
 ด้วยภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันของประเทศไทยนั้น	 มี 
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน	 ส่งผลท�าให้บุคคล 
มีหนี้สินล้นพ้นตัวเพิ่มมากขึ้น	 ท�าให้มีการฟ้องร้องเป็นคด ี
ล้มละลายต่อศาลเพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับช�าระหนี้จากลูกหนี้	 โดย
เมือ่ศาลมคี�าสัง่พิทกัษ์ทรพัย์เด็ดขาดและพพิากษาให้ลกูหนีเ้ป็น
บุคคลล้มละลายเนือ่งจากลกูหนีม้หีนีส้นิล้นพ้นตวั	เจ้าพนกังาน
พิทักษ์ทรัพย์จะมีหน้าที่รวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อแบ่ง
ช�าระให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย	 ซึ่งหนึ่งในกระบวนการส�าคัญท่ีใช้	
คือ	 ระบบการควบคุมกองทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย
เพื่อไม่ให้ลูกหน้ียักย้าย	 ถ่ายเททรัพย์สินไปให้บุคคลอื่น	 และ 
เจ้าหนีจ้ะได้รบัการช�าระหนี	้โดยได้มกีารบญัญตัไิว้ในมาตรา	๑๑๓๒ 
มาตรา	๑๑๔๓	และมาตรา	๑๑๕๔	แห่งพระราชบญัญตัล้ิมละลาย	

พุทธศักราช	๒๔๘๓	ซึ่งเป็นหลักการเพิกถอนการกระท�าใด	ๆ	
เก่ียวกับทรัพย์สินของลูกหนี้	 โดยให้น�าหลักการเพิกถอนการ
ฉ้อฉลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 ๒๓๗	 
มาใช้บังคับในคดีล้มละลายด้วย	ดังจะเห็นได้จากมาตรา	๑๑๓	
แห่งพระราชบญัญตัล้ิมละลาย	พทุธศกัราช	๒๔๘๓	ทีบ่ญัญตัว่ิา	
“การขอให้ศาลเพิกถอนการฉ้อฉลตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์นั้น	 ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขอได้โดยท�าเป็น
ค�าร้อง...”	
	 ทั้งนี้	การเพิกถอนการกระท�าใด	ๆ	เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ของลูกหนี้นี้	 แม้จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ 
ล้มละลาย	พุทธศักราช	๒๔๘๓	เมื่อป	ีพ.ศ.	๒๕๔๒	และปี	พ.ศ.	
๒๕๖๑	 แล้วก็ตาม	 ยังคงมีปัญหาแนวความคิดเกี่ยวกับมาตรา	

๑		นางสาวภัณฑิลา		กิติโยดม	นิติกรช�านาญการพิเศษ	กลุ่มงานกฎหมาย	๑	ส�านักกฎหมาย	ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒ พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๑๓  

บัญญัติว่า “มาตรา ๑๑๓		การขอให้ศาลเพิกถอนการฉ้อฉลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น	ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขอได้โดยท�าเป็นค�าร้อง
การขอให้เพิกถอนตามวรรคหนึ่ง	ห้ามมิให้ขอเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่เวลาที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รู้ต้นเหตุอันเป็นมูลให้เพิกถอน	หรือพ้นสิบปี

นับแต่ได้ท�านิติกรรมนั้น”
๓		พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑๔ บัญญัติว่า
“มาตรา	 ๑๑๔	 ถ้านิติกรรมที่ขอเพิกถอนการฉ้อฉลตามมาตรา	 ๑๑๓	 น้ัน	 เกิดขึ้นภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนมีการขอให้ล้มละลายและ 

ภายหลังนั้น	 หรือเป็นการท�าให้โดยเสน่หาหรือเป็นการที่ลูกหนี้ได้รับค่าตอบแทนน้อยเกินสมควร	 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการกระท�าที่ลูกหนี้และ 
ผู้ที่ได้ลาภงอก	แต่การนั้นรู้อยู่ว่าเป็นทางให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบ”

๔		พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑๕ บัญญัติว่า
“มาตรา	 ๑๑๕	 	 การโอนทรัพย์สินหรือการกระท�าใด	 ๆ	 ซึ่งลูกหนี้ได้กระท�าหรือยินยอมให้กระท�าในระหว่างระยะเวลาสามเดือนก่อนมีการขอ

ให้ล้มละลายและภายหลังนั้น	 โดยมุ่งหมายให้เจ้าหน้ีคนหนึ่งคนใดได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่น	 ถ้าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีค�าขอโดยท�าเป็นค�าร้อง	 ศาล 
มีอ�านาจสั่งเพิกถอนการโอนหรือการกระท�านั้นได้

