นั้นจะมีผลกระทบซึ่งมาแผนในการฟื้นฟูสินเชื่อที่อยู่อาศัยด้วย 

เมื่อศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนแล้ว แผนนั้นจะมีผลผูกพันลูกหนี้และ
เจ้าหนี้ตามที่ระบุไว้ในแผน ลูกหนี้จะได้รับยกเว้นหนี้ทั้งหมดที่อยู่นอกเหนือไปจากแผนและผูกพันเฉพาะ
หนี้อยู่ในแผนเท่านั้น26 อย่างไรก็ดีก่อนที่จะมีการสิ้นสุดคดี หากว่าลูกหนี้มีเหตุจ าเป็น ลูกหนี้สามารถแก้ไข
แผนฟื้นฟูได้โดยได้รับค าแนะน าจากผู้ดูแลก่อน 

                                                           

25 Article 40(1)When an order of commencement of rehabilitation proceed-
ings is made, any action relating to the rehabilitation debtor's property and also relating 
to a rehabilitation claim shall be discontinued. 
(2)If the rehabilitation proceedings are closed before the action prescribed in the pre-
ceding paragraph is taken over under the provisions of Article 107 (1), Article 109 (2) (in-
cluding cases where applied mutatis mutandis pursuant to the second sentence of Arti-
cle 113 (2)) or Article 213 (5) (including cases where applied mutatis mutandis pursuant 
to Article 219 (2)), the rehabilitation debtor shall automatically take over the action. 
(3)The provisions of the preceding two paragraphs shall apply mutatis mutandis to a 

case relating to the rehabilitation debtor's property and also relating to a rehabilitation 

claim, which is pending before an administrative agency at the time of commencement 

of rehabilitation proceedings. 

26 Article 177(1)A rehabilitation plan shall be effective in the interest of and 
against the rehabilitation debtor, all rehabilitation creditors, and any person who as-
sumes a debt or provides security for the purpose of rehabilitation. 
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แต่ถ้าหากศาลอาจยกเลิกแผนฟ้ืนฟูได้ หากว่าศาลเห็นว่าการจัดท าแผนนั้น
เป็นไปโดยไม่สุจริต หรือลูกหนี้ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้ และรวมไปถึงกรณีที่ลูกหนี้ฝ่าฝืนกฎหมาย
ตามมาตรา 4127  

                                                           

27 Article 41(1)The court, when it finds it necessary after the commencement 
of rehabilitation proceedings, may require the rehabilitation debtor, etc. to obtain per-
mission of the court in order to conduct the following acts: 
(i)Disposition of property 
(ii)Acceptance of the transfer of property 
(iii)Borrowing of money 
(iv)Cancellation of a contract under the provision of Article 49 (1) 
(v)Filing of an action 
(vi)Settlement or arbitration agreement (meaning an arbitration agreement prescribed in 
Article 2 (1) of the Arbitration Act (Act No. 138 of 2003)) 
(vii)Waiver of a right 
(viii)Admittance of a common benefit claim, claim with general priority or right of segre-
gation prescribed in Article 52 
(ix)Redemption of the collateral for a right of separate satisfaction 
(x)Any other act designated by the court 
(2)Any act conducted without the permission set forth in the preceding paragraph shall 

be void; provided, however, that this may not be asserted against a third party without 

knowledge. 

 

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=2155&vm=02&re=&new=1
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หากลูกหนี้สามารถปฏิบัติตามแผนได้ตามมาตรา 17828 ลูกหนี้ก็จะหลุด
พ้นจากหนี้ในแผน แต่ลูกหนี้ยังต้องรับผิดชอบหนี้ที่เกิดขึ้นจากการกระท าตามแผน หรือค่าปรับต่างๆ 

(4) ข้อตกลงพิเศษเกี่ยวกับฟ้ืนฟูสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย 
เงื่อนไขของการเป็น “ที่อยู่อาศัย” ตามการฟ้ืนฟูทางแพ่งกรณีลูกหนี้เป็น

หนี้อสังหาริมทรัพย์  
1. ที่อยู่อาศัย หมายถึง อาคารซึ่งลูกหนี้ฟื้นฟูทางแพ่งซึ่งเป็นบุคคล

ธรรมดาใช้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย โดยใช้พื้นที่นั้นมากกว่าครึ่งหนึ่งของชั้นนั้นเพ่ือวัตถุประสงค์ส าหรับอยู่อาศัย
เท่านั้น ในกรณีที่ลูกหนี้มีที่อยู่อาศัยมากกว่าหนึ่งแห่งข้ึนไป จะถือว่าอาคารซึ่งลูกหนี้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยหลัก
เท่านั้นคือที่อยู่อาศัยของลูกหนี้  

2. สถานที่ตั้งที่อยู่อาศัย ที่ดินซึ่งใช้ส าหรับเป็นที่อยู่อาศัยหรือมี
สิทธิอยู่อาศัย 

3. สิทธิเรียกร้องในสินเชื่อบ้าน : การฟ้ืนฟูสิทธิเรียกร้องซึ่งยินยอม
ให้มีการแบ่งช าระค่าก่อสร้าง เพ่ือใช้ในการซื้อที่อยู่อาศัย ซึ่งรวมไปถึงค่าจ่ายที่จ าเป็นส าหรับการเข้าซื้อ
ที่ดินหรือการเช่าที่ดินเพ่ือใช้ส าหรับเป็นที่อยู่อาศัย หรือค่าใช้จ่ายส าหรับการต่อเติมที่อยู่อาศัย ซึ่งการ
จ านองนั้นได้ถูกจัดท าข้ึนเพ่ือที่อยู่อาศัยนั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นหลักในสิทธิเรียกร้องนั้นเองหรือเพ่ือ
เป็นสิทธิในการ ประกันในสิทธินั้นซึ่งถือโดยผู้ค้ าประกันในหนี้ใดๆที่เกิดขึ้นจากสิทธิเรียกร้อง (เฉพาะแต่
บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจค้ าประกัน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทค้ าประกัน”) ที่มีต่อลูกหนี้ 

4. ขอเรียกร้องพิเศษเก่ียวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัย ข้อก าหนดในแผน
ฟ้ืนฟูทางแพ่งที่น ามาใช้ โดยให้เป็นไปตามมาตรา 199 (1)-(4) ซึ่งทั้งหมดหรือบางส่วนของสิทธิเรียกร้องใน
สินเชื่อที่อยู่อาศัยถือโดยเจ้าหนี้ฟ้ืนฟูทางแพ่ง 
                                                           

28 Article 178When an order of confirmation of the rehabilitation plan be-

comes final and binding, the rehabilitation debtor shall be discharged from his/her liabili-

ties for all rehabilitation claims, except for those for the rights approved pursuant to the 

provisions of the rehabilitation plan or provisions of this Act; provided, however, that this 

shall not apply to any claim for a fine, etc. arising prior to the commencement of reha-

bilitation proceedings. 
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5. สัญญากู้ยืมเพ่ืออยู่อาศัย สัญญาส าหรับกู้ยืมเพ่ือที่อยู่หรือทุนที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิเรียกร้องในที่อยู่อาศัย 

อย่างไรก็ดีผู้ที่มีสิทธิในการยื่นแผนฟ้ืนฟูทางแพ่งนั้นมีเพียงแต่ลูกหนี้
เท่านั้น 

เมื่อการมีการยื่นค าร้องขอเริ่มต้นกระบวนการฟ้ืนฟูทางแพ่ง หากศาล
เห็นชอบข้อเรียกร้องพิเศษเกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยของลูกหนี้ ศาลสามารถสั่งก าหนดระยะเวลาในการ
แบ่งช าระหนี้จ านองอันเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยซึ่งลูกหนี้ยื่นค าร้องขอ 

หากลูกหนี้ฟื้นฟูไม่ช าระส่วนใดส่วนหนึ่งของสิทธิเรียกร้องในสินเชื่อที่อยู่
อาศัยหลังจากการเริ่มต้นกระบวนการฟ้ืนฟู ลูกหนี้จะถูกยกเลิกสิทธิประโยชน์จากสิทธิที่เกิดจากสัญญา
กู้ยืมเพ่ือที่อยู่อาศัย หากศาลเห็นว่าแผนฟ้ืนฟูทางแพ่งซึ่งระบุข้อเรียกร้องพิเศษเกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัย
นั้นจะได้รับการอนุมัติ ศาลจะสั่งอนุญาตการช าระสิทธิของการยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูทางแพ่งนั้นได้ถึงแม้ว่าจะ
เป็นระยะเวลาก่อนที่แผนนั้นจะได้รับการอนุมัติและมีผลผูกพัน 29 

                                                           

29 Article 197(1)Where a petition for commencement of rehabilitation pro-

ceedings is filed, the court, if it finds that a rehabilitation plan that specifies special 

clauses on home loan is likely to be confirmed, upon the petition of the rehabilitation 

debtor, may specify a reasonable period and order the stay of a procedure for the exer-

cise of a mortgage prescribed in item (iii) of the preceding Article which is established on 

the residence or the site for the residence owned by the rehabilitation debtor. 

(2)The provisions of Article 31 (2) to (6) shall apply mutatis mutandis to a stay order is-
sued under the provision of the preceding paragraph. 
(3)Where the rehabilitation debtor, if he/she does not pay part of a home loan claim af-
ter the commencement of rehabilitating proceedings, will forfeit the benefit of time with 
regard to the whole or part of the home loan claim in accordance with the provisions of 
the home loan contract, the court, when it finds that a rehabilitation plan that specifies 
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แผนฟ้ืนฟูทางแพ่งนั้นจะต้องระบุข้อเรียกร้องพิเศษเกี่ยวกับสิทธิที่อยู่
อาศัยโดยเป็นไปตามสิทธิเรียกร้องในสินเชื่อที่อยู่อาศัยนั้น (ยกเว้นสิทธิซึ่งถือโดยเจ้าหนี้ฟ้ืนฟูทางแพ่งซ่ึง
ได้รับสิทธิเรียกร้องนั้นมาโดยการรับช่วงสิทธิภายใต้มาตรา 500 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง) อย่างไรก็ตาม 
ข้อเรียกร้องนี้จะไม่ใช้ในกรณีของหนี้มีประกันใดๆตามมาตรา 53(1)(ยกเว้นการจ านองตามมาตรา 196(iii)
ปรากฏในที่อยู่อาศัยนั้น หรือปรากฏการจ านองทรัพย์ใดๆภายใต้มาตรา196(iii)นอกเหนือไปจากท่ีอยู่
อาศัยหรือหนี้มีประกันตามมาตรา 53(1)ซึ่งอยู่ภายใต้การจ านองของทรัพย์นั้น 

เมื่อบริษัทประกันได้ท าการประกันหนี้จากสิทธิเรียกร้องสินเชื่อที่อยู่
อาศัย หากได้มีการยื่นค าขอเริ่มกระบวนการฟื้นฟูก่อนหกเดือนล่วงหน้าก่อนที่การประกันหนี้จะได้กระท า 
แผนฟ้ืนฟูทางแพ่งจะต้องระบุสิทธิในข้อเรียกร้องพิเศษในสินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่บุคคลผู้ซึ่งควรจะได้รับสิทธิ
เรียกร้องในที่อยู่อาศัยภายใต้ข้อบังคับตามมาตรา 204(1) ในกรณีนี้ เงื่อนไขในการปฏิบัติจะมีผลบังคับใช้
ทันที 

หากมีผู้มีสิทธิในสิทธิเรียกร้องในสินเชื่อที่อยู่อาศัยมากกว่าสองรายขึ้นไป 
ข้อเรียกร้องพิเศษเก่ียวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยจะถูกบังคับแก่ผู้มีสิทธิทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

การยื่นข้อตกลงพิเศษเพ่ือปรับสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยนี้จะมีผลท าให้
เจ้าหนี้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้โดยตรงของสินเชื่อที่อยู่อาศัยไม่สามารถใช้สิทธิในการบังคับเอาที่อยู่อาศัยของลูกหนี้
ได ้ ซึ่งท าให้ลูกหนี้สามารถรักษาท่ีอยู่อาศัยของตนไว้ได้ โดยที่เจ้าหนี้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยนี้จะไม่สามารถ
ท าการลงคะแนนข้อตกลงพิเศษนี้ได้ 

 
 
 
 
 

 
 

                                                           

special clauses on home loan is likely to be confirmed, may permit payment of such 
claim upon the petition of the rehabilitation debtor even before an order of confirma-
tion of the rehabilitation plan becomes final and binding. 
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(5) แผนผังขั้นตอนการกระบวนการฟื้นฟูทางแพ่ง 

 

 
 

 
  

การยื่นค าขอเพ่ือเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูทางแพ่ง

ค าสั่งพักช าระหนี้ชั่วคราวและการแต่งตั้งผู้ดูแล ( Supervisor/Kantokunin)

การแจ้งสิทธิเจ้าหนี้

การเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูทางแพ่ง

เจ้าหนี้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ ( filing proof of claim)

การยื่นบัญชีรายชื่อเจ้าหนี้/ทรัพย์สิน/สถานะของลูกหนี้

การยื่นแผนฟื้นฟูทางแพ่ง

การประชุมเจ้าหนี้และการเห็นชอบด้วยแผน

เริ่มกระท าตามแผน

เมื่อลูกหนี้ท าตามแผนส าเร็จจะมีค าสั่งปลดนี้ (Discharge)
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บทท่ี 4  
วิเคราะหป์ัญหาเกี่ยวกับลูกหน้ีบุคคลธรรมดาประสบ 

สภาวะลม้ละลายซึ่งเปน็หน้ีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 
 

หลักการเบื้องต้นของพระราชบัญญัติล้มละลายนั้น ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานที่เป็นการก าหนดให้มี
การเก็บรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้และจัดสรรแบ่งปันด้วยความเป็นธรรมให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย (pari 
passu) ส่วนการหลุดพ้นจากหนี้สินตามระบบล้มละลายได้พัฒนาจากการลงโทษลูกหนี้อย่างรุนแรงมาสู่
การให้อภัย (forgivness) หลักการเบื้องต้นดังกล่าวถือว่ามีความจ าเป็นอย่างมากในระบบเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการที่ลูกหนี้นั้นประสบปัญหาทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นสภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวหรืออยู่ในสถานะที่
ไม่อาจช าระหนี้ได้ สามารถท าการขอเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้ได้เพ่ือปรับสภาพโครงสร้างหนี้และท าการ
ช าระหนี้ตามข้อตกลงดังกล่าว และท าลูกหนี้สามารถช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ได้  
 โดยปกติแล้ว การฟ้องร้องเรียกให้ลูกหนี้ช าระหนี้สินตามกฎหมายไทยนั้นสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 2 กรณ ีคือ 

