
พระราชบัญญัติ 
ล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

                   
  

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 

คณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร 

ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐) 
อาทิตย์ทิพอาภา 

พล.อ. พิชเยนทรโยธิน 

ตราไว้ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยลักษณะล้มละลายเสียใหม่

เพ่ือให้เหมาะสมแก่กาลสมัยยิ่งขึ้น 

  
จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภา

ผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓” 

  
มาตรา ๒[๑]  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ เป็นตน้ไป 

ให้ใช้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้บังคับแก่คดีล้มละลายทั้งปวงที่ได้ยื่นต่อศาลตั้งแต่วันใช้
พระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่ามูลคดีได้เกิดขึ้นก่อนหรือหลังวันใช้นั้น และแก่คดีล้มละลายทั้งปวงที่ค้างพิจารณาอยู่ใน
ศาลหรือที่เจ้าพนักงานรักษาทรัพย์ 

  
มาตรา ๓  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ในเขตจังหวัดพระนคร จังหวัดธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ 

และจังหวัดนนทบุรี และเมื่อเห็นสมควรจะให้ใช้ในเขตจังหวัดอ่ืนใดเมื่อใด จะได้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา 

  
มาตรา ๔  ตั้งแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติล้มละลาย รัตนโกสิ

นทรศก ๑๓๐ พระราชบัญญัติลักษณะล้มละลายแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๐ พระราชบัญญัติลักษณะ
ล้มละลายแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๔ และบรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืนในส่วนที่มีบัญญัติไว้
แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี

อ านาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าพนักงาน ออกกฎกระทรวง และจัดวางระเบียบข้อบังคับทางธุรการ เพ่ือปฏิบัติการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  
มาตรา ๖  ในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์” หมายความตลอดถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงาน

พิทักษ์ทรัพย์ให้ปฏิบัติการแทน 

“เจ้าพนักงานบังคับคดี” หมายความถึงเจ้าพนักงานบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง 

“เจ้าหนี้มีประกัน”[๒] หมายความว่า เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในทางจ านอง 
จ าน า หรือสิทธิยึดหน่วง หรือเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิที่บังคับได้ท านองเดียวกับผู้รับจ าน า รวมถึงเจ้าหนี้ที่กฎหมาย
อ่ืนให้ถือว่าเป็นเจ้าหนี้มีประกัน 

“กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย” หมายความว่า กระบวนพิจารณาซึ่งบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะกระท าต่อศาลหรือต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตั้งแต่เริ่มคดีจนถึงคดีสิ้นสุด 

“พิพากษา” หมายความตลอดถึงการที่ศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีโดยท าเป็นค าสั่ง 

“พิทักษ์ทรัพย์” หมายความว่า พิทักษ์ทรัพย์สินไม่ว่าเด็ดขาดหรือชั่วคราว 

“มติ” หมายความว่า มติของเจ้าหนี้ฝ่ายที่มีจ านวนหนี้ข้างมาก ซึ่งได้เข้าประชุมด้วยตนเอง
หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนในที่ประชุมเจ้าหนี้และได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น 

“มติพิเศษ” หมายความว่า มติของเจ้าหนี้ฝ่ายข้างมากและมีจ านวนหนี้เท่ากับสามในสี่แห่ง
จ านวนหนี้ทัง้หมดของเจ้าหนี้ซึ่งได้เข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนในที่ประชุม
เจ้าหนี้ และได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น 

“บุคคลภายในของลูกหนี้”[๓] หมายความว่า 

(๑) กรรมการ ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิด บุคคลซึ่ง
รับผิดชอบในการด าเนินกิจการ หรือผู้สอบบัญชีของลูกหนี้ 

(๒) ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินจ านวนร้อยละห้าของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ
ของลูกหนี้ 

(๓)[๔] คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของลูกหนี้หรือของบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) 
(๔) ห้างหุ้นส่วนสามัญท่ีลูกหนี้หรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) เป็นหุ้นส่วน 
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(๕) ห้างหุ้นส่วนจ ากัดที่ลูกหนี้หรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) เป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่
จ ากัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิบของหุ้นทั้งหมด
ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

(๖) บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่ลูกหนี้หรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) หรือ
ห้างหุ้นส่วนตาม (๔) หรือ (๕) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทนั้น 

(๗) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่ลูกหนี้หรือบุคคลตาม (๑) ถึง (๖) ถือหุ้นรวมกัน
เกินร้อยละสามสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น 

(๘) กรรมการ ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิด บุคคลซึ่ง
รับผิดชอบในการด าเนินกิจการ หรือผู้สอบบัญชีของห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด หรือ
บริษัทมหาชนจ ากัด ตาม (๔) หรือ (๕) หรือ (๖) หรือ (๗) แล้วแต่กรณี หรือคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลดังกล่าว 

“บุคคลล้มละลายทุจริต”[๕] หมายความว่า บุคคลล้มละลายที่ถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิด
ตามมาตรา ๑๖๓ ถึงมาตรา ๑๗๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือเป็นบุคคลล้มละลายอันเนื่องมาจากหรือ
เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดฐานยักยอกหรือฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการกระท าความผิด
อันมีลักษณะเป็นการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง
ประชาชน 

  
หมวด ๑ 

กระบวนพิจารณาตั้งแต่ขอให้ล้มละลายจนถึงปลดจากล้มละลาย 

                   
  

ส่วนที่ ๑ 

การขอให้ล้มละลายและการสั่งพิทักษ์ทรัพย์ 
                   

  
มาตรา ๗  ลูกหนี้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวอาจถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายได้ ถ้าลูกหนี้นั้นมี

ภูมิล าเนาในราชอาณาจักร หรือประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรไม่ว่าด้วยตนเองหรือโดยตัวแทนในขณะที่มีการ
ขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย หรือภายในก าหนดเวลาหนึ่งปีก่อนนั้น 

  
มาตรา ๘  ถ้ามีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้เกิดข้ึนให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ลูกหนี้มีหนี้สิน

ล้นพ้นตัว 
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(๑) ถ้าลูกหนี้โอนทรัพย์สินหรือสิทธิจัดการทรัพย์สินของตนให้แก่บุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์แห่ง
เจ้าหนี้ทั้งหลายของตน ไม่ว่าได้กระท าการนั้นในหรือนอกราชอาณาจักร 

(๒) ถ้าลูกหนี้โอนหรือส่งมอบทรัพย์สินของตนไปโดยการแสดงเจตนาลวง หรือโดยการฉ้อฉล 
ไม่ว่าได้กระท าการนั้นในหรือนอกราชอาณาจักร 

(๓) ถ้าลูกหนี้โอนทรัพย์สินของตนหรือก่อให้เกิดทรัพยสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดข้ึนเหนือ
ทรัพย์สินนั้น ซึ่งถ้าลูกหนี้ล้มละลายแล้ว จะต้องถือว่าเป็นการให้เปรียบ ไม่ว่าได้กระท าการนั้นในหรือนอก
ราชอาณาจักร 

(๔) ถ้าลูกหนี้กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เพ่ือประวิงการช าระหนี้หรือมิให้เจ้าหนี้
ได้รับช าระหนี้ 

ก. ออกไปเสียนอกราชอาณาจักร หรือได้ออกไปก่อนแล้วและคงอยู่นอกราชอาณาจักร 

ข. ไปเสียจากเคหสถานที่เคยอยู่ หรือซ่อนตัวอยู่ในเคหสถาน หรือหลบไป โดยวธิีอ่ืน 
หรือปิดสถานที่ประกอบธุรกิจ 

ค. ยักย้ายทรัพย์ไปให้พ้นอ านาจศาล 

ง. ยอมตนให้ต้องค าพิพากษาซึ่งบังคับให้ช าระเงินซึ่งตนไม่ควรต้องช าระ 

(๕) ถ้าลูกหนี้ถูกยึดทรัพย์ตามหมายบังคับคดี หรือไม่มีทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะพึง
ยึดมาช าระหนี้ได้ 

(๖) ถ้าลูกหนี้แถลงต่อศาลในคดีใด ๆ ว่าไม่สามารถช าระหนี้ได้ 
(๗) ถ้าลูกหนี้แจ้งให้เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดของตนทราบว่าไม่สามารถช าระหนี้ได้ 
(๘) ถ้าลูกหนี้เสนอค าขอประนอมหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตั้งแต่สองคนข้ึนไป 

(๙) ถ้าลูกหนี้ได้รับหนังสือทวงถามจากเจ้าหนี้ให้ช าระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าสองครั้งซึ่งมี
ระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ 

  
มาตรา ๙[๖]  เจ้าหนี้จะฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายได้ก็ต่อเมื่อ 

(๑) ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 

(๒)[๗] ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคนเป็นจ านวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท หรือลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคนเป็น
จ านวนไม่น้อยกว่าสองล้านบาท และ 

(๓) หนี้นั้นอาจก าหนดจ านวนได้โดยแน่นอนไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงก าหนดช าระโดยพลันหรือใน
อนาคตก็ตาม 

  
มาตรา ๑๐[๘]  ภายใต้บังคับมาตรา ๙ เจ้าหนี้มีประกันจะฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายได้ก็

ต่อเมื่อ 
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(๑) มิได้เป็นผู้ต้องห้ามมิให้บังคับการช าระหนี้เอาแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้เกินกว่าตัวทรัพย์ที่
เป็นหลักประกัน และ 

(๒)[๙] กล่าวในฟ้องว่า ถ้าลูกหนี้ล้มละลายแล้ว จะยอมสละหลักประกันเพ่ือประโยชน์แก่
เจ้าหนี้ทั้งหลาย หรือตีราคาหลักประกันมาในฟ้องซึ่งเมื่อหักกับจ านวนหนี้ของตนแล้ว เงินยังขาดอยู่ส าหรับ
ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท หรือลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นจ านวนไม่น้อย
กว่าสองล้านบาท 

  
มาตรา ๑๑[๑๐]  เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ต้องวางเงินประกันค่าใช้จ่ายต่อศาลเป็นจ านวนห้าพัน

บาทในขณะยื่นค าฟ้องคดีล้มละลาย และจะถอนค าฟ้องนั้นไม่ได้ เว้นแต่ศาลจะอนุญาต 

ศาลมีอ านาจเรียกให้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์วางเงินประกันค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ตามท่ีเห็นสมควร 

เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ร้องขอ ศาลมีอ านาจส่งเงินประกันค่าใช้จ่ายคงเหลือภายหลัง
หักค่าใช้จ่ายให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในคดีล้มละลายนั้น[๑๑]

 

  
มาตรา ๑๒  ถ้ามีค าฟ้องหลายรายให้ลูกหนี้คนเดียวกันล้มละลายก็ดี หรือให้ลูกหนี้ร่วมกันแต่

ละคนล้มละลายก็ดี ศาลมีอ านาจสั่งให้รวมการพิจารณาได้ 
  
มาตรา ๑๓  เมื่อศาลสั่งรับฟ้องคดีล้มละลายไว้แล้ว ให้ก าหนดวันนั่งพิจารณาเป็นการด่วน 

และให้ออกหมายเรียกและส่งส าเนาค าฟ้องไปยังลูกหนี้ให้ทราบก่อนวันนั่งพิจารณาไม่น้อยกว่า ๗ วัน 

  
มาตรา ๑๔  ในการพิจารณาคดีล้มละลายตามค าฟ้องของเจ้าหนี้นั้น ศาลต้องพิจารณาเอา

ความจริงตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ ถ้าศาลพิจารณาได้ความจริง ให้ศาลมีค าสั่งพิทักษ์
ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด แต่ถ้าไม่ได้ความจริงหรือลูกหนี้น าสืบได้ว่าอาจช าระหนี้ได้ทั้งหมดหรือมีเหตุอ่ืนที่ไม่
ควรให้ลูกหนี้ล้มละลาย ให้ศาลยกฟ้อง 

  
มาตรา ๑๕  ตราบใดที่ลูกหนี้ยังมิได้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดจะฟ้อง

ลูกหนี้นั้นเป็นคดีล้มละลายอีกก็ได้ แต่เมื่อศาลได้สั่งในคดีหนึ่งคดีใดให้พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดแล้ว ให้
จ าหน่ายคดีล้มละลายซึ่งเจ้าหนี้อื่นฟ้องลูกหนี้คนเดียวกันนั้น 

  
มาตรา ๑๖  เมื่อศาลได้รับค าฟ้องคดีล้มละลายแล้ว ถ้าเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์มีค าขอฝ่ายเดียว

โดยท าเป็นค าร้อง และโจทก์น าสืบได้ว่าลูกหนี้ได้กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
ก. ออกไปหรือก าลังจะออกไปนอกเขตอ านาจศาล หรือได้ออกไปก่อนแล้วและคงอยู่นอกเขต

อ านาจศาลโดยเจตนาที่จะป้องกันหรือประวิงมิให้เจ้าหนี้ได้รับการช าระหนี้ 
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ข. ปกปิด ซุกซ่อน โอน ขาย จ าหน่าย หรือยักย้ายทรัพย์สิน ดวงตรา สมุดบัญชี หรือเอกสาร 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายในการด าเนินคดีล้มละลายให้พ้นอ านาจศาล หรือก าลังจะกระท าการ
ดังกล่าวนั้น 

ค. กระท าหรือก าลังจะกระท าการฉ้อโกงเจ้าหนี้ หรือกระท าหรือก าลังจะกระท าความผิด
อย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีโทษตามพระราชบัญญัตินี้ 

ศาลมีอ านาจสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้าไปในเคหสถานหรือที่ท าการของลูกหนี้ระหว่างเวลาพระ

อาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกเพ่ือตรวจสอบทรัพย์สิน ดวงตรา สมุดบัญชีหรือเอกสารของลูกหนี้ และให้มี
อ านาจสอบสวนลูกหนี้หรือออกหมายเรียกลูกหนี้มาสอบสวนได้ 

(๒) ให้ลูกหนี้ให้ประกันจนพอใจศาลว่า ลูกหนี้จะไม่หลบหนีไปนอกอ านาจศาล และจะมา
ศาลทุกคราวที่ศาลสั่ง ถ้าลูกหนี้ไม่สามารถให้ประกัน ศาลมีอ านาจสั่งขังลูกหนี้ได้มีก าหนดไม่เกินครั้งละหนึ่ง
เดือน แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินหกเดือน 

(๓) ออกหมายจับลูกหนี้มาขังไว้จนกว่าศาลจะพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย หรือจนกว่าศาล
จะยกฟ้องหรือจนกว่าลูกหนี้จะให้ประกันจนพอใจศาล 

  
มาตรา ๑๗  ก่อนศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์จะยื่นค าขอ

ฝ่ายเดียวโดยท าเป็นค าร้องขอให้พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ชั่วคราวก็ได้ เมื่อศาลได้รับค าร้องนี้แล้วให้ด าเนินการ
ไต่สวนต่อไปโดยทันที ถ้าศาลเห็นว่าคดีมีมูล ก็ให้สั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ชั่วคราว แต่ก่อนจะสั่งดังว่านี้ จะให้
เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ให้ประกันค่าเสียหายของลูกหนี้ตามจ านวนที่เห็นสมควรก็ได้ 

  
มาตรา ๑๘  ถ้าค าสั่งตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ นั้น มีเหตุอันสมควรจะเปลี่ยนแปลง

แก้ไข โดยศาลเห็นเองก็ดีหรือลูกหนี้ได้มีค าขอขึ้นมาก็ดี ศาลมีอ านาจถอนค าสั่งนั้นหรือมีค าสั่งอย่างอ่ืนตามที่
เห็นสมควรได้ 

  
มาตรา ๑๙  ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ให้ถือเสมือนว่า เป็นหมายของศาลให้เจ้าพนักงานพิทักษ์

ทรัพย์เข้ายึดดวงตรา สมุดบัญชี และเอกสารของลูกหนี้ และบรรดาทรัพย์สินซึ่งอยู่ในความครอบครองของ
ลูกหนี้ หรือของผู้อื่นอันอาจแบ่งได้ในคดีล้มละลาย 

ในการยึดทรัพย์นั้น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอ านาจเข้าไปในสถานที่ใด ๆ อันเป็นของ
ลูกหนี้ หรือที่ลูกหนี้ได้ครอบครองอยู่ และมีอ านาจหักพังเพ่ือเข้าไปในสถานที่นั้น ๆ รวมทั้งเปิดตู้นิรภัย ตู้หรือที่
เก็บของอ่ืน ๆ ตามที่จ าเป็น 

ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ยึดไว้ตามมาตรานี้ ห้ามมิให้ขายจนกว่าศาลจะได้มีค าพิพากษาให้ลูกหนี้
ล้มละลาย เว้นแต่เป็นของเสียง่าย หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วน
แห่งค่าของทรัพย์สินนั้น 



  
มาตรา ๒๐  เมื่อศาลเห็นเหตุอันควรเชื่อได้ว่า มีทรัพย์สินของลูกหนี้ซุกซ่อนอยู่ในเรือนโรง 

เคหสถาน หรือสถานที่อ่ืนอันมิใช่เป็นของลูกหนี้ ศาลมีอ านาจออกหมายค้นให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือ
เจ้าพนักงานอื่นของศาล ให้มีอ านาจด าเนินการตามข้อความในหมายนั้น 

  
มาตรา ๒๑[๑๒]  ถ้าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีค าขอ ศาลมีอ านาจสั่งให้หน่วยงานหรือ

ผู้ประกอบการเกี่ยวกับไปรษณีย์โทรเลขหรือการสื่อสารอื่นใด ส่งโทรเลข ไปรษณียภัณฑ์ จดหมาย หนังสือ 
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อมูลทางการสื่อสารอ่ืนใด ที่มีถึงลูกหนี้ภายในก าหนดเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่
วันที่ลูกหนี้ถูกสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ไปยังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 

  
มาตรา ๒๒  เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมี

อ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดการและจ าหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ หรือกระท าการที่จ าเป็นเพ่ือให้กิจการของ

ลูกหนี้ที่ค้างอยู่เสร็จสิ้นไป 

(๒) เก็บรวบรวมและรับเงินหรือทรัพย์สินซึ่งจะตกได้แก่ลูกหนี้ หรือซึ่งลูกหนี้มีสิทธิจะได้รับ
จากผู้อื่น 

(๓) ประนีประนอมยอมความ หรือฟ้องร้อง หรือต่อสู้คดีใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ 
  
มาตรา ๒๓  เมื่อลูกหนี้ได้รับทราบค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้ว ลูกหนี้ต้องส่งมอบทรัพย์สิน ดวง

ตรา สมุดบัญชี และเอกสารอันเกี่ยวกับทรัพย์สินและกิจการของตนซึ่งอยู่ในความครอบครองให้แก่เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ทั้งสิ้น 

  
มาตรา ๒๔  เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว ห้ามมิให้ลูกหนี้กระท าการใด ๆ เกี่ยวกับ

ทรัพย์สิน หรือกิจการของตน เว้นแต่จะได้กระท าตามค าสั่งหรือความเห็นชอบของศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ ผู้จัดการทรัพย์ หรือที่ประชุมเจ้าหนี้ ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๒๔/๑[๑๓]  บุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง ซึ่งได้รับ

ค าสั่งจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูล
ดังกล่าวให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ 
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มาตรา ๒๕  ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้าว่าคดีแพ่งทั้งปวงอันเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ 
ซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาลในขณะที่มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ และเม่ือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีค าขอโดยท าเป็นค า
ร้อง ศาลมีอ านาจงดการพิจารณาคดีแพ่งนั้นไว้ หรือจะสั่งประการใดตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 

  
มาตรา ๒๖  ตราบใดที่ศาลยังมิได้สั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด เจ้าหนี้จะฟ้องคดีแพ่ง

อันเกี่ยวกับหนี้ซึ่งอาจขอรับช าระได้ตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้น าบทบัญญัติในมาตราก่อนมาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๒๗  เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดแล้ว เจ้าหนี้จะขอรับช าระหนี้ได้ก็แต่

โดยปฏิบัติตามวิธีการที่กล่าวไว้ในพระราชบัญญัตินี้ แม้จะเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา หรือเป็นเจ้าหนี้ที่ได้ฟ้อง
คดีแพ่งไว้แล้ว แต่คดียังอยู่ระหว่างพิจารณาก็ตาม 

  
มาตรา ๒๘  เมื่อศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้ว ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โฆษณาค าสั่งนั้นใน

ราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่าหนึ่งฉบับ ในค าโฆษณานั้นให้แสดงการขอให้ล้มละลาย 
วันที่ศาลมีค าสั่ง ชื่อ ต าบลที่อยู่ และอาชีพของลูกหนี้ 

ในค าโฆษณาค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนั้น ให้แจ้งก าหนดเวลาให้เจ้าหนี้ทั้งหลายเสนอค า
ขอรับช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด้วย 

  
มาตรา ๒๙  ถ้าปรากฏภายหลังว่า เจ้าหนี้แกล้งให้ศาลใช้อ านาจดังกล่าวไว้ในมาตรา ๑๖ 

หรือมาตรา ๑๗ เมื่อลูกหนี้มีค าขอโดยท าเป็นค าร้อง ศาลมีอ านาจสั่งให้เจ้าหนี้ชดใช้ค่าเสียหายตามจ านวนที่
เห็นสมควรให้ลูกหนี้ ในกรณีเช่นนี้หากเจ้าหนี้ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาล ศาลมีอ านาจบังคับเจ้าหนี้นั้นเสมือนหนึ่ง
ว่าเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

  
ส่วนที่ ๒ 

ค าชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ 
                   

  
มาตรา ๓๐  เมื่อศาลได้มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว ลูกหนี้ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ลูกหนี้ได้ทราบค าสั่งนั้น ลูกหนี้ต้องไปสาบานตัวต่อเจ้า

พนักงานพิทักษ์ทรัพย์และยื่นค าชี้แจงตามแบบพิมพ์ว่า ได้มีหุ้นส่วนกับผู้ใดหรือไม่ ถ้ามีให้ระบุชื่อและต าบลที่
อยู่ของห้างหุ้นส่วนและผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมด 

(๒) ภายในเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ได้ทราบค าสั่งนั้น ลูกหนี้ต้องไปสาบานตัวต่อเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และยื่นค าชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามแบบพิมพ์ แสดงเหตุผลที่ท า



ให้มีหนี้สินล้นพ้นตัว สินทรัพย์และหนี้สิน ชื่อ ต าบลที่อยู่ และอาชีพของเจ้าหนี้ ทรัพย์สินที่ได้ให้เป็นประกันแก่
เจ้าหนี้และวันที่ได้ให้ทรัพย์สินนั้น ๆ เป็นประกัน รายละเอียดแห่งทรัพย์สินอันจะตกได้แก่ตนในภายหน้า 
ทรัพย์สินของคู่สมรส ตลอดจนทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนซึ่งอยู่ในความยึดถือของตน 

ระยะเวลาตามมาตรานี้ เมื่อมีเหตุผลพิเศษ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจขยายให้ได้ตาม
สมควร 

ถ้าลูกหนี้ไม่อยู่หรือไม่สามารถท าค าชี้แจงตามมาตรานี้ได้ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็น
ผู้ท าแทน หรือช่วยลูกหนี้ในการท าค าชี้แจง แล้วแต่กรณี และเพ่ือการนี้ให้มีอ านาจจ้างบุคคลอื่นเข้าช่วยตามที่
เห็นจ าเป็น โดยคิดหักค่าใช้จ่ายจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ 

  
ส่วนที่ ๓ 

การประชุมเจ้าหนี้ 
                   

  
มาตรา ๓๑  เมื่อศาลได้มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดแล้ว ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เรียกประชุมเจ้าหนี้ทั้งหลายโดยเร็วที่สุด เพ่ือปรึกษาว่าจะควรยอมรับค าขอประนอมหนี้ของลูกหนี้ หรือควร
ขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย และปรึกษาถึงวิธีที่จะจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ต่อไป การประชุมนี้ให้
เรียกว่าการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก 

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องโฆษณาก าหนดวันเวลา และสถานที่ท่ีจะประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
ในหนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่าหนึ่งฉบับล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และต้องแจ้งไปยังเจ้าหนี้ทั้งหลายเท่าที่
ทราบด้วย 

  
มาตรา ๓๒  การประชุมเจ้าหนี้ครั้งอื่นนั้น ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกตามเวลาที่

เห็นสมควร หรือตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ หรือตามท่ีศาลสั่ง หรือเมื่อเจ้าหนี้ซึ่งมีจ านวนหนี้รวมกันไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสี่ของจ านวนหนี้ที่ได้มีการยื่นค าขอรับช าระหนี้ไว้ได้ท าหนังสือขอให้เรียกประชุม 

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องแจ้งก าหนดวันเวลา และสถานที่กับหัวข้อประชุมไปยังเจ้าหนี้ที่
ได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ไว้ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน และในกรณีท่ียังไม่พ้นก าหนดเวลาที่เจ้าหนี้จะยื่นค า
ขอรับช าระหนี้ได้นั้น ให้แจ้งไปยังเจ้าหนี้ที่ยังไม่ได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ แต่มีชื่อในบัญชีซึ่งลูกหนี้ได้ท ายื่นไว้ 
หรือปรากฏตามหลักฐานอื่นด้วย 

  
มาตรา ๓๓  ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นประธานในการประชุมเจ้าหนี้ทุกคราว และให้มี

รายงานการประชุม ลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เก็บไว้เป็นหลักฐาน 

  



มาตรา ๓๔  เจ้าหนี้ที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเจ้าหนี้ต้องเป็นเจ้าหนี้ซึ่งอาจขอรับช าระหนี้
ได้ และได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ไว้แล้วก่อนวันประชุมนั้น 

เจ้าหนี้จะออกเสียงด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อ่ืนออกเสียงแทนก็ได้ 
ข้อปรึกษาใดที่ท าให้เจ้าหนี้หรือผู้แทนหรือผู้มีหุ้นส่วนกับเจ้าหนี้หรือผู้แทนได้รับผลประโยชน์

จากทรัพย์สินของลูกหนี้โดยตรงหรือโดยอ้อม นอกจากที่ควรได้รับตามส่วนในฐานะเป็นเจ้าหนี้เช่นเดียวกับ
เจ้าหนี้อ่ืนนั้น เจ้าหนี้หรือผู้แทนจะออกเสียงลงคะแนนไม่ได้ 

  
มาตรา ๓๕[๑๔]  ในการนับคะแนนเสียงในการประชุมเจ้าหนี้คราวหนึ่ง ๆ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์

ทรัพย์ถามเจ้าหนี้ที่มาประชุมนั้นว่า ผู้ใดจะคัดค้านการออกเสียงของเจ้าหนี้ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังไม่ได้
มีค าสั่งอนุญาตให้ได้รับช าระหนี้รายใดบ้างหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านก็ให้นับคะแนนเสียงส าหรับเจ้าหนี้รายนั้น 

ถ้ามีผู้คัดค้านค าขอรับช าระหนี้รายใด ก็ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่งให้ออกเสียงในจ านวน
หนี้ได้เท่าใดหรือไม่ ถ้าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็นว่ายังสั่งในขณะนั้นไม่ได้ ก็ให้หมายเหตุการขัดข้องไว้แล้วให้
เจ้าหนี้ออกเสียงไปพลางก่อน โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าต่อไปเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่งไม่ให้ออกเสียงเพียงใดการ
ออกเสียงของเจ้าหนี้นั้น ให้ถือว่าเป็นอันใช้ไม่ได้เพียงนั้น 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามวรรคสอง อาจคัดค้านไปยังศาลได้ภายในสิบสี่ วัน
นับแต่วันมีค าสั่ง 

  
มาตรา ๓๖  เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็นว่ามติของที่ประชุมเจ้าหนี้ขัดต่อกฎหมาย หรือ

ประโยชน์อันร่วมกันของเจ้าหนี้ทั้งหลาย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจยื่นค าขอโดยท าเป็นค าร้องต่อศาล และ
ศาลอาจมีค าสั่งห้ามมิให้ปฏิบัติการตามมตินั้นได้ แต่ต้องยื่นต่อศาลภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ที่ประชุมเจ้าหนี้ลง
มต ิ

  
ส่วนที่ ๔ 

กรรมการเจ้าหนี้ 
                   

  
มาตรา ๓๗  ที่ประชุมเจ้าหนี้อาจลงมติตั้งกรรมการเจ้าหนี้ไว้เพื่อแทนเจ้าหนี้ทั้งหลาย ใน

กิจการเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
กรรมการเจ้าหนี้ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนและไม่เกินกว่าเจ็ดคน โดยเลือกจากเจ้าหนี้

หรือผู้รับมอบอ านาจจากเจ้าหนี้ แต่เจ้าหนี้หรือผู้รับมอบอ านาจนั้นจะกระท าการเป็นกรรมการเจ้าหนี้ได้ต่อเมื่อ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีค าสั่งอนุญาตให้ได้รับช าระหนี้ของเจ้าหนี้นั้นแล้ว[๑๕]
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มาตรา ๓๘  มติของกรรมการเจ้าหนี้นั้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้มาประชุม และกรรมการ
เจ้าหนี้ต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจ านวนจึงเป็นองค์ประชุม 

  
มาตรา ๓๙  กรรมการเจ้าหนี้ขาดจากต าแหน่งด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
(๑) ลาออกโดยมีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
(๒) ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้

ความสามารถ 

(๓) ที่ประชุมเจ้าหนี้ให้ออกจากต าแหน่ง โดยได้แจ้งการที่จะประชุมให้ออกนี้ให้เจ้าหนี้
ทั้งหลายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

เมื่อต าแหน่งกรรมการเจ้าหนี้ว่างลง ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดดังกล่าวแล้ว ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้โดยไม่ชักช้า เพ่ือเลือกตั้งผู้อ่ืนขึ้นแทน 