ถ้าเจ้าหนี้ผู้ได้เปรียบเป็นบุคคลภายในของลูกหนี้	 ศาลมีอ�านาจสั่งเพิกถอนการโอนหรือการกระท�าตามวรรคหนึ่งที่ได้กระท�าข้ึนในระหว่างระยะ
เวลาหนึ่งปีก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลังนั้น”

หลักการเพิกถอนการกระท�าใด ๆ  

เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ 
ในคดีล้มละลาย

โดย ส�ำนักกฎหมำย๑

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
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๑๑๓	 มาตรา	 ๑๑๔	 และมาตรา	 ๑๑๕	 แห่งพระราชบัญญัติ 
ล้มละลาย	พุทธศักราช	๒๔๘๓	ทั้ง	๓	มาตรานี้ว่าหลักการที่แท้จริง
แล้วเป็นเช่นไร	 เน่ืองจากนักนิติศาสตร์มีการใช้	 ๓	 มาตรานี้ 
ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	 ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความสับสน	
เพราะโดยหลักการ	เหตุและผลของการเพิกถอนการฉ้อฉลกับ
การเพิกถอนการให้เปรียบเจ้าหน้ีมีความแตกต่างกัน	 ดังนั้น	
คอลัมน์	 “มุมกฎหมาย”	 จึงขอน�าหลักการของบทบัญญัติ 
ดงักล่าวมาน�าเสนอและวเิคราะห์เพือ่ให้เกดิความเข้าใจชดัเจน
ยิ่งขึ้น	ดังนี้
	 เมื่อพิจารณาถึงระบบการควบคุมกองทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ในคดีล้มละลายต่างประเทศทั้งในประเทศอังกฤษ	
ประเทศฝร่ังเศส	และสหรฐัอเมรกิาซึง่เป็นแม่แบบของกฎหมาย
ล้มละลาย	จะมีการแบ่งออกได้เป็น	๒	หลักการ	คือ
 (๑) หลักการเพิกถอนการฉ้อฉล	 เป็นกรณีท่ีจะ
พจิารณาถงึการท�าให้กองทรพัย์สนิของลกูหนีล้ดลงเป็นทางให้
เจ้าหนี้เสียเปรียบ	เช่น	การขายทรัพย์สินในราคาต�า่กว่ามูลค่า
ของทรพัย์สนิอย่างมากท�าให้ได้เงนิมาไม่พอช�าระหนีแ้ก่เจ้าหนี้	
และการยกให้โดยไม่มีค่าตอบแทน
 (๒) หลักการเพิกถอนการให้เปรียบเจ้าหนี้	เป็นการ
ที่ลูกหนี้ช�าระหนี้ให้แก่เจ้าหน้ีบางรายท�าให้เจ้าหนี้ท่ีไม่ได้รับ
ช�าระหนีเ้สยีเปรยีบ	ซึง่เป็นหลกัการทีม่ขีึน้ตามวตัถปุระสงค์ของ
กฎหมายล้มละลายที่ต้องการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี ้
มาช�าระหนี้แก่เจ้าหน้ีทุกรายโดยเท่าเทียมกันตามหลัก	 Pari	 
passu๕	เมือ่ลูกหนีช้�าระหนีแ้ก่เจ้าหนีค้นใดคนหนึง่ก่อนเจ้าหนี้
รายอื่นย่อมท�าให้เจ้าหนี้นั้นได้เปรียบเจ้าหนี้อื่น
	 เมื่ อพิ เคราะห ์ระบบกฎหมายล ้มละลายของ
ประเทศไทยถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนการกระท�าของลูกหนี้นั้น	 
ผู้เขียนเห็นว่าโดยหลักการทั้ง	๒	หลักการนั้นต่างกัน	กล่าวคือ	
หลักการเพิกถอนการฉ้อฉล๖	 จะเพิกถอนได้ต้องเป็นการที ่
ลกูหน้ีกระท�าการท�าให้กองทรพัย์สนิของลกูหนีล้ดน้อยถอยลง
ไม่เพยีงพอช�าระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ี	โดยกระท�าการโอนหรอืกระท�า
การใด	ๆ	 เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ไปโดยไม่มีค่าตอบแทน