1.การฟ้องเป็นคดีแพ่งสามัญ 
2.การฟ้องเป็นคดีล้มละลาย 

 การฟ้องลูกหนี้เป็นคดีแพ่งสามัญนั้น เป็นการฟ้องอาศัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ในลักษณะต่าง ๆ เช่น หนี้ นิติกรรม หรือละเมิดเป็นต้น โดยที่กฎระเบียบแห่งการฟ้องนั้นเป็นไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แต่อย่างไรก็ดี การฟ้องลูกหนี้เป็นคดีแพ่งสามัญนั้น หากว่าลูกหนี้
มีเจ้าหนี้หลายรายและเจ้าหนี้ทุกรายต่างฟ้องลูกหนี้อย่างคดีแพ่งสามัญทั้งหมดแล้วไซร้  เจ้าหนี้ทุกรายนั้น
อาจจะได้รับช าระหนี้ไม่เท่ากัน หรือบางกรณีเจ้าหนี้บางรายอาจจะไม่ได้รับช าระหนี้เลย เนื่องจากการฟ้อง
ลูกหนี้เป็นคดีแพ่งสามัญนั้นไม่มีนโยบายในการแบ่งเฉลี่ยทรัพย์สินของลูกหนี้  แต่เป็นการที่เจ้าหนี้จัดการ
ยึดทรัพย์เพ่ือช าระหนี้ของตนเองเป็นการเฉพาะ เป็นการช าระหนี้ในระบบที่ว่า “ใครมาก่อนย่อมได้ก่อน” 
ซึ่งไม่เป็นผลดีกับเจ้าหนี้ อาจมีบางครั้งที่เจ้าหนี้เองก็มีหนี้ที่ต้องช าระต่อเจ้าหนี้ของตนอีกทีหนึ่งเช่นกัน 
การมาฟ้องลูกหนี้เป็นคดีแพ่งสามัญอาจท าให้เจ้าหนี้ไม่ได้รับช าระหนี้เท่าที่ตนควรจะได้ หรืออย่างร้าย
ที่สุดคือไม่ได้รับการช าระหนี้เลย กรณีเช่นนี้เจ้าหนี้รายนั้นก็อาจประสบสภาวะที่ย่ าแย่ทางการเงินและมี
ปัญหาต่อไปซึ่งไม่เป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ 
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ในส่วนของการฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายนั้น จะอาศัยกระบวนการตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลายซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษ  โดยที่การฟ้องคดีล้มละลายนั้น เจ้าหนี้ไม่ได้ฟ้องเรียกเงินหรือทรัพย์เป็น
การส่วนตัวโดยเฉพาะ แต่ฟ้องเพ่ือเป็นการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้  ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันหรือที่จะมีขึ้นในภายภาคหน้า รวมทั้งเป็นการติดตามเอาทรัพย์สินที่ลูกหนี้อาจจะได้ท าการโอน
ให้แก่เจ้าหนี้รายอ่ืนไว้ก่อนแล้วเข้ามารวมเป็นกองทรัพย์สินของลูกหนี้  แล้วท าการแบ่งเฉลี่ยให้แก่เจ้าหนี้
ทุกรายโดยเท่าเทียมกัน  
 ความแตกต่างระหว่างการช าระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย กับการช าระหนี้ทางแพ่ง
ปกติคือ หลักการของพระราชบัญญัติล้มละลายคือ เพ่ือให้เจ้าหนี้ได้รับการช าระหนี้เสมอภาคทั่วหน้ากัน 
(pari passu) เป้าหมายหลักของพระราชบัญญัติล้มละลาย นั้นมีขึ้นเพ่ือให้เจ้าหนี้ได้รับการช าระหนี้ใน
อัตราส่วนที่เสมอทั่วหน้ากันในกองทรัพย์สินของลูกหนี้ ( the asset of insolvents) และเพ่ือให้ลูกหนี้ได้
มีการเริ่มต้นชีวิตใหม่ (Fresh Start) นั่นเอง 
 พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ของประเทศไทยได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาแล้ว
รวมทั้งหมด 9 ครั้งด้วยกัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2511 จนถึงล่าสุดในปี พ.ศ. 2559 (ปัจจุบัน) นั้น จากเดิมที่
หลักการในการตั้งข้อสันนิษฐานเบื้องต้นให้แก่ลูกหนี้ว่า “มีหนี้สินล้นพ้นตัว” ตามมาตรา 8 นั้น ซึ่งมีความ
หมายถึง ลูกหนี้มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน ในการแก้ไขกฎหมายครั้งล่าสุด ได้มีการเพ่ิมหมวด 3/2 ซึ่งเป็น
การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ที่ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก และได้วางเงื่อนไขการเข้าสู่
กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ในหมวดนี้ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น  กล่าวคือ ก าหนดสถานะของ
ลูกหนี้ว่าให้ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการได้ “เมื่อลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะช าระหนี้ได้” ซึ่งอาจ
หมายถึงเม่ือลูกหนี้มีกระแสเงินสดไม่เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ แม้ว่าลูกหนียังมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
ก็ตาม กรณีนี้ท าให้ลูกหนี้ไม่จ าเป็นต้องรอจนถึงสถานะ “หนี้สินล้นพ้นตัว” เสียก่อน ซึ่งอาจเป็นการสาย
เกินไป 
 อีกทั้งพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่ 9 ยังได้เพ่ิมนิยามความหมายของ “ลูกหนี้” ที่
สามารถเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการได้ จากเดิมที่ก าหนดเพียงแต่เฉพาะบริษัทจ ากัดที่มีหนี้ไม่น้อยกว่า
สิบล้านบาทเท่านั้น มาเป็นบุคคลธรรมดาที่มีหนี้มากกว่าสองล้านบาท คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่
จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และนิติบุคคลอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งมีหนี้มากกว่าสามล้านบาท และบริษัทจ ากัดซึ่งมีหนี้จ านวนสามล้านบาทแต่ไม่ถึงสิบล้านบาท ซึ่งมี
หนี้สินจากการด าเนินกิจการ สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการแบบ SME ได้ เช่นนี้แล้วจะเห็น
ได้ว่า กฎหมายได้เปิดโอกาสให้แก่ลูกหนี้ที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยในการเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ
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ได ้ท าให้ลูกหนี้มีโอกาสในการปลดเปลื้องหนี้สินของตนเองและสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้โดยไม่ต้องตก
เป็นบุคคลล้มละลาย 
 แต่อย่างไรก็ดีจะเห็นได้ว่า ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมิได้มีหนี้อันเกิดจากการประกอบ
ธุรกิจนั้น ยังไม่มีโอกาสที่จะใช้ทางเลือกที่จะไม่ต้องล้มละลาย ( non bankruptcy alternatives) ดังนั้น
การที่ลูกหนี้จะหลุดพ้นจากหนี้สินนั้นมีไม่มากนัก โดยที่ลูกหนี้จะต้องเข้าสู่หนทางการประนอมหนี้ก่อน
ล้มละลายตามมาตรา 45-60 หรือการประนอมหนี้ภายหลังล้มละลาย (มาตรา 63) การปลดจากการ
ล้มละลายตามมาตรา 67/1-81/4 หรือการยกเลิกการล้มละลายมาตรา 135-138 รวมถึงการพ้นจากการ
เป็นบุคคลล้มละลายโดยอัตโนมัติเมื่อครบสามปีนับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวข้างต้น ลูกหนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการพิทักษ์ทรัพย์ และเข้าสู่กระบวนการขั้นตอน
ต่างซึ่งใช้เวลา และอาจไม่ช่วยเยียวยาลูกหนี้ได้เท่าท่ีควรจะเป็น 

ตามพระราชบัญญัติล้มละลายในปัจจุบัน ลูกหนี้บุคคลล้มละลายซึ่งเป็นหนี้เจ้าหนี้โจทก์
เพียงรายเดียวก็สามารถตกเป็นลูกหนี้ในคดลี้มละลายได้ และโดยส่วนมาก หนี้ที่เจ้าหนี้มักจะมาฟ้องลูกหนี้
เป็นบุคคลล้มละลายนั้นส่วนใหญ่มักเป็นมูลหนี้ทีเกิดจากการซื้อบ้าน หรือมูลหนี้อุปโภคบริโภคพ้ืนฐาน 
เมื่อลูกหนี้ซึ่งซื้ออสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน ตกเป็นบุคคลล้มละลาย ลูกหนี้อาจจะตอ้งเข้าสู่กระบวนการคดี
ล้มละลาย และอาจท าให้ที่อยู่อาศัยนั้นต้องถูกจ าหน่ายจ่ายโอนเพ่ือท าการหาเงินมาช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ ใน
กรณีเช่นนี้ หากมองในมุมมองของเจ้าหนี้ เจ้าหนี้ย่อมอยากได้รับช าระหนี้จากที่อยู่อาศัยนั้น มากกว่าที่จะ
รับช าระหนี้เพียงบางส่วน หรืออาจต้องยึดที่อยู่อาศัยนั้นคืน เพ่ือไปท าการปล่อยขาย หรือปล่อยเช่าแก่
บุคคลอื่น ซึ่งท าให้เจ้าหนี้เสียเวลา เสียรายได้และประโยชน์ 
 จากปัญหาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เมื่อบุคคลธรรมดาตกเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว บุคคลนั้นจะ
หมดสิ้นอ านาจในการจัดการทรัพย์สินของตนเองทันที อ านาจในการจัดการกิจการและทรัพย์สินจะตก
เป็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว ดังนี้ เมื่อลูกหนี้เป็นหนี้อสังหาริมทรัพย์แล้ว หากว่ามีการ
จ านอง หรือเช่าอยู่ในอสังหาริมทรัพย์นั้น และลูกหนี้ไม่ประสงค์ให้อสังหาริมทรัพย์นั้นสูญไป ลูกหนี้จ าเป็น
ที่จะต้องเข้าสู่การประนอมหนี้กับเจ้าหนี้  ซึ่งอาจจะประสบผลส าเร็จหรือไม่ก็ได้  และหากไม่ประสบ
ผลส าเร็จ ลูกหนี้ก็จะไม่สามารถมีอ านาจใดๆในการจัดการกับทรัพย์สินของตนเองได้เลย อันจะเป็นผลเสีย
ให้แก่ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้มากกว่า ดังนั้นเมื่อพิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาของลูกหนี้บุคคลธรรมดาประสบ
สภาวะล้มละลายซึ่งเป็นหนี้อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งแม้ว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั้นไม่สามารถยึดบ้านซึ่ง
เป็นที่อยู่อาศัยไปขายทอดตลาดได้ กรณีมีประเด็นต้องพิเคราะห์ว่าหากลูกหนี้ซึ่งนั้นต้องตกเป็นบุคคล
ล้มละลายอันเนื่องมาจากหนี้ที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคดังที่ได้กล่าวมาแล้วมิใช่เจ้าของบ้าน แต่เป็นเพียง
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ผู้อยู่อาศัยในบ้านและท าการซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นของตนเอง เช่นนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็มีอ านาจ
ในการจัดการเอากับอสังหาริมทรัพย์นั้นแต่เพียงผู้เดียว  

ดังนี้ สามารถวิเคราะห์ปัญหาของลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมซึ่งประสบปัญหาเกี่ยวกับหนี้สิน
อันเกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อทีอยู่อาศัย ดังต่อไปนี้ 
 