  
มาตรา ๔๐  ในระหว่างที่ยังไม่ได้เลือกตั้งกรรมการเจ้าหนี้ขึ้นแทนตามความในมาตราก่อน ถ้า

กรรมการเจ้าหนี้มีจ านวนเหลืออยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งแล้ว ให้กรรมการเจ้าหนี้นั้นกระท าการต่อไปได้ 
  
มาตรา ๔๑  ถ้าไม่ได้ตั้งกรรมการเจ้าหนี้ไว้ การกระท าใด ๆ ที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดไว้ว่า 

ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการเจ้าหนี้ก่อนนั้น ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขอความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมเจ้าหนี้ 

  
ส่วนที่ ๕ 

การไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย 

                   
  

มาตรา ๔๒  เมื่อได้มีการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกเสร็จแล้ว ให้ศาลไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย
เป็นการด่วน เพ่ือทราบกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ เหตุผลที่ท าให้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ตลอดจนความ
ประพฤติของลูกหนี้ว่าได้กระท าหรือละเว้นกระท าการใดซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือตาม
กฎหมายอื่นเกี่ยวกับการล้มละลาย หรือเป็นข้อบกพร่องอันจะเป็นเหตุให้ศาลไม่ยอมปลดจากล้มละลายโดยไม่
มีเงื่อนไข เว้นแต่ศาลเห็นว่าการไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผยยังไม่มีความจ าเป็น ศาลจะพิจารณางดการไต่สวน
ลูกหนี้โดยเปิดเผยไว้ก่อนก็ได้[๑๖]

 

ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ส่งประกาศแจ้งความก าหนดวันเวลาที่ศาลนัดไต่สวนโดยเปิดเผย
ให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่าหนึ่งฉบับ 
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มาตรา ๔๓  ในการไต่สวนโดยเปิดเผย ลูกหนี้ต้องสาบานตัวและตอบค าถามเก่ียวกับเรื่องที่
ได้กล่าวไว้ในมาตรา ๔๒ วรรคแรก ซึ่งศาลได้อนุญาตให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และเจ้าหนี้ซึ่งได้ขอรับช าระ
หนี้แล้ว หรือผู้ได้รับมอบอ านาจจากเจ้าหนี้นั้นถาม หรือศาลจะถามเองตามที่เห็นสมควร และให้ศาลจดถ้อยค า
ของลูกหนี้อ่านให้ลูกหนี้ฟังแล้วให้ลูกหนี้ลงลายมือชื่อไว้ และให้ใช้เป็นพยานหลักฐานยันแก่ลูกหนี้ได้ ในการนี้
ลูกหนี้จะให้ทนายความเข้าท าการแทนไม่ได้ 

เมื่อศาลได้ไต่สวนลูกหนี้ได้ความเพียงพอแล้ว ให้ศาลมีค าสั่งปิดการไต่สวนและส่งส าเนาการ
ไต่สวนให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หนึ่งฉบับ ค าสั่งนี้ไม่ตัดอ านาจศาลที่จะสั่งให้ไต่สวนลูกหนี้เพิ่มเติมอีกเม่ือมี
เหตุอันสมควร 

  
มาตรา ๔๔  เมื่อปรากฏว่าลูกหนี้เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือกาย

พิการ ซึ่งศาลเห็นว่าไม่สามารถจะให้ศาลไต่สวนโดยเปิดเผยได้ ศาลมีอ านาจสั่งงดการไต่สวนโดยเปิดเผย หรือ
จะสั่งให้มีการไต่สวนโดยวิธีอ่ืนใด ณ ที่ใดตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

  
ส่วนที่ ๖ 

การประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย 

                   
  

มาตรา ๔๕[๑๗]  เมื่อลูกหนี้ประสงค์จะท าความตกลงในเรื่องหนี้สินโดยวิธีขอช าระหนี้แต่เพียง
บางส่วนหรือโดยวิธีอ่ืน ให้ท าค าขอประนอมหนี้เป็นหนังสือยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในก าหนดเจ็ด
วันนับแต่วันยื่นค าชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินตามมาตรา ๓๐ หรือภายในเวลาตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ได้ก าหนดให้ 

ค าขอประนอมหนี้ต้องแสดงข้อความแห่งการประนอมหนี้ หรือวิธีจัดกิจการหรือทรัพย์สิน
และรายละเอียดแห่งหลักประกัน หรือผู้ค้ าประกัน ถ้ามี และอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(๑) ล าดับการช าระหนี้ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) จ านวนเงินที่ขอประนอมหนี้ 
(๓) แนวทางและวิธีการในการปฏิบัติตามค าขอประนอมหนี้ 
(๔) ก าหนดเวลาช าระหนี้ 
(๕) การจัดการกับทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน ถ้ามี 

(๖) ผู้ค้ าประกัน ถ้ามี 

ถ้าค าขอประนอมหนี้มีรายการไม่ครบถ้วนชัดเจนตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
แจ้งให้ลูกหนี้แก้ไขให้ครบถ้วนชัดเจน 

ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้เพ่ือปรึกษาลงมติพิเศษว่าจะยอมรับค าขอ
ประนอมหนี้นั้นหรือไม่ 
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มาตรา ๔๖  การยอมรับค าขอประนอมหนี้โดยมติพิเศษของที่ประชุมเจ้าหนี้ยังไม่ผูกมัด

เจ้าหนี้ทั้งหลาย จนกว่าศาลจะได้มีค าสั่งเห็นชอบด้วยแล้ว 

  
มาตรา ๔๗  ลูกหนี้อาจขอแก้ไขค าขอประนอมหนี้ในเวลาประชุมเจ้าหนี้หรือในเวลาที่ศาล

พิจารณาได้ ถ้าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลเห็นว่าการแก้ไขนั้นจะเป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้โดยทั่วไป 

  
มาตรา ๔๘  ในการประชุมเจ้าหนี้เพ่ือพิจารณาค าขอประนอมหนี้นั้น เจ้าหนี้ที่ไม่มาประชุม

จะออกเสียงโดยท าเป็นหนังสือก็ได้ แต่ต้องให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รับหนังสือนั้นก่อนวันประชุม ในกรณี
เช่นนี้ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าเจ้าหนี้นั้นได้มาประชุมและออกเสียงด้วยตนเอง 

  
มาตรา ๔๙  เมื่อเจ้าหนี้ได้ลงมติพิเศษยอมรับค าขอประนอมหนี้ของลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้หรือ

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอ านาจขอต่อศาลให้สั่งว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่ 
การก าหนดวันนั่งพิจารณาค าขอนี้ ต้องให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีเวลาส่งแจ้งความให้

ลูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งหลายทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

  
มาตรา ๕๐  ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นรายงานเกี่ยวกับการประนอมหนี้ กิจการ

ทรัพย์สินและความประพฤติของลูกหนี้ต่อศาล ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันที่ศาลนั่งพิจารณา 

  
มาตรา ๕๑  ห้ามมิให้ศาลพิจารณาค าขอประนอมหนี้จนกว่าจะได้ไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย

แล้ว เว้นแต่กรณีท่ีลูกหนี้ร่วมขอประนอมหนี้นั้น แม้ศาลจะยังมิได้ไต่สวนลูกหนี้ทั้งหมดโดยเปิดเผย เพราะเหตุ
ว่าลูกหนี้บางคนไม่สามารถจะมาศาลโดยเจ็บป่วยหรืออยู่นอกราชอาณาจักรก็ตาม ถ้าเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์รายงานว่าไม่จ าเป็นจะต้องไต่สวนลูกหนี้นั้น ๆ ศาลมีอ านาจพิจารณาค าขอประนอมหนี้ได้ แต่ต้องได้มี
การไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผยแล้วอย่างน้อยคนหนึ่ง 

  
มาตรา ๕๒  ในการที่ศาลจะมีค าสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้หรือไม่นั้น ให้ศาลพิจารณา

รายงานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และข้อคัดค้านของเจ้าหนี้ ถ้ามี 

เจ้าหนี้ที่ได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้แล้วมีอ านาจคัดค้านต่อศาลได้ ถึงแม้จะได้เคยออกเสียงลงมติ
ยอมรับไว้ในที่ประชุมเจ้าหนี้ก็ตาม 

  
มาตรา ๕๓  ห้ามมิให้ศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) การประนอมหนี้ไม่มีข้อความให้ใช้หนี้ก่อนและหลังตามล าดับที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าด้วย

การแบ่งทรัพย์สินของบุคคลล้มละลาย 



(๒) การประนอมหนี้นั้นไม่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั่วไป หรือท าให้เจ้าหนี้ได้เปรียบ
เสียเปรียบแก่กัน หรือปรากฏข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งถ้าหากว่าลูกหนี้ต้องล้มละลายแล้ว ไม่มีเหตุที่จะ
ปลดลูกหนี้จากล้มละลายได้เลย 

  
มาตรา ๕๔  ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งถ้าหากว่าลูกหนี้ล้มละลายแล้ว จะ

ปลดลูกหนี้จากล้มละลายได้ก็แต่โดยมีเงื่อนไข ศาลจะมีค าสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ก็ได้ เมื่อลูกหนี้ให้
ประกันส าหรับช าระหนี้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนหนี้ที่ไม่มีประกันซึ่งเจ้าหนี้อาจขอรับช าระได้ 

ในกรณีอ่ืน ศาลอาจมีค าสั่งเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ก็ได้ ตามแต่จะ
เห็นสมควร 

  
มาตรา ๕๕  เมื่อศาลได้มีค าสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้แล้ว ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

โฆษณาในราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่าหนึ่งฉบับภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ศาลมีค าสั่ง
เห็นชอบ 

  
มาตรา ๕๖  การประนอมหนี้ซึ่งที่ประชุมเจ้าหนี้ได้ยอมรับและศาลเห็นชอบด้วยแล้ว ผูกมัด

เจ้าหนี้ทั้งหมดในเรื่องหนี้ซึ่งอาจขอรับช าระได้ แต่ไม่ผูกมัดเจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดในเรื่องหนี้ซึ่ง ตาม
พระราชบัญญัตินี้ลูกหนี้ไม่อาจหลุดพ้นโดยค าสั่งปลดจากล้มละลายได้ เว้นแต่เจ้าหนี้คนนั้นได้ยินยอมด้วยใน
การประนอมหนี้ 

  
มาตรา ๕๗  เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ มีอ านาจขอต่อศาลให้บังคับ

ลูกหนี้หรือผู้ค้ าประกันให้ปฏิบัติตามข้อความที่ประนอมหนี้ได้ 
  
มาตรา ๕๘  ในการประนอมหนี้ ถ้าได้ตั้งผู้จัดการทรัพย์สินหรือกิจการของลูกหนี้เพ่ือจัดการ

ช าระหนี้ ให้น าบทบัญญัติในหมวด ๔ ว่าดว้ยวิธีจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ และหมวด ๕ ว่าด้วยเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๕๙  การประนอมหนี้ไม่ท าให้บุคคลซึ่งเป็นหุ้นส่วนกับลูกหนี้หรือรับผิดร่วมกับลูกหนี้ 

หรือค้ าประกันหรืออยู่ในลักษณะอย่างผู้ค้ าประกันของลูกหนี้ หลุดพ้นจากความรับผิดไปด้วย 

  
มาตรา ๖๐  ถ้าลูกหนี้ผิดนัดไม่ช าระหนี้ตามที่ได้ตกลงไว้ในการประนอมหนี้ก็ดี หรือปรากฏ

แก่ศาลโดยมีพยานหลักฐานว่า การประนอมหนี้นั้นไม่อาจด าเนินไปได้โดยปราศจากอยุติธรรมหรือจะเป็นการ
เนิ่นช้าเกินสมควรก็ดี หรือการที่ศาลได้มีค าสั่งเห็นชอบด้วยนั้นเป็นเพราะถูกหลอกลวงทุจริตก็ดี เมื่อเจ้า



พนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานหรือเจ้าหนี้คนใดมีค าขอโดยท าเป็นค าร้อง ศาลมีอ านาจยกเลิกการประนอมหนี้
และพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย แต่ทั้งนี้ไม่กระทบถึงการใดที่ได้กระท าไปแล้วตามข้อประนอมหนี้นั้น 

เมื่อศาลได้พิพากษาดังกล่าวในวรรคก่อนแล้ว ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โฆษณาค า
พิพากษาในราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่าหนึ่งฉบับ ในค าโฆษณาให้ระบุชื่อ ต าบลที่
อยู่ อาชีพของลูกหนี้ และวันที่ศาลได้มีค าพิพากษา ทั้งให้แจ้งก าหนดเวลาให้เจ้าหนี้ทั้งหลายเสนอค าขอรับ
ช าระหนี้ที่ลูกหนี้ได้กระท าข้ึนในระหว่างวันที่ศาลได้มีค าสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ถึงวันที่ศาลพิพากษา
ให้ลูกหนี้ล้มละลาย ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด้วย 

  
ส่วนที่ ๗ 

ค าพิพากษาให้ล้มละลาย 

                   
  

มาตรา ๖๑  เมื่อศาลได้มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดแล้ว และเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์รายงานว่า เจ้าหนี้ได้ลงมติในการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกหรือในคราวที่ได้เลื่อนไป ขอให้ศาลพิพากษาให้
ลูกหนี้ล้มละลายก็ดี หรือไม่ลงมติประการใดก็ดี หรือไม่มีเจ้าหนี้ไปประชุมก็ดี หรือการประนอมหนี้ไม่ได้รับ
ความเห็นชอบก็ดี ให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอ านาจจัดการทรัพย์สิน
ของบุคคลล้มละลายเพ่ือแบ่งแก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย 

ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โฆษณาค าพิพากษาในราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพ์
รายวันไม่น้อยกว่าหนึ่งฉบับ ในค าโฆษณาให้ระบุชื่อ ต าบลที่อยู่ อาชีพของลูกหนี้และวันที่ศาลได้มีค าพิพากษา 

  
มาตรา ๖๒  การล้มละลายของลูกหนี้เริ่มต้นมีผลตั้งแต่วันที่ศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ 

  
ส่วนที่ ๘ 

การประนอมหนี้ภายหลังล้มละลาย 

                   
  

มาตรา ๖๓[๑๘]  เมื่อศาลพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว ลูกหนี้จะเสนอค าขอประนอมหนี้ก็ได้ ในกรณี
นี้ให้น าบทบัญญัติของส่วนที่ ๖ การประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย ในหมวด ๑ กระบวนพิจารณาตั้งแต่ขอให้
ล้มละลายจนถึงปลดจากล้มละลาย มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้าลูกหนี้ได้เคยขอประนอมหนี้ไม่เป็นผลมาแล้ว 
ห้ามมิให้ลูกหนี้ขอประนอมหนี้ภายในก าหนดเวลาหกเดือนนับแต่วันที่การขอประนอมหนี้ครั้งสุดท้ายไม่เป็นผล 

การขอประนอมหนี้ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องเลื่อนหรืองด
การจ าหน่ายทรัพย์สิน เว้นแต่กรณีมีเหตุอันสมควรที่อาจเป็นประโยชน์แก่การขอประนอมหนี้ 
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ถ้าศาลเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ ศาลมีอ านาจสั่งให้ยกเลิกการล้มละลาย และจะสั่งให้
ลูกหนี้กลับมีอ านาจจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนหรือจะสั่งประการใดตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

  
ส่วนที่ ๙ 

การควบคุมตัวและทรัพย์สินของลูกหนี้และการจ ากัดสิทธิ 
                   

  
มาตรา ๖๔  ลูกหนี้ซึ่งถูกพิทักษ์ทรัพย์แล้ว ต้องไปในการประชุมเจ้าหนี้ทุกครั้ง และตอบ

ค าถามของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรรมการเจ้าหนี้ หรือเจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดในเรื่องท่ีเกี่ยวกับกิจการ
ทรัพย์สินหรือหุ้นส่วนของตน และต้องกระท าการอันเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน หรือการที่จะแบ่งทรัพย์สิน
ในระหว่างเจ้าหนี้ทั้งหลาย ตามท่ีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือผู้จัดการทรัพย์จะสั่งโดยมีเหตุอันสมควร หรือ
ตามท่ีได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่ศาลจะได้มีค าสั่งให้กระท า แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๖๕  เมื่อศาลพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว ลูกหนี้ต้องเป็นธุระช่วยโดยเต็มความสามารถ

ในการจ าหน่ายทรัพย์สินและในการแบ่งทรัพย์สินในระหว่างเจ้าหนี้ทั้งหลาย และเม่ือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ต้องการให้ท าสัญญาประกันชีวิต ลูกหนี้ต้องให้แพทย์ตรวจ และต้องตอบข้อซักถาม และกระท าการต่าง ๆ ที่
จ าเป็นเพื่อการนั้น 

  
มาตรา ๖๖  เมื่อศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายแล้ว ถ้าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงาน

หรือเจ้าหนี้คนใดมีค าขอฝ่ายเดียวโดยท าเป็นค าร้อง และศาลพอใจจากรายงานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือ
พยานที่เจ้าหนี้น ามาสืบ ว่าลูกหนี้ได้กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ออกไปหรือก าลังจะออกไปนอกเขตอ านาจศาล หรือได้ออกไปก่อนแล้วและคงอยู่นอก
เขตอ านาจศาลโดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยง ประวิงหรือกระท าให้ขัดข้องแก่กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย 

(๒) กระท าหรือก าลังจะกระท าการฉ้อโกงเจ้าหนี้ หรือกระท าหรือก าลังจะกระท าความผิด
อย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมีโทษตามพระราชบัญญัตินี้ 

ศาลมีอ านาจออกหมายจับลูกหนี้มาขังไว้จนกว่าลูกหนี้จะได้ให้ประกันจนพอใจ แต่ ไม่ให้
เกินกว่าหกเดือน 

  
มาตรา ๖๗  เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้หรือพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายแล้ว และยัง

ไม่ได้สั่งปลดจากล้มละลาย 

(๑) ลูกหนี้จะต้องขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก าหนดจ านวนเงินเพื่อใช้จ่ายเลี้ยงชีพตนเอง
และครอบครัวตามสมควรแก่ฐานานุรูป โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้อนุญาตให้ลูกหนี้จ่ายจากเงินที่



ลูกหนี้ได้มาในระหว่างล้มละลาย และลูกหนี้จะต้องส่งเงินหรือทรัพย์สินที่เหลือนั้นแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ภายในเวลาที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก าหนดพร้อมด้วยบัญชีรับจ่าย 

(๒) ทุกครั้งที่ลูกหนี้มีสิทธิจะได้รับทรัพย์สินอย่างใดลูกหนี้จะต้องรายงานเป็นหนังสือให้เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ โดยแสดงรายละเอียดเท่าที่สามารถจะท าได้ภายในเวลาอันสมควร และไม่ว่าใน
กรณีใด ลูกหนี้จะต้องแสดงบัญชีรับจ่ายเสนอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทุกระยะหกเดือน 

(๓) ลูกหนี้จะออกไปนอกราชอาณาจักรไม่ได้ เว้นแต่ศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะ
อนุญาตเป็นหนังสือ และถ้าจะย้ายที่อยู่ ต้องแจ้งต าบลที่อยู่ใหม่เป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ
ภายในเวลาอันสมควร 

  
มาตรา ๖๗/๑[๑๙]  เมื่อศาลได้พิพากษาให้ล้มละลายแล้ว บุคคลล้มละลายอาจได้รับการปลด

จากล้มละลายเมื่อศาลได้มีค าสั่งปลดจากล้มละลายตามมาตรา ๗๑ หรือเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาตามมาตรา 
๘๑/๑ 

  
ส่วนที่ ๑๐ 

การปลดจากล้มละลาย 

                   
  

มาตรา ๖๘[๒๐]  เมื่อศาลได้พิพากษาให้ล้มละลายแล้ว บุคคลล้มละลายอาจยื่นค าขอโดยท า
เป็นค าร้องต่อศาล เพ่ือขอให้มีค าสั่งปลดจากล้มละลายได้ แต่ต้องน าเงินมาวางไว้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ตามจ านวนที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเห็นสมควรไม่เกินห้าพันบาทเพ่ือเป็นประกันค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่าย[๒๑]

 

การก าหนดวันนั่งพิจารณาค าขอนี้ ต้องให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีเวลาส่งแจ้งความให้
บุคคลล้มละลาย และเจ้าหนี้ทั้งหลายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน และโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันไม่
น้อยกว่าหนึ่งฉบับ 

  
มาตรา ๖๙  ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นรายงานเกี่ยวกับกิจการทรัพย์สินและความ

ประพฤติของบุคคลล้มละลายในเวลาก่อนหรือระหว่างที่ล้มละลายต่อศาล และส่งส าเนารายงานนั้นให้บุคคล
ล้มละลายทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันนั่งพิจารณาค าขอปลดจากล้มละลาย 

  
มาตรา ๗๐  ในการพิจารณาค าขอปลดจากล้มละลายนั้น ศาลอาจฟังค าชี้แจงของเจ้า

พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าหนี้หรือผู้แทนเจ้าหนี้ รายงานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ได้ยื่นตามมาตรา ๖๙ 
และรายงานการไต่สวนโดยเปิดเผยของศาลนั้นเอง และศาลอาจให้บุคคลล้มละลายสาบานตัวให้การหรือ
พิจารณาพยานหลักฐานตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
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มาตรา ๗๑[๒๒]  ให้ศาลมีค าสั่งปลดจากล้มละลาย เมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า 

(๑) ได้แบ่งทรัพย์สินช าระให้แก่เจ้าหนี้ที่ได้ขอรับช าระหนี้ไว้แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบและ 

(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

ค าสั่งปลดจากล้มละลายตามวรรคหนึ่ง ศาลอาจก าหนดเงื่อนไขเก่ียวกับทรัพย์สินที่จะพึง
ได้มาในเวลาต่อไปก็ได้ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาที่บุคคลนั้นได้รับการปลดจากล้มละลายตามมาตรา ๘๑/๑ 

  
มาตรา ๗๒[๒๓]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๗๓[๒๔]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๗๔[๒๕]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๗๕[๒๖]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๗๖  เมื่อศาลได้มีค าสั่งปลดจากล้มละลายแล้ว ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โฆษณา

ในราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่าหนึ่งฉบับ 

  
มาตรา ๗๗  ค าสั่งปลดจากล้มละลายท าให้บุคคลล้มละลายหลุดพ้นจากหนี้ทั้งปวงอันพึง

ขอรับช าระได้ เว้นแต่ 
(๑) หนี้เกี่ยวกับภาษีอากร หรือจังกอบของรัฐบาลหรือเทศบาล 

(๒) หนี้ซึ่งได้เกิดขึ้นโดยความทุจริตฉ้อโกงของบุคคลล้มละลาย หรือหนี้ซึ่งเจ้าหนี้ไม่ได้
เรียกร้องเนื่องจากความทุจริตฉ้อโกงซึ่งบุคคลล้มละลายมีส่วนเกี่ยวข้องสมรู้ 

  
มาตรา ๗๘  การที่ศาลได้มีค าสั่งปลดจากล้มละลายนั้นไม่ท าให้บุคคลซึ่งเป็นหุ้นส่วนกับ

บุคคลล้มละลาย หรือรับผิดร่วมกับบุคคลล้มละลาย หรือค้ าประกัน หรืออยู่ในลักษณะอย่างผู้ค้ าประกันของ
บุคคลล้มละลายหลุดพ้นจากความรับผิดไปด้วย 

  
มาตรา ๗๙  บุคคลล้มละลายซึ่งได้ถูกปลดจากล้มละลายนั้น ยังมีหน้าที่ช่วยในการจ าหน่าย

และแบ่งทรัพย์สินของตนซึ่งตกอยู่กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องการ 

ถ้าบุคคลล้มละลายละเลยไม่ช่วย ศาลมีอ านาจเพิกถอนค าสั่งปลดจากล้มละลายนั้นได้ แต่ทั้งนี้
ไม่กระทบถึงการใดที่ได้กระท าไปภายหลังการปลดจากล้มละลายก่อนที่ศาลมีค าสั่งให้เพิกถอนนั้น 
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มาตรา ๘๐  ในค าสั่งปลดจากล้มละลายโดยให้บุคคลล้มละลายใช้เงินแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์นั้น ศาลมีอ านาจก าหนดจ านวนเงินส าหรับเลี้ยงชีพบุคคลล้มละลายและครอบครัวในปีหนึ่ง ๆ ที่ให้หัก
เอาจากทรัพย์สินซึ่งได้มาภายหลังมีค าสั่งนั้น และก าหนดให้ส่งเงินหรือทรัพย์สินที่เหลือแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ เพ่ือแบ่งแก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย และก าหนดวันให้ยื่นบัญชีแสดงการรับทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างปีทุก ๆ ปีต่อ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 

บุคคลล้มละลายซึ่งถูกปลดจากล้มละลายโดยให้ใช้เงินแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั้น มีหน้าที่
ไปให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลสอบสวนหรือไต่สวนเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มา ตามแต่เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์หรือศาลต้องการ 

ถ้าบุคคลล้มละลายนั้นไม่ปฏิบัติตามท่ีบัญญัติไว้ในสองวรรคแรก เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์มีค าขอ ศาลจะเพิกถอนค าสั่งปลดจากล้มละลายก็ได้ แต่ทั้งนี้ไม่กระทบถึงการใดที่ได้กระท าไปภายหลัง
การปลดจากล้มละลาย ก่อนที่ศาลมีค าสั่งให้เพิกถอนนั้น 

  
มาตรา ๘๑  เมื่อศาลได้เพิกถอนค าสั่งปลดจากล้มละลายแล้ว ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

โฆษณาในราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่าหนึ่งฉบับ ทั้งให้แจ้งก าหนดเวลาให้เจ้าหนี้
ทั้งหลายเสนอค าขอรับช าระหนี้ที่ลูกหนี้ได้กระท าขึ้นภายหลังที่ศาลมีค าสั่งปลดจากล้มละลาย ก่อนที่ศาลได้มี
ค าสั่งให้เพิกถอนนั้นด้วย 

  
มาตรา ๘๑/๑[๒๗]  ภายใต้บังคับมาตรา ๘๑/๒ บุคคลธรรมดาซึ่งศาลพิพากษาให้ล้มละลาย

แล้วให้ปลดบุคคลนั้นจากล้มละลายทันทีที่พ้นก าหนดระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ศาลได้พิพากษาให้ล้มละลาย 
เว้นแต่ 

(๑) บุคคลนั้นได้เคยถูกพิพากษาให้ล้มละลายมาก่อนแล้ว และยังไม่พ้นระยะเวลาห้าปีนับแต่
วันที่ศาลได้พิพากษาให้ล้มละลายครั้งก่อนจนถึงวันที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ครั้งหลังให้ขยายระยะเวลาเป็นห้า
ปี 

(๒) บุคคลนั้นเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตที่ไม่มีลักษณะตาม (๓) ให้ขยายระยะเวลาเป็นสิบปี 
เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษและบุคคลนั้นถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี ศาลจะสั่ง
ปลดจากล้มละลายก่อนครบก าหนดสิบปีตามค าขอของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือของบุคคลล้มละลายนั้นก็
ได้ 

(๓) บุคคลนั้นเป็นบุคคลล้มละลายอันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดอันมี
ลักษณะเป็นการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน 
ให้ขยายระยะเวลาเป็นสิบปี 

ในกรณีที่มีเหตุตาม (๑) (๒) หรือ (๓) มากกว่าหนึ่งเหตุให้ขยายระยะเวลาโดยอาศัยเหตุใด
เหตุหนึ่งที่มีระยะเวลาสูงสุดเพียงเหตุเดียว 
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ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ และมาตรา ๗๘ มาใช้บังคับกับการปลดจาก
ล้มละลายตามมาตรานี้โดยอนุโลม 

  
มาตรา ๘๑/๒[๒๘]  ก่อนระยะเวลาสามปีตามมาตรา ๘๑/๑ วรรคหนึ่ง จะสิ้นสุดลง เจ้า

พนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจยื่นค าขอต่อศาลเพ่ือขอให้ศาลมีค าสั่งให้หยุดนับระยะเวลาดังกล่าวไว้ก่อนก็ได้ 
เมื่อศาลได้รับค าขอเช่นว่านี้แล้ว ให้ศาลก าหนดนัดไต่สวนเป็นการด่วน และส่งส าเนาค าขอ

ให้แก่บุคคลล้มละลายทราบก่อนวันนัดไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

  
มาตรา ๘๑/๓[๒๙]  เมื่อศาลไต่สวนค าขอตามมาตรา ๘๑/๒ แล้ว ถ้าศาลเห็นว่าบุคคล

ล้มละลายมิได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการรวบรวมทรัพย์สินโดยไม่มีเหตุ อันสมควร 
ให้ศาลมีค าสั่งหยุดนับระยะเวลาตามมาตรา ๘๑/๑ ตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นค าขอหรือวันที่ศาล
มีค าสั่งจนถงึวันที่ศาลก าหนด โดยจะก าหนดเงื่อนไขหรือไม่ก็ได้ 

การหยุดนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่าศาลจะได้มีค าสั่งให้หยุดนับระยะเวลาตามค าขอกี่
ครั้งก็ตาม เมื่อรวมระยะเวลาทั้งหมดแล้วจะต้องไม่เกินสองปี และไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด ศาลจะมีค าสั่ง
ให้หยุดนับระยะเวลาตามมาตรา ๘๑/๑ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือมีค าสั่งเมื่อพ้นระยะเวลาสามปีตามมาตรา ๘๑/
๑ วรรคหนึ่งแล้วไม่ได้ 

ค าสั่งศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา ๘๑/๔[๓๐]  เมื่อศาลมีค าสั่งตามมาตรา ๘๑/๓ แล้ว หากพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป 