หรอืมแีต่ราคาน้อยกว่าปกตอินัเป็นเจตนาทีไ่ม่สจุรติ	ส่วนหลกัการ
เพิกถอนการให้เปรียบเจ้าหนี้จะเพิกถอนได้เป็นกรณีลูกหนี้
เลือกช�าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง 
โดยรีบช�าระหนี้ให้เจ้าหนี้รายนั้นท�าให้เจ้าหนี้รายอื่นไม่ได้รับ
ช�าระหนี้	 ซึ่งหากเป็นกรณีปกติ	 ลูกหนี้สามารถช�าระหนี้ให้แก ่
เจ้าหนี้ได้	 เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิได้รับช�าระหนี้เพราะมีหนี้ต่อกัน	 
แต่เมือ่ลกูหนีม้หีนีส้นิล้นพ้นตวัตกอยูใ่นภาวะล้มละลาย	ลูกหนี้ 
ไม่สามารถที่จะเลือกช�าระหนี้แก่เจ้าหนี้บางคนได้	เนื่องจากจะ
เป็นการล�าเอียงท�าให้เจ้าหนี้อื่นเสียเปรียบ	 โดยกฎหมาย 
ได้ก�าหนดช่วงระยะเวลาไว้ว่าหากเป็นการโอนในช่วงระยะเวลา
ที่ลูกหนี้จะถูกฟ้องล้มละลาย	ซึ่งตามมาตรา	๑๑๕	ก�าหนดช่วง
ระยะเวลาไว้	 ๓	 เดือน	 ก่อนมีการขอให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคล 
ล้มละลายหรือภายหลังนั้นเป็นเวลาใกล้ชิดกับการล้มละลาย	
ลกูหนีไ้ม่ควรช�าระหนีใ้ห้แก่เจ้าหนีค้นใดคนหนึง่ก่อนเจ้าหนีอ้ืน่	
โดยมาตรา	๑๑๕	จะไม่ค�านึงว่าสุจริตหรือไม่สุจริต	 แต่มาตรา	
๑๑๓	และมาตรา	๑๑๔	จะต้องค�านึงถึงความสุจริตว่าเป็นทาง
ให้เจ้าหนี้เสียเปรียบหรือไม่	 คือ	 มีเจตนาจะโกงเจ้าหนี้ท�าให้ 
เจ้าหนี้ไม่ได้รับช�าระหนี้
	 นอกจากนี้	 เมื่อพิเคราะห์ตามความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลของหลักการเพิกถอนท้ังสองหลักการนี้	 จะเห็นได้ว่า 
มีลักษณะที่ต่างกัน	 เนื่องจากหลักการเพิกถอนการฉ้อฉลนั้น 
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	๓	ฝ่าย	กล่าวคือ	ลูกหนี้	เจ้าหนี ้
และบคุคลภายนอกผูร้บัโอนหรอืผูไ้ด้ลาภงอก	เนือ่งจากเป็นการ
กระท�าของลูกหนี้ท่ีกระท�าการโอน	 หรือกระท�าการใด	 ๆ	 
เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ไปยังบุคคลอื่นจึงเป็นการที่ลูกหนี้
กบัผูร้บัโอน	หรอืผูไ้ด้ลาภงอกกระท�าการอนัเป็นผลเสยีหายต่อ
เจ้าหนีท้ัง้ปวง	ต่างจากการเพกิถอนการให้เปรยีบเจ้าหนีซ้ึง่เป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 ๒	 ฝ่าย	 คือ	 ระหว่างลูกหนี้กับ 
เจ้าหนี้	เนื่องจากลูกหนี้กระท�าการใด	ๆ	เกี่ยวกับทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ไปยังเจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งในบรรดาเจ้าหนี้หลายคน	 
กล่าวคือ	เป็นกรณลีกูหน้ีมหีน้ีกบัเจ้าหน้ีจ�านวนหลายราย	แต่ลกูหนี้
เลือกช�าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่ง	 ท�าให้เจ้าหนี้ท่ีเหลือ 

สารวุฒิสภา
The Senate Newsletter16

๕	Sir	 	Kenneth,	Report	of	 the	Review	Committee	on	 Insolvency	 law	and	Practice,	1982	para.	1221	 -	1225.	อ้างถึงใน	สมบูรณ์		 
รู้กิจการพานิช,	ปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้กฎหมาย	มาตรา	๑๑๕	แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย	พุทธศักราช	๒๔๘๓	ว่าด้วยการเพิกถอนการ
ให้เปรียบแก่เจ้าหนี้,	น.	๒๘๒.