4.1 ปัญหาข้อจ ากัดทางกฎหมายกรณีลูกหนี้เป็นบุคคลธรรมดา 
 
 ดังที่ได้ศึกษามาแล้วว่า การที่ลูกหนี้บุคคลธรรมดาจะสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการได้นั้น 
ลูกหนี้จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีหนี้สินจากการประกอบธุรกิจ แต่ในสภาพความเป็นจริงนั้น หนี้สินที่
เกิดแก่บุคคลธรรมโดยมากมักจะเป็นหนี้ที่เกิดจากการอุปโภคบริโภค มิใช่หนี้ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ 
แม้ว่าแต่เดิมกฎหมายจะไม่เปิดช่องให้ลูกหนี้บุคคลธรรมดาสามารถเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการได้เลย
เนื่องจากได้บัญญัติหลักการดังกล่าวว่าให้โอกาสแต่เฉพาะลูกหนี้ซึ่งเป็นบริษัทจ ากัดซึ่งมีหนี้สินมากกว่าสิบ
ล้านบาทขึ้นไป และมีสภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว ซึ่งค าว่าหนี้สินล้นพ้นตัวในที่นี้ก็หมายถึง การมีหนี้สิน
มากกว่าทรัพย์สิน และได้มีการเพ่ิมหมวด 3/2 เข้ามาเพ่ือเอ้ืออ านวยความสะดวกและเป็นการเปิดโอกาส
ให้แก่ลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่มีหนี้อันเกิดจากการประกอบธุรกิจสามารถเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการได้  
แต่กฎหมายก็ยังมิได้เปิดช่องทางใดให้แก่ลู่่กหนี้บุคคลธรรมซึ่งมีหนี้จากการใช้ชีวิตประจ าวันหรือหนี้
อุปโภคบริโภค รวมถึงหนี้ที่เกิดจากสินเชื่อในการซื้อที่อยู่อาศัยนั้นเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูสถานะทางการ
เงินของตนเองได้เลย 
 ค าว่า “การมีหนี้สินล้นพ้นตัว” นั้น ศาลได้หมายความถึงการที่ลูกหนี้มีหนี้สินมากกว่า
ทรัพย์สิน แต่ในบางกรณี การที่จะรอให้ลูกหนี้ต้องมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินนั้นอาจจะเกิดความเสียหาย
เกินเยียวยา และในทางนิติบุคคลนั้นจะเห็นได้ว่า ทางปฏิบัตินั้นก็สามารถใช้หลักฐานของงบการเงินของ
นิติบุคคลได้ ซึ่งเมื่อเป็นกรณีของลูกหนี้บุคคลธรรมดา โดยมากแล้วลูกหนี้มักจะประสบปัญหาทางการเงิน
ทางการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะเป็นการอุปโภคหรือบริโภค หากว่าลูกหนี้มีภาระในการซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ และมีกระแสเงินสดไม่มากพอที่จะช าระค่าเงินผ่อนหรือเงินกู้ และลูกหนี้ก็มิได้เข้าข่ายที่
จะขอฟ้ืนฟูกิจการตามหมวด 3/2 ได้เนื่องจากหนี้ของลูกหนี้ไม่ได้มาจากการด าเนินกิจการ ดังนั้นลูกหนี้จึง
จะต้องรอให้ตนเองมีสถานะหนี้สินล้นพ้นตัว และกฎหมายก็ได้ก าหนดให้เจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคน
รวมกันฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลาย โดยที่ลูกหนี้ไม่สามารถยื่นค าร้องขอเข้าสู่กระบวนการล้มละลายและ
ขอฟ้ืนฟูกิจการของตนเองได้เลย 
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 เมื่อไม่มีมาตรการใดที่เอ้ืออ านวยแก่ลูกหนี้บุคคลธรรมดาซึ่งมีหนี้สินเกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่
อาศัยให้เข้าสู่การฟ้ืนฟูกิจการได้ จึงไม่มีหลักประกันใดที่จะรับประกันว่าลูกหนี้บุคคลธรรมดานั้นจะไม่ตก
เป็นบุคคลล้มละลาย เนื่องจากการฟ้ืนฟูกิจการนั้นเป็นมาตรการในลูกหนี้สามารถฟ้ืนฟู “กิจการ” ของตน 
แต่มิใช้เป็นการฟ้ืนฟู “สถานะทางการเงิน” ของลูกหนี้ การที่กฎหมายไม่ยอมให้ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการ
ฟ้ืนฟูกิจการได้นี้ท าให้ลูกหนี้อาจต้องเป็นบุคคลล้มละลายในที่สุด 
 เมื่อลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว หากพิเคราะห์ลงไปในกรณีที่ลูกหนี้เป็นหนี้อันเกิด
จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ การเข้าสู่กระบวนการล้มละลายนั้นมิได้มีผลดีต่อทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้เลย 
หากมองในมุมมองของเจ้าหนี้ เมื่อเจ้าหนี้ได้ขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ลูกหนี้แล้ว เจ้าหนี้ย่อมอยากได้รับ
การช าระหนี้เป็นตัวเงิน มิได้อยากได้อสังหาริมทรัพย์นั้นคืน เพราะการไปยึดเอาทรัพย์นั้นคืนจากลูกหนี้
มิได้หมายความเจ้าหนี้จะสามารถขายบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นต่อไปได้อีก หนี้นั้นอาจเป็นหนี้สูญจะท า
ให้เจ้าหนี้นั้นเสียประโยชน์มากกว่าที่จะได้ประโยชน์  
 ในท านองเดียวกัน ลูกหนี้เองเมื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์มาแล้วนั้นย่อมต้องการที่จะอาศัยและ
ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น หากว่าลูกหนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการพิทักษ์ทรัพย์แล้วไซร้ ลูกหนี้ก็จะหมด
ความสามารถในการดูแลกิจการทรัพย์สินของตนเอง และอาจจะต้องโดนยึดบ้านนั้น เพ่ือน าออกไปขาย
ทอดตลาด หรือส่งคืนแก่ผู้ขายหรือเจ้าหนี้ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้  
 ดังนี้ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว เมื่อลูกหนี้บุคคลธรรมดามีสถานะหนี้สินล้นพ้นตัว ลูกหนี้จะต้อง
ถูกฟ้องให้เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่สามารถจัดการทรัพย์สินของตน โดยลูกหนี้จะต้องเข้าสู่
กระบวนการคดีล้มละลาย รวมถึงเข้าสู่การประนอมหนี้ก่อนการล้มละลายต่อไป และหากลูกหนี้ไม่
สามารถประนอมหนี้ก่อนล้มละลายได ้ลูกหนี้ก็จะต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายในที่สุด  
 
4.2 ปัญหาการเข้าสู่กระบวนการประนอมหนี้ 
 
 จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เมื่อลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและมีหนี้สินอันเกี่ยวเนื่องด้วย
สินเชื่อที่อยู่อาศัยนั้น กฎหมายมิได้บัญญัติช่องทางในการฟ้ืนฟูสถานะทางการเงินของลูกหนี้เอาไว้  ลูกหนี้
จะต้องเข้าสู่กระบวนการประนอมหนี้ก่อนการล้มละลาย หรือหากไม่สามารถประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย
ได้ส าเร็จ ก็จะเป็นการประนอมหนี้หลังล้มละลาย ซึ่งต้องพิจารณาเป็นกรณีไป 
 กระบวนการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายนั้นเป็นวิธีที่กฎหมายก าหนดวิธีการในการช่วยเหลือ
ลูกหนี้ให้สามารถท าการเจรจากับเจ้าหนี้เพ่ือขอปรับโครงสร้างหนี้  หรือท าการตกลงช าระหนี้เป็นงวดๆ
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ตามแต่จะตกลงกัน หรือขอลดจ านวนหนี้ลง แล้วแต่กรณี โดยเมื่อที่ประชุมเจ้าหนี้ยอมรับด้วยมติพิเศษ
และศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยค าขอประนอมหนี้ของลูกหนี้ และเมื่อลูกหนี้สามารถปฏิบัติการช าระหนี้ตาม
การประนอมหนี้ได้ส าเร็จ ลูกหนี้ย่อมหลุดพ้นจากหนี้สินของตน แต่หากว่าลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้
ตามค าขอประนอมหนี้ หรือไม่ปฏิบัติตามที่ได้ตกลงกันไว้ ศาลก็จะมีค าพิพากษาให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคล
ล้มละลาย 
 ในการประนอมหนี้ของลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลายของไทยนั้น ลูกหนี้จะต้องขอ
ประนอมนี้เมื่อลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้ฟ้องให้เป็นคดีล้มละลาย ลูกหนี้จะยื่นค าขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายได้ก็
ต่อเมื่อศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาด โดยวัตถุประสงค์ของการพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนั้นก็เพ่ือ
เป็นการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้เพ่ือน ามาแบ่งสรรปันส่วนเพ่ือช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้โดยเท่าเทียมกัน
ต่อไป โดยที่อ านาจในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้จะตกอยู่ในอ านาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่
เพียงผู้เดียว ลูกหนี้ไม่ม่ีสิทธิที่จะจัดการทรัพย์สินใด ๆ ของตนเองอีกต่อไป 
 อย่างไรก็ดีจะเห็นได้ว่า การประนอมหนี้ก่อนการล้มละลายนั้นมีประเด็นอยู่ที่ว่า ลูกหนี้
จะต้องได้รับยอมรับโดยอาศัยมติพิเศษของที่ประชุมเจ้าหนี้ทั้งหมด จึงอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ กล่าวคือ 
หากว่าลูกหนี้ไม่สามารถเจรจาตกลงกับเจ้าหนี้ได้  ลูกหนี้ก็จะต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายในท้ายที่สุด 
ดังนั้น การประชุมหามติเจ้าหนี้หรือการด าเนินการต่าง ๆ นั้นต้องใช้ทั้งเวลาและเงิน หากว่าการเจรจา
ประนอมหนี้นั้นไม่สามารถตกลงกันได้ ลูกหนี้ก็จะตกเป็นบุคคลล้มละลาย โดยเท่ากับว่าการกระท าใดๆ
ของลูกหนี้ซึ่งได้ท าลงไปนั้นเป็นการสูญเปล่า ซึ่งเป็นการเสียทั้งเวลาและเงินโดยไม่ได้ประโยชน์แต่อย่างใด 
ซ้ ายังท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการขั้นต่อไป และอาจท าให้ลูกหนี้ต้องเสียโอกาสและสิทธิหลาย
อย่างซึ่งควรจะได้ การประนอมหนี้นั้นแม้ว่ากฎหมายจะได้บัญญัติให้ลูกหนี้ขอประนอมหนี้หลังจากการ
ล้มละลายโดยให้เอาบทบัญญัติของการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายมาใช้โดยอนุโลมแล้วนั้น  ลูกหนี้ที่ไม่
สามารถขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายได้ก็ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลาย ซึ่งท าให้ลูกหนี้เสียสิทธิหลาย
ประการทั้งการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ อาทิเช่น ลูกหนี้ไม่สามารถรับราชการได้ รวมทั้งไม่อาจ
เป็นผู้จัดการมรดกในทรัพย์สินของผู้อ่ืนได้อีกด้วย นอกเหนือไปจากนี้ เมื่อลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย
แล้ว การจัดการทรัพย์สินต่าง ๆ ของลูกหนี้นั้นจะตกอยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ทั้งหมด โดยที่ลูกหนี้ไม่สามารถจัดการทรัพย์สินของตนเองได้ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว 
 อีกทั้งการที่ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายนี้ลูกหนี้มิได้มีหลักประกัน
ใดๆ ที่จะรับประกนัได้ว่าการประนอมหนี้จะเป็นผลส าเร็จและจะสามารถเจรจาตกลงกับเจ้าหนี้ได้  
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 ในกรณีที่ลูกหนี้เป็นหนี้อันเกิดจากการอุปโภคบริโภค และมีหนี้สินอันเกิดจากการซื้ออสังหา
ทรัพย์เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัย หากว่าลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอ านาจ
เด็ดขาดในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้  หากว่าลูกหนี้นั้นเป็นหนี้ที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์ ลูกหนี้ก็
อาจจะสูญเสียทรัพย์สินนั้นไปโดยไม่สามารถเยียวยาแก้ไขปัญหาของตนเองได้อย่างถูกต้อง อี ก ทั้ ง
เจ้าหนี้ก็อาจจะต้องรับอสังหาริมทรัพย์นั้นกลับไปโดยที่เจ้าหนี้ไม่ได้ต้องการ และลูกหนี้เองก็มีความ
ประสงค์ท่ีจะเก็บรักษาทรัพย์สินของตนเองไว้นั้นเอง 
 
4.3 ปัญหากรณีลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งเป็นหนี้อสังหาริมทรัพย์ ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมาย
ต่างประเทศ 

 
4.3.1 กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา 

การเข้าสู่กระบวนการช าระหนี้ของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีมาตรการอยู่ใน  3 
chapter ที่ส าคัญ ได้แก่กระบวนการช าระกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตาม Chapter 7 ( Liquidation 
) กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตาม Chapter 11 ( Reorganization ) 

กระบวนการประนอมหนี้ของลูกหนี้บุคคลธรรมดาผู้มีรายได้ประจ าตามChapter13 ( Adjustment of 
Debts of an Individual with Regular Income ) ซึ่งบทบัญญัติของทั้ง 3 chapter นี้จะแยกออกจาก
กันอย่างสิ้นเชิง แต่อย่างไรก็ดีหากว่าลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการตาม chapter ใดแล้ว ถ้าหากตัวลูกหนี้เอง
เห็นว่าไม่เหมาะสม ตัวลูกหนี้เองหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถขอโอนคดีจากchapterนั้นๆไปยัง chapter 
อ่ืนได ้โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไข เช่นการขอโอนคดีจาก chapter 13 ไปยัง chapter  7 เป็นต้น 

การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหนี้อสังหาริมทรัพย์นั้นสามารถท าได้โดยลูกหนี้เอง ซึ่งเป็น
การเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูโดยสมัครใจ (Voluntary) ตาม chapter 13 แห่ง Bankruptcy ACT โดย
ลูกหนี้จะเป็นผู้ยื่นค าร้องโดยตนเอง และลูกหนี้จะต้องเป็นผู้จัดท าแผนฟ้ืนฟูนั้นโดยไม่จ าเป็นต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากเจ้าหนี้ก่อน  ซึ่งเมื่อลูกหนี้ได้ท าการยื่นค าร้องแล้วจะเกิดสภาวะพักการช าระหนี้แก่
เจ้าหนี้ทุกราย โดยคุณสมบัติของลูกหนี้ที่สามารถเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูภายใต้  chapter 13 นี้ ลูกหนี้
จะต้องเข้าเงื่อนไขของมาตรา 109 (e) อันได้แก่ ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีรายได้ประจ าซึ่งในวันที่
ยื่นค าร้องนั้นจะต้องมีหนี้ไม่มีประกันน้อยกว่า $250,000 และหนี้มีประกันน้อยกว่า $750,000 หรือ
ลูกหนี้ซึ่งมีรายได้ประจ าซึ่งคู่สมรสซึ่งมิใช่นายหน้าซื้อขายหุ้นหรือนายหน้าซื้อขายสินค้าซึ่งมีหนี้ไม่มีประกัน
น้อยกว่า $250,000 และหนี้มีประกันน้อยกว่า $750,000  อย่างไรก็ดีจ านวนหนี้ดังกล่าวนี้จะถูกปรับทุกๆ
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สามปีเพ่ือให้เป็นไปตามอัตราเงินเพ้อ ในปัจจุบันนั้นได้แก่หนี้มีประกันน้อยกว่า $394,725 และหนี้มี
ประกันน้อยกว่า $1,184,200 ซึ่งอัตรานี้เป็นอัตราล่าสุดซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2559 ที่
ผ่านมาโดยมติของ The Judicial Conference of the United States  

เมื่อลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการตาม chapter 13 แล้ว ลูกหนี้จะยังมีสิทธิเหนือทรัพย์สิน
ของตนเองทุกประการ แต่กฎหมายก็จะได้มีการก าหนดทรัสตีเพ่ือเป็นคนกลางในการรวบรวมเงินของ
ลูกหนี้เพื่อน ามาช าระแก่เจ้าหนี้ 

ในchapter 13นั้นจะเอ้ือประโยชน์แก่ลูกหนี้บุคคลธรรมดามากกว่าที่ปรากฏใน 
chapter 7 และมากกว่ากฎหมายไทย โดยหลักการที่ส าคัญคือลูกหนี้บุคคลธรรมดานั้นจะสามารถรักษาที่
อยู่อาศัยของตนไว้ได้โดยที่ไม่จ าเป็นต้องถูกยึดทรัพย์สินและท าการขายทอดตลาด โดยการยื่นค าร้อง
ภายใต้ chapter 13 นี้ ลูกหนี้จะเข้าสู่สภาวะพักการช าระหนี้และสามารถจัดการช าระหนี้จ านองบ้านได้ 
อย่างไรก็ดี ลูกหนี้ยังจะต้องช าระหนี้จ านองซึ่งถึงก าหนดช าระระหว่างแผนฟ้ืนฟูสถานะทางการเงิน
ภายใต้chapter 13 นี้เมื่อถึงก าหนดช าระ ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของchapter 13 นั้นคือการที่กฎหมาย
ยินยอมให้ลูกหนี้สามารถปรับการช าระหนี้มีประกันซึ่งนอกเหนือไปจากหนี้จ านองที่อยู่อาศัยหลักของ
ลูกหนี้และขยายระยะเวลาของหนี้นั้นออกไปเท่ากับระยะเวลาที่ระบุไว้ในแผน อีกทั้ง chapter 13 ยังมี
มาตรการพิเศษในการปกป้องลูกหนี้บุคคลที่สามซึ่งจะต้องรับผิดร่วมกับลูกหนี้ใน “หนี้อุปโภคบริโภค”อีก
ด้วย 