บุคคลล้มละลายอาจยื่นค าขอต่อศาลเพ่ือขอให้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าสั่งดังกล่าวได้ 
เมื่อได้รับค าขอดังกล่าว ให้ศาลก าหนดวันนัดไต่สวน และส่งส าเนาค าขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์

ทรัพย์เพ่ือแจ้งให้เจ้าหนี้ทั้งหลายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

ศาลอาจมีค าสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าสั่งตามมาตรา ๘๑/๓ ก็ได้ 
ค าสั่งศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด 

  
หมวด ๒ 

กระบวนพิจารณาในกรณีท่ีลูกหนี้ตาย 

                   
  

มาตรา ๘๒  ในกรณีที่ลูกหนี้ตาย หากปรากฏว่าถ้าลูกหนี้ยังคงมีชีวิตอยู่เจ้าหนี้อาจฟ้องให้
ล้มละลายได้แล้ว เจ้าหนี้อาจฟ้องขอให้จัดการทรัพย์มรดกของลูกหนี้ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ แต่ต้องยื่นค า
ฟ้องต่อศาลภายในก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกหนี้ตาย 
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มาตรา ๘๓  ในการฟ้องขอให้จัดการทรัพย์มรดกของลูกหนี้ตามความในมาตราก่อน เจ้าหนี้
จะต้องขอให้เรียกทายาทหรือผู้จัดการมรดก หรือผู้ปกครองทรัพย์ เข้ามาแก้คดีแทนลูกหนี้ ที่ตายนั้น 

ถ้าบุคคลที่ถูกเรียกไม่มาศาล หรือมาศาลแต่คัดค้านว่าตนไม่ใช่ทายาทหรือผู้จัดการมรดก 
หรือผู้ปกครองทรัพย์ของลูกหนี้ที่ตายก็ดี หรือว่าตนไม่จ าต้องยอมรับฐานะเช่นนั้นได้ตามกฎหมายก็ดี ให้ศาล
ท าการไต่สวน ถ้าศาลเห็นว่าบุคคลนั้นควรเข้าแก้คดีแทนลูกหนี้ที่ตาย ก็ให้สั่งเป็นผู้แทนลูกหนี้นั้น มิฉะนั้นให้สั่ง
ให้เจ้าหนี้จัดการขอให้เรียกบุคคลอื่นเข้ามาแก้คดีแทนลูกหนี้ที่ตายต่อไป 

  
มาตรา ๘๔  เมื่อได้มีค าพิพากษาให้จัดการทรัพย์มรดกของลูกหนี้แล้ว ให้ปฏิบัติการและ

จัดการทรัพย์มรดกนั้นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้เท่าท่ีจะท าได้ 
ผู้แทนลูกหนี้ที่ตายมีหน้าที่ยื่นค าชี้แจงตามมาตรา ๓๐ ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นในการนี้ให้คิดเอา

ได้จากทรัพย์มรดก 

  
มาตรา ๘๕  การที่ทายาท หรือผู้จัดการมรดก หรือผู้ปกครองทรัพย์ได้กระท าไปเกี่ยวกับ

ทรัพย์มรดกจะใช้ได้เพียงไรหรือไม่นั้น ให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระท าของลูกหนี้หรือบุคคลล้มละลายตามความ
ในพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๘๖  เมื่อได้ช าระหนี้ทั้งหมดโดยเต็มจ านวนพร้อมทั้งดอกเบี้ยตามที่บัญญัติไว้ใน

พระราชบัญญัตินี้กับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หมดแล้ว ถ้ายังมีทรัพย์มรดกเหลืออยู่อีก ให้ เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์มอบให้แก่ผู้แทนลูกหนี้ที่ตายหรือผู้จัดการมรดก 

  
มาตรา ๘๗  ถ้าลูกหนี้ได้ถึงแก่ความตายในระหว่างการพิจารณาก็ดี หรือเมื่อศาลได้พิพากษา

ให้ล้มละลายแล้วก็ดี กระบวนพิจารณาคงด าเนินต่อไป และให้น าบทบัญญัติในหมวดนี้มาใช้บังคับด้วย 

  
หมวด ๓ 

กระบวนพิจารณาในกรณีท่ีลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด หรือนิติบุคคลอ่ืน 

                   
  

มาตรา ๘๘  ในกรณีที่ลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งได้จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัท
จ ากัด หรือนิติบุคคลอ่ืน นอกจากเจ้าหนี้จะฟ้องขอให้ล้มละลายได้ตามความในหมวด ๑ แล้ว ผู้ช าระบัญชีของนิติ
บุคคลนั้น ๆ อาจยื่นค าร้องขอต่อศาลขอให้สั่งให้นิติบุคคลนั้นล้มละลายได้ ถ้าปรากฏว่าเงินลงทุนหรือเงิน
ค่าหุ้นได้ใช้เสร็จหมดแล้วสินทรัพย์ก็ยังไม่พอกับหนี้สิน 



เมื่อศาลได้รับค าร้องขอแล้ว ให้มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของนิติบุคคลนั้นเด็ดขาดโดยทันที และให้ที่
ประชุมเจ้าหนี้แต่งตั้งเจ้าหนี้คนหนึ่งขึ้น ให้มีสิทธิและหน้าที่เสมือนเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ 

  
มาตรา ๘๙  เมื่อศาลได้มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งได้จดทะเบียน หรือห้าง

หุ้นส่วนจ ากัดแล้ว เจ้าหนี้ผู้เปน็โจทก์หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจมีค าขอโดยท าเป็นค าร้องให้บุคคลซึ่งน า
สืบได้ว่าเป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนนั้นล้มละลายได้ โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีขึ้นใหม่ 

  
มาตรา ๙๐  เมื่อได้มีค าขอตามมาตราก่อนแล้ว ถ้าเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์

ทรัพย์มีค าขอฝ่ายเดียว โดยท าเป็นค าร้องขอให้พิทักษ์ทรัพย์ของผู้เป็นหุ้นส่วนชั่วคราว และมีพยานหลักฐาน
แสดงให้พอใจศาลว่าค าขอมีมูล ศาลมีอ านาจสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของผู้นั้นชั่วคราวได้ แต่ก่อนจะมีค าสั่งดังว่านี้จะ
ให้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ให้ประกันค่าเสียหายตามจ านวนที่ศาลเห็นสมควรก็ได้ 

ถ้าปรากฏภายหลังว่า บุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวไม่ใช่ผู้เป็นหุ้นส่วน ให้ศาลมี
ค าสั่งถอนการพิทักษ์ทรัพย์ และถ้าผู้นั้นมีค าขอโดยท าเป็นค าร้อง ศาลมีอ านาจสั่งให้เจ้าหนี้ผู้ เป็นโจทก์ซ่ึง
ขอให้พิทักษ์ทรัพย์ชดใช้ค่าเสียหายตามจ านวนที่เห็นสมควรให้ผู้นั้น หรือจะสั่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จ่าย
จากสินทรัพย์ของห้างหุ้นส่วนก็ได้ 

ถ้าเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาลดังว่าไว้ในวรรคก่อน ศาลมีอ านาจบังคับเจ้าหนี้
นั้นเสมือนหนึ่งว่าเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

  
หมวด ๓/๑ 

กระบวนพิจารณาเก่ียวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้[๓๑]
 

                   
  

ส่วนที่ ๑ 

บทนิยาม 

                   
  

มาตรา ๙๐/๑  ในหมวดนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 

“เจ้าหนี้” หมายความว่า เจ้าหนี้มีประกันหรือเจ้าหนี้ไม่มีประกัน 

“ลูกหนี้” หมายความว่า ลูกหนี้ที่เป็นบริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด หรือนิติบุคคลอื่น
ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

“ค าร้องขอ” หมายความว่า ค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ 

“ผู้ร้องขอ” หมายความว่า ผู้ยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ 

“แผน” หมายความว่า แผนฟื้นฟูกิจการ 
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“ผู้ถือหุ้นของลูกหนี้” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดซึ่ง
เป็นลูกหนี้ และหมายความรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในนิติบุคคลอ่ืนซึ่งเป็นลูกหนี้ท านองเดียวกับผู้ถือหุ้น 

“ผู้ท าแผน” หมายความว่า ผู้จัดท าแผนฟื้นฟูกิจการ 

“ผู้บริหารแผน” หมายความว่า ผู้จัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ 

“ผู้บริหารของลูกหนี้” หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจด าเนินกิจการของ
ลูกหนี้อยู่ในวันที่ศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ 

“ผู้บริหารชั่วคราว” หมายความว่า ผู้บริหารของลูกหนี้หรือบุคคลอ่ืนที่ศาลสั่งให้มีอ านาจ
จัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ชั่วคราวในระหว่างที่ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการแต่ยังไม่มีการตั้งผู้ท าแผน 

  
ส่วนที่ ๒ 

การขอและการให้ฟ้ืนฟูกิจการ 

                   
  

มาตรา ๙๐/๒  เจ้าหนี้หรือลูกหนี้หรือหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๙๐/๔ อาจร้องขอให้มี
การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ได้ตามบทบัญญัติแห่งหมวดนี้ ไม่ว่าลูกหนี้จะถูกฟ้องให้ล้มละลายแล้วหรือไม่ 

กระบวนพิจารณาส่วนใดที่มิได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้โดยเฉพาะ ให้น าบทบัญญัติในหมวดอื่น
แห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๙๐/๓[๓๒]  เมื่อลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่สามารถท่ีจะช าระหนี้ตามก าหนดได้ 

และเป็นหนี้เจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันเป็นจ านวนแน่นอนไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึง
ก าหนดช าระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม ถ้ามีเหตุอันสมควรและมีช่องทางที่จะฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ บุคคล
ตามมาตรา ๙๐/๔ อาจยื่นค าร้องขอต่อศาลให้มีการฟ้ืนฟูกิจการได้ 

  
มาตรา ๙๐/๔  ภายใต้บังคับมาตรา ๙๐/๕ บุคคลซึ่งมีสิทธิยื่นค าร้องขอต่อศาลให้ฟ้ืนฟู

กิจการ ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 
(๑) เจ้าหนี้ซึ่งอาจเป็นคนเดียวหรือหลายคนรวมกันและมีจ านวนหนี้แน่นอนไม่น้อยกว่าสิบ

ล้านบาท 

(๒) ลูกหนี้ซึ่งมีลักษณะตามมาตรา ๙๐/๓ 

(๓) ธนาคารแห่งประเทศไทย ในกรณีที่ลูกหนี้ตามมาตรา ๙๐/๓ เป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัท
เงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

(๔) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีท่ีลูกหนี้ตาม
มาตรา ๙๐/๓ เป็นบริษัทหลักทรัพย์ 
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(๕) กรมการประกันภัย ในกรณีที่ลูกหนี้ตามมาตรา ๙๐/๓ เป็นบริษัทประกันวินาศภัยหรือ
บริษัทประกันชีวิต 

(๖) หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการประกอบกิจการของลูกหนี้ตามมาตรา 
๙๐/๓ ซึ่งเป็นนิติบุคคล หน่วยงานของรัฐและลูกหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

เจ้าหนี้ของลูกหนี้ตาม (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) หรือลูกหนี้นั้นเอง จะยื่นค าร้องขอตามมาตรา 
๙๐/๓ ด้วยตนเองได้เมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมการประกันภัย หรือหน่วยงานของรัฐตาม (๖) แล้วแต่กรณี 

การขอความยินยอม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่หน่วยงานตามวรรคสอง
ประกาศก าหนด 

เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กรมการประกันภัย หรือหน่วยงานของรัฐตาม (๖) แล้วแต่กรณี ได้รับค าขอความยินยอม ให้หน่วยงานนั้นแจ้ง
ผลการพิจารณาให้ผู้ขอทราบภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับค าขอ ในกรณีที่ไม่ให้ความยินยอมให้แจ้ง
เหตุผลโดยย่อ และให้ผู้ขอมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีผู้ก ากับดูแลหน่วยงานนั้นภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่
ได้รับแจ้งผลการพิจารณา ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ค า
วินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา ๙๐/๕  บุคคลตามมาตรา ๙๐/๔ จะยื่นค าร้องขอให้มีการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ไม่ได้ 

ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ศาลได้มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด 

(๒) ศาลหรือนายทะเบียนได้มีค าสั่งให้เลิกหรือเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้ หรือมี
การจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลนั้น หรือนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้ต้องเลิกกันด้วยเหตุอ่ืน  ทั้งนี้ ไม่ว่าการช าระบัญชี
ของนิติบุคคลดังกล่าวจะเสร็จแล้วหรือไม่ 

(๓)[๓๓] ศาลได้เคยมีค าสั่งยกค าร้องขอยกเลิกค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ หรือยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ
ของลูกหนี้ ตามความในหมวดนี้ ภายในระยะเวลาหกเดือนก่อนยื่นค าร้องขอ 

  
มาตรา ๙๐/๖  ค าร้องขอของบุคคลตามมาตรา ๙๐/๔ เพ่ือให้ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ 

จะต้องแสดงโดยชัดแจ้งถึง 

(๑)[๓๔] ความมีหนี้สินล้นพ้นตัวของลูกหนี้หรือไม่สามารถที่จะช าระหนี้ตามก าหนดได้ 
(๒) รายชื่อและที่อยู่ของเจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนที่ลูกหนี้เป็นหนี้อยู่รวมกันเป็นจ านวนไม่

น้อยกว่าสิบล้านบาท 

(๓) เหตุอันสมควรและช่องทางที่จะฟ้ืนฟูกิจการ 

(๔) ชื่อและคุณสมบัติของผู้ท าแผน 

(๕) หนังสือยินยอมของผู้ท าแผน 
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ผู้ท าแผนอาจเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล คณะบุคคล เจ้าหนี้หรือผู้บริหารของลูกหนี้ก็ได้ 
ถ้าเจ้าหนี้เป็นผู้ร้องขอ จะต้องแนบรายชื่อและที่อยู่ของเจ้าหนี้อื่นเท่าที่ทราบมาพร้อมค าร้อง

ขอ 

ถ้าลูกหนี้เป็นผู้ร้องขอ จะต้องแนบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดที่มีอยู่ 
รายชื่อและท่ีอยู่โดยชัดแจ้งของเจ้าหนี้ทั้งหลายมาพร้อมค าร้องขอ 

  
มาตรา ๙๐/๗  ในการร้องขอฟื้นฟูกิจการ ผู้ร้องขอต้องช าระค่าขึ้นศาลหนึ่งพันบาทและต้อง

วางเงินประกันค่าใช้จ่ายที่ผู้ร้องขอต้องรับผิดชอบในการขอฟ้ืนฟูกิจการไว้ต่อศาลเป็นจ านวนห้าหมื่นบาท
ในขณะยื่นค าร้องขอ หากค่าใช้จ่ายนั้นไม่เพียงพอ ศาลจะมีค าสั่งให้ผู้ร้องขอวางเงินประกันค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน
ตามจ านวนที่เห็นสมควรก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้ร้องขอไม่ยอมวางเงินประกันเพ่ิมตามวรรคหนึ่ง ถ้าศาลยังไม่มีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ 
ให้ถือว่าผู้ร้องขอทิ้งค าร้องขอ แต่ถ้าศาลได้มีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการแล้ว ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุม
เจ้าหนี้ทั้งหลายและธนาคารแห่งประเทศไทย หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือกรมการประกันภัย หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการประกอบกิจการของ
ลูกหนี้ตามมาตรา ๙๐/๓ ซึ่งได้ให้ความยินยอมตามมาตรา ๙๐/๔ แล้วแต่กรณี เพื่อแต่งตั้งเจ้าหนี้อ่ืนหรือลูกหนี้
หรือผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้ร้องขอแทนต่อไปโดยเร็วที่สุด ถ้าไม่มีผู้ร้องขอแทนหรือมีแต่ไม่วางเงินประกัน
ดังกล่าวภายในก าหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ผู้ร้องขอไม่ยอมวางเงินประกันดังกล่าวตามค าสั่งศาล ให้ศาลมี
ค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและให้จ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ 

ในกรณีที่เจ้าหนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กรมการประกันภัย หรือหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๙๐/๔ (๖) แล้วแต่กรณี เป็นผู้ร้องขอ 
ให้ผู้ท าแผนช าระค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากทรัพย์สินของลูกหนี้คืนให้แก่ผู้ร้องขอภายหลังที่ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟู
กิจการแล้วโดยไม่ชักช้า 

ในการด าเนินกระบวนพิจารณาเพ่ือฟ้ืนฟูกิจการ ให้ถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมการประกันภัย หรือหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 
๙๐/๔ (๖) แล้วแต่กรณี มีฐานะเช่นเดียวกับเจ้าหนี้ 

  
มาตรา ๙๐/๘  ผู้ร้องขอจะถอนค าร้องขอไม่ได้ เว้นแต่ศาลจะอนุญาต แต่ถ้าศาลได้มีค าสั่งให้

ฟ้ืนฟูกิจการแล้ว ศาลจะอนุญาตให้ถอนค าร้องขอไม่ได้ 
ในกรณีที่ผู้ร้องขอทิ้งค าร้องขอ หรือขาดนัดพิจารณา หรือศาลอนุญาตให้ถอนค าร้องขอ 

ก่อนที่ศาลจะสั่งจ าหน่ายคดี ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายอย่างน้อยหนึ่งฉบับเพ่ือให้เจ้าหนี้
ทั้งหลายและลูกหนี้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

  



มาตรา ๙๐/๙  เมื่อศาลสั่งรับค าร้องขอแล้ว ให้ด าเนินการไต่สวนเป็นการด่วนและให้ศาล
ประกาศค าสั่งรับค าร้องขอและวันเวลานัดไต่สวนในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายอย่างน้อยหนึ่งฉบับไม่น้อย
กว่าสองครั้งห่างกันไม่เกินเจ็ดวัน กับให้ส่งส าเนาค าร้องขอแก่เจ้าหนี้ทั้งหลายเท่าที่ทราบและแก่นายทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทหรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนายทะเบียนจะได้จดแจ้งค าสั่งศาลไว้ในทะเบียน 
และให้ส่งให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กรมการประกันภัย หรือหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๙๐/๔ (๖) แล้วแต่กรณีด้วย  ทั้งนี้ ให้ส่งก่อนวันนัดไต่
สวนไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

ถ้าเจ้าหนี้เป็นผู้ร้องขอ ให้ผู้ร้องขอน าส่งส าเนาค าร้องขอให้ลูกหนี้ทราบก่อนวันนัดไต่สวน
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และให้ลูกหนี้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดที่มีอยู่ รายชื่อและท่ีอยู่โดย
ชัดแจ้งของเจ้าหนี้ทั้งหลายต่อศาลก่อนวันนัดไต่สวนด้วย 

ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้อาจยื่นค าคัดค้านก่อนวันนัดไต่สวนนัดแรกไม่น้อยกว่าสามวัน ในกรณีท่ี
เป็นการคัดค้านผู้ท าแผน ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท าแผนด้วยหรือไม่ก็ได้ การเสนอชื่อผู้ท า
แผนต้องเสนอหนังสือยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ท าแผนด้วย 

ในกรณีท่ีลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว ให้ผู้ร้องขอน าส่งส าเนาค าร้องขอแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ด้วย 

  
มาตรา ๙๐/๑๐  ในการไต่สวนค าร้องขอ ศาลต้องไต่สวนเอาความจริงตามที่บัญญัติไว้ใน

มาตรา ๙๐/๓ ถ้าได้ความจริงและมีเหตุอันสมควรที่จะฟ้ืนฟูกิจการ ทั้งผู้ร้องขอยื่นค าร้องขอโดยสุจริต ให้ศาลมี
ค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ มิฉะนั้นให้มีค าสั่งยกค าร้องขอ 

ในกรณีที่ไม่มีผู้คัดค้านค าร้องขอ ถ้าศาลเห็นสมควรจะงดการไต่สวนและมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟู
กิจการก็ได้ 

  
มาตรา ๙๐/๑๑  ให้ศาลด าเนินการไต่สวนค าร้องขอติดต่อกันไป โดยไม่ต้องเลื่อนจนกว่าจะ

เสร็จการไต่สวนและมีค าสั่ง เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย 

ให้ผู้ร้องขอและผู้คัดค้านมาศาลในวันนัดไต่สวนทุกนัด ฝ่ายใดมีหน้าที่น าสืบในนัดใดให้เตรียม
พยานหลักฐานมาให้พร้อม ถ้าผู้ร้องขอหรือผู้คัดค้านไม่มาหรือไม่เตรียมพยานหลักฐานมา ให้ถือว่าไม่ติดใจ
ร้องขอหรือคัดค้าน หรือไม่ติดใจน าสืบพยานหลักฐานอีกต่อไป แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่น าสืบมีค าขอว่าไม่อาจน าพยานหลักฐานส าคัญเก่ียวกับประเด็นข้อส าคัญ
ในคดีมาศาลในนัดใด เพราะมีความจ าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้เกี่ยวกับพยานหลักฐานนั้น ถ้าศาลเห็นสมควร 
ศาลจะสั่งให้เลื่อนการสืบพยานหลักฐานนั้นไปก็ได้ แต่ให้สั่งเลื่อนได้เพียงครั้งเดียว 

ในกรณีท่ีผู้ร้องขอหรือผู้คัดค้านไม่มีหน้าที่น าสืบในนัดใด เมื่อได้รับอนุญาตจากศาลแล้วจะไม่มา
ศาลในนัดนั้นก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิถามค้านพยานที่น าสืบในนัดนั้น 



ในกรณีที่ผู้ร้องขอหรือผู้คัดค้านไม่มาศาลในนัดใด ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากศาลหรือไม่ ให้
ถือว่าผู้นั้นได้ทราบกระบวนพิจารณาของศาลในนัดนั้นแล้ว 

  
มาตรา ๙๐/๑๒  ภายใต้บังคับมาตรา ๙๐/๑๓ และมาตรา ๙๐/๑๔ นับแต่วันที่ศาลมีค าสั่ง

รับค าร้องขอไว้เพื่อพิจารณาจนถึงวันครบก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน หรือวันที่ด าเนินการเป็น
ผลส าเร็จตามแผนหรือวันที่ศาลมีค าสั่งยกค าร้องขอ หรือจ าหน่ายคดีหรือยกเลิกค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการหรือ
ยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการหรือพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดตามความในหมวดนี้ 

(๑) ห้ามมิให้ฟ้องหรือร้องขอให้ศาลพิพากษาหรือสั่งให้เลิกนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้ ถ้ามีการ
ฟ้องหรือร้องขอคดีดังกล่าวไว้ก่อนแล้ว ให้ศาลงดการพิจารณาคดีนั้นไว้ 

(๒) ห้ามมิให้นายทะเบียนมีค าสั่งให้เลิกหรือจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้และห้ามมิ
ให้นิติบุคคลนั้นเลิกกันโดยประการอ่ืน 

(๓) ห้ามมิให้ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ กรมการประกันภัย หรือหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๙๐/๔ (๖) แล้วแต่กรณี สั่งให้เพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการของลูกหนี้หรือสั่งให้ลูกหนี้หยุดประกอบกิจการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลที่
รับค าร้องขอ 

(๔) ห้ามมิให้ฟ้องลูกหนี้เป็นคดีแพ่งเก่ียวกับทรัพย์สินของลูกหนี้หรือเสนอข้อพิพาทที่ลูกหนี้
อาจต้องรับผิดหรือได้รับความเสียหายให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาด ถ้ามูลแห่งหนี้นั้นเกิดข้ึนก่อนวันที่ศาลมีค าสั่ง
เห็นชอบด้วยแผน และห้ามมิให้ฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลาย ในกรณีที่มีการฟ้องคดีหรือเสนอข้อพิพาทให้
อนุญาโตตุลาการชี้ขาดไว้ก่อนแล้ว ให้งดการพิจารณาไว้ เว้นแต่ศาลที่รับค าร้องขอจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

(๕) ห้ามมิให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ ถ้ามูลแห่งหนี้ตามค า
พิพากษานั้นเกิดข้ึนก่อนวันที่ศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผน ในกรณีที่ได้ด าเนินการบังคับคดีไว้ก่อนแล้วให้ศาล
งดการบังคับคดีนั้นไว้ เว้นแต่ศาลที่รับค าร้องขอจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน หรือการบังคับคดีได้ส าเร็จบริบูรณ์แล้ว
ก่อนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะทราบว่าได้มีการยื่นค าร้องขอ หรือการบังคับคดีตามค าพิพากษาให้ลูกหนี้ส่ง
มอบทรัพย์เฉพาะสิ่งเสร็จก่อนวันดังกล่าวนั้น 

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้เป็นของเสียง่าย หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยง
ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนแห่งค่าของทรัพย์สินนั้น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายได้โดยวิธีขาย
ทอดตลาดหรือวิธีอ่ืนที่สมควร แล้วให้กักเงินไว้ ถ้าศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนก็ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมอบ
เงินนั้นแก่ผู้บริหารแผนน าไปใช้จ่ายได้ ถ้าศาลมีค าสั่งยกค าร้องขอหรือจ าหน่ายคดีหรือยกเลิกค าสั่งให้ฟ้ืนฟู
กิจการหรือยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการก็ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา แต่ถ้าศาลมี
ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดและยังเหลือเงินอยู่ ให้ส่งมอบให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต่อไป 

(๖)[๓๕] ห้ามมิให้เจ้าหนี้มีประกันบังคับช าระหนี้เอาแก่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากศาลที่รับค าร้องขอ หรือเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งรับค าร้องขอ 
ระยะเวลาดังกล่าวศาลอาจขยายได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินหกเดือน 
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(๗) ห้ามมิให้เจ้าหนี้ซึ่งบังคับช าระหนี้ได้เองตามกฎหมาย ยึดทรัพย์สินหรือขายทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ 

(๘) ห้ามมิให้เจ้าของทรัพย์สินที่เป็นสาระส าคัญในการด าเนินกิจการของลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
ซื้อ สัญญาซื้อขายหรือสัญญาอ่ืนที่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์ หรือสัญญาเช่าที่ยังไม่สิ้น
ก าหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวที่อยู่ในความครอบครองของลูกหนี้หรือ
ของบุคคลอื่นที่อาศัยสิทธิของลูกหนี้ รวมตลอดจนฟ้องร้องบังคับคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้ซึ่งเกิดข้ึนจาก
สัญญาดังกล่าว ถ้ามีการฟ้องคดีดังกล่าวไว้ก่อนแล้ว ให้ศาลงดการพิจารณาคดีนั้นไว้ เว้นแต่ศาลที่รับค าร้องขอ
จะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน หรือหลังจากวันที่ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ ลูกหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้บริหาร
ชั่วคราว ผู้ท าแผน ผู้บริหารแผน หรือผู้บริหารแผนชั่วคราว แล้วแต่กรณี ผิดนัดไม่ช าระค่าเช่าซื้อ ราคา 
ค่าตอบแทนการใช้ทรัพย์ หรือค่าเช่าตามสัญญา สองคราวติดต่อกัน หรือกระท าผิดสัญญาในข้อที่เป็น
สาระส าคัญ 

(๙) ห้ามมิให้ลูกหนี้จ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า ช าระหนี้ ก่อหนี้ หรือกระท าการใด ๆ ที่
ก่อให้เกิดภาระในทรัพย์สิน นอกจากเป็นการกระท าที่จ าเป็นเพื่อให้การด าเนินการค้าตามปกติของลูกหนี้
สามารถด าเนินต่อไปได้ เว้นแต่ศาลที่รับค าร้องขอจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

(๑๐) ค าสั่งตามวิธีการชั่วคราวของศาลที่ให้ยึด อายัด ห้ามจ าหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ หรือให้พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ชั่วคราว ซึ่งมีอยู่ก่อนวันที่ศาลมีค าสั่งรับค าร้องขอไว้เพ่ือพิจารณานั้น ให้
ศาลที่รับค าร้องขอมีอ านาจสั่งให้ระงับผลบังคับไว้ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่
เห็นสมควรก็ได้ แต่ถ้าต่อมาศาลนั้นมีค าสั่งยกค าร้องขอหรือจ าหน่ายคดีหรือยกเลิกค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการหรือ
ยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการก็ให้มีค าสั่งเก่ียวกับวิธีการชั่วคราวหรือค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ชั่วคราวดังกล่าว
ตามท่ีเห็นสมควรต่อไป 

(๑๑) ห้ามมิให้ผู้ประกอบการสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ งดให้บริการแก่ลูกหนี้ 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลที่รับค าร้องขอ หรือหลังจากวันที่ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ ลูกหนี้ เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้บริหารชั่วคราว ผู้ท าแผน ผู้บริหารแผน หรือผู้บริหารแผนชั่วคราว แล้วแต่กรณี ไม่
ช าระค่าบริการที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการสองคราวติดต่อกัน 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งไม่ห้ามผู้ประกอบการสาธารณูปโภคท่ีจะมีค าร้องให้ศาลที่รับค าร้อง
ขอมีค าสั่งเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องตามท่ีศาลเห็นสมควร 

ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลหรือค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ
ในอนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดของวรรคหนึ่งไม่มีผลผูกพันลูกหนี้ 

การออกค าสั่งของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท นายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มี
อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับนิติบุคคลซึ่งเป็นลูกหนี้ การท านิติกรรม หรือการช าระหนี้ใด ๆ ที่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ
ในอนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดของวรรคหนึ่ง การนั้นเป็นโมฆะ 

  



มาตรา ๙๐/๑๓  เจ้าหนี้และบุคคลซึ่งถูกจ ากัดสิทธิตามมาตรา ๙๐/๑๒ อาจยื่นค าร้องต่อศาลที่
รับค าร้องขอเพ่ือให้มีค าสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อจ ากัดสิทธิของตนตามมาตรา ๙๐/๑๒ ได้ หากการ
จ ากัดสิทธิของผู้ร้องนั้น 