๖	ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๓๗ บัญญัติว่า
“มาตรา	 ๒๓๗	 	 เจ้าหนี้ชอบที่จะร้องขอให้ศาลเพิกถอนเสียได้ซึ่งนิติกรรมใด	 ๆ	 อันลูกหนี้ได้กระท�าลงทั้งรู้อยู่ว่าจะเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ	 

แต่ความข้อน้ีท่านมใิห้ใช้บงัคบั	ถ้าปรากฏว่าในขณะท่ีท�านติกิรรมนัน้	บคุคลซึง่เป็นผูไ้ด้ลาภงอกแต่การนัน้มไิด้รูเ้ท่าถงึข้อความจรงิอนัเป็นทางให้เจ้าหนี้
ต้องเสียเปรียบนั้นด้วย	แต่หากกรณีเป็นการท�าให้โดยเสน่หา	ท่านว่าเพียงแต่ลูกหนี้เป็นผู้รู้ฝ่ายเดียวเท่านั้นก็พอแล้วที่จะขอเพิกถอนได้

บทบัญญัติดังกล่าวมาในวรรคก่อนนี	้ท่านมิให้ใช้บังคับแก่นิติกรรมใดอันมิได้มีวัตถุเป็นสิทธิในทรัพย์สิน”



ไม่ได้รับช�าระหนี้	 อีกทั้งผลของการเพิกถอนการฉ้อฉลกับการ 
เพกิถอนการให้เปรยีบเจ้าหนีก้แ็ตกต่างกนัด้วย	กล่าวคอื	บคุคล
ภายนอกผู้รับโอน	 ตามมาตรา	 ๑๑๓	 และมาตรา	 ๑๑๔	 แห่ง 
พระราชบัญญัติล้มละลาย	พุทธศักราช	๒๔๘๓		ไม่สามารถยื่น
ขอรับช�าระหนี้ได้เพราะเป็นการกระท�าที่ไม่สุจริต	 แต่เจ้าหนี้ 
ที่ถูกเพิกถอน	ตามมาตรา	๑๑๕	แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย	
พุทธศักราช	๒๔๘๓	สามารถมายื่นขอรับช�าระหนี้ได้

หลักการเพิกถอนการฉ้อฉล

มาตรา ๑๑๓ และมาตรา ๑๑๔

หลักการเพิกถอนการให้เปรียบ 

เจ้าหนี้ มาตรา ๑๑๕

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เจ้าหนี้	ลูกหนี้	บุคคลภายนอก เจ้าหนี้	ลูกหนี้

ผู้รับโอน บุคคลภายนอก เจ้าหนี้

เหตุที่จะเพิกถอน กองทรัพย์สินลูกหนี้ลดลง ความล�าเอียง

เป็นการกระท�า ไม่สุจริต	ท�าให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ ไม่ค�านึงถึงความสุจริต	หรือไม่สุจริต

ผลการเพิกถอน ไม่สามารถยื่นขอรับช�าระหนี้ ยื่นขอรับช�าระหนี้ได้

ความเสียหาย เจ้าหนี้ทุกคน เจ้าหนี้บางคน

ตารางเปรียบเทียบ

หลักการเพิกถอนการฉ้อฉลกับหลักการเพิกถอนการให้เปรียบเจ้าหนี้

ดังนั้น	 มาตรา	 ๑๑๓	 และมาตรา	 ๑๑๔	 แห่งพระราชบัญญัต ิ
ล้มละลาย	พทุธศกัราช	๒๔๘๓	เป็นหลักการเพกิถอนการฉ้อฉล	
โดยมาตรา	 ๑๑๔	 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย	 พุทธศักราช	
๒๔๘๓	เป็นบทสนันษิฐานของมาตรา	๑๑๓	แห่งพระราชบญัญตัิ
ล้มละลาย	พุทธศักราช	๒๔๘๓	ว่าเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ	
ฉะนั้น	 การจะเพิกถอนได้ต้องเป็นการท�าให้กองทรัพย์สินของ
ลกูหนีล้ดน้อยถอยลงท�าให้เจ้าหนีไ้ม่ได้รบัช�าระหนี	้แยกต่างหาก

 จึงสรุปได้ว่า	หลักการเพิกถอนการฉ้อฉลกับหลักการ
เพิกถอนการให้เปรียบเจ้าหนี้มีลักษณะแตกต่างกัน	 เนื่องจาก
หลักการเพิกถอนการฉ้อฉลเป็นหลักการที่น�ามาจากประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้ในคดีล้มละลาย	 ต่างจาก
หลักการเพิกถอนการให้เปรียบเจ้าหนี้	 ซึ่งเป็นหลักการพิเศษ
เฉพาะในคดีล้มละลาย	 จึงไม่สามารถน�ามาปรับใช้ด้วยกันได้	 

จากมาตรา	๑๑๕	แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย	พุทธศักราช	
๒๔๘๓	 อันเป็นหลักการเพิกถอนการให้เปรียบเจ้าหนี้	 คือ	 
เป็นหลักการที่ลูกหนี้เลือกช�าระหนี้บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดย
เฉพาะเจาะจง	 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
February 2021 17