เมื่อลูกหนี้ปฏิบัติตามแผนใน Chapter 13 ได้เป็นผลส าเร็จ ลูกหนี้จะปลดจากภาระ
หนี้ทั้งปวงที่ได้รับการก าหนดในแผน ซึ่งอาจรวมถึงการปลดจากหนี้ที่เจ้าหนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ได้รับช าระ
หนี้ ยกเว้นหนี้บางประเภท เช่นตามท่ีก าหนดไว้ใน 11 U.S. Code § 1328 อาทิเช่น หนี้ค่าอุปการะเลี้ยงดูคู่
สมรสและบุตร หนี้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา หนี้ค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายอันเกิดจากการขับขี่
รถยนต์ในขณะมึนเมา และหนี้ค่าชดใช้หรือเงินค่าปรับในทางอาญา เป็นต้น และศาลจะมีค าสั่งปิดคดี แต่
อย่างไรก็ดี หากแผนประนอมหนี้ถูกปฎิเสธหรือการประนอมหนี้ประสบความล้มเหลว ศาลอาจยกฟ้อง 
หรืออาจโอนคดีเข้าสู่กระบวนการช าระบัญชีตาม Chapter 7 เพ่ือการล้มละลายต่อไป 

นอกจากนี้ ศาลยังมีอ านาจปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ภายใต้มาตรการพิเศษอีกมาตรการหนึ่ง 
กล่าวคือ ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้เป็นผลส าเร็จ เพราะมีเหตุนอกเหนือที่ลูกหนี้ไม่อาจ
ควบคุมได้โดยมิใช่ความผิดของลูกหนี้ หากเจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้ในจ านวนที่เท่าเทียมกับจ านวนที่จะได้รับ
ช าระหากลูกหนี้ล้มละลาย และหากเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขแผนได้ ศาลอาจอนุญาตให้มีการปลดลูกหนี้จาก
ภาระหนี้อันเนื่องจากเหตุแห่งความยากล าบาก (hardship discharge) ได ้ 
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หากศาลมีค าสั่งไม่เห็นชอบด้วยแผน ลูกหนี้สามารถร้องขอแก้ไขแผนได้ และมีสิทธิขอ
โอนกระบวนพิจารณาจาก Chapter 13 ไปสู่การพิจาณาในกระบวนการช าระบัญชีใน Chapter 7 ก็ได้ 

กล่าวโดยสรุปคือ นอกเหนือไปจากการที่กฎหมายสหรัฐอเมริกาจะยินยอมให้ลูกหนี้
เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูสภาวะทางการเงินโดยสมัครใจแล้ว สภาวะพักการช าระหนี้เฉพาะของ chapter 
13 นั้นท าให้ลูกหนี้ยังมีกรรมสิทธิ์ เหนือที่อยู่อาศัยของตนเองได้  โดยไม่จ าเป็นต้องถูกยึดทรัพย์  
(foreclosure) และน าไปขายทอดตลาดเพ่ือช าระหนี้ ซึ่งกรณีนี้จะมีความแตกต่างจาก chapter  7 ของ
กฎหมายสหรัฐอเมริกาเองและมีความแตกต่างจากกฎหมายไทยอย่างมีนัยส าคัญ  

 
4.3.2 กฎหมายประเทศญี่ปุ่น 

กระบวนการทางศาลของพระราชบัญญัติล้มละลายในประเทศญี่ปุ่นนั้นแบ่งออกเป็น
สองประเภท ประเภทที่หนึ่งคือกระบวนการช าระหนี้ ได้แก่ กระบวนการล้มละลายและกระบวนการช าระ
หนี้แบบพิเศษ ประเภทที่สองคือกระบวนการฟ้ืนฟู อันได้แก่กระบวนการฟ้ืนฟูทางแพ่งและและ
กระบวนการฟ้ืนฟูกิจกาาร กระบวนการต่างๆเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายทั้งหมด 4 ฉบับด้วยกัน ได้แก่ 
กระบวนการล้มละลายภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย กระบวนการช าระหนี้แบบพิเศษภายใต้กฎหมาย
บริษัท  กระบวนการฟ้ืนฟูทางแพ่งภายใต้พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูทางแพ่ง และสุดท้ายกระบวนการฟ้ืนฟู
กิจการภายให้พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูกิจการ 

กระบวนการล้มละลายของกฎหมายญี่ปุ่นนั้นมีความคล้ายคลึงกับ  Chapter 7 
พระราชบัญญัติล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยที่ศาลจะมีการแต่งตั้งทรัสตีเพ่ือท าการจัดสรรปัน
ส่วนทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อแบ่งช าระหนี้ให้แก่ทุกรายไป   

อย่างไรก็ดี การฟ้ืนฟูหนี้สินตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นนั้นอยู่ภายใต้กฎหมายที่มี
ชื่อว่า Civil Rehabilitation Act โดยที่กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นนั้นได้มีการก าหนดข้อก าหนดพิเศษที่
เกี่ยวกับการฟ้ืนฟูหนี้สินของลูกหนี้ไว้หลายประเภท อาทิเช่น การฟ้ืนฟูทางแพ่งกรณีลูกหนี้เป็นหนี้
อสังหาริมทรัพย์ หรือ Special Provisions on Home Loan Claims  หรือหากเป็นในส่วนของบุคคล
ธรรมดาซึ่งมีรายได้ประจ านั้นทางกฎหมายญี่ปุ่นเองก็ได้มีการก าหนดไว้เป็นลักษณะเฉพาะ  คือ 
Rehabilitation for Salaried Workers, Etc. หรือ เป็นต้น 

โดยการเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูตามกฎหมายญี่ปุ่นนั้น จะเริ่มมาจากการที่ลูกหนี้ยื่น
ค าร้องขอฟ้ืนฟูหนี้สินต่อศาล จากนั้นศาลจะมีพักการช าระหนี้ของลูกหนี้แก่เจ้าหนี้ทุกราย อย่างไรก็ตาม 
การใช้สิทธิไล่เบี้ยในหนี้มีประกันนั้นเจ้าหนี้สามารถท าได้ภายใต ้civil rehabilitation Act นี้ เช่นนี้เจ้าหนี้
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มีประกันจึงสามารถได้รับช าระหนี้ในสิทธิมีประกันของตนโดยไม่ต้องค านึงถึงกระบวนการฟ้ืนฟูทางแพ่ง 
ตามกฎหมายแล้ว ศาลไม่มีความจ าเป็นต้องท าการแต่งตั้งทรัสตีเพ่ือควบคุมลูกหนี้  

และลูกหนี้ยังสามารถควบคุมและมีอ านาจในการดูแลกิจการของตนเอง อย่างไรก็ตาม ส่วนมากแล้วศาล
จะแต่งตั้งผู้ดูแลเพ่ือท าการดูแลกิจกรรมต่างๆของลูกหนี้ ซึ่งลูกหนี้จ าเป็นที่จะต้องได้รับการอนุมัติจาก
ผู้ดูแลที่นอกเหนือไปจากการดูแลควบคุมกิจการตามปกติ  กรณีจะเห็นได้ว่า กระบวนการฟ้ืนฟูของ
ประเทศญี่ปุ่นในกรณีนี้มีความคล้ายคลึงกับ chapter 13 ในเรื่องของการที่ลูกหนี้สามารถจัดการทรัพย์สิน
ของตนเองได้ โดยไม่จ าเป็นต้องตกอยู่ภายใต้อ านาจของทรัสตี และทรัพย์สินของลูกหนี้ก็ไม่จ าเป็นต้องถูก
ยึดทรัพย์เพ่ือน าไปขายทอดตลาดตาม chapter 7 ของกฎหมายสหรัฐอเมริกา หรือตามกระบวนการ
ล้มละลายของไทยแต่อย่างใด  

ต่อมาศาลจะมีค าสั่งให้เริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูสรรถภาพในกรณีต่อไปนี้  (i) ลูกหนี้มี
ความเสี่ยงที่จะไม่สามารถช าระหนี้ที่ก าลังจะถึงก าหนดช าระในอนาคต หรือหนี้สินของลูกหนี้มีมากกว่า
ทรัพย์สิน (ii) ลูกหนี้ไม่สามารถที่จะช าระหนี้ที่ถึงก าหนดช าระแล้วได้โดยไม่กระทบต่อการด าเนินกิจการ
ต่อไปอย่างมีนัยยะส าคัญ แต่อย่างไรก็ตามการยื่นค าร้องขอจะถูกยกเลิกในกรณีดังต่อไปนี้  (i) ลูกหนี้ไม่
สามารถท าแผนฟ้ืนฟูทางแพ่งได้ (ii) แผนไม่ได้รับการอนุมัติจากเจ้าหนี้ (iii) แผนไม่ได้รับการอนุมัติจาก
ศาล  

ในส่วนของการเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูดังกล่าวนี้ จะเห็นได้ว่าเมื่อศาลเห็นว่าลูกหนี้มี
ความเสี่ยงที่จะไม่สามารถช าระหนี้ที่จะถึงก าหนดช าระในอนาคต ลูกหนี้ก็สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการ
ฟ้ืนฟูได้แล้ว โดยไม่จะเป็นต้องรอให้มีสภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวเสียก่อน 

ต่อมาเมื่อพิจารณาถึงกระบวนการฟ้ืนฟูทางแพ่งกรณีลูกหนี้เป็นหนี้อสังหาริมทรัพย์ 
หรือ Special Provisions on Home Loan Claims ซึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจงในการฟ้ืนฟูแผนช าระหนี้
จ านองท่ีอยู่อาศัยนั้น จะเห็นได้ว่า กฎหมายญี่ปุ่นได้ท าการวางหลักเกี่ยวกับการเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว
ไว้ในมาตรา 196 -206 โดยได้ท าการวางหลักเอาไว้ให้เป็นการเข้าสู่กระบวนการโดยสมัครใจเท่านั้น ซึ่งผู้ที่
สามารถยื่นค าขอเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวมีแต่เพียงลูกหนี้เท่านั้น และกฎหมายได้ก าหนดหลักเกณฑ์ของ
ที่อยู่อาศัยของลูกหนี้ไว้ดังต่อไปนี้  

1. ที่อยู่อาศัย หมายถึง ตึกซ่ึงลูกหนี้ฟ้ืนฟูทางแพ่งใช้ส าหรับเป็นที่อยู่อาศัยไม่น้อย
กว่าพื้นท่ีครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่นั้น หากว่าลูกหนี้มีตึกมากกว่าหนึ่งแห่ง ตึกเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ถือว่าเป็นที่
อยู่อาศัยภายใต้กฎหมายนี้ 

2. ขนาดของที่อยู่อาศัย ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอยู่ที่อยู่อาศัยหรือสิทธิหน้าที่บนที่ดินนั้น 
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3. สิทธิเรียกร้องในที่อยู่อาศัย สิทธิเรียกร้องในการฟ้ืนฟูซึ่งเก่ียวกับการแบ่งช าระ 
ซึ่งรวมไปถึงสัญญากู้ยืมที่เกี่ยวกับการก่อสร้างหรือการซื้อที่อยู่อาศัย (และทุนที่เก่ียวกับการได้มาของที่ดิน
นั้นหรือการเช่าที่ดินเพ่ือใช้ส าหรับเป็นที่อยู่อาศัย) หรือทุนที่เก่ียวกับการปรับปรุงที่อยู่อาศัย อันเกิดจาก
การจ านองที่อยู่อาศัยนั้นเพื่อเป็นประกันในสิทธินั้นหรือสิทธิที่จะฟ้ืนฟูซึ่งเกิดข้ึนโดยผู้ค าประกันอันเกิด
จากสิทธิเหล่านั้น (เฉพาะแต่ในธุรกิจค้ าประกันเท่านั้น จากนี้ไปเรียกว่า บริษัทผู้ค้ าประกัน) ที่มีต่อตัว
ลูกหนี้ 

4. ข้อเรียกร้องพิเศษเก่ียวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัย ข้อก าหนดในแผนฟ้ืนฟูทางแพ่งที่
น ามาใช้ โดยให้เป็นไปตามมาตรา 199 (1)-(4) ซึ่งทั้งหมดหรือบางส่วนของสิทธิเรียกร้องในสินเชื่อที่อยู่
อาศัยถือโดยเจ้าหนี้ฟ้ืนฟูทางแพ่ง 

5. สัญญากู้ยืมเพ่ืออยู่อาศัย สัญญาส าหรับกู้ยืมเพ่ือที่อยู่หรือทุนที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิเรียกร้องในที่อยู่อาศัย 

ดังนี้จะเห็นได้ว่า หากเป็นกรณีที่หนี้นั้นเป็นหนี้ที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยโดยตรง และเข้า
เงื่อนไขของที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยหลักของลูกหนี้  ลูกหนี้สามารถท าแผนฟ้ืนฟูพิเศษซึ่งเป็นการ
เฉพาะเจาะจงในการฟ้ืนฟูหนี้สินในที่อยู่อาศัยได้  
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บทท่ี 5  
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 
 
 พระราชบัญญัติล้มละลาย เป็นกฎหมายเศรษฐกิจอย่างหนึ่งซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการเก็บ
รวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้เพ่ือแบ่งช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  และเพ่ือให้ลูกหนี้
สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ (Fresh Start) ได ้แตกต่างจากการบังคับช าระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ซึ่งเป็นการบังคับช าระหนี้โดยเจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะ 

พระราชบัญญัติล้มละลาย เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาเพ่ือช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประกอบธุรกิจ
และประสบปัญหาด้านการเงินและท าให้ลูกหนี้เกิดสภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว ซึ่งหมายถึงสภาวะที่ลูกหนี้มี
หนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน โดยที่พระราชบัญญัติล้มละลาย ของประเทศไทยได้มีพัฒนาการมาจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน คือพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที ่9 )พ.ศ. 2559  

แต่เดิมนั้นพระราชบัญญัติล้มละลายของประเทศไทยนั้นได้ก าหนดเพียงแค่ลูกหนี้ซึ่งเป็น
บริษัทจ ากัดซึ่งมีหนี้สินมากกว่าสิบล้านบาทขึ้นไป ในขณะที่ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่ง
ประกอบธุรกิจนขนาดกลางและขนาดเล็กไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการได้ โดยที่นิติบุคคลหรือ
บุคคลประกอบกิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กนี้มีอยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้นิติบุคคลเหล่านั้นต้อง
ประสบปัญหาตกเป็นบุคคลล้มละลายเนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขของการเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ อีกท้ัง
พระราชบัญญัติล้มละลาย นั้นไม่ได้ก าหนดให้ลูกหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการได้ด้วยตนเอง 
ลูกหนี้จะต้องรอให้เจ้าหนี้ฟ้องตนเองเป็นบุคคลล้มละลายเสียก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้ 