(๑) ไม่มีความจ าเป็นต่อการฟ้ืนฟูกิจการ หรือ 

(๒) มิได้ให้ความคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้มีประกันอย่างเพียงพอ 

เมื่อได้รับค าร้องตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลด าเนินการพิจารณาเป็นการด่วน หากปรากฏเหตุตาม
วรรคหนึ่ง ให้ศาลมีค าสั่งตามที่เห็นสมควรเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้อง และหากเป็นกรณีตาม (๒) ศาลอาจ
มีค าสั่งให้ด าเนินการแก้ไขเพ่ือให้เจ้าหนี้มีประกันได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอก็ได้ 

  
มาตรา ๙๐/๑๔  การด าเนินการดังต่อไปนี้ถือเป็นการให้ความคุ้มครองแก่เจ้าหนี้มีประกัน

อย่างเพียงพอแล้ว 

(๑) มีการช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้มีประกันในจ านวนเท่ากับมูลค่าที่ลดลงไปของทรัพย์สินอัน
เป็นหลักประกันที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของการจ ากัดสิทธิตามมาตรา ๙๐/๑๒ (๖) เพราะเหตุของการจ ากัดสิทธินั้น 

(๒) มีการให้หลักประกันแก่เจ้าหนี้มีประกันเพ่ือชดเชยหลักประกันเดิมในจ านวนเท่ากับมูล
ค่าท่ีลดลงไปของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของการจ ากัดสิทธิตามมาตรา ๙๐/๑๒ (๖) 
เพราะเหตุการจ ากัดสิทธินั้น หรือ 

(๓) มีการด าเนินการอื่นใดที่เจ้าหนี้มีประกันนั้นยินยอม หรือที่ศาลเห็นว่าจะท าให้เจ้าหนี้มี
ประกันสามารถได้รับช าระหนี้ของตนตามมูลค่าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันในเวลาที่มีการยื่นค าร้องขอให้
ฟ้ืนฟูกิจการพร้อมดอกเบี้ยและผลประโยชน์ตามสัญญา เมื่อการด าเนินการตามความในหมวดนี้สิ้นสุดลง 

  
มาตรา ๙๐/๑๔ ทวิ[๓๖]  ในกรณีทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันมีสภาพเป็นของสดเสียง่าย หรือ

หากหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะเกินส่วนกับค่าของทรัพย์สิน 
เจ้าหนี้มีประกันอาจใช้สิทธิจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจหรือกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้องแล้วเก็บเงินไว้แทน 

  
มาตรา ๙๐/๑๕  ถ้าอายุความหรือระยะเวลาเกี่ยวกับการด าเนินกระบวนพิจารณาและการ

บังคับคดี หรือระยะเวลาเกี่ยวกับการเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการที่ถูกห้ามมิให้ด าเนินการหรือถูกงดไว้
ตามมาตรา ๙๐/๑๒ ครบก าหนดก่อนวันครบก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน หรือวันที่ด าเนินการเป็น
ผลส าเร็จตามแผนหรือวันที่ศาลมีค าสั่งยกค าร้องขอหรือจ าหน่ายคดีหรือยกเลิกค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการหรือยกเลิก
การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้หรือพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดตามความในหมวดนี้ หรือจะครบก าหนดภายใน
หกเดือนนับแต่วันดังกล่าว ให้อายุความหรือระยะเวลานั้นยังไม่ครบก าหนดจนกว่าจะพ้นก าหนดเวลาหนึ่งปีนับ
แต่วันดังกล่าว แล้วแต่กรณี แต่ถ้าอายุความหรือระยะเวลานั้นตามกฎหมายมีน้อยกว่าหนึ่งปี ก็ให้น าอายุความ
หรือระยะเวลาที่สั้นกว่าดังกล่าวนั้นมาใช้แทนก าหนดเวลาหนึ่งปีดังกล่าว 

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=588154&ext=htm#_ftn36


  
ส่วนที่ ๓ 

การตั้งผู้ท าแผน 

                   
  

มาตรา ๙๐/๑๖  ในกรณีทีร่ัฐมนตรีเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของการฟ้ืนฟูกิจการ รัฐมนตรี
จะออกกฎกระทรวงที่เก่ียวกับการจดทะเบียนและการก าหนดคุณสมบัติของผู้ท าแผนและผู้บริหารแผนก็ได้ 

  
มาตรา ๙๐/๑๗  ในการพิจารณาตั้งผู้ท าแผน ถ้าลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ผู้คัดค้านไม่ได้เสนอบุคคล

อ่ืนเป็นผู้ท าแผนด้วย เมื่อศาลสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ ศาลจะมีค าสั่งตั้งบุคคลที่ผู้ร้องขอเสนอเป็นผู้ท าแผนก็ได้ ถ้า
ศาลเห็นว่าบุคคลที่ผู้ร้องขอเสนอไม่สมควรเป็นผู้ท าแผนก็ดี หรือลูกหนี้ เจ้าหนี้ ผู้คัดค้านเสนอบุคคลอ่ืนเป็น
ผู้ท าแผนด้วยก็ดี ให้ศาลมีค าสั่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้ทั้งหลายโดยเร็วที่สุดเพื่อ
พิจารณาเลือกว่าบุคคลใดสมควรเป็นผู้ท าแผน 

ในกรณีที่ลูกหนี้มิได้เสนอผู้ท าแผน มติเลือกผู้ท าแผนต้องเป็นมติของเจ้าหนี้ฝ่ายที่มีจ านวนหนี้
ข้างมากซ่ึงได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น แต่ในกรณีท่ีลูกหนี้เสนอผู้ท าแผนด้วย ให้ผู้ท าแผนที่ลูกหนี้เสนอเป็น
ผู้ท าแผน เว้นแต่จะมีมติของเจ้าหนี้ฝ่ายที่มีจ านวนหนี้ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนหนี้ทั้งหมดของเจ้าหนี้
ซึ่งได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นก าหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้ท าแผน ในการลงมติตามมาตรานี้ ให้เจ้าหนี้มี
ประกันออกเสียงได้เต็มตามจ านวนหนี้ 

ในการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ท าแผน ถ้าท่ีประชุมมีมติเลือกผู้ท าแผนได้ และศาล
เห็นชอบด้วย ให้ศาลตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ท าแผน หากศาลไม่เห็นชอบด้วย ให้ศาลมีค าสั่งให้เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งเจ้าหนี้หรือลูกหนี้เสนอชื่อเป็นผู้ท า
แผน 

ถ้าท่ีประชุมเจ้าหนี้ไม่อาจมีมติเลือกผู้ท าแผนได้ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุม
เจ้าหนี้เพ่ือพิจารณาเลือกผู้ท าแผนอีกครั้งหนึ่ง เว้นแต่ในกรณีท่ีเห็นสมควรศาลจะมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้ฟ้ืนฟู
กิจการก็ได้ 

ในการประชุมเจ้าหนี้ในวรรคสามหรือวรรคสี่ ถ้าที่ประชุมมีมติเลือกผู้ท าแผนได้ ให้ ศาลตั้ง
บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ท าแผน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควรที่จะไม่ตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ท าแผนหรือที่
ประชุมไม่อาจมีมติเลือกผู้ท าแผนได้ ให้ศาลมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ 

ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานผลของการประชุมเจ้าหนี้ที่พิจารณาเลือกผู้ท าแผนทุก
ครั้งต่อศาลภายในสามวันนับแต่วันประชุม เพื่อให้ศาลพิจารณาและมีค าสั่งต่อไป 

การเสนอชื่อผู้ท าแผนต่อที่ประชุมเจ้าหนี้ต้องเสนอหนังสือยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น
ผู้ท าแผนด้วย 

  



มาตรา ๙๐/๑๘  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องโฆษณาก าหนดวัน เวลา และสถานที่ท่ีจะ
ประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ท าแผนในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายอย่างน้อยหนึ่งฉบับล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าเจ็ดวัน และต้องแจ้งไปยังลูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งหลายตามบัญชีรายชื่อที่ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้เสนอต่อศาล
และเจ้าหนี้อื่นเท่าท่ีทราบด้วย 

ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นประธานในการประชุมเจ้าหนี้ และให้มีรายงานการประชุม 
ลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เก็บไว้เป็นหลักฐาน 

  
มาตรา ๙๐/๑๙  ในการพิจารณาของศาลและการประชุมเจ้าหนี้ทุกครั้งให้ลูกหนี้ไปศาล ไป

ประชุมและตอบค าถามของศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้บริหารชั่วคราว ผู้ท าแผน ผู้บริหารแผน ผู้บริหาร
แผนชั่วคราว หรือเจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของตน ในกรณีเช่นนี้ลูกหนี้จะ
เสนอความเห็นอย่างหนึ่งอย่างใดต่อศาลหรือท่ีประชุมก็ได้ 

เมื่อลูกหนี้ร้องขอ ศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะอนุญาตให้ลูกหนี้ไม่ต้องไปศาลหรือไม่
ไปประชุมเจ้าหนี้ในนัดใดก็ได้ แล้วแต่กรณี 

ให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับแก่ผู้บริหารชั่วคราว ผู้ท าแผน ผู้บรหิาร
แผน และผู้บริหารแผนชั่วคราว ในการพิจารณาของศาลและการประชุมเจ้าหนี้ในระหว่างที่บุคคลเหล่านี้ยังคง
มีหน้าทีต่ามต าแหน่งดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๙๐/๒๐  ในกรณีท่ีศาลสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการแต่ยังไม่มีการตั้งผู้ท าแผน ให้อ านาจหน้าที่ใน

การจัดการกิจการและทรัพย์สินของผู้บริหารของลูกหนี้สิ้นสุดลง ให้ศาลมีค าสั่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ
หลายคนหรือผู้บริหารของลูกหนี้เป็นผู้บริหารชั่วคราวมีอ านาจหน้าที่จัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้
ต่อไปภายใต้การก ากับดูแลของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จนกว่าจะมีการตั้งผู้ท าแผน ในระหว่างที่ไม่สามารถมี
ค าสั่งตั้งผู้บริหารชั่วคราวได้ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอ านาจจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้
ชั่วคราว 

ในการก ากับดูแลนั้น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะก าหนดอ านาจหน้าที่ รวมทั้งสั่งให้ผู้บริหาร
ชั่วคราวท าค าชี้แจงในเรื่องบัญชี เรื่องการเงินหรือเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับการจัดการกิจการและทรัพย์สิน หรือจะ
สั่งให้กระท าหรือมิให้กระท าการใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 

เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีค าขอ ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้บริหาร
ชั่วคราวพ้นจากอ านาจหน้าที่ ในกรณีเช่นนี้ศาลจะสั่งตั้งผู้บริหารชั่วคราวใหม่ขึ้นท าหน้าที่ก็ได้ ถ้าศาลไม่มีค าสั่ง
ตั้งผู้บริหารชั่วคราวใหม่ ก็ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอ านาจจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ชั่วคราว
ไปตามวรรคหนึ่ง 

ให้ศาลแจ้งค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและค าสั่งตั้งหรือให้ผู้บริหารชั่วคราวพ้นจากอ านาจหน้าที่ให้
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ และให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โฆษณาค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการในราชกิจจา
นุเบกษาและหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายไม่น้อยกว่าสองฉบับ และแจ้งค าสั่งดังกล่าวไปยังนายทะเบียน



หุ้นส่วนบริษัทหรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยด่วน เพ่ือนายทะเบียนจะได้จดแจ้งค าสั่งศาลไว้ใน
ทะเบียนและแจ้งไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ กรมการประกันภัย หรือหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๙๐/๔ (๖) แล้วแต่กรณี เพื่อทราบด้วย 

  
มาตรา ๙๐/๒๑  ภายใต้บังคับมาตรา ๙๐/๔๒ และมาตรา ๙๐/๖๔ ในกรณีที่ศาลมีค าสั่ง

ให้ฟ้ืนฟูกิจการแต่ยังไม่มีการตั้งผู้ท าแผน ให้บรรดาสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ระงับลง เวน้แต่สิทธิ
ที่จะได้รับเงินปันผล และให้สิทธิดังกล่าวตกแก่ผู้บรหิารชั่วคราวหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แล้วแต่กรณี จนกว่า
จะมีการตั้งผู้ท าแผน 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๒ (๙) มาใช้บังคับแก่ผู้บริหารชั่วคราวและเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์โดยอนุโลม 

เมื่อได้รับทราบค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการแล้ว ผู้บริหารของลูกหนี้ต้องส่งมอบทรัพย์สิน ดวงตรา 
สมุดบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สิน และกิจการของลูกหนี้แก่ผู้บริหารชั่วคราวหรือเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ แล้วแต่กรณี โดยเร็วที่สุด เพ่ือการนี้ให้ผู้บริหารชั่วคราวหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอ านาจเรียก
ให้ผู้ครอบครองส่งมอบทรัพย์สิน ดวงตรา สมุดบัญชี และเอกสารข้างต้นแก่ตนได้ด้วย 

ให้ผู้บริหารชั่วคราวที่ศาลมีค าสั่งให้พ้นจากอ านาจหน้าที่มีหน้าที่ตามความในวรรคสามด้วยโดย
อนุโลม 

  
มาตรา ๙๐/๒๒  เจ้าหนี้ที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเจ้าหนี้เพ่ือพิจารณาเลือกผู้ท าแผน ต้อง

เป็นเจ้าหนี้ที่อาจขอรับช าระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการได้ และลูกหนี้ได้ก่อนิติสัมพันธ์ดังกล่าวนั้นขึ้นก่อนศาลมี
ค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ แม้ว่าหนี้นั้นยังไม่ถึงก าหนดช าระหรือมีเงื่อนไขก็ตาม โดยเจ้าหนี้ได้แสดงความประสงค์จะ
เข้าประชุมตามแบบพิมพ์ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก าหนดและแสดงหลักฐานแห่งความเป็นเจ้าหนี้จนเป็นที่
พอใจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก่อนวันประชุม 

เจ้าหนี้และลูกหนี้จะขอตรวจหลักฐานแห่งความเป็นเจ้าหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ได้ 
เจ้าหนี้จะออกเสียงด้วยตนเองหรือมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่นออกเสียงแทนก็ได้ 
  
มาตรา ๙๐/๒๓  ในการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ท าแผน ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์

ทรัพย์ถามลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่มาประชุมว่าจะคัดค้านการออกเสียงของเจ้าหนี้รายใดหรือไม่ ถ้ามีผู้คัดค้ าน
การออกเสียงของเจ้าหนี้รายใด ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบถามผู้คัดค้าน เจ้าหนี้ ผู้ถูกคัดค้านและ
ลูกหนี้เกี่ยวกับเรื่องที่คัดค้าน ถ้าบุคคลดังกล่าวมาประชุม แล้วมีค าสั่งให้เจ้าหนี้รายนั้นออกเสียงในจ านวนหนี้
ได้หรือไม่เท่าใด 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด โดยให้มีผลเฉพาะให้เจ้าหนี้มี
สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเจ้าหนี้หรือไม่เท่านั้น แต่ไม่มีผลให้มติเลือกผู้ท าแผนที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
รายงานต่อศาลเปลี่ยนแปลงไปหรือกระทบถึงสิทธิในการได้รับช าระหนี้ของเจ้าหนี้ 



  
มาตรา ๙๐/๒๔  ถ้าศาลมีค าสั่งตั้งผู้ท าแผน ให้ศาลแจ้งค าสั่งนั้นแก่ผู้ท าแผน เจ้าพนักงานพิทักษ์

ทรัพย์ ผู้บริหารของลูกหนี้ และผู้บริหารชั่วคราวโดยไม่ชักช้า อ านาจหน้าที่ของผู้ท าแผนให้เริ่มแต่วันที่ศาลมี
ค าสั่งดังกล่าว และให้อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้บริหารของลูกหนี้ หรือผู้บริหารชั่วคราว
สิ้นสุดลง 

เมื่อศาลมีค าสั่งตั้งผู้ท าแผนแล้วให้น าความในมาตรา ๙๐/๒๐ วรรคสี่ และมาตรา ๙๐/๒๑ 
วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม กับให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งค าสั่งดังกล่าวไปยังเจ้าหนี้ทั้งหลายตาม
บัญชีรายชื่อที่ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้เสนอต่อศาลและเจ้าหนี้อ่ืนเท่าท่ีทราบ 

ในค าโฆษณาและหนังสือแจ้งค าสั่งตามวรรคสอง ให้แจ้งก าหนดเวลาให้เจ้าหนี้ทั้งหลายเสนอ
ค าขอรับช าระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการตามแบบพิมพ์ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด้วย 

  
มาตรา ๙๐/๒๕  ภายใต้บังคับมาตรา ๙๐/๔๒ และมาตรา ๙๐/๖๔ เมื่อศาลมีค าสั่งตั้งผู้ท า

แผนแล้ว ให้อ านาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ และบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือ
หุ้นของลูกหนี้ ยกเว้นสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลตกแก่ผู้ท าแผน และให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๒ (๙) มาใช้
บังคับแก่ผู้ท าแผนโดยอนุโลม 

  
ส่วนที่ ๔ 

การขอรับช าระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการ 

                   
  

มาตรา ๙๐/๒๖  เจ้าหนี้จะขอรับช าระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการได้ก็แต่โดยปฏิบัติตามวิธีการที่
กล่าวไว้ในส่วนนี้ แม้จะเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา หรือเป็นเจ้าหนี้ที่ได้ฟ้องคดีแพ่งไว้แล้วแต่คดียังอยู่ระหว่าง
พิจารณาก็ตาม  ทั้งนี้ ต้องยื่นค าขอรับช าระหนี้พร้อมส าเนาต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในหนึ่งเดือนนับ
แต่วันโฆษณาค าสั่งตั้งผู้ท าแผนและให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ส่งส าเนาค าขอรับช าระหนี้ให้ผู้ท าแผนโดยไม่
ชักช้า 

บุคคลใดได้รับความเสียหายเพราะการโอนทรัพย์สินหรือการกระท าใด ๆ ถูกเพิกถอนตาม
มาตรา ๙๐/๔๑ หรือเพราะผู้บริหารแผนไม่ยอมรับทรัพย์สินหรือสิทธิตามสัญญาตามมาตรา ๙๐/๔๑ ทว ิมี
สิทธิขอรับช าระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการส าหรับหนี้เดิม หรือค่าเสียหายได้ แล้วแต่กรณี ภายในก าหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง แต่ให้นับจากวันที่อาจใช้สิทธิขอรับช าระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการได้ ถ้ามีข้อโต้เถียงเป็นคดีให้นับจาก
วันคดีถึงที่สุด[๓๗]

 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙๑ วรรคสอง มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๘ และบทบัญญัติในหมวด ๘ 
ส่วนที่ ๓ ว่าด้วยเรื่องค่าธรรมเนียมมาใช้บังคับเกี่ยวกับการขอรับช าระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการโดยอนุโลม 

  

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=588154&ext=htm#_ftn37


มาตรา ๙๐/๒๗  เจ้าหนี้อาจขอรับช าระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการได้ ถ้ามูลแห่งหนี้ได้เกิดขึ้น
ก่อนวันที่ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ แม้ว่าหนี้นั้นยังไม่ถึงก าหนดช าระหรือมีเงื่อนไขก็ตาม  เว้นแต่หนี้ที่
เกิดขึ้นโดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีหรือหนี้ที่จะฟ้องร้องให้บังคับคดีไม่ได้ 

ผู้ซึ่งมีสิทธิขอรับช าระหนี้ตามมาตรา ๑๐๑ อาจยื่นค าขอรับช าระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการ
ส าหรับจ านวนที่ตนอาจใช้สิทธิไล่เบี้ยในเวลาภายหน้าได้ เว้นแต่เจ้าหนี้ได้ใช้สิทธิขอรับช าระหนี้ไว้เต็มจ านวน
แล้ว 

หนี้ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือผู้บริหารชั่วคราวก่อขึ้น หนี้ที่ลูกหนี้จะต้องรับผิดตาม
มาตรา ๙๐/๑๒ (๘) หรือ (๑๑) และหนี้ภาษีอากรหรือหนี้อื่นอันมีลักษณะเดียวกันซึ่งเกิดข้ึนตั้งแต่วันที่ศาลมี
ค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการจนถึงวันที่ศาลมีค าสั่งตั้งผู้ท าแผน เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิได้รับช าระหนี้ตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในแผนโดยไม่ต้องขอรับช าระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการ แต่เจ้าหนี้ดังกล่าวจะต้องมีหนังสือขอให้ผู้ท าแผนออก
หนังสือรับรองสิทธิของตนก่อนวันประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผน ถ้าผู้ท าแผนจะปฏิเสธสิทธิของเจ้าหนี้
จะต้องปฏิเสธเป็นหนังสือไปยังเจ้าหนี้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือของเจ้าหนี้ มิฉะนั้น ให้ถือว่า
ยอมรับสิทธิของเจ้าหนี้ตามที่ขอมา ถ้าเจ้าหนี้มิได้มีหนังสือขอให้ผู้ท าแผนออกหนังสือรับรองสิทธิของตนเอง
หรือผู้ท าแผนมีหนังสือปฏิเสธสิทธิของเจ้าหนี้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น เจ้าหนี้นั้นอาจยื่นค าขอรับ
ช าระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในสิบสี่วันนับแต่วันประชุมเจ้าหนี้เพ่ือพิจารณาแผน
หรือวันที่เจ้าหนี้ได้รับค าปฏิเสธนั้น แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๙๐/๒๘  ภายใต้บังคับมาตรา ๙๐/๑๒ (๖) มาตรา ๙๐/๑๓ และมาตรา ๙๐/๑๔ 

เจ้าหนี้มีประกันจะใช้สิทธิบังคับช าระหนี้เอาจากทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันโดยไม่ต้องขอรับช าระหนี้ในการ
ฟ้ืนฟูกิจการก็ได้ แต่ต้องยอมให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือผู้ท าแผนตรวจดูทรัพย์สินนั้น 

  
มาตรา ๙๐/๒๙  เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ท าแผนอาจขอตรวจและโต้แย้งค าขอรับช าระหนี้ใน

การฟ้ืนฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ แต่ต้องกระท าภายในก าหนดสิบสี่วันนับแต่วันที่พ้น
ก าหนดเวลายื่นค าขอรับช าระหนี้ 

  
มาตรา ๙๐/๓๐  ค าขอรับช าระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการของเจ้าหนี้รายใด ถ้าเจ้าหนี้อ่ืน ลูกหนี้ 

หรือผู้ท าแผนไม่โต้แย้ง ให้เจ้าหนี้รายนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เต็มจ านวนหนี้ตามท่ีระบุไว้ในค าขอรับ
ช าระหนี้ ถ้ามีผู้โต้แย้ง ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนโดยด่วนแล้วมีค าสั่งว่าจะให้เจ้าหนี้รายนั้นออก
เสียงในจ านวนหนี้ได้หรือไม่เท่าใด และให้น าความในมาตรา ๙๐/๒๓ วรรคสอง มาใชบ้ังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๙๐/๓๑[๓๘]  เพ่ือประโยชน์ในการค านวณหนี้ที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนน ถ้าหนี้ได้

ก าหนดไว้เป็นเงินตราต่างประเทศให้คิดเป็นเงินตราไทยในวันที่ศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการตามอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราประจ าวันของธนาคารแห่งประเทศไทย 

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=588154&ext=htm#_ftn38


  
มาตรา ๙๐/๓๒  ค าขอรับช าระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการของเจ้าหนี้รายใด ถ้าเจ้าหนี้อื่น ลูกหนี้ 

หรือผู้ท าแผนไม่โต้แย้ง ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอ านาจสั่งอนุญาตให้รับช าระหนี้ได้ เว้นแต่มีเหตุอัน
สมควรสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

ค าขอรับช าระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการของเจ้าหนี้รายใด ถ้ามีผู้โต้แย้ง ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์สอบสวนแล้วมีค าสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ยกค าขอรับช าระหนี้ 
(๒) อนุญาตให้ได้รับช าระหนี้เต็มจ านวน 

(๓) อนุญาตให้ได้รับช าระหนี้บางส่วน 

การคัดค้านค าสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผู้มีส่วนได้เสีย
อาจยื่นค าร้องคัดค้านต่อศาลได้ภายในก าหนดสิบสี่วันนับแต่วันที่ทราบค าสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 

  
มาตรา ๙๐/๓๓  ถ้าเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิขอรับช าระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการเป็นหนี้ลูกหนี้ในเวลาที่

มีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ เจ้าหนี้นั้นอาจใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ได้ เว้นแต่เจ้าหนี้ได้สิทธิเรียกร้องต่อลูกหนี้ภายหลัง
ที่ศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ 

  
ส่วนที่ ๕ 

ค าชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ 
                   

  
มาตรา ๙๐/๓๔  ภายในเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่งตั้งผู้ท าแผน ให้ผู้บริหารของลูกหนี้

ยื่นค าชี้แจงตามมาตรา ๙๐/๓๕ เกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ตนรับรองแล้วตามแบบพิมพ์ต่อผู้ท า
แผน 

เมื่อผู้บริหารของลูกหนี้มีค าขอขยายระยะเวลาก่อนสิ้นก าหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นโดยมีเหตุ
อันควร ผู้ท าแผนอาจขยายระยะเวลาให้อีกได้ตามท่ีเห็นสมควรแต่ไม่เกินสามสิบวัน 

ถ้าผู้บริหารของลูกหนี้ไม่ท าหรือไม่สามารถท าค าชี้แจงได้ ให้ผู้ท าแผนเป็นผู้ท าแทนและเพ่ือ
การนี้ให้มีอ านาจจ้างบุคคลอื่นเข้าช่วยตามที่เห็นจ าเป็นโดยคิดหักค่าใช้จ่ายจากทรัพย์สินของลูกหนี้ 

  
มาตรา ๙๐/๓๕  ค าชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้จะต้องแสดงโดยชัดแจ้งถึง

รายการต่อไปนี้ ณ วันที่ศาลมีค าสั่งรับค าร้องขอไว้พิจารณา 

(๑) กิจการของลูกหนี้ 
(๒) สินทรัพย์ หนี้สิน และภาระผูกพันต่าง ๆ ที่ลูกหนี้มีต่อบุคคลภายนอก 

(๓) ทรัพย์สินที่ได้ให้เป็นประกันแก่เจ้าหนี้ และวันที่ได้ให้ทรัพย์สินนั้นเป็นประกัน 



(๔) ทรพัย์สินของบุคคลอ่ืนที่อยู่ในความยึดถือของลูกหนี้ 
(๕) การเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหรือนิติบุคคลหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนอื่น 

(๖) ชื่อ อาชีพและท่ีอยู่โดยละเอียดของเจ้าหนี้ทั้งหลาย 

(๗) ชื่อ อาชีพและท่ีอยู่โดยละเอียดของผู้เป็นลูกหนี้ของลูกหนี้ 
(๘) รายละเอียดแห่งทรัพย์สินที่จะตกแก่ลูกหนี้ในภายหน้า 

(๙) ข้อมูลอื่นตามที่ผู้ท าแผนเห็นสมควรให้แจ้งเพิ่มเติม 

ค าชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า เป็นหลักฐานอัน
ถูกต้องที่ใช้ยันลูกหนี้ได้ 

  
มาตรา ๙๐/๓๖  ผู้บริหารชั่วคราวหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องท าค าชี้แจงเกี่ยวกับ

กิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ต่อผู้ท าแผนตามมาตรา ๙๐/๓๕ ในช่วงเวลาที่ตนมีอ านาจบริหารกิจการ
ชั่วคราว และให้น ามาตรา ๙๐/๓๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๙๐/๓๗  ในกรณีจ าเป็น เพ่ือประโยชน์ในการท าแผนและการบริหารแผน ผู้ท าแผน 

ผู้บริหารแผน หรือผู้บริหารแผนชั่วคราวอาจขอให้ศาลออกหมายเรียกผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารของลูกหนี้ 
ลูกจ้างของลูกหนี้ ผู้สอบบัญชีของลูกหนี้ ผู้บริหารชั่วคราว หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด ซึ่งได้ความหรือสงสัยว่ามี
ทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง หรือเชื่อว่าเป็นหนี้ลูกหนี้หรือเห็นว่าสามารถแจ้งข้อความเกี่ยวกับกิจการ
หรือทรัพย์สินของลูกหนี้มาพบตนเพื่อสอบถามหรือขอให้ศาลสั่งให้บุคคลนั้น ๆ ส่งเอกสารหรือวัตถุพยานซึ่งอยู่
ในความยึดถือหรืออ านาจของผู้นั้นอันเก่ียวกับกิจการหรือทรัพย์สินของลูกหนี้มาให้ตนก็ได้ 

เพ่ือประโยชน์ในการท าแผนและการบริหารแผน ศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะออก
หมายเรียกบุคคลตามวรรคหนึ่งมาไต่สวนหรือสอบสวนเองหรือสั่งให้บุคคลนั้น ๆ ส่งเอกสารหรือวัตถุพยานก็ได้ 

บุคคลใดจงใจขัดขืนหมายเรียกหรือค าสั่งของศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  ให้ศาลมี
อ านาจออกหมายจับบุคคลนั้นมาขังไว้จนกว่าจะได้ปฏิบัติตามค าสั่งศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 

  
มาตรา ๙๐/๓๘  เมื่อผู้ท าแผน ผู้บริหารแผนหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีค าขอ ศาลมี

อ านาจบังคับให้บุคคลที่รับว่าเป็นหนี้ลูกหนี้หรือรับว่ามีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง ช าระหนี้หรือส่ง
มอบทรัพย์สินแก่ตนได้ภายในก าหนดเวลาตามที่ศาลเห็นสมควร ถ้าไม่ปฏิบัติตามค าบังคับ ผู้ท าแผน 
ผู้บริหารแผน หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจมีค าขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีเสมือนหนึ่งว่าบุคคลนั้นเป็น
ลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