ต่อมาพระราชบัญญัติล้มละลาย ฉบับที ่9  นี้ไดเ้พ่ิมหมวดของการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ซึ่ง
เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีหนี้สินมากกว่ากว่าสองล้านบาท คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ห้าง
หุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และนิติบุคคลอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งมีหนี้มากกว่า
สามล้านบาท และบริษัทจ ากัดซึ่งมีหนี้จ านวนสามล้านบาทแต่ไม่ถึงสิบล้านบาท ซึ่งมีหนี้สินจากการด าเนิน
กิจการ สามารถท่ีจะเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการแบบ SME ได ้อีกท้ังพระราชบัญญัติล้มละลาย ฉบับที ่9 
ยังได้น าหลักเกณฑ์ของ Prepackaged Plan ซ่ึงปรากฏอยู่ใน Bankruptcy Code Section 1126 (b) ซ่ึง
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ยอมให้เจ้าหนี้และลูกหนี้สามารถท าการตกลงในแผนฟื้นฟูกิจการก่อนที่จะมีการยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ
ได้เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว 

นอกเหนือไปจากนี้ พระราชบัญญัติล้มละลาย ฉบับที ่9  นี้ยังได้มีการก าหนดเงื่อนไขการเข้า
สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการโดยยินยอมให้ลูกหนี้สามารถขอเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการได้เอง โดยมีการ
ก าหนดบุคคลซึ่งมีสิทธิร้องขอเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการไว้ในมาตรา 90/93 หมวด 3/2 ซึ่งก าหนดให้
ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้เป็นบุคคลซึ่งมีสิทธิร้องขอเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการได้  

พระราชบัญญัติล้มละลาย ฉบับที่ 9 ยังได้ก าหนดเงื่อนไขของการเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟู
กิจการว่า “เมื่อลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะช าระหนี้ได้” ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความยืดหยุ่นมากกว่าการ
ก าหนดให้ลูกหนี้ “มีหนี้สินล้นพ้นตัว” ตามมาตรา 8 นั้น ซึ่งมีความหมายถึง ลูกหนี้มีหนี้สินมากกว่า
ทรัพย์สิน ซึ่งกว่าลูกหนี้จะมีหนี้สินล้นพ้นตัวนั้นก็อาจท าให้ไม่อาจจะเยียวยาปัญหาของลูกหนี้ได้แล้ว 

ค าว่า “เมื่อลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะช าระหนี้ได้” นั้นหมายความรวมถึงกรณีที่ลูกหนี้มี
กระแสเงินสดไม่เพียงต่อช าระหนี้ แม้ว่าลูกหนี้จะมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินก็ตาม ซึ่งจะเห็นได้ว่า การ
บัญญัติเงื่อนไขในการฟื้นฟูกิจการดังกล่าวมีความยืดหยุ่นและสามารถจัดการปัญหาได้ทันท่วงที 

เป้าหมายของกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  อีกทั้งมี
ความประหยัด โดยมีการเสียเงินค่าขึ้นศาลเพียง 1,000 บาท และเงินประกันค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
เท่านั้น และเนื่องจากการที่พระราชบัญญัติล้มละลาย 

นี้น าเอาหลัก Prepackaged plan มาใช้ ท าให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถท าการตกลงใน
เงื่อนไขในการช าระหนี้และการฟ้ืนฟูกิจการได้ด้วยตนเอง ท าให้กระบวนการฟ้ืนฟูนั้นเป็นไปโดยมี
ประสิทธิภาพอีกด้วย 

อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติล้มละลาย ฉบับที่ 9 นี้ก็ยังมิได้โอกาสแก่ลูกหนี้ซึ่งมีหนี้สินจาก
การอุปโภคหรือบริโภคสามารถเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการได้ เนื่องมาจากกฎหมายได้ระบุว่าหนี้ที่จะ
น าเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการได้นั้นต้องเป็นหนี้ที่เกิดจากการด าเนินกิจการเท่านั้น ดังนั้น ลูกหนี้บุคคล
ธรรมดาซึ่งประสบปัญหาทางการเงินและมีทีมิได้มีหนี้สินมาจากการประกอบธุรกิจ จึงไม่สามารถเข้าสู่
กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการได้ 

เมื่อลูกหนี้บุคคลธรรมดาซึ่งประสบความยากล าบากทางเงินนั้นเป็นลูกหนี้ที่เกิดจากการซื้อ
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือใช้ในการอยู่อาศัย ลูกหนี้จะต้องท าเช่นไรต่อไป จากข้อสังเกตดังกล่าวได้น าไปสู่
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ประเด็นปัญหาที่ว่า ลูกหนี้บุคคลธรรมดานั้นไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการได้ และหากลูกหนี้ไม่
สามารถเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการได้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายนั้นเอง 

เมื่อได้พิจารณาถึงกฎหมายต่างประเทศแล้ว จะเห็นได้ว่า กฎหมายทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา
และญี่ปุ่นนั้นได้มีกระบวนการในการฟ้ืนฟูลูกหนี้อย่างหลากหลายและตรงประเด็นมากกว่าของไทยเป็น
อย่างมาก ดังที่กล่าวมาแล้วว่า พระราชบัญญัติล้มละลาย ของไทยนั้น ไม่ได้มีการวางหลักให้ลูกหนี้ซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดาซึ่งมีหนี้ที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคหรือหนี้ที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์เข้าสู่กระบวนการ
ฟ้ืนฟูแต่อย่างใด กฎหมายของไทยนั้นมีเพียงแต่ให้ลูกหนี้บุคคลธรรมดาซึ่งมีหนี้ที่เกิดจากการประกอบ
ธุรกิจสามารถเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของ SME เท่านั้น ในส่วนของลูกหนี้บุคคลธรรมดาซึ่งมีหนี้ที่
เกิดจากอสังหาริมทรัพย์นั้นลูกหนี้จะต้องมีสภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวและเข้าสู่กระบวนการประนอมหนี้
เท่านั้น 

โดยที่กฎหมายของสหรัฐอเมริกานั้น หากเป็นการเข้าสู่กระบวนการช าระหนี้ตาม chapter 
7 นั้นจะมีความคล้ายคลึงกับการล้มละลายของไทย ซึ่งเป็นการรวบรวมทรัพย์สินเข้าสู่กองกลางและน า
ออกช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ ซึ่งในกรณีนี้มักใช้กับลูกหนี้มีทรัพย์สินไม่มากนัก 

แต่หากเป็นลูกหนี้ที่มีรายได้ประจ าและเข้าเงื่อนไขตาม chapter 13 แล้ว ลูกหนี้สามารถเข้า
สู่กระบวนการฟ้ืนฟูโดยสมัครและยังมีอ านาจในการจัดการทรัพย์สินของตนเองได้อยู่  อีกทั้งลูกหนี้ยัง
สามารถปรับโครงสร้างหนี้จ านองท่ีอยู่อาศัยหลักของตนได้โดยไม่จ าเป็นต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยไป 

ต่อมาหากเป็นกฎหมายญี่ปุ่น กฎหมายได้ท าการวางหลักเก่ียวกับการเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟู
หนีสินอสังหาริมทรัพย์ไว้เป็นการเฉพาะ โดยที่กฎหมายก าหนดให้ลูกหนี้เท่านั้นสามารถที่จะขอท าการ
ฟ้ืนฟูสินเชื่อบ้านได้หากเข้าเงื่อนไขของการเป็นบ้านที่อยู่อาศัยหลักโดยเฉพาะ และลูกหนี้ก็ยังมีสิทธิเหนือ
ทรัพย์สินของตนเองเช่นกัน  
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

จากประเด็นปัญหาดังกล่าวและจากการศึกษาเปรียบเทียบจากพระราชบัญญัติล้มละลาย 
ของต่างประเทศ ข้าพเจ้าเห็นว่าควรจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายและ
ฟ้ืนฟูดังต่อไปนี้ 

1.แก้ไขเงื่อนไขของการเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย จากค าว่า “ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว” 
ไปเป็น “เมื่อลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได”้ 
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2.ก าหนดให้ลูกหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการล้มละลายและฟ้ืนฟูกิจการได้ด้วยตนเอง โดย
ไม่ต้องรอให้เจ้าหนี้เป็นผู้ฟ้อง 

3.ก าหนดให้ลูกหนี้ที่มีความประสงค์จะท าแผนฟ้ืนฟูการช าระหนี้ ในกรณีที่ เป็นหนี้
อสังหาริมทรัพย์สามารถท าแผนฟ้ืนฟูกิจการโดยท าการตกลงกับเจ้าหนี้ได้โดยไม่จ าเป็นต้องถูกฟ้องเป็น
ลูกหนี้ล้มละลายเสียก่อน 

5.ก าหนดลักษณะเฉพาะของเงื่อนไขการเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูหนี้สินที่อยู่อาศัยเป็นการ
เฉพาะ 

4.ก าหนดเงื่อนไขในการเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการโดยก าหนดให้ลูกหนี้สามารถเข้าสู่
กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการได้แม้ว่าจะเป็นหนี้ที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคหรือไม่ก็ตาม  
 โดยมีการก าหนดเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1.บุคคลผู้มีสิทธิร้องขอ 
1.1 ก าหนดให้เป็นการเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูโดยสมัครใจ โดยให้ลูกหนี้เพียงผู้เดียว

เท่านั้นที่สามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูได้ 
การที่ลูกหนี้แต่เพียงผู้เดียวสามารถเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูได้เนื่องมาจากลูกหนี้นั้นย่อมรู้

ถึงสภาพทางการเงินของตนเองได้มากกว่าเจ้าหนี้นั่นเอง  
1.2 ก าหนดเงื่อนไขในการเข้าสู่กระบวนการ คือเมื่อลูกหนี้เกรงว่าจะเกิดการล้มละลาย 
การก าหนดเงื่อนไขเช่นนี้นั้นเนื่องจากเมื่อลูกหนี้ได้กู้เงินมาซื้อที่อยู่อาศัย ลูกหนี้นั้นถือว่ามี

สภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายแล้ว เนื่องจากตามกฎหมายล้มละลายนั้น ค าว่าหนี้สินล้นพ้นตัว
หมายความถึงการมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน ในกรณีลูกหนี้บุคคลธรรมดานั้นกฎหมายระบุไว้ว่าต้องมี
หนี้สินมากกว่าทรัพย์สินเป็นจ านวนมากกว่าหนึ่งล้านบาท ซึ่งโดยปกติท่ัวไปแล้วลูกหนี้ซึ่งกู้เงินมาเพ่ือซื้อที่
อยู่อาศัยนั้นมักมีหนี้มากกว่าหนึ่งล้านบาท ดังนี้ เมื่อลูกหนี้นั้นมีรายจ่ายที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจ าวันรวม
ไปถึงการกู้เพ่ือที่อยู่และลูกหนี้ประสบความยกล าบากในการใช้ชีวิตนั้น จึงให้ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟู
ทางแพ่งโดยมีข้อลงพิเศษเพ่ือสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้ 

1.3 ลูกหนี้นั้นเป็นลูกหนี้ที่มีรายได้ประจ าในขณะที่ยื่นค าร้องขอ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ
หรือพนักงานบริษัททั่วไปก็ตาม ทั้งนี้ จ านวนรายได้ประจ าของลูกหนี้ที่เข้าสู่แผนฟ้ืนฟูกิจการนี้จะต้อง
สอดคล้องกับจ านวนหนี้ของลูกหนี้  
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หลักการของการให้ลูกหนี้ซึ่งมีรายได้ประจ าสามารถเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูได้นั้น  เป็นไป
เพ่ือความมั่งคงทางฐานะการเงินของลูกหนี้ว่า ลูกหนี้มีรายรับที่สม่ าเสมอทุกเดือนและสามารถช าระหนี้ได้
ตามแผน โดยหากอ้างอิงจาก Chapter 13 ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะเห็นได้ว่ามีหลักการเดียวกัน  

1.4 ก าหนดจ านวนหนี้ของลูกหนี้ โดยเป็นหนี้ไม่มีประกันจ านวนน้อยกว่า 2 ล้านบาท และ
หนี้มีประกันจ านวนน้อยกว่า 5 ล้านบาท ทั้งนี้ จ านวนหนี้อาจปรับเปลี่ยนในอนาคตเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาวะเงินเฟ้อ 

1.5 ก าหนดให้ศาลใช้ดุลยพินิจว่าลูกหนี้สามารถท่ีจะฟ้ืนฟูสถานะทางการเงินของตนได้ 
1.6 ก าหนดนิยามของค าว่า “ที่อยู่อาศัย” ดังต่อไปนี้  

1.6.1 เป็นที่อยู่อาศัยหลักของลูกหนี้  โดยที่ลูกหนี้ต้องอาศัยอาคารนั้น เ พ่ือ
วัตถุประสงค์ในการเป็นที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะเท่านั้น หากอาคารนั้นลูกหนี้ใช้ในการประกอบกิจการส่วนตัว
ด้วย พ้ืนที่ส าหรับที่อยู่อาศัยจะต้องมากกว่าสองในสามส่วนของฟ้ืนที่นั้น 

1.6.2 ลูกหนี้มีการกู้ยมืเพ่ือเป็นสินเชื่อในที่อยู่อาศัยนั้นจากเจ้าหนี้ซึ่งเป็นธนาคารหรือ
เจ้าของที่อยู่อาศัยเอง 

1.7 ให้ลูกหนี้ท าแผนปรับโครงสร้างหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยและน าเสนอแผนนั้นเข้าไป
เป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟู 

ลูกหนี้นั้นจะต้องเข้าสู่แผนฟ้ืนฟูโดยปกติก่อน และให้มีการน าเอาแผนฟ้ืนฟูสินเชื่อ
เพ่ือที่อยู่อาศัยนี้เพิ่มเข้าไปในแผนนั้นเป็นข้อตกลงพิเศษ 

2.กระบวนการก่อนยื่นค าร้องขอ 
ให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้นั้นตกลงแผนฟ้ืนฟูสภาวะทางเงินและหนี้อสังหาริมทรัพย์ก่อนที่จะน า