  
มาตรา ๙๐/๓๙  เมื่อปรากฏว่าลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้องให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดช าระหนี้หรือส่ง

มอบทรัพย์สินแก่ลูกหนี้และบุคคลนั้นไม่ได้รับว่าเป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง ให้
ผู้ท าแผนหรือผู้บริหารแผนแจ้งต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพ่ือด าเนินการ 



ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งความเป็นหนังสือไปยังบุคคลดังกล่าวให้ช าระหนี้หรือส่งมอบ
ทรัพย์สินตามที่ได้แจ้งไป และให้แจ้งไปด้วยว่าถ้าจะปฏิเสธ ให้แสดงเหตุผลประกอบข้อปฏิเสธเป็นหนังสือ
มายังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในก าหนดเวลาสิบสี่วันนับแต่วันได้รับแจ้งความ มิฉะนั้น จะถือว่าเป็นหนี้
ลูกหนี้ตามที่แจ้งไปเป็นการเด็ดขาด 

ถ้าบุคคลที่รับแจ้งความนั้นปฏิเสธหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในก าหนดเวลาตาม
วรรคสอง ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวน เมื่อเห็นว่าบุคคลนั้นไม่ได้เป็นหนี้ ให้ แจ้งต่อผู้ท าแผนหรือ
ผู้บริหารแผนและบุคคลนั้นทราบ ถ้าเห็นว่าบุคคลนั้นเป็นหนี้เท่าใด ให้แจ้งเป็นหนังสือยืนยันไปยังบุคคลที่
จะต้องรับผิดชอบนั้น และให้แจ้งไปด้วยว่าถ้าจะคัดค้านประการใด ให้ร้องคัดค้านต่อศาลภายในก าหนดเวลา
สิบสี่วันนับแต่ได้รับแจ้งความยืนยัน 

ถ้าบุคคลที่ได้รับแจ้งความยืนยันนั้นคัดค้านต่อศาลโดยท าเป็นค าร้องภายในก าหนดเวลาตาม
วรรคสาม ให้ศาลพิจารณา ถ้าพอใจว่าเป็นหนี้ให้มีค าบังคับให้บุคคลนั้นช าระหนี้หรือส่งมอบทรัพย์สินแก่ผู้ท า
แผนหรือผู้บริหารแผน ถ้าเห็นว่าไม่ได้เป็นหนี้ ให้มีค าสั่งจ าหน่ายจากบัญชีลูกหนี้ 

ถ้าบุคคลที่ได้รับแจ้งความจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มิได้ปฏิเสธต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์หรือมิได้ร้องคัดค้านต่อศาลตามก าหนดเวลาที่กล่าวข้างต้น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจมีค าขอต่อศาล
ให้บังคับให้บุคคลนั้นช าระหนี้ภายในก าหนดเวลาตามที่ศาลเห็นสมควร 

ถ้าบุคคลนั้นไม่ปฏิบัติตามค าบังคับของศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจมีค าขอให้ศาลออก
หมายบังคับคดีเสมือนหนึ่งว่าบุคคลนั้นเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

ในกรณีที่ผู้ถูกทวงหนี้ร้องคัดค้านต่อศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจมีค าขอ โดยท าเป็น
ค าร้องต่อศาลให้สั่งยึด หรืออายัดทรัพย์สินของผู้ร้องคัดค้านไว้ชั่วคราวก่อนมีค าสั่งในเรื่องหนี้นั้นได้ 

  
ส่วนที่ ๖ 

การเพิกถอนนิติกรรมที่ได้กระท าไปแล้ว 

                   
  

มาตรา ๙๐/๔๐  การขอให้ศาลเพิกถอนการฉ้อฉลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น 
ให้ผู้ท าแผน ผู้บริหารแผน หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขอได้โดยท าเป็นค าร้อง 

ถ้านิติกรรมที่ขอเพิกถอนการฉ้อฉลนั้นเกิดขึ้นภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันยื่นค าร้องขอ
และภายหลังนั้น หรือเป็นการท าให้โดยเสน่หา หรือเป็นการที่ลูกหนี้ได้รับค่าตอบแทนน้อยเกินสมควร ให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการกระท าที่ลูกหนี้และผู้ที่ได้ลาภงอกแต่การนั้น รู้อยู่ว่าเป็นทางให้เจ้าหนี้ต้อง
เสียเปรียบ 

  
มาตรา ๙๐/๔๑[๓๙]  เมื่อปรากฏว่ามีการโอนทรัพย์สินหรือการกระท าใด ๆ ซึ่งลูกหนี้ได้

กระท าหรือยินยอมให้กระท า ในระหว่างระยะเวลาสามเดือนก่อนมีการยื่นค าร้องขอและภายหลังนั้นโดยมี
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จุดมุ่งหมายให้เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดได้เปรียบเจ้าหนี้อ่ืน ผู้ท าแผน ผู้บริหารแผน หรือเจา้พนักงานพิทักษ์ทรัพย์
อาจยื่นค าขอต่อศาลโดยท าเป็นค าร้อง ในการนี้ศาลมีอ านาจสั่งเพิกถอนการโอนหรือการกระท านั้นได้ 

ถ้าเจ้าหนี้ผู้ได้เปรียบเป็นบุคคลภายในของลูกหนี้ ศาลมีอ านาจสั่งเพิกถอนการโอนหรือการ
กระท าตามวรรคหนึ่งที่ได้กระท าขึ้นในระหว่างระยะเวลาหนึ่งปีก่อนมีการยื่นค าร้องขอและภายหลังนั้น 

การเพิกถอนการโอนหรือการกระท าตามมาตรานี้ ไม่กระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอกอัน
ได้มาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนก่อนมีการยื่นค าร้องขอ 

  
มาตรา ๙๐/๔๑ ทวิ[๔๐]  ภายในก าหนดเวลาสองเดือนนับแต่วันที่ผู้บริหารแผนทราบค าสั่ง

เห็นชอบด้วยแผนของศาล ให้ผู้บริหารแผนมีอ านาจไม่ยอมรับทรัพย์สินของลูกหนี้หรือสิทธิตามสัญญาที่มีภาระ
เกินควรกว่าประโยชน์ที่จะพึงได้ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผน 

เจ้าหนี้หรือบุคคลใดได้รับความเสียหายโดยการกระท าของผู้บริหารแผนตามมาตรานี้ บุคคลนั้น
อาจยื่นค าขอโดยท าเป็นค าร้องต่อศาลภายในก าหนดเวลาสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้ทราบการกระท านั้น ศาลมี
อ านาจสั่งยืนตาม กลับ หรือแก้ไข หรือสั่งประการใดตามท่ีเห็นสมควร 

บุคคลใดได้รับความเสียหายตามมาตรานี้ มีสิทธิขอรับช าระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการส าหรับ
ค่าเสียหายได้ 

  
ส่วนที่ ๗ 

การประชุมเจ้าหนี้เพ่ือพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ 

                   
  

มาตรา ๙๐/๔๒[๔๑]  ในแผนให้มีรายการต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

(๑) เหตุผลที่ท าให้มีการฟ้ืนฟูกิจการ 

(๒) รายละเอียดแห่งสินทรัพย์ หนี้สินและภาระผูกพันต่าง ๆ ของลูกหนี้ในขณะที่ศาลสั่งให้
ฟ้ืนฟูกิจการ 

(๓) หลักการและวิธีการฟ้ืนฟูกิจการ 

(ก) ขั้นตอนของการฟ้ืนฟูกิจการ 

(ข) การช าระหนี้ การยืดก าหนดเวลาช าระหนี้ การลดจ านวนหนี้ลง และการจัดกลุ่ม
เจ้าหนี้ 

(ค) การลดทุนและเพ่ิมทุน 

(ง) การก่อหนี้และระดมเงินทุน รวมตลอดถึงแหล่งของเงินทุนและเง่ือนไขแห่งหนี้สิน
และเงินทุนดังกล่าว 

(จ) การจัดการและการหาประโยชน์จากทรัพย์สินของลูกหนี้ 
(ฉ) เงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลและประโยชน์อื่นใด 

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=588154&ext=htm#_ftn40
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=588154&ext=htm#_ftn41


(๔) การไถ่ถอนหลักประกันในกรณีที่มีเจ้าหนี้มีประกันและความรับผิดของผู้ค้ าประกัน 

(๕) แนวทางแก้ปัญหาในกรณีขาดสภาพคล่องชั่วคราวระหว่างการปฏิบัติตามแผน 

(๖) วิธีปฏิบัติในกรณีท่ีมีการโอนสิทธิเรียกร้องหรือโอนหนี้ 
(๗) ชื่อ คุณสมบัติ หนังสือยินยอมของผู้บริหารแผน และค่าตอบแทน โดยน าความในมาตรา 

๙๐/๖ วรรคสอง มาใช้บังคับเกี่ยวกับผู้บริหารแผนโดยอนุโลม 

(๘) การแต่งตั้งและการพ้นต าแหน่งของผู้บริหารแผน 

(๙) ระยะเวลาด าเนินการตามแผนซึ่งไม่เกินห้าปี 
(๑๐) การไม่ยอมรับทรัพย์สินของลูกหนี้หรือสิทธิตามสัญญา ในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกหนี้

หรือสิทธิตามสัญญามีภาระเกินควรกว่าประโยชน์ที่จะพึงได้ 
มิให้น ามาตรา ๑๑๑๗ มาตรา ๑๑๑๙ มาตรา ๑๑๔๕ มาตรา ๑๒๒๐ ถึงมาตรา ๑๒๒๘ 

มาตรา ๑๒๓๘ ถึงมาตรา ๑๒๔๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๕๐ 
มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๘๔ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๑๙ มาตรา 
๑๓๖ มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๑๓๙ มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๖ ถึงมาตรา ๑๔๘ แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้บังคับแก่แผนตามมาตรานี้ 

  
มาตรา ๙๐/๔๒ ทวิ[๔๒]  การจัดกลุ่มเจ้าหนี้ตามมาตรา ๙๐/๔๒ (๓) (ข) ให้จัดดังต่อไปนี้ 
(๑) เจ้าหนี้มีประกันแต่ละรายที่มีจ านวนหนี้มีประกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของจ านวนหนี้

ทั้งหมดท่ีอาจขอรับช าระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการได้ ให้จัดเป็นรายละกลุ่ม 

(๒) เจ้าหนี้มีประกันที่ไม่ได้จัดกลุ่มไว้ใน (๑) ให้จัดเป็นหนึ่งกลุ่ม 

(๓) เจ้าหนี้ไม่มีประกัน อาจจัดได้เป็นหลายกลุ่ม โดยให้เจ้าหนี้ไม่มีประกันที่มีสิทธิเรียกร้อง
หรือผลประโยชน์ที่มีสาระส าคัญเหมือนกันหรือท านองเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 

(๔) เจ้าหนี้ตามมาตรา ๑๓๐ ทวิ ให้จัดเป็นหนึ่งกลุ่ม 

เจ้าหนี้รายใดเห็นว่าการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ไม่ได้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง อาจยื่นค าร้องขอต่อศาล
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รู้ถึงการจัดกลุ่ม และศาลอาจมีค าสั่งให้จัดกลุ่มเสียใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็ว ค าสั่งศาล
ตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา ๙๐/๔๒ ตรี[๔๓]  สิทธิของเจ้าหนี้ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันต้องได้รับการปฏิบัติเท่าเทียม

กัน เว้นแต่เจ้าหนี้ผู้ได้รับการปฏิบัติที่เสียเปรียบในกลุ่มนั้นจะให้ความยินยอมเป็นหนังสือ 

  
มาตรา ๙๐/๔๓  ภายในก าหนดเวลาสามเดือนนับแต่วันโฆษณาค าสั่งตั้งผู้ท าแผนในราช

กิจจานุเบกษา ให้ผู้ท าแผนส่งแผนแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ พร้อมด้วยส าเนาจ านวนอันเพียงพอเพ่ือส่ง
ให้แก่เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิออกเสียงและลูกหนี้ 
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ก าหนดเวลาตามวรรคหนึง่ ศาลอาจขยายให้อีกได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินหนึ่งเดือน 

  
มาตรา ๙๐/๔๔  เมื่อได้รับแผนพร้อมด้วยส าเนาจากผู้ท าแผนแล้ว ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์

ทรัพย์นัดประชุมเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิออกเสียงโดยเร็วที่สุด เพ่ือปรึกษาลงมติว่าจะยอมรับแผนหรือไม่หรือจะแก้ไข
อย่างไร โดยให้ส่งส าเนาแผนและแจ้งก าหนดวัน เวลา สถานที่ และหัวข้อประชุมไปยังเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิออกเสียง 
ลูกหนี้ และผู้ท าแผน กับให้โฆษณาก าหนดการประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายอย่างน้อย
หนึ่งฉบับล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสิบวัน 

ในกรณีที่ผู้ท าแผนมาประชุมไม่ได้เพราะมีเหตุผลพิเศษ ให้แจ้งขอเลื่อนการประชุมต่อเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก่อนวันประชุม เว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัยท าให้แจ้งล่วงหน้าไม่ได้ 

ถ้าผู้ท าแผนไม่มาประชุม ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ถามที่ประชุมเจ้าหนี้ว่าจะให้เลื่อนการ
พิจารณาแผนไปหรือไม่ ถ้าท่ีประชุมมีมติให้เลื่อน ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เลื่อนการพิจารณาแผนได้ตามที่
เห็นสมควร โดยแจ้งก าหนดวันเวลานัดประชุมใหม่ต่อที่ประชุม และให้ถือว่าเจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ท าแผนซึ่งไม่
ได้มาประชุมได้ทราบนัดแล้ว 

  
มาตรา ๙๐/๔๕  เจ้าหนี้ ลูกหนี้หรือผู้ท าแผนอาจขอแก้ไขแผน โดยยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน

พิทักษ์ทรัพย์ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน 

ในกรณีที่เจ้าหนี้หรือลูกหนี้เป็นผู้ขอต้องส่งส าเนาค าขอแก้ไขแผนให้ผู้ท าแผนทราบล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวันด้วย 

ผู้ขอแก้ไขแผนโดยขอเปลี่ยนตัวผู้บริหารแผนต้องส่งหนังสือยินยอมของผู้ที่จะให้เป็นผู้บริหาร
แผนไปพร้อมกับค าขอแก้ไขแผนด้วย 

  
มาตรา ๙๐/๔๖[๔๔]  มติยอมรับแผนต้องเป็นไปดังนี้ 
(๑) ที่ประชุมเจ้าหนี้แต่ละกลุ่มทุกกลุ่ม ซึ่งมิใช่กลุ่มเจ้าหนี้ตามมาตรา ๙๐/๔๖ ทวิ มีมติ

ของเจ้าหนี้ฝ่ายข้างมากและมีจ านวนหนี้ไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวนหนี้ทั้งหมดของเจ้าหนี้ ซึ่งได้เข้า
ประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าประชุมแทนในที่ประชุมเจ้าหนี้และได้ออกเสียงลงคะแนนในมติ
นั้น หรือ 

(๒) ที่ประชุมเจ้าหนี้อย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม ซึ่งมิใช่กลุ่มเจ้าหนี้ตามมาตรา ๙๐/๔๖ ทวิ มีมติของ
เจ้าหนี้ฝ่ายข้างมากและมีจ านวนหนี้ไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวนหนี้ทั้งหมดของเจ้าหนี้ในกลุ่มนั้นซึ่งได้
เข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าประชุมแทนในที่ประชุมเจ้าหนี้และได้ออกเสียงลงคะแนนใน
มตินั้น และเม่ือนับรวมจ านวนหนี้ของเจ้าหนี้ที่ยอมรับแผนในที่ประชุมเจ้าหนี้ทุกกลุ่มแล้วมีจ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้าสิบแห่งจ านวนหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งได้เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนในที่
ประชุมเจ้าหนี้และได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น 
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ในการนับจ านวนหนี้ ให้ถือว่าเจ้าหนี้ตามมาตรา ๙๐/๔๖ ทวิ ได้มาประชุมและได้ออกเสียง
ลงคะแนนในมติยอมรับแผนนั้นด้วย 

  
มาตรา ๙๐/๔๖ ทวิ[๔๕]  เจ้าหนี้ดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นเจ้าหนี้ที่ยอมรับแผนตามมาตรา ๙๐/

๔๖ แล้ว 

(๑) เจ้าหนี้ที่ได้รับข้อเสนอจากผู้ท าแผนให้ได้รับช าระหนี้ที่ผิดนัดเต็มจ านวนพร้อมดอกเบี้ย 
และจะได้รับช าระหนี้ที่ผิดนัดเต็มจ านวนพร้อมดอกเบี้ยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วย
แผน และเจ้าหนี้นั้นยังคงมีสิทธิได้รับช าระหนี้ตามสัญญา หรือข้อตกลงเดิมต่อไป โดยให้ถือเสมือนว่าลูกหนี้ไม่
เคยตกเป็นผู้ผิดนัดเลย 

(๒) เจ้าหนี้ที่ได้รับข้อเสนอจากผู้ท าแผนให้ได้รับช าระหนี้ตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิม 

(๓) เจ้าหนี้ตามมาตรา ๑๓๐ ทวิ 
  
มาตรา ๙๐/๔๗  ในการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผน ถ้าท่ีประชุมไม่อาจพิจารณากิจการ

ต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นไปได้ในวันนั้น ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เลื่อนการประชุมไปในวันท าการถัดไป โดยน า
บทบัญญัติเกี่ยวกับการแจ้งนัดประชุมใหม่ตามมาตรา ๙๐/๔๔ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๙๐/๔๘[๔๖]  ในการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผน ถ้ามีการขอแก้ไขแผนให้ที่

ประชุมเจ้าหนี้ลงมติว่าจะให้แก้ไขตามค าขอนั้นและข้อที่เกี่ยวเนื่องกันหรือไม่ก่อน ถ้าที่ประชุมเจ้าหนี้ลงมติให้
แก้ไขและผู้ท าแผนมาประชุม ก็ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบถามผู้ท าแผนว่ายอมให้แก้ไขแผนตามมติ
หรือไม่ เมื่อผู้ท าแผนยอมให้แก้ไขแผนแล้ว จึงให้ที่ประชุมเจ้าหนี้ลงมติตามมาตรา ๙๐/๔๖ ว่าจะยอมรับแผนที่
มีการแก้ไขนั้นหรือไม่ 

ในกรณีที่ที่ประชุมเจ้าหนี้ลงมติให้แก้ไขแผนแต่ผู้ท าแผนไม่มาประชุม ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์เลื่อนการประชุมไปเพ่ือสอบถามผู้ท าแผนว่ายอมให้แก้ไขแผนตามมตินั้นหรือไม่ แล้วด าเนินการ
ต่อไปตามท่ีบัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง โดยให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการแจ้งนัดประชุมใหม่ตามมาตรา ๙๐/๔๔ 
วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ไม่มีการขอแก้ไขแผนหรือผู้ท าแผนยอมให้แก้ไขแผนแล้ว ถ้าท่ีประชุมเจ้าหนี้ไม่มีมติ
ตามมาตรา ๙๐/๔๖ ยอมรับแผนดังกล่าวก็ดี หรือไม่ลงมติประการใดก็ดี หรือไม่มีเจ้าหนี้ไปประชุมก็ดี ให้เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานต่อศาลโดยไม่ชักช้า 

เมื่อศาลได้รับรายงาน ให้ศาลนัดพิจารณาเป็นการด่วน และแจ้งวันเวลานัดให้เจ้าพนักงาน
พิทกัษ์ทรัพย์ทราบ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ส่งแจ้งความให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งหลายทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าสามวัน ในการพิจารณาให้ศาลพิจารณาพยานหลักฐานในส านวนและฟังค าชี้แจงของเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ เจ้าหนี้ และค าคัดค้านของลูกหนี้ ถ้าศาลฟังได้ความตามวรรคสาม ให้ศาลมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้
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ฟ้ืนฟูกิจการ แต่ถ้าเป็นกรณีลูกหนี้ได้ถูกฟ้องให้เป็นบุคคลล้มละลายไว้ก่อนแล้ว และศาลเห็นสมควรให้ลูกหนี้
ล้มละลายก็ให้ยกค าร้องขอให้ฟ้ืนฟูกิจการเสีย แล้วให้ด าเนินคดีล้มละลายที่ได้ให้งดการพิจารณาไว้นั้นต่อไป 

  
มาตรา ๙๐/๔๙  ในกรณีที่มกีารขอแก้ไขแผนในสาระส าคัญ เมื่อผู้ท าแผน ลูกหนี้ หรือเจ้าหนี้

คนเดียวหรือหลายคนซึ่งมีจ านวนหนี้รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนหนี้ทั้งหมดของเจ้าหนี้ซึ่งได้เข้า
ประชุมขอให้เลื่อนการพิจารณาแผนไป เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจให้เลื่อนการพิจารณาแผนได้ตามที่
เห็นสมควร โดยให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการแจ้งนัดประชุมใหม่ตามมาตรา ๙๐/๔๔ วรรคสาม มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

  
มาตรา ๙๐/๕๐  ในการประชุมเจ้าหนี้ครั้งที่ต้องเลื่อนมาเพราะผู้ท าแผนไม่มาประชุมตาม

มาตรา ๙๐/๔๔ หรือมาตรา ๙๐/๔๘ วรรคสอง ถ้าผู้ท าแผนไม่มาประชุมอีกหรือมาแต่ไม่อาจแสดงให้เป็นที่
พอใจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่ามีเหตุผลพิเศษหรือมีเหตุสุดวิสัยจึงมาประชุมไม่ได้หรือแจ้งล่วงหน้าก่อน
วันประชุมครั้งก่อนไม่ได้ แล้วแต่กรณี ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าสมควรให้ตั้ง
ผู้ท าแผนคนใหม่หรือไม่ ในกรณีท่ีที่ประชุมเจ้าหนี้ลงมติให้ตั้งผู้ท าแผนคนใหม่ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๕๑ 
เกี่ยวกับการเลือกผู้ท าแผนคนใหม่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ที่ประชุมเจ้าหนี้ลงมติไม่ให้ตั้งผู้ท าแผนคนใหม่ ไม่ว่าจะมีการขอแก้ไขแผนหรือไม่ 
ถ้าผู้ท าแผนไม่มาประชุมอีกให้ที่ประชุมเจ้าหนี้พิจารณาแล้วลงมติตามมาตรา ๙๐/๔๖ ว่าจะยอมรับแผนหรือ
แผนที่มีการแก้ไขนั้นหรือไม่ ถ้าผู้ท าแผนมาประชุม ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด าเนินการประชุมเจ้าหนี้
ต่อไป  ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๙๐/๔๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม[๔๗]

 

  
มาตรา ๙๐/๕๑  ในกรณีที่ผู้ท าแผนไม่ยอมให้แก้ไขแผนตามที่ท่ีประชุมเจ้าหนี้ลงมติให้แก้ไข

ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ถ้าท่ีประชุมเจ้าหนี้ไม่มีมติตามมาตรา ๙๐/๔๖ ยอมรับแผนของผู้ท าแผน ให้เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ถามที่ประชุมเจ้าหนี้ว่าจะให้ตั้งผู้ท าแผนคนใหม่หรือไม่ ถ้าท่ีประชุมเจ้าหนี้ลงมติให้มีการ
ตั้งผู้ท าแผนคนใหม่ ให้ที่ประชุมเจ้าหนี้พิจารณาเลือกผู้ท าแผนคนใหม่ในวันนั้น[๔๘]

 

เจ้าหนี้ที่มาประชุมหรือลูกหนี้มีสิทธิเสนอชื่อผู้ท าแผนคนใหม่โดยต้องแสดงหนังสือยินยอม
ของผู้ถูกเสนอชื่อด้วย 

ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อผู้ท าแผนตามความในวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เลื่อนการ
ประชุมไปเพ่ือเลือกผู้ท าแผนคนใหม่ภายในก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าสามวันแต่ไม่เกินเจ็ดวัน โดยให้น า
บทบัญญัติเกี่ยวกับการแจ้งนัดประชุมใหม่ตามมาตรา ๙๐/๔๔ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๙๐/๕๒  ถ้าท่ีประชุมเจ้าหนี้มีมติเลือกผู้ท าแผนคนใหม่ได้ ให้ศาลตั้งบุคคลดังกล่าว

เป็นผู้ท าแผนคนใหม่ โดยให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ วรรคสอง และวรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ถ้าท่ีประชุมเจ้าหนี้ลงมติไม่ให้ตั้งผู้ท าแผนคนใหม่หรือท่ีประชุมเจ้าหนี้ไม่อาจมีมติเลือกผู้ท า
แผนคนใหม่ได้ หรือศาลมีเหตุผลอันสมควรที่จะไม่ให้มีการตั้งผู้ท าแผนคนใหม่ตามมติที่ประชุมเจ้าหนี้ตามวรรค
หนึ่ง ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานขอให้ศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดโดยเร็ว ในกรณี
เช่นนี้ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๙๐/๔๘ วรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๙๐/๕๓  เมื่อศาลตั้งผู้ท าแผนคนใหม่ ให้อ านาจหน้าที่ของผู้ท าแผนคนใหม่และผู้ท า

แผนคนเดิมเริ่มและสิ้นสุดในวันที่ศาลมีค าสั่งดังกล่าว และให้ศาลแจ้งค าสั่งนั้นแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
ผู้ท าแผนคนเดิมและผู้ท าแผนคนใหม่โดยไม่ชักช้า 

เมื่อได้ทราบค าสั่งศาล ให้ผู้ท าแผนคนเดิมส่งมอบทรัพย์สิน ดวงตรา สมุดบัญชี และเอกสาร
เกี่ยวกับทรัพย์สินและกิจการของลูกหนี้แก่ผู้ท าแผนคนใหม่โดยเร็วที่สุด 

ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โฆษณาค าสั่งนั้นในราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพ์ราย
วันที่แพร่หลายอย่างน้อยหนึ่งฉบับ กับแจ้งค าสั่งดังกล่าวไปยังบรรดาเจ้าหนี้ที่มีสิทธิออกเสียงและนายทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท หรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยด่วน เพ่ือนายทะเบียนจะได้จดแจ้งค าสั่งศาลไว้ใน
ทะเบียน และให้แจ้งไปยังผู้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับนิติบุคคลซึ่งเป็นลูกหนี้เพ่ือทราบด้วย 

  
มาตรา ๙๐/๕๔[๔๙]  ภายในก าหนดเวลาสี่สิบห้าวันนับแต่วันทราบค าสั่งศาลให้ผู้ท าแผนคน

ใหม่ส่งแผนแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพ่ือนัดประชุมเจ้าหนี้ตามมาตรา ๙๐/๔๔ วรรคหนึ่ง ต่อไป 

ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ศาลอาจขยายให้อีกได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 

ในการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนดังกล่าว ถ้าไม่มีการขอแก้ไขแผน ให้เสนอแผนนั้นต่อ
ที่ประชุมเจ้าหนี้เพ่ือลงมติตามมาตรา ๙๐/๔๖ ว่าจะยอมรับหรือไม่ 

ถ้ามีการขอแก้ไขแผน ให้ที่ประชุมเจ้าหนี้ลงมติว่าจะให้แก้ไขตามค าขอนั้น และข้อที่เกี่ยว
เนื่องกันก่อน หากไม่มีมติให้แก้ไข ก็ให้ลงมติตามมาตรา ๙๐/๔๖ ว่าจะยอมรับแผนที่เสนอตามวรรคหนึ่ง
หรือไม่ 

ถ้ามีมติให้แก้ไขแผนแต่ผู้ท าแผนไม่มาประชุม ก็ให้ลงมติตามมาตรา ๙๐/๔๖ ว่าจะยอมรับ
แผนที่มีการแก้ไขนั้นหรือไม่ ถ้าไม่มีมติตามมาตรา ๙๐/๔๖ ยอมรับแผนดังกล่าว ก็ให้ลงมติตามมาตรา ๙๐/๔๖ 
ว่าจะยอมรับแผนที่เสนอตามวรรคหนึ่งหรือไม่ 

ถ้ามีมติให้แก้ไขแผนและผู้ท าแผนมาประชุม ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบถามความ
ยินยอมของผู้ท าแผนก่อน เมื่อผู้ท าแผนยอมให้แก้ไขแผนตามมติแล้ว จึงให้ที่ประชุมเจ้าหนี้ลงมติตามมาตรา 
๙๐/๔๖ ว่าจะยอมรับแผนที่มีการแก้ไขตามมติของที่ประชุมเจ้าหนี้หรือไม่ ในกรณีท่ีผู้ท าแผนไม่ยอมให้แก้ไข
แผนตามมติของที่ประชุมเจ้าหนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้ที่ประชุมเจ้าหนี้ลงมติตามมาตรา ๙๐/๔๖ ว่า
จะยอมรับแผนที่มีการแก้ไขตามมติของที่ประชุมเจ้าหนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีมติตามมาตรา ๙๐/๔๖ ยอมรับแผน
ดังกล่าว ก็ให้ลงมติตามมาตรา ๙๐/๔๖ ว่าจะยอมรับแผนที่ผู้ท าแผนยอมให้แก้ไขเพียงบางส่วน หรือแผนที่
เสนอตามวรรคหนึ่งหรือไม่ 
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ถ้าท่ีประชุมเจ้าหนี้ไม่มีมติตามมาตรา ๙๐/๔๖ ยอมรับแผนของผู้ท าแผนคนใหม่ หรือแผนที่มี
การแก้ไขก็ดี หรือไม่ลงมติประการใดก็ดี หรือไม่มีเจ้าหนี้ไปประชุมก็ดี ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานต่อ
ศาลโดยไม่ชักช้า และให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๔๘ วรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๔๕ วรรคสาม มาตรา ๙๐/๔๗ และมาตรา ๙๐/๔๙ มาใช้บังคับแก่
การพิจารณาแผนที่เสนอใหม่โดยอนุโลม 