เรื่องยื่นขอต่อศาล โดยมีหลักการเพ่ือให้เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว โดยลูกหนี้ต้องท าการตกลงปรับ
โครงสร้างหนี้แก่เจ้าหนี้ทุกราย และกรณีของเจ้าหนี้สินเชื่อเพ่ือ อยู่อาศัยนั้นมักมีเจ้าหนี้เพียงรายเดียว 
ดังนั้น จึงก าหนดให้ลูกหนี้ท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือขอเข้าประชุมกับเจ้าหนี้  อีกทั้งลูกหนี้ยัง
จะต้องจัดท าแผนในการปรับโครงสร้างหนี้จ านองดังกล่าวเพ่ือให้เจ้าหนี้อนุมัติด้วย  
 อย่างไรก็ดีหากศาลได้มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดแล้ว หรือหากศาลได้มีค าสั่งไม่
เห็นชอบด้วยแผนของลูกหนี้ และลูกหนี้ไม่ท าการแก้ไขแผนตามระยะเวลาที่ศาลสั่ง ลูกหนี้ก็ไม่สามารถเข้า
สู่กระบวนการฟื้นฟูได ้

3.ค าร้องขอให้ฟ้ืนฟูและเห็นชอบด้วยแผน 
ในแผนฟื้นฟูกิจการจะต้องประกอบไปด้วย 
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1.เงื่อนไขการยื่นค าร้องขอ 
2.แผนฟื้นฟูทางการเงินของลูกหนี้ 
2.ข้อตกลงพิเศษเพ่ือปรับปรุงหนี้สินที่อยู่อาศัย 
3.หลักฐานแสดงว่า เจ้าหนี้ได้ให้ความเห็นชอบในแผน 
สิ่งที่ลูกหนี้จะต้องมีในแผนฟื้นฟู ได้แก่ 
1.รายละเอียดแห่งทรัพย์สิน  
2.รายละเอียดแห่งรายได้ประจ าของลูกหนี้ รวมถึงหนังสือรับรองเงินเดือนจากผู้ว่าจ้าง  
3.รายละเอียดของหนี้สินและรายจ่ายทั้งหมดของลูกหนี้  
4.การช าระหนี้ การลดจ านวนหนี้ลง  
5.การไถ่ถอนหลักประกันและความรับผิดของผู้ค้ าประกัน 
6.วิธีปฏิบัติในกรณีท่ีมีการโอนสิทธิเรียกร้อง 
7.ระยะเวลาด าเนินการตามแผนซึ่งไม่น้อยกว่าสามปีแต่ไม่เกินห้าปี  
ลูกหนี้ซึ่งประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูหนี้สินอสังหาริมทรัพย์นั้นจะต้องวางเงินค่า

ขึ้นศาลและเงินประกันค่าใช้จ่าย ได้แก่ เงินค่าข้ึนศาล 1,000 บาทและเงินประกันค่าใช้จ่าย 10,000 บาท 
4.สภาวะพักการช าระหนี้ 

ในน าหลักสภาวะการพักช าระหนี้ของลูกหนี้ในหมวด 3/1 และ 3/2 มาใช้โดยอนุโลม 
โดยให้หนี้ทั้งหมดของลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟู หากลูกหนี้สามารถด าเนินการตามแผนได้ เมื่อลูกหนี้
ปลดจากล้มละลายแล้วจึงให้ด าเนินการช าระหนี้ต่อไปตามปกติ 

เมื่อลูกหนี้มีข้อตกลงพิเศษเกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยนั้น ห้ามมิให้เจ้าหนี้ยึดทรัพย์ที่อยู่
อาศัยเพ่ือน าไปขายทอดตลาด 

5.ประเด็นในการไต่สวนและเงื่อนไขในการเห็นชอบด้วยแผน 
ศาลต้องไต่สวนให้ได้ความจริงว่าลูกหนี้เข้าเงื่อนไขในการฟ้ืนฟูหนี้สินอสังหาริมทรัพย์

และมีหนทางที่ฟ้ืนฟูได้ และแผนในการฟ้ืนฟูนั้นได้รับการเห็นชอบจากเจ้าหนี้แล้ว ซึ่งหากว่าศาลเห็นว่ามี
เหตุอันควรที่จะฟ้ืนฟูหนี้สินดังกล่าว และผู่่ร้องขอได้ยื่นค าร้องขอโดยสุจริตนั้น ศาลก็จะมีค าสั่งเห็นชอบ
ด้วยแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
 ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งยกค าร้องขอฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้และลูกหนี้มีสิทธิ์อุทธรณ์ค าสั่งได้  

6.ผลของค าสั่งฟ้ืนฟูหนี้สินที่อยู่อาศัย 
 6.1 ลูกหนี้ 
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 ลูกหนี้ยังมีสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยและสามารถควบคุมดูแลทรัพย์สินของตนเองได้ตามปกติ  
โดยไม่จ าเป็นต้องรวบรวมทรัพย์สินเข้าสู่กองกลางเพ่ือน าไปช าระหนี้  ลูกหนี้สามารถจัดการทรัพย์สินของ
ตนเองได้เท่าที่พอเหมาะแก่ฐานานุรูป ศาลจะมีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานเพ่ือคอยควบคุมดูแลการใช้จ่าย
ของลูกหนี้ โดยเป็นเพียงผู้ดูแลและให้ค าแนะน าเท่านั้น และให้ผู้ดูแลนั้นมีหน้าที่ให้การน าเงินมาช าระหนี้
ให้แก่เจ้าหนี้   

 ลูกหนี้จะต้องเริ่มช าระเงินตามแผนที่ก าหนดไว้ภายใน 14 วันหลังจากศาลมีค าสั่ง
เห็นชอบด้วยแผน 

6.2 ผลต่อเจ้าหนี้  
เจ้าหนี้จะต้องผูกพันตามแผน และจ าต้องเป็นไปตามสภาวะพักการช าระหนี้ด้วย  

 7.การสิ้นสุดคดีฟ้ืนฟูหนี้สินที่อยู่อาศัย 
การสิ้นสุดคดีฟ้ืนฟูกิจการเกิดขึ้นได้ดังต่อไปนี้ 
7.1.เมื่อลูกหนี้สามารถปฏิบัติได้ตามแผนและแผนครบถึงก าหนดเวลา 
7.2.การยกเลิกค าร้องขอ 
กรณีนี้หากลูกหนี้ไม่ประสงค์ที่จะเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูหนี้สินอสังหาริมทรัพย์

ต่อไปลูกหนี้อาจยกเลิกค าร้องขอได้โดยต้องอาศัยความยินยอมจากเจ้าหนี้ด้วย 
7.3.เมื่อมีการยกเลิกค าสั่งให้ฟ้ืนฟหูนี้สินที่อยู่อาศัยและเห็นชอบด้วยแผน  
หากเจ้าหนี้เห็นว่า ลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามแผน เจ้าหนี้อาจขอให้ลูกหนี้

จัดท าแผนขึ้นใหม่เพ่ือประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย แต่เมื่อลูกหนี้ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ เจ้าหนี้สามารถร้อง
ขอต่อศาลเพ่ือให้ศาลมีค าสั่งยกเลิกแผนและค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนได้  

เมื่อมีการยกเลิกค าสั่งฟ้ืนฟหูนี้สินที่อยู่อาศัยและเห็นชอบด้วยแผนนั้น ทั้งเจ้าหนี้
และลูกหนี้จะกลับสู่สถานะเดิม ลูกหนี้จะต้องช าระหนี้ที่เกิดจากการฟ้ืนฟูกิจการเนื่องจากหนี้นั้นมิได้อยู่ใน
แผนฟื้นฟูกิจการ อีกท้ังเจ้าหนี้ยังสามารถฟ้องลูกหนี้ได้ตลอดเวลาอีกด้วย 

อย่างไรก็ดีแม้แผนจะสิ้นสุดลงไปแล้ว แตเ่มื่อลูกหนี้ปฏิบัติตามแผน ได้เป็นผลส าเร็จ 
ลูกหนี้จะปลดจากภาระหนี้ทั้งปวงที่ได้รับการก าหนดในแผน ซึ่งอาจรวมถึงการปลดจากหนี้ที่เจ้าหนี้ไม่ได้
รับอนุญาตให้ได้รับช าระหนี้ ยกเว้นหนี้บางประเภท อาทิเช่น หนี้ค่าอุปการะเลี้ยงดูคู่สมรสและบุตร หนี้เงิน
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา หนี้ค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายอันเกิดจากการขับขี่รถยนต์ในขณะมึนเมา และ
หนี้ค่าชดใช้หรือเงินค่าปรับในทางอาญา เป็นต้น และศาลจะมีค าสั่งปิดคดี  

อย่างไรก็ดี ในกรณีของสินเชื่อที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นสินเชื่อในระยะยาวนั้น เมื่อลูกหนี้
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สามารถปฏิบัติตามแผนและสภาวะทางการเงินลูกหนี้เข้าสู่สภาวะปกติแล้วนั้น ลูกหนี้ก็จะต้องท าการช าระ
เงินกูจ านองให้แก่เจ้าหนี้จนครบ หนี้นั้นยังมิได้ถูกปลดเปลื้องไปแต่อย่างใด  
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第十章 住宅資金貸付債権に関する特則 

Chapter X Special Provisions on Home Loan Claims 

（定義） 
(Definitions) 

第百九十六条 この章、第十二章及び第十三章において、次

の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 
Article 196 In this Chapter, Chapter XII and Chapter XIII, the meanings of the terms listed 
in the following items shall be as prescribed respectively in those items: 

一 住宅 個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に

供する建物であって、その床面積の二分の一以上に相当する

部分が専ら自己の居住の用に供されるものをいう。ただし、

当該建物が二以上ある場合には、これらの建物のうち、再生

債務者が主として居住の用に供する一の建物に限る。 
(i) Residence: A building that the rehabilitation debtor, who is an individual, owns and 
uses for his/her own residential purpose, not less than half of its floor area being used 
exclusively for his/her residential purpose; provided, however, that if the rehabilitation 
debtor owns two or more such buildings, only one of these buildings that the rehabilita-
tion debtor uses mainly for his/her residential purpose shall be treated as the residence. 

二 住宅の敷地 住宅の用に供されている土地又は当該土地に

設定されている地上権をいう。 
(ii) Site of the residence: Land used for the residence or a superficies right established on 
such land 

三 住宅資金貸付債権 住宅の建設若しくは購入に必要な資
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金（住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を

含む。）又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払

の定めのある再生債権であって、当該債権又は当該債権に係

る債務の保証人（保証を業とする者に限る。以下「保証会社

」という。）の主たる債務者に対する求償権を担保するため

の抵当権が住宅に設定されているものをいう。 
(iii)Home loan claim: A rehabilitation claim with a provision authorizing installment pay-
ment, which pertains to a loan of funds necessary for the construction or purchase of 
the residence (including funds necessary for the acquisition of land or land lease right to 
be used for the residence) or funds necessary for the remodeling of the residence, with 
a mortgage being established on the residence for the purpose of securing the claim it-
self or a right of exoneration held by the guarantor for any debt arising from the claim 
(limited to a person engaging in the guarantee business; hereinafter referred to as a 
"guarantee company") against the principal debtor 

四 住宅資金特別条項 再生債権者の有する住宅資金貸付債

権の全部又は一部を、第百九十九条第一項から第四項までの

規定するところにより変更する再生計画の条項をいう。 
(iv) Special clause on home loan: A clause in a rehabilitation plan that modifies, pursu-
ant to the provisions of Article 199(1) to (4), the whole or part of a home loan claim 
held by a rehabilitation creditor 

五 住宅資金貸付契約 住宅資金貸付債権に係る資金の貸付

契約をいう。 
(v) Home loan contract: A contract for a loan of funds pertaining to a home loan claim 

（抵当権の実行手続の中止命令等） 
(Stay Order on Procedure for Exercise of Mortgage, etc.) 
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第百九十七条 裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場

合において、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見

込みがあると認めるときは、再生債務者の申立てにより、相

当の期間を定めて、住宅又は再生債務者が有する住宅の敷地

に設定されている前条第三号に規定する抵当権の実行手続の

中止を命ずることができる。 
Article 197 Where a petition for commencement of rehabilitation proceedings is filed, 
the court, if it finds that a rehabilitation plan that specifies special clauses on home loan 
is likely to be confirmed, upon the petition of the rehabilitation debtor, may specify a 
reasonable period and order the stay of a procedure for the exercise of a mortgage pre-
scribed in item (iii) of the preceding Article which is established on the residence or the 
site for the residence owned by the rehabilitation debtor. 

２ 第三十一条第二項から第六項までの規定は、前項の規定

による中止の命令について準用する。 
(2) The provisions of Article 31(2) to (6) shall apply mutatis mutandis to a stay order is-
sued under the provision of the preceding paragraph. 

３裁判所は、再生債務者が再生手続開始後に住宅資金貸付債

権の一部を弁済しなければ住宅資金貸付契約の定めにより当

該住宅資金貸付債権の全部又は一部について期限の利益を喪

失することとなる場合において、住宅資金特別条項を定めた

再生計画の認可の見込みがあると認めるときは、再生計画認

可の決定が確定する前でも、再生債務者の申立てにより、そ

の弁済をすることを許可することができる。 
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(3)Where the rehabilitation debtor, if he/she does not pay part of a home loan claim af-
ter the commencement of rehabilitating proceedings, will forfeit the benefit of time with 
regard to the whole or part of the home loan claim in accordance with the provisions of 
the home loan contract, the court, when it finds that a rehabilitation plan that specifies 
special clauses on home loan is likely to be confirmed, may permit payment of such 
claim upon the petition of the rehabilitation debtor even before an order of confirma-
tion of the rehabilitation plan becomes final and binding. 

住宅資金特別条項を定めることができる場合等） 
(Cases Where Special Clauses on Home Loan May Be Specified, etc.) 

第百九十八条 住宅資金貸付債権（民法第五百条の規定によ

り住宅資金貸付債権を有する者に代位した再生債権者が当該

代位により有するものを除く。）については、再生計画にお

いて、住宅資金特別条項を定めることができる。ただし、住

宅の上に第五十三条第一項に規定する担保権（第百九十六条

第三号に規定する抵当権を除く。）が存するとき、又は住宅

以外の不動産にも同号に規定する抵当権が設定されている場

合において当該不動産の上に第五十三条第一項に規定する担

保権で当該抵当権に後れるものが存するときは、この限りで

ない。 
Article 198 With regard to a home loan claim (excluding one held by a rehabilitation 
creditor who has been subrogated to the holder of a home loan claim under the provi-
sion of Article 500 of the Civil Code, by way of such subrogation), a rehabilitation plan 
may specify special clauses on home loan; provided, however, that this shall not apply 
where any security interest prescribed in Article 53(1) (excluding a mortgage prescribed in 
Article 196(iii)) exists on the residence or where a mortgage set forth in Article 196(iii) is 
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also established on real property other than the residence and any security interest pre-
scribed in Article 53(1) that is subordinated to said mortgage exists on said real property. 