  
มาตรา ๙๐/๕๕  ถ้าที่ประชุมเจ้าหนี้ลงมติตามมาตรา ๙๐/๔๖ ยอมรับแผนที่ประชุม

เจ้าหนี้อาจลงมติตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้แทนเจ้าหนี้ทั้งหลายในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานตามแผนได้[๕๐]
 

คณะกรรมการเจ้าหนี้ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนและไม่เกินเจ็ดคน โดยเลือกจากเจ้าหนี้
หรือผู้รับมอบอ านาจจากเจ้าหนี้ เจ้าหนี้คนหนึ่งจะมีผู้แทนเป็นกรรมการเจ้าหนี้เกินกว่าหนึ่งคนไม่ได้ 

  
ส่วนที่ ๘ 

การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฟ้ืนฟูกิจการ 

                   
  

มาตรา ๙๐/๕๖  ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานมติของที่ประชุมเจ้าหนี้ที่ยอมรับ
แผนต่อศาลโดยเร็วเพ่ือขอให้ศาลมีค าสั่งว่าจะเห็นชอบด้วยแผนหรือไม่ ในกรณีเช่นนี้ให้ศาลก าหนดวัน
พิจารณาแผนเป็นการด่วน และให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีเวลาส่งแจ้งความให้ผู้ท าแผน ลูกหนี้และเจ้าหนี้
ทั้งหลายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน 

  
มาตรา ๙๐/๕๗  ในการพิจารณาแผน ให้ศาลพิจารณาค าชี้แจงของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

และผู้ท าแผนรวมทั้งข้อคัดค้านของลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิออกเสียงตามมาตรา ๙๐/๓๐ ซึ่งไม่ได้ลงมติยอมรับ
แผน 

  
มาตรา ๙๐/๕๘[๕๑]  ให้ศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผน เมื่อศาลพิจารณาแล้ว เห็นว่า 

(๑) แผนมีรายการครบถ้วนตามมาตรา ๙๐/๔๒ 

(๒) ข้อเสนอในการช าระหนี้ไม่ขัดต่อมาตรา ๙๐/๔๒ ตรี และในกรณีที่มติยอมรับแผนเป็นมติ
ตามมาตรา ๙๐/๔๖ (๒) ข้อเสนอในการช าระหนี้ตามแผนนั้นจะต้องเป็นไปตามล าดับที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า
ด้วยการแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลาย เว้นแต่เจ้าหนี้นั้นจะให้ความยินยอม และ 

(๓) เมื่อการด าเนินการตามแผนส าเร็จจะท าให้เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้ไม่น้อยกว่ากรณีท่ีศาลมี
ค าพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย 
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ในกรณีที่แผนมีรายการไม่ครบถ้วนตามมาตรา ๙๐/๔๒ ให้ศาลสอบถามผู้ท าแผน ถ้าศาลเห็น
ว่ารายการในแผนที่ขาดไปนั้น ไม่ใช่สาระส าคัญในการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ให้ถือว่าแผนมีรายการครบถ้วน
ตามมาตรา ๙๐/๔๒ 

ถ้าศาลมีค าสั่งไม่เห็นชอบด้วยแผน ให้ศาลนัดพิจารณาว่าสมควรให้ลูกหนี้ล้มละลายหรือไม่ 
ในกรณีเช่นนี้ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๙๐/๔๘ วรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๙๐/๕๙  ภายใต้บังคับมาตรา ๙๐/๔๒ และมาตรา ๙๐/๖๔ เมื่อศาลมีค าสั่งเห็นชอบ

ด้วยแผน ให้ศาลแจ้งค าสั่งนั้นแก่ผู้บริหารแผนและผู้ท าแผนโดยไม่ชักช้า ให้บรรดาสิทธิและอ านาจหน้าที่ของ
ผู้ท าแผนตกเป็นของผู้บริหารแผนตั้งแต่ผู้บริหารแผนได้ทราบค าสั่งศาล 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๒๐ วรรคสี่ และมาตรา ๙๐/๒๑ วรรคสาม มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

ในกรณีที่ลูกหนี้เป็นลูกหนี้ตามมาตรา ๙๐/๔ (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) ให้ศาลแจ้งค าสั่งแก่
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมการประกันภัย 
หรือหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๙๐/๔ (๖) แล้วแต่กรณีด้วย และห้ามมิให้ผู้มีอ านาจหน้าที่นั้นมีค าสั่งใด ๆ ที่
ขัดหรือแย้งกับแผนที่ศาลมีค าสั่งเห็นชอบแล้ว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลที่รับค าร้องขอ 

  
ส่วนที่ ๙ 

การด าเนินการภายหลังศาลมีค าสั่งเห็นชอบแผนฟ้ืนฟูกิจการ 

                   
  

มาตรา ๙๐/๖๐  แผนซึ่งศาลมีค าสั่งเห็นชอบแล้ว ผูกมัดเจ้าหนี้ซึ่งอาจขอรับช าระหนี้ในการ
ฟ้ืนฟูกิจการได้และเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการ  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๙๐/๒๗ 

ค าสั่งของศาลซึ่งเห็นชอบด้วยแผนไม่มีผลเปลี่ยนแปลงความรับผิดของบุคคลซึ่งเป็นหุ้นส่วน
กับลูกหนี้ หรือผู้รับผิดร่วมกับลูกหนี้ หรือผู้ค้ าประกัน หรืออยู่ในลักษณะอย่างผู้ค้ าประกันของลูกหนี้ ในหนี้ที่มี
อยู่ก่อนวันที่ศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผน และไม่มีผลให้บุคคลเช่นว่านั้นต้องรับผิดในหนี้ที่ก่อขึ้นตามแผน
ตั้งแต่วันดังกล่าว เว้นแต่บุคคลเช่นว่านั้นจะยินยอมโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือด้วย 

  
มาตรา ๙๐/๖๑  เจ้าหนี้ซึ่งอาจขอรับช าระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการผู้ใดไม่ยื่นค าขอรับช าระหนี้

ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ตามมาตรา ๙๐/๒๖ หรือมาตรา ๙๐/๒๗ วรรคสาม แล้วแต่กรณี เจ้าหนี้ผู้นั้นย่อมหมด
สิทธิที่จะได้รับช าระหนี้ไม่ว่าการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้จะเป็นผลส าเร็จตามแผนหรือไม่ เว้นแต่ 

(๑) แผนจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือ 

(๒) ศาลมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ 

  



มาตรา ๙๐/๖๒  เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับช าระหนี้โดยไม่ต้องขอรับช าระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการใน
หนี้ที่เกิดข้ึนเนื่องจากการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ตามแผน ดังต่อไปนี้ 

(๑) หนี้ซึ่งผู้ท าแผน ผู้บริหารแผน ผู้บริหารแผนชั่วคราว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือ
ตัวแทนของบุคคลดังกล่าวก่อขึ้น 

(๒) หนี้ภาษีอากร และ 

(๓) หนี้อย่างอ่ืนที่มีกฎหมายเฉพาะก าหนดให้ต้องช าระ เช่น เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
เป็นต้น 

  
มาตรา ๙๐/๖๒ ทวิ[๕๒]  กรณีศาลมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ หนี้ตามมาตรา ๙๐/๖๒ 

(๑) ที่เกิดขึ้นเพ่ือให้กิจการของลูกหนี้ด าเนินต่อไปได้ในระหว่างการจัดท าแผนฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้โดยสุจริต 
ย่อมมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้โดยให้อยู่ในล าดับเดียวกับบุริมสิทธิล าดับที่ ๑ ตามมาตรา 
๒๕๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

  
มาตรา ๙๐/๖๓  เมื่อศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนแล้ว ถ้ามีความจ าเป็นต้องแก้ไขแผน

เพ่ือให้การฟ้ืนฟูกิจการส าเร็จลุล่วงไปได้ ผู้บริหารแผนอาจเสนอขอแก้ไขแผน ในกรณีเช่นว่านี้ให้น าบทบัญญัติ
มาตรา ๙๐/๒๐ วรรคสี่ มาตรา ๙๐/๔๔ มาตรา ๙๐/๔๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๙๐/๔๖ มาตรา 
๙๐/๔๗ มาตรา ๙๐/๕๖ มาตรา ๙๐/๕๗ มาตรา ๙๐/๕๘ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๙๐/๕๙ วรรคหนึ่ง 
และมาตรา ๙๐/๖๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ห้ามมิให้เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ขอแก้ไขข้อเสนอขอแก้ไขแผนนั้น 
เว้นแต่ผู้บริหารแผนจะยินยอมด้วย 

การแก้ไขแผนโดยขอขยายก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผนให้ท าได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละ
ไม่เกินหนึ่งปี เว้นแต่ในกรณีเป็นที่เห็นได้แน่ชัดว่าแผนได้ด าเนินมาใกล้จะส าเร็จแล้ว ผู้บริหารแผนจะขอขยาย
เวลาต่อไปอีกตามควรแก่กรณีก็ได้ 

ถ้าท่ีประชุมเจ้าหนี้ไม่มีมติตามมาตรา ๙๐/๔๖ ยอมรับข้อเสนอขอแก้ไขแผนตามวรรคหนึ่ง 
หรือศาลมีค าสั่งไมเ่ห็นชอบด้วยข้อเสนอขอแก้ไขแผนดังกล่าว ให้ผู้บริหารแผนบริหารกิจการของลูกหนี้ต่อไป
ตามแผนเดิม[๕๓]

 

  
มาตรา ๙๐/๖๔  ผู้บริหารแผนอาจร้องขอให้ศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ท าข้อบังคับของลูกหนี้ขึ้น

ใหม่หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับหรือข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิของลูกหนี้ตามแนวทางท่ีก าหนดใน
แผนหรือแผนที่แก้ไข 

เมื่อศาลมีค าสั่งอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๒๐ วรรคสี่ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

  
มาตรา ๙๐/๖๕  ผู้บริหารแผนพ้นจากต าแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้ 
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(๑) ตาย 

(๒) นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้บริหารแผนเลิกกัน 

(๓) ศาลอนุญาตให้ลาออก 

(๔) ถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

(๕) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 

(๖) พ้นจากต าแหน่งตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในแผน 

(๗) เมื่อระยะเวลาด าเนินการตามแผนสิ้นสุดลงหรือเมื่อได้ด าเนินการเป็นผลส าเร็จตามแผน 

(๘) ศาลมีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๙๐/๖๗ 

  
มาตรา ๙๐/๖๖  ให้ผู้บริหารแผนจัดท ารายงานการปฏิบัติงานตามแผนเสนอต่อเจ้า

พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทุกรอบสามเดือนตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก าหนด 

  
มาตรา ๙๐/๖๗  ในกรณีที่ผู้บริหารแผนไม่ด าเนินการตามแผน หรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต 

หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือขาดคุณสมบัติของผู้บริหารแผนตามท่ีก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง หรือมีเหตุอ่ืนที่ไม่สมควรเป็นผู้บริหารแผนต่อไป เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานหรือ
คณะกรรมการเจ้าหนี้หรือผู้บริหารของลูกหนี้มีค าขอโดยท าเป็นค าร้อง ศาลจะมีค าสั่งให้ผู้บริหารแผนพ้น
จากต าแหน่ง หรือมีค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

  
มาตรา ๙๐/๖๘  เมื่อผู้บริหารแผนพ้นจากต าแหน่งและยังมีกิจการตามแผนที่จะต้องด าเนิน

ต่อไป ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้เพื่อลงมติตามมาตรา ๙๐/๔๖ เลือกผู้บริหารแผนคนใหม่
โดยเร็วที่สุด[๕๔]

 

เมื่อได้มีการประชุมเจ้าหนี้สองครั้งแล้ว แต่ที่ประชุมเจ้าหนี้ไม่อาจมีมติตามมาตรา ๙๐/๔๖ 
เลือกผู้บริหารแผนคนใหม่ได้ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานต่อศาล ในกรณีเช่นนี้ให้ศาลนัดพิจารณา
รายงานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นการด่วน และต้องให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีเวลาส่งแจ้งความให้
ลูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งหลายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน[๕๕]

 

เมื่อศาลได้พิจารณาพยานหลักฐานในส านวนและฟังค าชี้แจงของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
เจ้าหนี้ และลูกหนี้แล้ว ศาลจะมีค าสั่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้บริหารแผน 
หรือมีค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีเห็นสมควร ถ้าศาลเห็นสมควรให้ลูกหนี้ล้มละลายให้มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์
ของลูกหนี้เด็ดขาด แต่ถ้าศาลไม่เห็นสมควรให้ลูกหนี้ล้มละลายก็ให้มีค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๒๑ วรรคสาม มาตรา ๙๐/๔๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๐/๕๑ วรรค
สองและวรรคสาม มาตรา ๙๐/๕๒ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๐/๕๓ วรรคหนึ่งและวรรคสาม มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=588154&ext=htm#_ftn54
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=588154&ext=htm#_ftn55


  
มาตรา ๙๐/๖๙  ในกรณีที่มีเหตุท าให้ผู้บริหารแผนท าหน้าที่ไม่ได้เป็นการชั่วคราวหรือใน

ระหว่างที่ผู้บริหารแผนพ้นจากต าแหน่งและศาลยังมิได้มีค าสั่งตั้งผู้บริหารแผนคนใหม่ ให้ศาลมีค าสั่งตั้งบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้บริหารแผนชั่วคราวจนกว่าเหตุเช่นว่านั้นสิ้นสุดลง ในระหว่างที่ไม่สามารถมี
ค าสั่งตัง้ผู้บริหารแผนชั่วคราวได้ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้บริหารแผนชั่วคราว 

ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งตั้งผู้บริหารแผนชั่วคราวให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๒๐ วรรคสี่ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๙๐/๗๐  ถ้าผู้บริหารของลูกหนี้ ผู้บริหารแผน ผู้บริหารแผนชั่วคราวหรือเจ้า

พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แล้วแต่กรณี เห็นว่าการฟ้ืนฟูกิจการได้ด าเนินการเป็นผลส าเร็จตามแผนแล้วให้รายงาน
ขอให้ศาลมีค าสั่งยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการโดยไม่ชักช้า และให้ศาลนัดพิจารณาหากได้ความว่าการฟ้ืนฟูกิจการได้
ด าเนินการเป็นผลส าเร็จตามแผน ก็ให้ศาลมีค าสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการโดยไม่ชักช้า แต่ถ้าได้ความว่าการ
ฟ้ืนฟูกิจการยังไม่เป็นผลส าเร็จตามแผน ในกรณีที่ยังเหลือระยะเวลาด าเนินการตามแผน ก็ให้ศาลมีค าสั่งให้
ด าเนินการฟื้นฟูกิจการต่อไปภายในก าหนดระยะเวลาตามแผน ถ้าในระหว่างนั้นระยะเวลาด าเนินการตามแผน
สิ้นสุดลงแล้ว แต่เป็นที่เห็นได้แน่ชัดว่าแผนได้ด าเนินการมาใกล้จะส าเร็จแล้ว ศาลจะขยายระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผนต่อไปอีกตามควรแก่กรณีก็ได้ มิฉะนั้นให้ศาลด าเนินการต่อไปตามวรรคสอง 

เมื่อระยะเวลาด าเนินการตามแผนสิ้นสุดลง แต่การฟื้นฟูกิจการยังไม่เป็นผลส าเร็จตามแผน 
ให้ผู้บริหารแผน ผู้บริหารแผนชั่วคราว หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แล้วแต่กรณี รายงานให้ศาลทราบภายใน
สิบสี่วันนับแต่ระยะเวลาด าเนินการตามแผนสิ้นสุดลง ในกรณีเช่นนี้ให้ศาลนัดพิจารณาเป็นการด่วนและแจ้งวัน
เวลานัดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ส่งแจ้งความให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้
ทั้งหลายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน ในการพิจารณาให้ศาลพิจารณาพยานหลักฐานในส านวนและฟัง
ค าชี้แจงของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าหนี้ และค าคัดค้านของลูกหนี้ ถ้าศาลเห็นสมควรให้ลูกหนี้
ล้มละลายให้มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด แต่ถ้าศาลไม่เห็นสมควรให้ลูกหนี้ล้มละลายก็ให้มีค าสั่ง
ยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ 

นับแต่ระยะเวลาด าเนินการตามแผนสิ้นสุดลงจนกระทั่งศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้
เด็ดขาดหรือยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการตามวรรคสอง ให้ผู้บริหารแผน ผู้บริหารแผนชั่วคราว หรือเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ แล้วแต่กรณี คงมีอ านาจหน้าที่จัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ต่อไปเท่าท่ีจ าเป็น 

  
มาตรา ๙๐/๗๑  เมื่อศาลมีค าสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ แต่ผู้บริหารของลูกหนี้ยังไม่ได้เข้าไป

จัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ให้ผู้บริหารแผน ผู้บริหารแผนชั่วคราว หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
แล้วแต่กรณี มีอ านาจจัดการเพื่อรักษาประโยชน์ของลูกหนี้ตามสมควรแก่พฤติการณ์ จนกว่าผู้บริหารของ
ลูกหนี้จะเข้าจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ 



ถ้าต าแหน่งผู้บริหารของลูกหนี้ว่างอยู่ในวันที่ศาลมีค าสั่งยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการจนเป็นเหตุให้
ไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ หรือด าเนินการ
ตามกฎหมายเพ่ือให้มีการแต่งตั้งผู้บริหารของลูกหนี้โดยเร็วที่สุด 

ในกรณีที่ต้องมีการประชุมเพ่ือด าเนินการตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็น
ประธานในการประชุมดังกล่าว และให้ถือว่าเป็นการประชุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

  
ส่วนที่ ๑๐ 

การยกค าร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ การยกเลิกค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ 

และการยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ 

                   
  

มาตรา ๙๐/๗๒  ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งยกค าร้องขอ ให้ศาลประกาศค าสั่งดังกล่าวใน
หนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายอย่างน้อยหนึ่งฉบับ กับให้ศาลแจ้งค าสั่งดังกล่าวไปยังนายทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทหรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยด่วนเพ่ือนายทะเบียนจะได้จดแจ้งค าสั่งศาลไว้ในทะเบียน และ
ให้ศาลแจ้งไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กรมการประกันภัย หรือหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๙๐/๔ (๖) แล้วแต่กรณี เพื่อทราบด้วย 

  
มาตรา ๙๐/๗๓  ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการหรือมีค าสั่งยกเลิกการฟ้ืนฟู

กิจการ ให้ศาลแจ้งค าสั่งดังกล่าวแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้บริหารชั่วคราว ผู้ท าแผน ผู้บริหารแผน หรือ
ผู้บริหารแผนชั่วคราว แล้วแตก่รณี และผู้บริหารของลูกหนี้โดยไม่ชักช้า 

เมื่อได้ทราบค าสั่งของศาลตามวรรคหนึ่งแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้บริหารชั่วคราว 
ผู้ท าแผน ผู้บริหารแผน หรือผู้บริหารแผนชั่วคราว แล้วแต่กรณี ต้องส่งมอบทรัพย์สิน ดวงตรา สมุดบัญชี และ
เอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินและกิจการของลูกหนี้แก่ผู้บริหารของลูกหนี้โดยเร็วที่สุด 

ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โฆษณาค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการหรือค าสั่งยกเลิกการ
ฟ้ืนฟูกิจการ แล้วแต่กรณี ในราชกิจจานุเบกษาและหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายไม่น้อยกว่าสองฉบับ และ
แจ้งค าสั่งดังกล่าวไปยังนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยด่วนเพื่อนาย
ทะเบียนจะได้จดแจ้งค าสั่งศาลไว้ในทะเบียน และให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งไปยังธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมการประกันภัย หรือหน่วยงานของรัฐ
ตามมาตรา ๙๐/๔ (๖) แล้วแต่กรณี เพ่ือทราบด้วย 

  
มาตรา ๙๐/๗๔  ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ให้อ านาจหน้าที่ในการ

จัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้กลับเป็นของผู้บริหารของลูกหนี้ และให้ผู้ถือหุ้นของลูกหนี้กลับมีสิทธิ
ตามกฎหมายต่อไป 



  
มาตรา ๙๐/๗๕  ค าสั่งยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการมีผลให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ทั้งปวงซึ่งอาจ

ขอรับช าระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการได้ เว้นแต่หนี้ซึ่งเจ้าหนี้ที่อาจขอรับช าระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการจะได้ขอรับ
ช าระหนี้ไว้แล้ว และให้มีผลดังนี้ 

(๑) ผู้บริหารของลูกหนี้กลับมีอ านาจจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ต่อไป 

(๒) ผู้ถือหุ้นของลูกหนี้กลับมีสิทธิตามกฎหมายต่อไป 

(๓) ค่าตอบแทนของผู้บริหารชั่วคราว ผู้ท าแผน ผู้บรหิารแผน ผู้บริหารแผนชัว่คราวและหนี้
ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้บริหารชั่วคราว ผู้ท าแผน ผู้บริหารแผน หรือผู้บริหารแผนชั่วคราวก่อขึ้นเพ่ือ
ประโยชน์ในการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ ยกเว้นหนี้ละเมิด เป็นหนี้บุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้
โดยให้อยู่ในล าดับเดียวกับบุริมสิทธิล าดับที่ ๑ ตามมาตรา ๒๕๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

  
มาตรา ๙๐/๗๖  ค าสั่งศาลที่ให้ยกค าร้องขอ ยกเลิกค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและยกเลิกการฟ้ืนฟู

กิจการ ไม่กระทบถึงการใดที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้บริหารชั่วคราว ผู้ท าแผน ผู้บรหิารแผนหรือผู้บริหาร
แผนชั่วคราวได้กระท าไปแล้ว ก่อนศาลมีค าสั่งเช่นว่านั้น 

  
ส่วนที่ ๑๑ 

การขอรับช าระหนี้เมื่อศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด 

                   
  

มาตรา ๙๐/๗๗  ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดตามมาตรา ๙๐/๔๘ 
มาตรา ๙๐/๕๐ มาตรา ๙๐/๕๒ มาตรา ๙๐/๕๔ มาตรา ๙๐/๕๘ มาตรา ๙๐/๖๘ และมาตรา ๙๐/๗๐ ให้ถือ
ว่าวันที่ศาลมีค าสั่งรับค าร้องขอไว้เพ่ือพิจารณาเป็นวันที่มีการขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย และให้เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิ
ไดร้ับช าระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการ รวมทั้งเจ้าหนี้ในหนี้อ่ืนที่อาจขอรับช าระหนี้ได้จากมูลหนี้ที่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ศาล
ได้มีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ ยื่นค าขอรับช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในก าหนดเวลาตามมาตรา ๙๑ แล้ว
ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๐๔ ถึงมาตรา ๑๐๘ 

หนี้ค่าตอบแทนของผู้บริหารชั่วคราว ผู้ท าแผน ผู้บริหารแผน และผู้บริหารแผนชั่วคราว และ
หนี้ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้บริหารชั่วคราว ผู้ท าแผน ผู้บริหารแผน หรือผู้บริหารแผนชั่วคราวก่อขึ้นเพ่ือ
ประโยชน์ในการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ รวมถึงหนี้ซึ่งลูกหนี้ก่อขึ้นโดยชอบตามมาตรา ๙๐/๑๒ (๙) มิให้อยู่
ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๙๔ (๒) 

หนี้ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้ท าแผน ผู้บริหารแผน หรือผู้บริหารแผนชั่วคราวก่อขึ้นตาม
แผนเพื่อประโยชน์ในการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ให้จัดอยู่ในล าดับเดียวกับค่าใช้จ่ายของเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา ๑๓๐ (๒) 



หนี้จ านวนใดที่เจ้าหนี้ตามวรรคหนึ่งได้ช าระค่าธรรมเนียมค าขอรับช าระหนี้ในการฟ้ืนฟู
กิจการแล้ว เจ้าหนี้ไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมค าขอรับช าระหนี้ในคดีล้มละลายส าหรับหนี้จ านวนนั้นอีก 

ให้ที่ประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกแต่งตั้งเจ้าหนี้คนหนึ่งหรือหลายคนท าหน้าที่เป็นเจ้าหนี้ผู้เปน็
โจทก ์

  
มาตรา ๙๐/๗๘  ค าสั่งของศาลที่ให้พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดตามความในมาตรา ๙๐/

๔๘ มาตรา ๙๐/๕๐ มาตรา ๙๐/๕๒ มาตรา ๙๐/๕๔ มาตรา ๙๐/๕๘ มาตรา ๙๐/๖๘ และมาตรา ๙๐/๗๐ 
ไม่กระทบถึงการใดที่ได้กระท าโดยสุจริตและเป็นไปตามแผนแล้วก่อนศาลมีค าสั่งเช่นว่านั้น และมีผลให้หนี้ที่
เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับช าระในการฟื้นฟูกิจการกลับคืนสู่สถานะดังที่เป็นอยู่เดิม เว้นแต่สภาพหนี้ในขณะนั้นจะไม่
เปิดช่องให้กระท าได้ 

  
ส่วนที่ ๑๒ 

การอุทธรณ์[๕๖]
 

                   
  

มาตรา ๙๐/๗๙[๕๗]  (ยกเลิก) 
  

ส่วนที่ ๑๓ 

บทก าหนดโทษว่าด้วยกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 
                   

  
มาตรา ๙๐/๘๐  ผู้ใดยื่นค าร้องขอตามมาตรา ๙๐/๓ หรือแบบแสดงความประสงค์จะเข้า

ประชุมเพ่ือเลือกผู้ท าแผนตามมาตรา ๙๐/๒๒ หรือค าขอรับช าระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการตามมาตรา ๙๐/๒๖ 
หรือหนังสือขอให้ผู้ท าแผนออกหนังสือรับรองสิทธิของตนตามมาตรา ๙๐/๒๗ วรรคสาม อันเป็นเท็จใน
สาระส าคัญซึ่งอาจท าให้ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ผู้อื่น หรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท 
หรือจ าคุกไม่เกินสามปี หรือทั้งปรับทั้งจ า 

  
มาตรา ๙๐/๘๑  ผู้ใดให้ถ้อยค าหรือส่งสมุดบัญชี เอกสารหรือวัตถุพยานอันเป็นเท็จใน

สาระส าคัญเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้หรือการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
ผู้ท าแผน ผู้บริหารแผน หรือผู้บริหารแผนชั่วคราว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือจ าคุกไม่เกิน
สามปี หรือทั้งปรับทั้งจ า 
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มาตรา ๙๐/๘๒  ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งมาตรา ๙๐/๑๒ (๙) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สามแสนบาท หรือจ าคุกไม่เกินสามปี หรือทั้งปรับทั้งจ า 

  
มาตรา ๙๐/๘๓  ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ออกตามความในมาตรา 

๙๐/๒๐ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งมาตรา ๙๐/๑๙ มาตรา ๙๐/๒๑ วรรคสาม มาตรา ๙๐/๒๔ วรรค
สอง มาตรา ๙๐/๓๔ มาตรา ๙๐/๓๖ มาตรา ๙๐/๕๓ วรรคสอง มาตรา ๙๐/๕๙ วรรคสอง มาตรา ๙๐/๖๘ 
วรรคสี่ มาตรา ๙๐/๗๐ วรรคสอง หรือมาตรา ๙๐/๗๓ วรรคสอง โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจ า 

  
มาตรา ๙๐/๘๔  ผู้บริหารของลูกหนี้ผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่ชี้แจงข้อความอันเป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับกิจการหรือทรัพย์สินของลูกหนี้ต่อศาล เจ้า

พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้ท าแผน ผู้บริหารแผน หรือที่ประชุมเจ้าหนี้ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามิได้มีเจตนาฉ้อฉล 

(๒) มิได้แจ้งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายในก าหนดเวลาสิบห้าวัน เมื่อได้ทราบว่ามี
ผู้น าหนี้สินอันเป็นเท็จมากล่าวอ้างเพ่ือเลือกผู้ท าแผนหรือขอรับช าระหนี้ตามแผน 

(๓) มิได้แจ้งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายในก าหนดเวลาสิบห้าวัน เมื่อได้ทราบว่ามี
ผู้น าหนี้สินอันเป็นเท็จมาขอให้ช าระหนี้ตามมาตรา ๙๐/๒๗ วรรคสาม หรือมาตรา ๙๐/๖๒ 

(๔) ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดที่มีอยู่ รายชื่อและท่ีอยู่ของเจ้าหนี้
ทั้งหลายของลูกหนี้ตามมาตรา ๙๐/๖ วรรคสี่ หรือมาตรา ๙๐/๙ วรรคสอง หรือยื่นค าชี้แจงเกี่ยวกับกิจการ
และทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา ๙๐/๓๕ อันเป็นเท็จในสาระส าคัญซึ่งอาจท าให้เจ้าหนี้เสียหาย 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือจ าคุกไม่เกินสองปี หรือท้ังปรับทั้งจ า 

  
มาตรา ๙๐/๘๕  ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหนี้หรือ

ผู้อื่น โดยมุ่งหมายที่จะได้รับการสนับสนุนหรือการยอมรับของเจ้าหนี้ในการเลือกผู้ท าแผนหรือผู้บริหารแผน 
หรือการยอมรับแผนหรือการแก้ไขแผน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือจ าคุกไม่เกินสามปี หรือ
ทั้งปรับทั้งจ า 

  
มาตรา ๙๐/๘๖  ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเอง

หรือผู้อื่น เพ่ือที่จะให้ตนเองหรือเจ้าหนี้อื่นสนับสนุนหรือไม่คัดค้านในการเลือกผู้ท าแผนหรือผู้บริหารแผน หรือ
การยอมรับแผนหรือการแก้ไขแผน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือจ าคุกไม่เกินสามปี หรือทั้ง
ปรับทั้งจ า 

  
มาตรา ๙๐/๘๗  ผู้ใดล่วงรู้กิจการหรือข้อมูลใด ๆ ของลูกหนี้ที่ได้รับการฟื้นฟูเนื่องมาจากการ

ปฏิบัติตามอ านาจและหน้าที่ที่ก าหนดในหมวด ๓/๑ นี้ อันเป็นกิจการหรือข้อมูลที่ตามปกติวิสัยของลูกหนี้ที่



ได้รับการฟ้ืนฟูจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ถ้าผู้นั้นน าไปเปิดเผยด้วยประการใด ๆ นอกจากตามหน้าที่หรือเพ่ือ
ประโยชน์ในการฟ้ืนฟูกิจการตามหมวด ๓/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือจ าคุกไม่เกินสามปี 
หรือทั้งปรับทั้งจ า 

  
มาตรา ๙๐/๘๘  ผู้ใดเป็นผู้บริหารชั่วคราว ผู้ท าแผน ผู้บริหารแผน ผู้บริหารแผนชั่วคราว 

ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต หรือกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งหมวด ๓/
๑ โดยมุ่งหมายให้เกิดความเสียหายแก่ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือจ าคุกไม่
เกินห้าปี หรือท้ังปรับทั้งจ า 

  
มาตรา ๙๐/๘๙  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามความในหมวด ๓/๑ เป็นนิติบุคคล ถ้าการ

กระท าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือไม่สั่งการ หรือกระท าการหรือไม่กระท าการอันเป็น
หน้าที่ที่ต้องกระท าของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้น
ต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

  
มาตรา ๙๐/๙๐  ให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เป็นผู้เสียหายในความผิดตามความในหมวด ๓/๑ ด้วย 

  
หมวด ๓/๒ 

กระบวนพิจารณาเก่ียวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 
ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม[๕๘]

 

                   
  

ส่วนที่ ๑ 

บทนิยาม 

                   
  

มาตรา ๙๐/๙๑[๕๙]  ในหมวดนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 

“เจ้าหนี้” หมายความว่า เจ้าหนี้มีประกันหรือเจ้าหนี้ไม่มีประกัน 

“ลูกหนี้” หมายความว่า ลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จด
ทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด หรือนิติบุคคลอ่ืนตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม หรือที่จดทะเบียนกับหน่วยงานอื่นของรัฐ 

“ค าร้องขอ” หมายความว่า ค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน 
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“ผู้ร้องขอ” หมายความว่า ผู้ยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน 

“แผน” หมายความว่า แผนฟื้นฟูกิจการ 

“ผู้ถือหุ้นของลูกหนี้” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นของห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ห้าง
หุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด หรือนิติบุคคลอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งเป็น
ลูกหนี้ และหมายความรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในคณะบุคคลผู้เป็นลูกหนี้ด้วย 

“ผู้บริหารแผน” หมายความว่า ผู้จัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามแผน 

“ผู้บริหารของลูกหนี้” หมายความว่า หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจ
ด าเนินกิจการของลูกหนี้อยู่ในวันที่ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน 

  
ส่วนที่ ๒ 

การขอให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน 

                   
  

มาตรา ๙๐/๙๒[๖๐]  เมื่อลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะช าระหนี้ได้ และเป็นหนี้ที่เกิดข้ึนจากการ
ด าเนินกิจการซึ่งเป็นหนี้เจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกัน โดยลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องมีจ านวนหนี้
แน่นอนไม่น้อยกว่าสองล้านบาท ลูกหนี้ที่เป็นคณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือนิติบุคคลอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ต้องมีจ านวนหนี้แน่นอนไม่น้อย
กว่าสามล้านบาท และลูกหนี้ที่เป็นบริษัทจ ากัดต้องมีจ านวนหนี้แน่นอนไม่น้อยกว่าสามล้านบาทแต่ไม่ถึงสิบ
ล้านบาท ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงก าหนดช าระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม ถ้ามีเหตุอันสมควรและมีช่องทางที่จะ
ฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ บุคคลตามมาตรา ๙๐/๙๓ อาจยื่นค าร้องขอต่อศาลให้มีการฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบ
ด้วยแผนได้ 

ถ้ามีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้เกิดขึ้น ให้สันนิษฐานว่าลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะท่ีจะช าระหนี้
ได้ 

(๑) ลูกหนี้มีทรัพย์สินไม่พอกับหนี้สิน 

(๒) ลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ภายในก าหนด และเม่ือได้รับหนังสือทวงถามจากเจ้าหนี้ให้ช าระหนี้
แล้วยังไม่ช าระหนี้ภายในเวลาสามสิบวัน 

(๓) ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินที่จะพึงบังคับคดีได้ตามค าพิพากษา หรือเจ้าหนี้ร้องขอบังคับคดีแก่
ลูกหนี้แล้วไม่มีทรัพย์สินพอช าระหนี้ 

(๔) ลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้เจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง และมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าลูกหนี้ผิดนัด
หรืออาจจะผิดนัดช าระหนี้เจ้าหนี้รายอื่น ๆ 

(๕) ลูกหนี้มีกระแสเงินสดไม่พอช าระหนี้ 
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มาตรา ๙๐/๙๓[๖๑]  บุคคลซึ่งมีสิทธิยื่นค าร้องขอต่อศาลให้มีการฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบ
ด้วยแผนได้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้ 

(๑) เจ้าหนี้ในหนี้ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินกิจการซึ่งอาจเป็นคนเดียวหรือหลายคนรวมกัน และ
มีจ านวนหนี้แน่นอนตามมาตรา ๙๐/๙๒ วรรคหนึ่ง 

(๒) ลูกหนี้ซึ่งมีลักษณะตามมาตรา ๙๐/๙๒ วรรคหนึ่ง 
  
มาตรา ๙๐/๙๔[๖๒]  บุคคลตามมาตรา ๙๐/๙๓ จะยื่นค าร้องขอให้มีการฟ้ืนฟูกิจการและ

เห็นชอบด้วยแผนของลูกหนี้ไม่ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ศาลได้มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด 

(๒) ศาลหรือนายทะเบียนได้มีค าสั่งให้เลิกหรือเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้ หรือมี
การจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลนั้น หรือนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้ต้องเลิกกันด้วยเหตุอ่ืน  ทั้งนี้ ไม่ว่าการช าระบัญชี
ของนิติบุคคลดังกล่าวจะเสร็จแล้วหรือไม่ 

(๓) ศาลได้เคยมีค าสั่งยกค าร้องขอ ยกเลิกค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน หรือ
ยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ ตามความในหมวดนี้ ภายในระยะเวลาหกเดือนก่อนยื่นค าร้องขอ 

  
มาตรา ๙๐/๙๕[๖๓]  ค าร้องขอของบุคคลตามมาตรา ๙๐/๙๓ เพ่ือให้ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟู

กิจการและเห็นชอบด้วยแผน จะต้องแสดงโดยชัดแจ้งถึง 

(๑) การที่ลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะท่ีจะช าระหนี้ได้ 
(๒) รายชื่อและที่อยู่ของเจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนที่ลูกหนี้เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากการด าเนิน

กิจการ และมีจ านวนหนี้แน่นอนตามมาตรา ๙๐/๙๒ วรรคหนึ่ง รวมทั้งรายชื่อและที่อยู่ของเจ้าหนี้ทั้งหลาย 

(๓) เหตุอันสมควรและช่องทางที่จะฟ้ืนฟูกิจการ 

ผู้ร้องขอจะต้องแนบแผน พร้อมหลักฐานแสดงว่าเจ้าหนี้ได้ให้ความเห็นชอบในแผนไม่น้อย
กว่าสองในสามของจ านวนหนี้ทั้งหมด 

  
มาตรา ๙๐/๙๖[๖๔]  ในแผนให้มีรายการต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย 

(๑) เหตุผลที่ท าให้มีการฟ้ืนฟูกิจการ 

(๒) รายละเอียดแห่งสินทรัพย์ หนี้สิน และภาระผูกพันต่าง ๆ ของลูกหนี้ในขณะที่ยื่นค าร้อง
ขอ 

(๓) หลักการและวิธีการฟ้ืนฟูกิจการ 

(ก) ขั้นตอนของการฟ้ืนฟูกิจการ 

(ข) การช าระหนี้ การยืดก าหนดเวลาช าระหนี้ การลดจ านวนหนี้ลง และการจัดกลุ่ม
เจ้าหนี้โดยสิทธิของเจ้าหนี้ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันต้องได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกัน เว้นแต่เจ้าหนี้ผู้ได้รับการ
ปฏิบัติที่เสียเปรียบในกลุ่มนั้นจะให้ความยินยอมเป็นหนังสือ 
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(ค) การลดทุนและเพ่ิมทุน 

(ง) การก่อหนี้และระดมเงินทุน รวมตลอดถึงแหล่งของเงินทุนและเง่ือนไขแห่งหนี้สิน
และเงินทุนดังกล่าว 

(จ) การจัดการและการหาประโยชน์จากทรัพย์สินของลูกหนี้ 
(ฉ) เงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลและประโยชน์อื่นใด 

(๔) การไถ่ถอนหลักประกัน ในกรณีท่ีมีเจ้าหนี้มีประกัน และความรับผิดของผู้ค้ าประกัน 

(๕) แนวทางแก้ปัญหาในกรณีขาดสภาพคล่องชั่วคราวระหว่างการปฏิบัติตามแผน 

(๖) วิธีปฏิบัติในกรณีท่ีมีการโอนสิทธิเรียกร้องหรือโอนหนี้ 
(๗) ชื่อ คุณสมบัติ หนังสือยินยอมของผู้บริหารแผน และค่าตอบแทน 

(๘) การแต่งตั้งและการพ้นต าแหน่งของผู้บริหารแผน 

(๙) ระยะเวลาด าเนินการตามแผนซึ่งไม่เกินสามปี 
(๑๐) การไม่ยอมรับทรัพย์สินของลูกหนี้หรือสิทธิตามสัญญา ในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกหนี้

หรือสิทธิตามสัญญามีภาระเกินควรกว่าประโยชน์ที่จะพึงได้ 
  
มาตรา ๙๐/๙๗[๖๕]  ในการร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ ผู้ร้องขอต้องช าระค่าขึ้นศาลหนึ่งพันบาท และ

ต้องวางเงินประกันค่าใช้จ่ายที่ผู้ร้องขอต้องรับผิดชอบในการขอฟื้นฟูกิจการไว้ต่อศาลเป็นจ านวนหนึ่งหมื่นบาท
ในขณะยื่นค าร้องขอ หรือตามจ านวนที่ศาลจะเห็นสมควรก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้ร้องขอไม่ยอมวางเงินประกันตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ร้องขอทิ้งค าร้องขอ ให้ศาล
จ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ 

  
มาตรา ๙๐/๙๘[๖๖]  ผู้ร้องขอจะถอนค าร้องขอไม่ได้ เว้นแต่ศาลจะอนุญาต แต่ถ้าศาลได้มี

ค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนแล้ว ศาลจะอนุญาตให้ถอนค าร้องขอไม่ได้ 
ในกรณีที่ผู้ร้องขอทิ้งค าร้องขอ หรือขาดนัดพิจารณา หรือศาลอนุญาตให้ถอนค าร้องขอ 

ก่อนที่ศาลจะสั่งจ าหน่ายคดี ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายหนึ่งฉบับ เพ่ือให้เจ้าหนี้ทั้งหลายและ
ลูกหนี้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

  
ส่วนที่ ๓ 

การพิจารณาค าร้องขอให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน 

                   
  

มาตรา ๙๐/๙๙[๖๗]  เมื่อศาลสั่งรับค าร้องขอแล้ว ให้ด าเนินการไต่สวนเป็นการด่วน และให้
ศาลประกาศค าสั่งรับค าร้องขอและวันเวลานัดไต่สวนในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายหนึ่งฉบับล่วงหน้าก่อน
วันนัดไต่สวนไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน กับให้ส่งส าเนาค าร้องขอและแจ้งวันเวลานัดไต่สวนแก่ลูกหนี้ เจ้าหนี้
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ทั้งหลาย และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่
เกี่ยวข้องเพ่ือนายทะเบียนจะได้จดแจ้งค าสั่งศาลไว้ในทะเบียนด้วย  ทั้งนี้ ให้ส่งก่อนวันนัดไต่สวนไม่น้อยกว่า
เจ็ดวัน 

ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้อาจยื่นค าคัดค้านก่อนวันนัดไต่สวนนัดแรกไม่น้อยกว่าสามวัน 

  
มาตรา ๙๐/๑๐๐[๖๘]  ในการไต่สวนค าร้องขอ ศาลต้องไต่สวนเอาความจริงตามที่บัญญัติไว้

ในมาตรา ๙๐/๙๒ และมาตรา ๙๐/๙๕ และแผนเข้าหลักเกณฑ์ตามที่ศาลสามารถให้ความเห็นชอบได้ตาม
มาตรา ๙๐/๑๐๑ ถ้าได้ความจริงและมีเหตุอันสมควรที่จะฟ้ืนฟูกิจการและแผนเข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งผู้
ร้องขอยื่นค าร้องขอโดยสุจริต ให้ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน มิฉะนั้นให้มีค าสั่งยกค าร้อง
ขอ 

ในกรณีที่ไม่มีผู้คัดค้านค าร้องขอ ถ้าศาลเห็นสมควรจะงดการไต่สวนและมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟู
กิจการและเห็นชอบด้วยแผนก็ได้ 

  
มาตรา ๙๐/๑๐๑[๖๙]  การให้ความเห็นชอบด้วยแผนของศาล ต้องมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) แผนมีรายการครบถ้วนตามมาตรา ๙๐/๙๖ 

(๒) แผนได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้จ านวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนหนี้ทั้งหมด 

(๓) ข้อเสนอในการช าระหนี้ตามแผนนั้นเป็นไปตามล าดับที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าด้วยการแบ่ง
ทรัพย์สินในคดีล้มละลาย เว้นแต่เจ้าหนี้ผู้เสียเปรียบจะให้ความยินยอมเป็นหนังสือกับข้อเสนอช าระหนี้ใน
ล าดับซึ่งแตกต่างออกไป 

(๔) เมื่อการด าเนินการตามแผนส าเร็จจะท าให้เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้ไม่น้อยกว่ากรณีท่ีศาลมี
ค าพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย และ 

(๕) เจ้าหนี้ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันต้องได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกัน เว้นแต่เจ้าหนี้ผู้ได้รับการ
ปฏิบัติที่เสียเปรียบในกลุ่มนั้นจะให้ความยินยอมเป็นหนังสือ 

ในกรณีที่แผนมีรายการไม่ครบถ้วนตามมาตรา ๙๐/๙๖ ให้ศาลสอบถามผู้ร้องขอ ถ้าศาลเห็น
ว่ารายการในแผนที่ขาดไปนั้นไม่ใช่สาระส าคัญในการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ ให้ถือว่าแผนมีรายการครบถ้วน
ตามมาตรา ๙๐/๙๖ 

  
มาตรา ๙๐/๑๐๒[๗๐]  ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งยกค าร้องขอ ให้ศาลประกาศค าสั่งดังกล่าวใน

หนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายหนึ่งฉบับ กับให้ศาลแจ้งค าสั่งดังกล่าวไปยังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และนาย
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยด่วน เพ่ือนายทะเบียนจะได้จดแจ้งค าสั่งศาล
ไว้ในทะเบียนด้วย 
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มาตรา ๙๐/๑๐๓[๗๑]  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๑ มาใช้บังคับกับการไต่สวนค าร้องขอ
ของศาลโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๙๐/๑๐๔[๗๒]  นับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งรับค าร้องขอไว้เพ่ือพิจารณาจนถึงวันครบ

ก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน หรือวันที่ด าเนินการเป็นผลส าเร็จตามแผน หรอืวันที่ศาลมีค าสั่งยกค า
ร้องขอหรือจ าหน่ายคดี หรือยกเลิกค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน หรือยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการตาม
ความในหมวดนี้ 

(๑) ห้ามมิให้ฟ้องหรือร้องขอให้ศาลพิพากษาหรือสั่งให้เลิกนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้ ถ้ามีการ
ฟ้องหรือร้องขอคดีดังกล่าวไว้ก่อนแล้ว ให้ศาลงดการพิจารณาคดีนั้นไว้ 

(๒) ห้ามมิให้นายทะเบียนมีค าสั่งให้เลิกหรือจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้ และห้ามมิ
ให้นิติบุคคลนั้นเลิกกันโดยประการอ่ืน 

(๓) ห้ามมิให้ฟ้องลูกหนี้เป็นคดีแพ่งเก่ียวกับทรัพย์สินของลูกหนี้หรือเสนอข้อพิพาทที่ลูกหนี้
อาจต้องรับผิดหรือได้รับความเสียหายให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาด ถ้ามูลแห่งหนี้นั้นเกิดข้ึนก่อนวันที่ศาลมีค าสั่ง
ให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน และห้ามมิให้ฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลาย ในกรณีที่มีการฟ้องคดีหรือ
เสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดไว้ก่อนแล้ว ให้งดการพิจารณาไว้ เว้นแต่ศาลที่รับค าร้องขอจะมีค าสั่ง
เป็นอย่างอ่ืน 

(๔) ห้ามมิให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ ถ้ามูลแห่งหนี้ตามค า
พิพากษานั้นเกิดข้ึนก่อนวันที่ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน ในกรณีที่ได้ด าเนินการบังคับคดี
ไว้ก่อนแล้วให้ศาลงดการบังคับคดีนั้นไว้ เว้นแต่ศาลที่รับค าร้องขอจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน หรือการบังคับคดีได้
ส าเร็จบริบูรณ์แล้วก่อนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะทราบว่าได้มีการยื่นค าร้องขอ หรือการบังคับคดีตามค า
พิพากษาให้ลูกหนี้ส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งเสร็จก่อนวันดังกล่าวนั้น 

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้เป็นของเสียง่าย หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อ
ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนแห่งค่าของทรัพย์สินนั้น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายได้โดยวิธีขาย
ทอดตลาดหรือวิธีอ่ืนที่สมควร แล้วให้กักเงินไว้ ถ้าศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน ก็ให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีมอบเงินนั้นแก่ผู้บริหารแผนน าไปใช้จ่ายได้ ถ้าศาลมีค าสั่งยกค าร้องขอ หรือจ าหน่ายคดี หรือ
ยกเลิกค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน หรือยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ ก็ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา 

(๕) ห้ามมิให้เจ้าหนี้มีประกันบังคับช าระหนี้เอาแก่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากศาลที่รับค าร้องขอ 

(๖) ห้ามมิให้เจ้าหนี้ซึ่งบังคับช าระหนี้ได้เองตามกฎหมายยึดทรัพย์สินหรือขายทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ 

(๗) ห้ามมิให้เจ้าของทรัพย์สินที่เป็นสาระส าคัญในการด าเนินกิจการของลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
ซื้อ สัญญาซื้อขาย หรือสัญญาอ่ืนที่มีเงื่อนไขหรือเง่ือนเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์ หรือสัญญาเช่าที่ยังไม่สิ้น
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ก าหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวที่อยู่ในความครอบครองของลูกหนี้หรือ
ของบุคคลอื่นที่อาศัยสิทธิของลูกหนี้ รวมตลอดจนฟ้องร้องบังคับคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้ซึ่งเกิดข้ึนจาก
สัญญาดังกล่าว ถ้ามีการฟ้องคดีดังกล่าวไว้ก่อนแล้ว ให้ศาลงดการพิจารณาคดีนั้นไว้ เว้นแต่ศาลที่รับค าร้องขอ
จะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน หรือหลังจากวันที่ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน ลูกหนี้หรือผู้บริหาร
แผน แล้วแต่กรณี ผิดนัดไม่ช าระค่าเช่าซื้อ ราคา ค่าตอบแทนการใช้ทรัพย์ หรือค่าเช่าตามสัญญา สองคราว
ติดต่อกัน หรือกระท าผิดสัญญาในข้อที่เป็นสาระส าคัญ 

(๘) ห้ามมิให้ลูกหนี้จ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า ช าระหนี้ ก่อหนี้ หรือกระท าการใด ๆ ที่
ก่อให้เกิดภาระในทรัพย์สิน นอกจากเป็นการกระท าที่จ าเป็นเพื่อให้การด าเนินการค้าตามปกติของลูกหนี้
สามารถด าเนินต่อไปได้ เว้นแต่ศาลที่รับค าร้องขอจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

(๙) ค าสั่งตามวิธีการชั่วคราวของศาลที่ให้ยึด อายัด ห้ามจ าหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินของ
ลูกหนี้หรือให้พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ชั่วคราว ซึ่งมีอยู่ก่อนวันที่ศาลมีค าสั่งรับค าร้องขอไว้เพ่ือพิจารณานั้น ให้
ศาลที่รับค าร้องขอมีอ านาจสั่งให้ระงับผลบังคับไว้ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่
เห็นสมควรก็ได้ แต่ถ้าต่อมาศาลนั้นมีค าสั่งยกค าร้องขอ หรือจ าหน่ายคดี หรือยกเลิกค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและ
เห็นชอบด้วยแผน หรือยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ ก็ให้มีค าสั่งเก่ียวกับวิธีการชั่วคราวหรือค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของ
ลูกหนี้ชั่วคราวดังกล่าวตามท่ีเห็นสมควรต่อไป 

(๑๐) ห้ามมิให้ผู้ประกอบการสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ งดให้บริการแก่
ลูกหนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลที่รับค าร้องขอ หรือหลังจากวันที่ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและ
เห็นชอบด้วยแผน ลูกหนี้หรือผู้บริหารแผน แล้วแต่กรณี ไม่ช าระค่าบริการที่เกิดข้ึนหลังจากวันที่ศาลมีค าสั่งให้
ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนสองคราวติดต่อกัน แต่ไม่ห้ามผู้ประกอบการสาธารณูปโภคท่ีจะมีค าร้องให้
ศาลที่รับค าร้องขอมีค าสั่งเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องตามท่ีศาลเห็นสมควร 

ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล หรือค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ
ในอนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดของวรรคหนึ่งไม่มีผลผูกพันลูกหนี้ 

การออกค าสั่งของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท นายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มี
อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับนิติบุคคลซึ่งเป็นลูกหนี้ การท านิติกรรมหรือการช าระหนี้ใด ๆ ที่ขัดหรือแย้งกับ
บทบัญญัติในอนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดของวรรคหนึ่ง การนั้นเป็นโมฆะ 

  
มาตรา ๙๐/๑๐๕[๗๓]  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๓ มาตรา ๙๐/๑๔ และมาตรา ๙๐/๑๕ 

มาใช้บังคับกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อจ ากัดสิทธิของเจ้าหนี้ การด าเนินการที่ถือเป็นการให้ความ
คุ้มครองแก่เจ้าหนี้มีประกัน อายุความและระยะเวลาเกี่ยวกับการด าเนินกระบวนพิจารณาและการบังคับคดี 
และระยะเวลาเกี่ยวกับการเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการโดยอนุโลม 

  
ส่วนที่ ๔ 

การด าเนินการภายหลังศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน 
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มาตรา ๙๐/๑๐๖[๗๔]  เมื่อศาลได้มีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน ให้ศาล
ประกาศค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายหนึ่งฉบับ และแจ้งค าสั่ง
ดังกล่าวไปยังนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยด่วน เพ่ือนายทะเบียนจะได้
จดแจ้งค าสั่งศาลไว้ในทะเบียนด้วย กับให้แจ้งค าสั่งดังกล่าวแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพ่ือน าค าสั่งดังกล่าวไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา ๙๐/๑๐๗[๗๕]  แผนซึ่งศาลมีค าสั่งเห็นชอบแล้ว ผูกมัดเจ้าหนี้ที่ได้เข้าร่วมประชุมใน

การลงมติเห็นชอบด้วยแผนหรือได้รับแจ้งให้เข้าร่วมประชุมในการลงมติดังกล่าว 

มิให้น ามาตรา ๑๐๕๕ (๑) (๒) และ (๔) มาตรา ๑๐๕๖ มาตรา ๑๐๕๗ (๑) และ (๒) มาตรา 
๑๑๑๗ มาตรา ๑๑๑๙ มาตรา ๑๑๔๕ มาตรา ๑๒๒๐ ถึงมาตรา ๑๒๒๘ และมาตรา ๑๒๓๘ ถึงมาตรา ๑๒๔๓ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับแก่แผนตามมาตรานี้ 

ค าสั่งของศาลที่ให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนไม่มีผลเปลี่ยนแปลงความรับผิดของ
บุคคลซึ่งเป็นหุ้นส่วนกับลูกหนี้หรือผู้รับผิดร่วมกับลูกหนี้ หรือผู้ค้ าประกันหรืออยู่ในลักษณะอย่างผู้ค้ าประกัน
ของลูกหนี้ ในหนี้ที่มีอยู่ก่อนวันที่ศาลมีค าสั่งดังกล่าว และไม่มีผลให้บุคคลเช่นว่านั้นต้องรับผิดในหนี้ที่ก่อขึ้น
ตามแผนตั้งแต่วันดังกล่าว เว้นแต่บุคคลเช่นว่านั้นจะยินยอมเป็นหนังสือด้วย 

  
มาตรา ๙๐/๑๐๘[๗๖]  ในระหว่างการด าเนินการตามแผน หากมีเจ้าหนี้ยื่นค าร้องต่อศาล

เกี่ยวกับมูลหนี้ที่ได้เกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนว่าลูกหนี้ไม่แสดง
รายละเอียดแห่งหนี้สินของตน หรือแสดงจ านวนหนี้ที่ค้างช าระของเจ้าหนี้ทั้งหลายไม่ถูกต้อง ให้ศาลนัด
พิจารณาเป็นการด่วน กับให้ส่งส าเนาค าร้องแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าหนี้ทั้งหลาย ผู้บริหารแผน และ
ลูกหนี้ 

หากศาลไต่สวนแล้วได้ความจริงตามที่เจ้าหนี้ร้องขอตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลสอบถามผู้บริหาร
แผนและลูกหนี้ถึงเหตุดังกล่าว ถ้าศาลเห็นว่าหนี้ที่มิได้แสดงหรือที่ได้แสดงไว้ในรายละเอียดแห่งหนี้สินนั้นเป็น
ข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลงเล็กน้อย ก็ให้ศาลมีค าสั่งให้ผู้บริหารแผนหรือลูกหนี้แก้ไขแผนส าหรับหนี้ที่ขาด
หายไปหรือแก้ไขข้อผิดพลาดเช่นว่านั้นให้ถูกต้อง และให้ถือว่าแผนยังมีผลผูกพันเจ้าหนี้ทั้งหลายต่อไป ถ้าศาล
เห็นว่าหนี้ที่มิได้แสดงหรือที่ได้แสดงไว้ในรายละเอียดแห่งหนี้สินนั้นเป็นข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลงใน
สาระส าคัญ ก็ให้ศาลมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน 

  
มาตรา ๙๐/๑๐๙[๗๗]  ในกรณีท่ีศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน ให้อ านาจ

หน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ และบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ เว้น
แต่สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล ตกแก่ผู้บริหารแผน 
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มาตรา ๙๐/๑๑๐[๗๘]  ผูบ้ริหารแผนอาจร้องขอให้ศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ท าข้อบังคับของ

ลูกหนี้ขึ้นใหม่หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับหรือข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิของลูกหนี้ตามแนวทางที่
ก าหนดในแผน 

เมื่อศาลมีค าสั่งอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๐๖ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

  
มาตรา ๙๐/๑๑๑[๗๙]  ผู้บริหารแผนพ้นจากต าแหน่งในกรณี ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตาย 

(๒) นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้บริหารแผนเลิกกัน 

(๓) ศาลอนุญาตให้ลาออก 

(๔) ถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

(๕) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 

(๖) พ้นจากต าแหน่งตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในแผน 

(๗) เมื่อระยะเวลาด าเนินการตามแผนสิ้นสุดลง หรือเมื่อได้ด าเนินการเป็นผลส าเร็จตามแผน 

(๘) ศาลมีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๙๐/๑๑๓ 

  
มาตรา ๙๐/๑๑๒[๘๐]  ให้ผู้บริหารแผนจัดท ารายงานการปฏิบัติงานตามแผนเสนอต่อเจ้า

พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทุกรอบสามเดือนตามรูปแบบที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก าหนด 

  
มาตรา ๙๐/๑๑๓[๘๑]  ในกรณีท่ีผู้บริหารแผนไม่ด าเนินการตามแผน หรือปฏิบัติหน้าที่โดย

ทุจริตหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือมีเหตุอ่ืนที่ไม่สมควรเป็นผู้บริหารแผนต่อไป เมื่อ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานต่อศาล หรือเจ้าหนี้ ผู้บริหารของลูกหนี้ หรือลูกหนี้มีค าร้องต่อศาล ศาลจะมี
ค าสั่งให้ผู้บริหารแผนพ้นจากต าแหน่งหรือมีค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

  
มาตรา ๙๐/๑๑๔[๘๒]  เมือ่ผู้บริหารแผนพ้นจากต าแหน่งและยังมีกิจการตามแผนที่จะต้อง

ด าเนินต่อไป หากเจ้าหนี้หรือลูกหนี้เสนอชื่อผู้บริหารแผนคนใหม่ต่อศาล และไม่มีผู้คัดค้าน ก็ให้ศาลมีค าสั่งตั้งผู้
นั้นเป็นผู้บริหารแผน 

กรณีท่ีมีการคัดค้านชื่อผู้บริหารแผน ให้ศาลมีค าสั่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุม
เจ้าหนี้โดยเร็วที่สุดเพื่อลงมติเลือกผู้บริหารแผนคนใหม่ โดยมติของที่ประชุมเจ้าหนี้ต้องไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนหนี้ทั้งหมดของเจ้าหนี้ซึ่งได้เข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าประชุมแทนในที่ประชุม
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เจ้าหนี้ และได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น และให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เสนอชื่อผู้นั้นต่อศาลเพ่ือให้ศาลมี
ค าสั่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้บริหารแผน 