２保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行した場

合において、当該保証債務の全部を履行した日から六月を経

過する日までの間に再生手続開始の申立てがされたときは、

第二百四条第一項本文の規定により住宅資金貸付債権を有す

ることとなる者の権利について、住宅資金特別条項を定める

ことができる。この場合においては、前項ただし書の規定を

準用する。 
(2) Where a guarantee company has performed its guarantee obligation for a home loan 
claim, if a petition for commencement of rehabilitation proceedings is filed before six 
months have elapsed since the day on which the guarantee obligation has been per-
formed in whole, a rehabilitation plan may specify special clauses on home loan with 
regard to the rights of a person who is supposed to acquire a home loan claim pursuant 
to the provision of the main clause of Article 204(1). In this case, the provision of the 
proviso to the preceding paragraph shall apply mutatis mutandis. 

３第一項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者又

は第二百四条第一項本文の規定により住宅資金貸付債権を有

することとなる者が数人あるときは、その全員を対象として

住宅資金特別条項を定めなければならない。 
(3)If there are two or more rehabilitation creditors who hold home loan claims pre-
scribed in paragraph (1) or persons who are supposed to acquire home loan claims pur-
suant to the provision of the main clause of Article 204(1), special clauses on home loan 
specified to be shall target all these persons. 

住宅資金特別条項の内容） 
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(Content of Special Clauses on Home Loan) 

第百九十九条 住宅資金特別条項においては、次項又は第三

項に規定する場合を除き、次の各号に掲げる債権について、

それぞれ当該各号に定める内容を定める。 
Article 199 Special clauses on home loan, except in the cases prescribed in the follow-
ing paragraph or paragraph (3), shall specify the content specified in each of the follow-
ing items for the categories of claims listed in the respective items: 

一 再生計画認可の決定の確定時までに弁済期が到来する住

宅資金貸付債権の元本（再生債務者が期限の利益を喪失しな

かったとすれば弁済期が到来しないものを除く。）及びこれ

に対する再生計画認可の決定の確定後の住宅約定利息（住宅

資金貸付契約において定められた約定利率による利息をいう

。以下この条において同じ。）並びに再生計画認可の決定の

確定時までに生ずる住宅資金貸付債権の利息及び不履行によ

る損害賠償 その全額を、再生計画（住宅資金特別条項を除

く。）で定める弁済期間（当該期間が五年を超える場合にあ

っては、再生計画認可の決定の確定から五年。第三項におい

て「一般弁済期間」という。）内に支払うこと。 
(i) Principal of a home loan claim that will become due by the time when an order of 
confirmation of the rehabilitation plan becomes final and binding (excluding one that 
will not become due by that time if the rehabilitation debtor does not forfeit the benefit 
of time) and agreed interest on home loan (meaning an interest at an agreed interest 
rate under the home loan contract; hereinafter the same shall apply in this Article) to be 
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accrued from such principal after an order of confirmation of the rehabilitation plan be-
comes final and binding, as well as interest on a home loan claim to be accrued and 
any damages for default to be incurred by the time when an order of confirmation of 
the rehabilitation plan becomes final and binding: These claims shall be paid in full 
within the payment period specified in a rehabilitation plan (excluding special clauses on 
home loan) (or within five years after an order of confirmation of the rehabilitation plan 
becomes final and binding if said period exceeds five years; referred to as the "general 
period for payment" in paragraph (3)) 

二 再生計画認可の決定の確定時までに弁済期が到来しない

住宅資金貸付債権の元本（再生債務者が期限の利益を喪失し

なかったとすれば弁済期が到来しないものを含む。）及びこ

れに対する再生計画認可の決定の確定後の住宅約定利息 住

宅資金貸付契約における債務の不履行がない場合についての

弁済の時期及び額に関する約定に従って支払うこと。 
(ii) Principal of a home loan claim that will not become due by the time when an or-
der of confirmation of the rehabilitation plan becomes final and binding (including one 
that will not become due by that time if the rehabilitation debtor does not forfeit the 
benefit of time) and agreed interest on home loan to be accrued from such principal af-
ter an order of confirmation of the rehabilitation plan becomes final and binding: 
These claims shall be paid in accordance with an agreement on the time and amount of 
payment in the case of the absence of default under the home loan contract 

２ 前項の規定による住宅資金特別条項を定めた再生計画の

認可の見込みがない場合には、住宅資金特別条項において、

住宅資金貸付債権に係る債務の弁済期を住宅資金貸付契約に

おいて定められた最終の弁済期（以下この項及び第四項にお
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いて「約定最終弁済期」という。）から後の日に定めること

ができる。この場合における権利の変更の内容は、次に掲げ

る要件のすべてを具備するものでなければならない。 
(2) Where a rehabilitation plan that specifies special clauses on home loan under the 
provision of the preceding paragraph is unlikely to be confirmed, the special clauses on 
home loan may set the due date for the home loan claim as coming after the final due 
date set under the home loan contract (hereinafter referred to as the "agreed final due 
date" in this paragraph and paragraph (4)). The content of a modification of rights in this 
case shall meet all of the following requirements: 

一 次に掲げる債権について、その全額を支払うものである

こと。 
(i)Each of the following claims shall be paid in full: 

イ住宅資金貸付債権の元本及びこれに対する再生計画認可の

決定の確定後の住宅約定利息 
(a)Principal of the home loan claim and agreed interest on home loan to be accrued 
from such principal after an order of confirmation of the rehabilitation plan becomes fi-
nal and binding 

ロ再生計画認可の決定の確定時までに生ずる住宅資金貸付債

権の利息及び不履行による損害賠償 
(b)Interest on the home loan claim to be accrued and any damages for default to be in-
curred by the time when an order of confirmation of the rehabilitation plan becomes fi-
nal and binding 

二住宅資金特別条項による変更後の最終の弁済期が約定最終

弁済期から十年を超えず、かつ、住宅資金特別条項による変

更後の最終の弁済期における再生債務者の年齢が七十歳を超
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えないものであること。 
(ii)The final due date as modified by the special clauses on home loan shall not come 
more than ten years later than the agreed final due date, and the age of the rehabilita-
tion debtor as of the final due date as modified by the special clauses on home loan 
shall not exceed seventy years. 

三第一号イに掲げる債権については、一定の基準により住宅

資金貸付契約における弁済期と弁済期との間隔及び各弁済期

における弁済額が定められている場合には、当該基準におお

むね沿うものであること。 
(iii)With regard to the claim set forth in item (i)(a), if the interval between due dates and 
the amount of payment on each due date under the home loan contract are specified 
by certain standards, the modification shall generally conform to such standards. 

３前項の規定による住宅資金特別条項を定めた再生計画の認

可の見込みがない場合には、一般弁済期間の範囲内で定める

期間（以下この項において「元本猶予期間」という。）中は

、住宅資金貸付債権の元本の一部及び住宅資金貸付債権の元

本に対する元本猶予期間中の住宅約定利息のみを支払うもの

とすることができる。この場合における権利の変更の内容は

、次に掲げる要件のすべてを具備するものでなければならな

い。 
(3)Where a rehabilitation plan that specifies special clauses on home loan under the 
provision of the preceding paragraph is unlikely to be confirmed, it may be provided that 
during a certain period within the general period for payment (hereinafter referred to as 
the "grace period to pay principal" in this paragraph), payment shall be required only for 
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part of principal of a home loan claim and agreed interest on home loan to be accrued 
from the principal of the home loan claim during the grace period to pay principal. The 
content of a modification of rights in this case shall meet all of the following require-
ments: 

一 前項第一号及び第二号に掲げる要件があること。 
(i)The requirements listed in item (i) and item (ii) of the preceding paragraph are speci-
fied. 

二 前項第一号イに掲げる債権についての元本猶予期間を経

過した後の弁済期及び弁済額の定めについては、一定の基準

により住宅資金貸付契約における弁済期と弁済期との間隔及

び各弁済期における弁済額が定められている場合には、当該

基準におおむね沿うものであること。 
(ii) With regard to the provisions on the due date and the amount of payment of a claim 
set forth in item (i)(a) of the preceding paragraph after the expiration of the grace period 
to pay principal, if the interval between due dates and the amount of payment on each 
due date under the home loan contract are specified by certain standards, the modifica-
tion shall generally conform to such standards. 

４ 住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者の同意

がある場合には、前三項の規定にかかわらず、約定最終弁済

期から十年を超えて住宅資金貸付債権に係る債務の期限を猶

予することその他前三項に規定する変更以外の変更をするこ

とを内容とする住宅資金特別条項を定めることができる。 
(4) If consent is obtained from any person who is subject to a modification of rights by 
the special clauses on home loan, notwithstanding the provisions of the preceding three 
paragraphs, special clauses on home loan may be specified to the effect that the term 
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for debt for the home loan claim shall be extended by more than ten years from the 
agreed final due date and any modification other than the modifications prescribed in 
the preceding three paragraphs shall be made. 

５ 住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者と他の

再生債権者との間については第百五十五条第一項の規定を、

住宅資金特別条項については同条第三項の規定を、住宅資金

特別条項によって権利の変更を受ける者については第百六十

条及び第百六十五条第二項の規定を適用しない。 
(5) The provision of Article 155(1) shall not apply between a person who is subject to a 
modification of rights by special clauses on home loan and other rehabilitation creditors, 
the provision of Article 155(3) shall not apply to special clauses on home loan, and the 
provisions of Article 160 and Article 165(2) shall not apply to a person who is subject to 
a modification of rights by special clauses on home loan. 

（住宅資金特別条項を定めた再生計画案の提出等） 
(Submission of Proposed Rehabilitation Plan Specifying Special Clauses on Home Loan, 
etc.) 

第二百条 住宅資金特別条項を定めた再生計画案は、再生債

務者のみが提出することができる。 
Article 200 A proposed rehabilitation plan that specifies special clauses on home loan 
may be submitted only by the rehabilitation debtor. 

２ 再生債務者により住宅資金特別条項を定めた再生計画案

が提出され、かつ、次の各号のいずれかに該当することとな

ったときは、当該各号に定める時までに届出再生債権者が再

生債権の調査において第百九十八条第一項に規定する住宅資
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金貸付債権の内容について述べた異議は、それぞれその時に

おいてその効力を失う。ただし、これらの時までに、当該異

議に係る再生債権の確定手続が終了していない場合に限る。 
(2) When the rehabilitation debtor has submitted a proposed rehabilitation plan that 
specifies special clauses on home loan and it has resulted in any of the cases set forth 
in the following items, any objection made in an investigation of rehabilitation claims, by 
the time specified in the respective items, by a holder of filed rehabilitation creditor with 
regard to the content of the home loan claim prescribed in Article 198(1) shall cease to 
be effective as of that respective time; provided, however, that this shall apply only 
where the proceedings for determination of the rehabilitation claim subject to said ob-
jection have not yet been closed by that time: 

一 いずれの届出再生債権者も裁判所の定めた期間又はその

伸長した期間内に住宅資金特別条項の定めのない再生計画案

を提出しなかったとき 当該期間が満了した時 
(i) None of the holders of filed rehabilitation claims has submitted a proposed rehabilita-
tion plan that specifies no special clause on home loan within the period specified by 
the court or any extension thereof: The time when said period or extension has ex-
pired 

二 届出再生債権者が提出した住宅資金特別条項の定めのな

い再生計画案が決議に付されず、住宅資金特別条項を定めた

再生計画案のみが決議に付されたとき 第百六十七条ただし

書に規定する決定がされた時 
(ii) A proposed rehabilitation plan submitted by a holder of filed rehabilitation claim that 
specifies no special clause on home loan has not been referred to a resolution, and 
only a proposed rehabilitation plan that specifies special clauses on home loan has 
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been referred to a resolution: The time when an order prescribed in the proviso to Ar-
ticle 167 is made 

三 住宅資金特別条項を定めた再生計画案及び届出再生債権

者が提出した住宅資金特別条項の定めのない再生計画案が共

に決議に付され、住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可

決されたとき 当該可決がされた時 
(iii)Both a proposed rehabilitation plan that specifies special clauses on home loan and a 
proposed rehabilitation plan submitted by a holder of filed rehabilitation claim that 
specifies no special clause on home loan have been referred to a resolution, and the 
proposed rehabilitation plan that specifies special clauses on home loan has been ap-
proved: The time when the plan is approved 

３ 前項の規定により同項本文の異議が効力を失った場合に

は、当該住宅資金貸付債権については、第百四条第一項及び

第三項の規定は、適用しない。 
(3)Where an objection set forth in the main clause of the preceding paragraph has 
ceased to be effective pursuant to the provision of said paragraph, the provisions of Arti-
cle 104(1) and (3) shall not apply to the home loan claim in question. 

４ 再生債務者により住宅資金特別条項を定めた再生計画案

が提出され、かつ、第二項各号のいずれかに該当することと

なったときは、当該各号に定める時までに第百九十八条第一

項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者であって

当該住宅資金貸付債権以外に再生債権を有しないもの又は保

証会社であって住宅資金貸付債権に係る債務の保証に基づく

求償権以外に再生債権を有しないものが再生債権の調査にお
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いて述べた異議についても、第二項と同様とする。この場合

においては、当該異議を述べた者には、第百四条第三項及び

第百八十条第二項の規定による確定判決と同一の効力は、及

ばない。 
(4)When the rehabilitation debtor has submitted a proposed rehabilitation plan that 
specifies special clauses on home loan and it has resulted in any of the cases set forth 
in the items of paragraph (2), the provision of paragraph (2) shall also apply to an objec-
tion made in an investigation of rehabilitation claims, by the time specified in the re-
spective items, by a rehabilitation creditor who holds a home loan claim prescribed in 
Article 198(1) and does not hold any rehabilitation claim except for said home loan 
claim or by a guarantee company that does not hold any rehabilitation claim except for 
a right of exoneration based on the guarantee for the debt for a home loan claim. In this 
case, the person who has made such objection shall not be subject to the effect of the 
relevant statements in the schedule of rehabilitation creditors that shall be the same as 
a final and binding judgment under the provisions of Article 104(3) and Article 180(2). 

５ 再生債務者により住宅資金特別条項を定めた再生計画案

が提出され、かつ、第二項第一号又は第二号のいずれかに該

当することとなったときは、前項前段に規定する再生債権者

又は保証会社は、第百七十条第一項本文の異議を述べること

ができない。 
(5)When the rehabilitation debtor has submitted a proposed rehabilitation plan that 
specifies special clauses on home loan and it has resulted in any of the cases set forth 
in paragraph (2)(i) or (ii), the rehabilitation creditor or guarantee company prescribed in 
the first sentence of the preceding paragraph may not make an objection set forth in the 
main clause of Article 170(1). 
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（住宅資金特別条項を定めた再生計画案の決議等） 
(Resolution on Proposed Rehabilitation Plan Specifying Special Clauses on Home Loan, 
etc.) 

第二百一条 住宅資金特別条項を定めた再生計画案の決議に

おいては、住宅資金特別条項によって権利の変更を受けるこ

ととされている者及び保証会社は、住宅資金貸付債権又は住

宅資金貸付債権に係る債務の保証に基づく求償権については

、議決権を有しない。 
Article 201 When adopting a resolution on a proposed rehabilitation plan that specifies 
special clauses on home loan, a person who is supposed to be subject to a modification 
of rights by the special clauses on home loan and guarantee company shall not have 
any voting right with regard to a home loan claim or a right of exoneration based on the 
guarantee for the debt for a home loan claim, respectively. 

２ 住宅資金特別条項を定めた再生計画案が提出されたとき

は、裁判所は、当該住宅資金特別条項によって権利の変更を

受けることとされている者の意見を聴かなければならない。

第百六十七条の規定による修正（その修正が、住宅資金特別

条項によって権利の変更を受けることとされている者に不利

な影響を及ぼさないことが明らかな場合を除く。）があった

場合における修正後の住宅資金特別条項を定めた再生計画案

についても、同様とする。 
(2) When a proposed rehabilitation plan that specifies special clauses on home loan is 
submitted, the court shall hear opinions of any person who is supposed to be subject to 
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a modification of rights by special clauses on home loan. The same shall apply to a pro-
posed rehabilitation plan that specifies special clauses on home loan as revised under 
the provision of Article 167 (excluding cases where it is obvious that the revision will not 
adversely affect such person who is supposed to be subject to a modification of rights 
by the special clauses on home loan). 

３ 住宅資金特別条項を定めた再生計画案に対する第百六十

九条第一項の規定の適用については、同項第三号中「第百七

十四条第二項各号（第三号を除く。）」とあるのは、「第二

百二条第二項各号（第四号を除く。）」とする。 
(3) For the purpose of application of the provision of Article 169(1) to a proposed re-
habilitation plan that specifies special clauses on home loan, the phrase "items of Article 
174(2) (excluding item (iii))" in paragraph (3) of said Article shall be deemed to be re-
placed with "items of Article 202(2) (excluding item (iv))." 

（住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可又は不認可の決

定等） 
(Order of Confirmation or Disconfirmation of Rehabilitation Plan Specifying Special 
Clauses on Home Loan) 

第二百二条 住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決さ

れた場合には、裁判所は、次項の場合を除き、再生計画認可

の決定をする。 
Article 202 Where a proposed rehabilitation plan that specifies special clauses on home 
loan is approved, the court shall make an order of confirmation of the rehabilitation 
plan, except in the cases set forth in the following paragraph. 

２ 裁判所は、住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決

された場合において、次の各号のいずれかに該当するときは
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、再生計画不認可の決定をする。 
(2)Where a proposed rehabilitation plan that specifies special clauses on home loan is 
approved, the court, in any of the cases set forth in the following items, shall make an 
order of confirmation of the rehabilitation plan: 

一 第百七十四条第二項第一号又は第四号に規定する事由が

あるとき。 
(i)Where the rehabilitation plan falls under any of the grounds prescribed in Article 
174(2)(i) or (iv). 

二 再生計画が遂行可能であると認めることができないとき

。 
(ii)Where the rehabilitation plan cannot be found to be feasible for execution 

三 再生債務者が住宅の所有権又は住宅の用に供されている

土地を住宅の所有のために使用する権利を失うこととなると

見込まれるとき。 
(iii) Where the rehabilitation debtor is likely to lose his/her ownership in the residence or 
the right to use the land, which is currently used for the residence, for the purpose of 
owning the residence. 

四 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至った

とき。 
(iv)Where the resolution on the rehabilitation plan has been adopted by unlawful 
means. 

３住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされ

ている者は、再生債権の届出をしていない場合であっても、

住宅資金特別条項を定めた再生計画案を認可すべきかどうか
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について、意見を述べることができる。 
(3)A person who is supposed to be subject to a modification of rights by special clauses 
on home loan, even if he/she has not filed a proof of rehabilitation claim, may state 
his/her opinions with regard to whether or not the proposed rehabilitation plan that 
specifies the special clauses on home loan should be confirmed. 

４住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可又は不認可の決

定があったときは、住宅資金特別条項によって権利の変更を

受けることとされている者で再生債権の届出をしていないも

のに対しても、その主文及び理由の要旨を記載した書面を送

達しなければならない。 
(4)Where an order of confirmation or disconfirmation of the rehabilitation plan that spec-
ifies special clauses on home loan is made, a document stating the main text of the or-
der and the gist of the reasons attached thereto shall also be served upon any person 
who is supposed to be subject to a modification of rights by the special clauses on 
home loan but has not filed a proof of rehabilitation claim. 

５住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合に

は、第百七十四条第一項及び第二項の規定は、適用しない。 
(5)Where a proposed rehabilitation plan that specifies special clauses on home loan is 
approved, the provisions of Article 174(1) and (2) shall not apply. 

（住宅資金特別条項を定めた再生計画の効力等） 
(Effect of Rehabilitation Plan Specifying Special Clauses on Home Loan, etc.) 

第二百三条 住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決

定が確定したときは、第百七十七条第二項の規定は、住宅及

び住宅の敷地に設定されている第百九十六条第三号に規定す
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る抵当権並びに住宅資金特別条項によって権利の変更を受け

た者が再生債務者の保証人その他再生債務者と共に債務を負

担する者に対して有する権利については、適用しない。この

場合において、再生債務者が連帯債務者の一人であるときは

、住宅資金特別条項による期限の猶予は、他の連帯債務者に

対しても効力を有する。 
Article 203When an order of confirmation of the rehabilitation plan that specifies special 
clauses on home loan becomes final and binding, the provision of Article 177(2) shall 
not apply to any mortgage prescribed in Article 196(iii) that is established on the resi-
dence and the site of the residence and any right held by a person who is subject to a 
modification of rights by the special clauses on home loan against the rehabilitation 
debtor's guarantee or any other person who owes debts jointly with the rehabilitation 
debtor. In this case, if the rehabilitation debtor is one of the joint and several obligors, 
the extension of the term under the special clauses on home loan shall also be effec-
tive against other joint and several obligor(s). 

２住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定し

たときは、住宅資金特別条項によって変更された後の権利に

ついては、住宅資金特別条項において、期限の利益の喪失に

ついての定めその他の住宅資金貸付契約における定めと同一

の定めがされたものとみなす。ただし、第百九十九条第四項

の同意を得て別段の定めをすることを妨げない。 
(2)When an order of confirmation of the rehabilitation plan that specifies special clauses 
on home loan becomes final and binding, with regard to rights as modified by the spe-
cial clauses on home loan, it shall be deemed that the special clauses on home loan 
contain the same provisions as the provision on the forfeiture of the benefit of time and 
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other provisions of the home loan contract; provided, however, that this shall not pre-
clude the special clauses from providing otherwise with consent set forth in Article 
199(4). 

３ 住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定

した場合における第百二十三条第二項及び第百八十一条第二

項の規定の適用については、これらの規定中「再生計画で定

められた弁済期間」とあるのは「再生計画（住宅資金特別条

項を除く。）で定められた弁済期間」と、「再生計画に基づ

く弁済」とあるのは「再生計画（住宅資金特別条項を除く。

）に基づく弁済」とする。 
(3)For the purpose of application of the provisions of Article 123(2) and Article 181(2) in 
cases where an order of confirmation of the rehabilitation plan that specifies special 
clauses on home loan becomes final and binding, in these provisions, the phrase "pay-
ment period specified in the rehabilitation plan" shall be deemed to be replaced with 
"the payment period specified in the rehabilitation plan (excluding special clauses on 
home loan)," and the phrase "payment based on the rehabilitation plan" shall be 
deemed to be replaced with "payment based on the rehabilitation plan (excluding spe-
cial clauses on home loan)." 

４住宅資金特別条項によって変更された後の権利については

前項の規定により読み替えて適用される第百八十一条第二項

の規定を、住宅資金特別条項によって権利の変更を受けた者

については第百八十二条の規定を適用しない。 
(4)The provision of Article 181(2) as applied mutatis mutandis by replacing the relevant 
terms and phrases pursuant to the preceding paragraph shall not apply to rights as mod-
ified by special clauses on home loan, and the provision of Article 182 shall not apply to 
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a person who is subject to a modification of rights by special clauses on home loan. 

（保証会社が保証債務を履行した場合の取扱い） 
(Where Guarantee Company Has Performed Guarantee Obligation) 

第二百四条 住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決

定が確定した場合において、保証会社が住宅資金貸付債権に

係る保証債務を履行していたときは、当該保証債務の履行は

、なかったものとみなす。ただし、保証会社が当該保証債務

を履行したことにより取得した権利に基づき再生債権者とし

てした行為に影響を及ぼさない。 
Article 204 Where an order of confirmation of the rehabilitation plan that specifies 
special clauses on home loan becomes final and binding, if a guarantee company has 
already performed its guarantee obligation for a home loan claim, such performance of 
the guarantee obligation shall be deemed to have never occurred; provided, however, 
that this shall not affect any act conducted by the guarantee company, as a rehabilita-
tion creditor, based on a right acquired thereby as a result of the performance of the 
guarantee obligation. 

２ 前項本文の場合において、当該認可の決定の確定前に再

生債務者が保証会社に対して同項の保証債務に係る求償権に

ついての弁済をしていたときは、再生債務者は、同項本文の

規定により住宅資金貸付債権を有することとなった者に対し

て、当該弁済をした額につき当該住宅資金貸付債権について

の弁済をすることを要しない。この場合において、保証会社

は、当該弁済を受けた額を同項本文の規定により住宅資金貸

付債権を有することとなった者に対して交付しなければなら
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ない。 
(2)In the case referred to in the main text of the preceding paragraph, if the rehabilita-
tion debtor, before the order of confirmation becomes final and binding, has already 
made payment to the guarantee company for the right of exoneration pertaining to the 
guarantee obligation set forth in said paragraph, the rehabilitation debtor shall not be re-
quired to make payment based on a home loan claim to the person who has acquired 
said home loan claim pursuant to the provision of the main clause of said paragraph, for 
such amount already paid. In this case, the guarantee company shall deliver the amount 
already paid to the person who has acquired the home loan claim pursuant to the pro-
vision of the main clause of said paragraph. 

（査定の申立てがされなかった場合等の取扱い） 
(Where No Petition for Assessment Is Filed) 

第二百五条 第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債

権についての第百五条第一項に規定する査定の申立てが同条

第二項の不変期間内にされなかった場合（第百七条及び第百

九条の場合を除く。）、第二百条第二項の規定により同項本

文の異議が効力を失った場合及び保証会社が住宅資金貸付債

権に係る保証債務を履行した場合には、住宅資金特別条項に

ついては、第百五十七条、第百五十九条、第百六十四条第二

項後段及び第百七十九条の規定は、適用しない。 
Article 205Where no petition for assessment prescribed in Article 105(1) is filed with re-
gard to a home loan claim prescribed in Article 198(1) within an unextendable period set 
forth in Article 105(2) (excluding the cases referred to in Article 107 and Article 109), 
where an objection set forth in the main clause of Article 200(2) has ceased to be effec-
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tive pursuant to the provision of Article 200(2), and where a guarantee company has per-
formed its guarantee obligation for a home loan claim, the provisions of Article 157, Arti-
cle 159, the second sentence of Article 164(2) and Article 179 shall not apply to the 
special clauses on home loan. 

２住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定し

たときは、前項に規定する場合（保証会社が住宅資金貸付債

権に係る保証債務を履行した場合を除く。）における当該住

宅資金貸付債権を有する再生債権者の権利及び前条第一項本

文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者の権

利は、住宅資金特別条項における第百五十六条の一般的基準

に従い、変更される。 
(2)When an order of confirmation of the rehabilitation plan that specifies special clauses 
on home loan becomes final and binding, in the case prescribed in the preceding para-
graph (excluding cases where a guarantee company has performed its guarantee obliga-
tion for a home loan claim), rights of a rehabilitation creditor who holds a home loan 
claim and rights of a person who is supposed to acquire a home loan claim pursuant to 
the provision of the main clause of paragraph (1) of the preceding Article shall be modi-
fied according to the general standards set forth in Article 156 under the special clauses 
on home loan. 

（住宅資金特別条項を定めた再生計画の取消し等） 
(Revocation of Rehabilitation Plan Specifying Special Clauses on Home Loan, etc.) 

第二百六条 住宅資金特別条項を定めた再生計画についての

第百八十九条第一項第二号に掲げる事由を理由とする再生計

画取消しの申立ては、同条第三項の規定にかかわらず、再生

計画の定めによって認められた権利（住宅資金特別条項によ
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って変更された後のものを除く。）の全部（履行された部分

を除く。）について裁判所が評価した額の十分の一以上に当

たる当該権利を有する再生債権者であって、その有する履行

期限が到来した当該権利の全部又は一部について履行を受け

ていないものに限り、することができる。 
Article 206With regard to a rehabilitation plan that specifies special clauses on home 
loan, a petition for revocation of the rehabilitation plan on the grounds set forth in Arti-
cle 189(1)(ii), notwithstanding the provision of paragraph (3) of said Article, may be filed 
only by a rehabilitation creditor who holds a right that accounts for one-tenth or more 
of the value, as determined by the court, of all rights approved pursuant to the provi-
sions of the rehabilitation plan (excluding those as modified by the special clauses on 
home loan; excluding the part of rights already performed), and has not received perfor-
mance in whole or part of said right that is due. 

２ 住宅資金特別条項を定めた再生計画の取消しの決定が確

定した場合における第百八十九条第七項ただし書及び第百九

十条第一項ただし書の規定の適用については、これらの規定

中「再生債権者が再生計画によって得た権利」とあるのは、「

再生債権者が再生計画によって得た権利及び第二百四条第一

項本文の規定により生じた効力」とする。 
(2)For the purpose of application of the provisions of the proviso to Article 189(7) and 
the proviso to Article 190(1) in cases where an order of revocation of the rehabilitation 
plan that specifies special clauses on home loan becomes final and binding, in these 
provisions, the phrase "any rights acquired by a rehabilitation creditor based on the reha-
bilitation plan" shall be deemed to be replaced with "any rights acquired by a rehabilita-
tion creditor based on the rehabilitation plan and the effect generated pursuant to the 
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provision of the main clause of Article 204(1)." 
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