เมื่อได้มีการประชุมเจ้าหนี้ตามวรรคสองแล้ว แต่ที่ประชุมเจ้าหนี้ไม่อาจลงมติเลือกผู้บริหาร
แผนคนใหม่ได้ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานต่อศาล  ในกรณีเช่นนี้ ให้ศาลนัดพิจารณารายงานของเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นการด่วน และต้องให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีเวลาส่งแจ้งความให้ลูกหนี้และ
เจ้าหนี้ทั้งหลายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน เมื่อศาลได้พิจารณาพยานหลักฐานในส านวนและฟังค าชี้แจง
ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าหนี้ และลูกหนี้แล้ว ศาลจะมีค าสั่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้บริหารแผน 
หรือมีค าสั่งให้ยกเลิกค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน หรือมีค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควร
ก็ได้ 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๐๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๙๐/๑๑๕[๘๓]  ในกรณีที่มีเหตุท าให้ผู้บริหารแผนท าหน้าที่ไม่ได้เป็นการชั่วคราวหรือ

ในระหว่างที่ผู้บริหารแผนพ้นจากต าแหน่ง และศาลยังมิได้มีค าสั่งตั้งผู้บริหารแผนคนใหม่ ให้ศาลมีค าสั่งตั้ง
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้บริหารแผนชั่วคราวจนกว่าเหตุเช่นว่านั้นสิ้นสุดลง หรือจนกว่าศาลจะได้
มีค าสั่งตั้งผู้บริหารแผนคนใหม่  ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารแผนชั่วคราวมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้บริหารแผน 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๐๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
ส่วนที่ ๕ 

การยกเลิกค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน และการยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ 

                   
  

มาตรา ๙๐/๑๑๖[๘๔]  ถ้าลูกหนี้ ผู้บริหารของลูกหนี้ ผู้บริหารแผน หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ แล้วแต่กรณี เห็นว่าการฟ้ืนฟูกิจการได้ด าเนินการเป็นผลส าเร็จตามแผนแล้ว ให้รายงานขอให้ศาลมี
ค าสั่งยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการโดยไม่ชักช้า และให้ศาลนัดพิจารณา หากได้ความว่าการฟ้ืนฟูกิจการได้ด าเนินการ
เป็นผลส าเร็จตามแผน ก็ให้ศาลมีค าสั่งยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการโดยไม่ชักช้า แต่ถ้าได้ความว่าการฟ้ืนฟูกิจการยัง
ไม่เป็นผลส าเร็จตามแผน ในกรณีท่ียังเหลือระยะเวลาด าเนินการตามแผน ก็ให้ศาลมีค าสั่งให้ด าเนินการฟ้ืนฟู
กิจการต่อไปภายในก าหนดระยะเวลาตามแผน ถ้าในระหว่างนั้นระยะเวลาด าเนินการตามแผนสิ้นสุดลงแล้ว 
แต่เป็นที่เห็นได้แน่ชัดว่าแผนได้ด าเนินการมาใกล้จะส าเร็จแล้ว ศาลจะขยายระยะเวลาด าเนินการตามแผน
ต่อไปอีกตามควรแก่กรณีก็ได้ มิฉะนั้นให้ศาลด าเนินการต่อไปตามวรรคสอง 

เมื่อระยะเวลาด าเนินการตามแผนสิ้นสุดลง แต่การฟื้นฟูกิจการยังไม่เป็นผลส าเร็จตามแผน 
ให้ผู้บริหารแผนหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แล้วแต่กรณี รายงานให้ศาลทราบภายในสิบสี่วันนับแต่
ระยะเวลาด าเนินการตามแผนสิ้นสุด ถ้าศาลเห็นสมควรก็ให้มีค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบ
ด้วยแผนหรือมีค าสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ 
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นับแต่ระยะเวลาด าเนินการตามแผนสิ้นสุดลงจนกระทั่งศาลมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้ฟ้ืนฟู
กิจการและเห็นชอบด้วยแผนหรือมีค าสั่งยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ ให้ผู้บริหารแผนคงมีอ านาจหน้าที่จัดการ
กิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ต่อไปเท่าท่ีจ าเป็น 

  
มาตรา ๙๐/๑๑๗[๘๕]  ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน

หรือมีค าสั่งยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ ให้ศาลแจ้งค าสั่งดังกล่าวแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้บริหารแผน ลูกหนี้
และผู้บริหารของลูกหนี้ โดยไม่ชักช้า 

เมื่อได้ทราบค าสั่งของศาลตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้บริหารแผนต้องส่งมอบทรัพย์สิน ดวงตรา 
สมุดบัญชี และเอกสารที่เกี่ยวกับทรัพย์สินและกิจการของลูกหนี้แก่ลูกหนี้หรือผู้บริหารของลูกหนี้โดยเร็วที่สุด 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๐๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๙๐/๑๑๘[๘๖]  ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน 

ให้อ านาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้กลับเป็นของลูกหนี้หรือผู้บริหารของลูกหนี้ และ
ให้ผู้ถือหุ้นของลูกหนี้กลับมีสิทธิตามกฎหมายต่อไป 

  
มาตรา ๙๐/๑๑๙[๘๗]  ค าสั่งยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการไม่มีผลเปลี่ยนแปลงความผูกพันในหนี้

ของลูกหนี้กับเจ้าหนี้ตามแผน และให้มีผลดังนี้ 
(๑) ลูกหนี้หรือผู้บริหารของลูกหนี้กลับมีอ านาจจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ต่อไป 

(๒) ผู้ถือหุ้นของลูกหนี้กลับมีสิทธิตามกฎหมายต่อไป 

(๓) ค่าตอบแทนของผู้บริหารแผน และหนี้ซึ่งผู้บริหารแผนก่อขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการฟื้นฟู
กิจการของลูกหนี้ ยกเว้นหนี้ละเมิด เป็นหนี้บุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้ โดยให้อยู่ในล าดับ
เดียวกับบรุิมสิทธิล าดับที่ ๑ ตามมาตรา ๒๕๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

  
มาตรา ๙๐/๑๒๐[๘๘]  เมื่อศาลมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนหรือมี

ค าสั่งยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการ แต่ลูกหนี้หรือผู้บริหารของลูกหนี้ยังไม่ได้เข้าไปจัดการกิจการและทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ ให้ผู้บริหารแผนมีอ านาจจัดการเพื่อรักษาประโยชน์ของลูกหนี้ตามสมควรแก่พฤติการณ์ จนกว่าลูกหนี้
หรือผู้บริหารของลูกหนี้จะเข้าจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ 

ถ้าต าแหน่งผู้บริหารของลูกหนี้ว่างอยู่ในวันที่ศาลมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและ
เห็นชอบด้วยแผนหรือมีค าสั่งยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ ให้เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ หรือด าเนินการตามกฎหมายเพ่ือให้มีการแต่งตั้งผู้บริหาร
ของลูกหนี้โดยเร็วที่สุด 

ในกรณีที่ต้องมีการประชุมเพ่ือด าเนินการตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็น
ประธานในการประชุมดังกล่าว และให้ถือว่าเป็นการประชุมของลูกหนี้ 
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มาตรา ๙๐/๑๒๑[๘๙]  ค าสั่งศาลที่ให้ยกเลิกค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนและ

ยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการไม่กระทบถึงการใดที่ผู้บริหารแผนได้กระท าไปแล้วก่อนศาลมีค าสั่งเช่นว่านั้น 

  
ส่วนที่ ๖ 

บทก าหนดโทษ 

                   
  

มาตรา ๙๐/๑๒๒[๙๐]  ผู้ใดยื่นค าร้องขอตามมาตรา ๙๐/๙๒ อันเป็นเท็จในสาระส าคัญ ซึ่ง
อาจท าให้ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ผู้อื่น หรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือจ าคุกไม่
เกินสามปี หรือท้ังปรับทั้งจ า 

  
มาตรา ๙๐/๑๒๓[๙๑]  ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งมาตรา ๙๐/๑๐๔ (๘) ต้องระวางโทษปรับไม่

เกินสามแสนบาท หรือจ าคุกไม่เกินสามปี หรือทั้งปรับทั้งจ า 

  
มาตรา ๙๐/๑๒๔[๙๒]  ลูกหนี้หรือผู้บริหารของลูกหนี้ผู้ใดโดยทุจริตปกปิดรายละเอียดแห่ง

หนี้สินในสาระส าคัญ หรือแสดงจ านวนหนี้ที่ค้างช าระของเจ้าหนี้ทั้งหลายอันเป็นเท็จในสาระส าคัญ ซึ่งอาจท า
ให้เจ้าหนี้เสียหาย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจ า 

  
มาตรา ๙๐/๑๒๕[๙๓]  ผู้ใดล่วงรู้กิจการหรือข้อมูลใด ๆ ของลูกหนี้ที่ได้รับการฟ้ืนฟูกิจการ

เนื่องมาจากการปฏิบัติตามอ านาจและหน้าที่ที่ก าหนดในหมวดนี้ อันเป็นกิจการหรือข้อมูลที่ตามปกติวิสัยของ
ลูกหนี้ที่ได้รับการฟ้ืนฟูจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ถ้าผู้นั้นน าไปเปิดเผยด้วยประการใด ๆ นอกจากตามหน้าที่ 
หรือเพ่ือประโยชน์ในการฟื้นฟูกิจการตามหมวดนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือจ าคุกไม่เกิน
สามปี หรือทั้งปรับทั้งจ า 

  
มาตรา ๙๐/๑๒๖[๙๔]  ผู้ใดเป็นผู้บริหารแผนหรือผู้บริหารแผนชั่วคราวปฏิบัติหรือละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต หรือกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งหมวดนี้ โดยมุ่งหมายให้เกิด
ความเสียหายแก่ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งปรับ
ทั้งจ า 

  
มาตรา ๙๐/๑๒๗[๙๕]  ในกรณีท่ีผู้กระท าความผิดตามความในหมวดนี้เป็นนิติบุคคล ถ้าการ

กระท าความผิดของนิติบุคคลนั้น เกิดจากการสั่งการหรือไม่สั่งการ หรือกระท าการหรือไม่กระท าการ อันเป็น
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หน้าที่ที่ต้องกระท าของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้น
ต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

  
มาตรา ๙๐/๑๒๘[๙๖]  ให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เป็นผู้เสียหายในความผิดตามความในหมวดนี้ด้วย 

  
หมวด ๔ 

วิธีจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ 
                   

  
ส่วนที่ ๑ 

การขอรับช าระหนี้ 
                   

  
มาตรา ๙๑  เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับช าระหนี้ในคดีล้มละลายจะเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์หรือไม่ก็

ตาม ต้องยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในก าหนดเวลาสองเดือนนับแต่วันโฆษณาค าสั่งพิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาด แต่ถ้าเจ้าหนี้อยู่นอกราชอาณาจักร เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะขยายก าหนดเวลาให้อีกได้ไม่
เกินสองเดือน 

ค าขอรับช าระหนี้นั้นต้องท าตามแบบพิมพ์ โดยมีบัญชีแสดงรายละเอียดแห่งหนี้สินและ
ข้อความระบุถึงหลักฐานประกอบหนี้และทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดของลูกหนี้ที่ยึดไว้เป็นหลักประกัน หรือตก
อยู่ในความครอบครองของเจ้าหนี้  ทั้งนี้ ให้แนบเอกสารที่เกี่ยวกับหนี้ที่ยื่นขอรับช าระหนี้มาด้วย[๙๗]

 

  
มาตรา ๙๑/๑[๙๘]  ถ้าเจ้าหนี้ไม่ได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ภายในก าหนดเวลาตามมาตรา ๙๑ วรรค

หนึ่ง ให้เจ้าหนี้มีค าขอโดยท าเป็นค าร้องยื่นต่อศาลว่าเจ้าหนี้ประสงค์จะยื่นค าขอรับช าระหนี้ และแสดงถึงเหตุ
สุดวิสัยที่ตนไม่อาจยื่นค าขอรับช าระหนี้ได้ทันภายในก าหนดเวลา เมื่อศาลเห็นว่ากรณีเป็นเหตุสุดวิสัยและมี
เหตุผลอันสมควรที่จะให้เจ้าหนี้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ ให้ศาลมีค าสั่งอนุญาตให้เจ้าหนี้รายนั้นยื่นค าขอรับช าระ
หนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด 

เจ้าหนี้ที่ยื่นค าขอรับช าระหนี้ตามวรรคหนึ่ง ให้มีสิทธิได้รับช าระหนี้จากกองทรัพย์สินของ
ลูกหนี้เฉพาะทรัพย์สินที่มีอยู่ภายหลังการแบ่งทรัพย์สินก่อนที่เจ้าหนี้ยื่นค าขอรับช าระหนี้  ทั้งนี้ ไม่กระทบถึงการ
ใดที่ศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือที่ประชุมเจ้าหนี้ได้ด าเนินการไปแล้ว 

  
มาตรา ๙๒  บุคคลใดได้รับความเสียหายเพราะสิ่งของของตนถูกยึดไปตามมาตรา ๑๐๙ (๓) 

ก็ดี หรือเพราะการโอนทรัพย์สินหรือการกระท าใด ๆ ถูกเพิกถอนตามมาตรา ๑๑๕ ก็ด ีหรือเพราะเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ยอมรับทรัพย์สินหรือสิทธิตามสัญญาตามมาตรา ๑๒๒ ก็ดี มีสิทธิขอรับช าระหนี้
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ส าหรับราคาสิ่งของหรือหนี้เดิมหรือค่าเสียหายได้ แล้วแต่กรณี ภายในก าหนดเวลาตามมาตรา ๙๑ แต่ให้นับ
จากวันที่อาจใช้สิทธิขอรับช าระหนี้ได้ ถ้ามีข้อโต้เถียงเป็นคดี ให้นับจากวันคดีถึงที่สุด 

  
มาตรา ๙๓  ในกรณีที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้าว่าคดีที่ค้างพิจารณาอยู่แทนลูกหนี้ ถ้าเจ้า

พนักงานพิทักษ์ทรัพย์แพ้คดี เจ้าหนี้ตามค าพิพากษามีสิทธิขอรับช าระหนี้ภายในก าหนดเวลาตามมาตรา ๙๑ 
แต่ให้นับจากวันคดีถึงท่ีสุด 

  
มาตรา ๙๔  เจ้าหนี้ไม่มีประกันอาจขอรับช าระหนี้ได้ ถ้ามูลแห่งหนี้ได้เกิดข้ึนก่อนวันที่ศาลมี

ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ แม้ว่าหนี้นั้นยังไม่ถึงก าหนดช าระหรือมีเงื่อนไขก็ตาม เว้นแต่ 
(๑) หนี้ที่เกิดขึ้นโดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดี หรือหนี้ที่จะฟ้องร้องให้

บังคับคดีไม่ได้ 
(๒)[๙๙] หนี้ที่เจ้าหนี้ยอมให้ลูกหนี้กระท าขึ้นเมื่อเจ้าหนี้ได้รู้ถึงการที่ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 

แต่ไม่รวมถึงหนี้ที่เจ้าหนี้ยอมให้กระท าขึ้นเพ่ือให้กิจการของลูกหนี้ด าเนินต่อไปได้ 
  
มาตรา ๙๕  เจ้าหนี้มีประกันย่อมมีสิทธิเหนือทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันซึ่งลูกหนี้ได้ให้ไว้

ก่อนถูกพิทักษ์ทรัพย์โดยไม่ต้องขอรับช าระหนี้ แต่ต้องยอมให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตรวจดูทรัพย์สินนั้น 

  
มาตรา ๙๖  เจ้าหนี้มีประกันอาจขอรับช าระหนี้ได้ ภายในเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อยินยอมสละทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันเพ่ือประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายแล้ว ขอรับ

ช าระหนี้ได้เต็มจ านวน 

(๒) เมื่อได้บังคับเอาแก่ทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันแล้ว ขอรับช าระหนี้ส าหรับจ านวนที่ยัง
ขาดอยู่ 

(๓) เมื่อได้ขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขายทอดตลาดทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันแล้ว 
ขอรับช าระหนี้ส าหรับจ านวนที่ยังขาดอยู่ 

(๔) เมื่อตีราคาทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันแล้ว ขอรับช าระหนี้ส าหรับจ านวนที่ยังขาดอยู่ 
ในกรณีเช่นนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอ านาจไถ่ถอนทรัพย์สินตามราคานั้นได้ ถ้าเห็นว่าราคานั้นไม่สมควร 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอ านาจขายทรัพย์สินนั้นตามวิธีการที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และเจ้าหนี้ตกลงกัน 
ถ้าไม่ตกลงกัน จะขายทอดตลาดก็ได้แต่ต้องไม่ให้เสียหายแก่เจ้าหนี้นั้น และเจ้าหนี้หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์มีอ านาจเข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาดได้ เมื่อขายได้เงินเป็นจ านวนสุทธิเท่าใด ให้ถือว่าเป็นราคาท่ี
เจ้าหนี้ได้ตีมาในค าขอ 

ถ้าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่แจ้งโดยหนังสือให้เจ้าหนี้ทราบว่าจะใช้สิทธิไถ่ถอนหรือตกลงให้
ขายทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันภายในก าหนดเวลาสี่เดือนนับแต่วันที่เจ้าหนี้ได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ ให้ถือว่า
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ยินยอมให้ทรัพย์สินนั้นเป็นกรรมสิทธิ์แก่เจ้าหนี้ตามราคาที่เจ้าหนี้ได้ตีมา และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
หมดสิทธิไถ่ถอนหรือขายทรัพย์สินนั้น 

บทบัญญัติแห่งมาตรานี้ไม่ให้ใช้บังคับในกรณีท่ีตามกฎหมายลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดเกินกว่าราคา
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน 

  
มาตรา ๙๗  ถ้าเจ้าหนี้มีประกันขอรับช าระหนี้โดยไม่แจ้งว่าเป็นเจ้าหนี้มีประกัน เจ้าหนี้นั้น

ต้องคืนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และสิทธิเหนือทรัพย์นั้นเป็นอันระงับ เว้นแต่
เจ้าหนี้นั้นจะแสดงต่อศาลได้ว่า การละเว้นนั้นเกิดขึ้นโดยพลั้งเผลอ ในกรณีเช่นนี้ศาลอาจอนุญาตให้แก้ไข
ข้อความในรายการแห่งค าขอรับช าระหนี้ โดยก าหนดให้คืนส่วนแบ่งหรือก าหนดอย่างอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 

  
มาตรา ๙๘  ถ้าหนี้ที่ขอรับช าระได้ก าหนดไว้เป็นเงินตราต่างประเทศ ให้คิดเป็นเงินตราไทย

ตามอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ 
  
มาตรา ๙๙  ถ้าเป็นหนี้ค่าเช่าหรือหนี้อย่างอ่ืนซึ่งมีก าหนดระยะเวลาให้ช าระ และวันที่ศาลมี

ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ไม่ตรงกับวันก าหนด เจ้าหนี้อาจขอรับช าระหนี้ตามส่วนจนถึงวันที่ศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์
ได้ 

  
มาตรา ๑๐๐  ดอกเบี้ยหรือเงินค่าป่วยการอ่ืนแทนดอกเบี้ยภายหลังวันที่ศาลมีค าสั่งพิทักษ์

ทรัพย์นั้น ไม่ให้ถือว่าเป็นหนี้ที่จะขอรับช าระได้ 
  
มาตรา ๑๐๑  ถ้าลูกหนี้ร่วมบางคนถูกพิทักษ์ทรัพย์ ลูกหนี้ร่วมคนอื่นอาจยื่นค าขอรับช าระ

หนี้ส าหรับจ านวนที่ตนอาจใช้สิทธิไล่เบี้ยในเวลาภายหน้าได้ เว้นแต่เจ้าหนี้ได้ใช้สิทธิขอรับช าระหนี้ไว้เต็ม
จ านวนแล้ว 

บทบัญญัติในวรรคก่อนให้ใช้บังคับแก่ผู้ค้ าประกัน ผู้ค้ าประกันร่วม หรือบุคคลที่อยู่ใน
ลักษณะเดียวกันนี้โดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๐๒  ถ้าเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิขอรับช าระหนี้เป็นหนี้ลูกหนี้ในเวลาที่มีค าสั่งพิทักษ์

ทรัพย์ ถึงแม้ว่ามูลแห่งหนี้ทั้งสองฝ่ายจะไม่มีวัตถุเป็นอย่างเดียวกันก็ดี หรืออยู่ในเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาก็ดี ก็
อาจหักกลบลบกันได้ เว้นแต่เจ้าหนี้ได้สิทธิเรียกร้องต่อลูกหนี้ภายหลังที่มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้ว 

  
มาตรา ๑๐๓  เมื่อบุคคลซึ่งมีสิทธิขอรับช าระหนี้ส าหรับหนี้ที่อยู่ในเงื่อนไขบังคับก่อนขอหัก

กลบลบหนี้ บุคคลนั้นจะต้องให้ประกันส าหรับจ านวนที่ขอหักกลบลบหนี้นั้น 

  



มาตรา ๑๐๔  เมื่อพ้นก าหนดเวลาสองเดือนนับแต่วันโฆษณาค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว 
ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รีบนัดลูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งหลายมาพร้อมกันเพ่ือตรวจค าขอรับช าระหนี้ โดยแจ้ง
ความให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

  
มาตรา ๑๐๕[๑๐๐]  ในการพิจารณาและมีค าสั่งค าขอรับช าระหนี้ ไม่ว่าจะเป็นหนี้ตามค า

พิพากษาหรือไม่ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอ านาจออกหมายเรียกเจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือบุคคลใดมาสอบสวน
หรือให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารเพ่ือตรวจสอบเกี่ยวกับหนี้สินได้ 

  
มาตรา ๑๐๖[๑๐๑]  ค าขอรับช าระหนี้ของเจ้าหนี้รายใด ถ้าเจ้าหนี้อื่น ลูกหนี้ หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์

ทรัพย์อื่นไม่โต้แย้ง ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้มีอ านาจเป็นผู้พิจารณาสั่งอนุญาตให้ได้รับช าระหนี้ได้ เว้นแต่
มีเหตุอันสมควรสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

ค าขอรับช าระหนี้ของเจ้าหนี้รายใด ถ้ามีผู้โต้แย้ง ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วมี
ค าสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ยกค าขอรับช าระหนี้ 
(๒) อนุญาตให้ได้รับช าระหนี้เต็มจ านวน 

(๓) อนุญาตให้ได้รับช าระหนี้บางส่วน 

การคัดค้านค าสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผู้มีส่วนได้เสีย
อาจยื่นค าร้องคัดค้านต่อศาลได้ภายในก าหนดสิบสี่วันนับแต่วันที่ทราบค าสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 

การพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดค าร้องคัดค้านตามวรรคสาม ให้ศาลมีอ านาจเรียกส านวนค า
ขอรับช าระหนี้มาตรวจและสั่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ท าค าชี้แจงในเรื่องที่เป็นปัญหาตามท่ีเห็นสมควรได้ 
หากศาลเห็นสมควรไต่สวนพยานหลักฐานเพ่ิมเติม ก็ให้ด าเนินการไต่สวนโดยเร็วเท่าท่ีจ าเป็น 

  
มาตรา ๑๐๗[๑๐๒]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๐๘[๑๐๓]  ค าขอรับช าระหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีค าสั่งอนุญาต

แล้วนั้น ถ้าต่อมาปรากฏว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้สั่งไปโดยผิดหลง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอ านาจยกค า
ขอรับช าระหนี้ หรือลดจ านวนหนี้ที่ได้มีค าสั่งอนุญาตไปแล้วได้ 

  
ส่วนที่ ๒ 

ทรัพย์สินซึ่งอาจเอามาช าระหนี้ 
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มาตรา ๑๐๙[๑๐๔]  ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นทรัพย์สินในคดีล้มละลายอันอาจแบ่งแก่
เจ้าหนี้ได้ 

(๑)[๑๐๕] ทรัพย์สินทั้งหลายอันลูกหนี้มีอยู่ในเวลาเริ่มต้นแห่งการล้มละลาย รวมทั้งสิทธิ
เรียกร้องเหนือทรัพย์สินของบุคคลอื่น เว้นแต่ 

ก. เครื่องใช้สอยส่วนตัวอันจ าเป็นแก่การด ารงชีพ ซึ่งลูกหนี้รวมทั้งคู่สมรสและบุตรผู้เยาว์
ของลูกหนี้ จ าเป็นต้องใช้ตามสมควรแก่ฐานานุรูป และ 

ข. สัตว์ พืชพันธุ์ เครื่องมือและสิ่งของส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพของลูกหนี้ราคา
รวมกันไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

(๒) ทรัพย์สินซึ่งลูกหนี้ได้มาภายหลังเวลาเริ่มต้นแห่งการล้มละลายจนถึงเวลาปลดจาก
ล้มละลาย 

(๓) สิ่งของซึ่งอยู่ในครอบครองหรืออ านาจสั่งการหรือสั่งจ าหน่ายของลูกหนี้ ในทางการค้า
หรือธุรกิจของลูกหนี้ ด้วยความยินยอมของเจ้าของอันแท้จริง โดยพฤติการณ์ซึ่งท าให้เห็นว่าลูกหนี้เป็นเจ้าของ
ในขณะที่มีการขอให้ลูกหนี้นั้นล้มละลาย 

  
ส่วนที่ ๓ 

ผลของการล้มละลายเกี่ยวกับกิจการที่ได้กระท าไปแล้ว 

                   
  

มาตรา ๑๑๐  ค าสั่งของศาลที่ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ไว้ชั่วคราว หรือหมาย
บังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้นั้น จะใช้ยันแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ไม่ได้ เว้นแต่การบังคับคดี
นั้นได้ส าเร็จบริบูรณแ์ล้วก่อนวันที่ศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ 

การบังคับคดีนั้น ให้ถือว่าได้ส าเร็จบริบูรณ์เมื่อพ้นก าหนดเวลาที่อนุญาตให้เจ้าหนี้อ่ืนยื่นค า
ขอเฉลี่ยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

บทบัญญัติในมาตรานี้ไม่กระทบถึงสิทธิของเจ้าหนี้มีประกันในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินอัน
เป็นหลักประกัน หรือถึงการที่ผู้ใดได้ช าระเงินโดยสุจริตแก่ศาล หรือเจ้าพนักงานบังคับคดีตามค าสั่งศาล หรือ
ถึงความสมบูรณ์แห่งการซื้อโดยสุจริตในการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามค าสั่งศาล 

  
มาตรา ๑๑๑[๑๐๖]  เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้จ าหน่ายทรัพย์สินแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน ถ้า

ได้รับค าแจ้งความว่าได้มีการขอให้ลูกหนี้ล้มละลายก่อนที่การบังคับคดีได้ส าเร็จบริบูรณ์ ให้ เจ้าพนักงาน
บังคับคดีกักเงินไว้ และถ้าต่อไปศาลได้มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีคิดหักไว้เป็น
ค่าใช้จ่ายของเจ้าพนักงานบังคับคดีและค่าธรรมเนียมโจทก์ในชั้นบังคับคดี เหลือเท่าใดให้ส่งเป็นทรัพย์สินใน
คดีล้มละลาย ในกรณีเช่นว่านี้มิให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
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มาตรา ๑๑๒[๑๐๗]  ถ้าในระหว่างที่การบังคับคดียังไม่ส าเร็จบริบูรณ์ เจ้าพนักงานบังคับคดีได้

รับค าแจ้งความว่าลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งรายการทรัพย์สินของลูกหนี้ที่อยู่ใน
อ านาจหรือความยึดถือของตนแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามค าขอของเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์เกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น ค่าใช้จ่ายของเจ้าพนักงานบังคับคดีและค่าธรรมเนียมโจทก์ในชั้นบังคับคดี ให้หัก
จากทรัพย์สินนั้นได้ก่อน ในกรณีเช่นว่านี้มิให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

  
มาตรา ๑๑๓  การขอให้ศาลเพิกถอนการฉ้อฉลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น 

ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขอได้โดยท าเป็นค าร้อง 

การขอให้เพิกถอนตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ขอเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่เวลาที่เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ได้รู้ต้นเหตุอันเป็นมูลให้เพิกถอน หรือพ้นสิบปีนับแต่ได้ท านิติกรรมนั้น[๑๐๘]

 

  
มาตรา ๑๑๔[๑๐๙]  ถ้านิตกิรรมที่ขอเพิกถอนการฉ้อฉลตามมาตรา ๑๑๓ นั้น เกิดข้ึนภายใน

ระยะเวลาหนึ่งปีก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลังนั้น หรือเป็นการท าให้โดยเสน่หาหรือเป็นการที่ลูกหนี้
ได้รับค่าตอบแทนน้อยเกินสมควร ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการกระท าท่ีลูกหนี้และผู้ที่ได้ลาภงอกแต่การนั้น
รู้อยู่ว่าเป็นทางให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบ 

  
มาตรา ๑๑๕  การโอนทรัพย์สินหรือการกระท าใด ๆ ซึ่งลูกหนี้ได้กระท าหรือยินยอมให้

กระท าในระหว่างระยะเวลาสามเดือนก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลังนั้น โดยมุ่งหมายให้เจ้าหนี้คน
หนึ่งคนใดได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อ่ืน ถ้าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีค าขอโดยท าเป็นค าร้อง ศาลมีอ านาจสั่งเพิก
ถอนการโอนหรือการกระท านั้นได้ 

ถ้าเจ้าหนี้ผู้ได้เปรียบเป็นบุคคลภายในของลูกหนี้ ศาลมีอ านาจสั่งเพิกถอนการโอนหรือการ
กระท าตามวรรคหนึ่งที่ได้กระท าขึ้นในระหว่างระยะเวลาหนึ่งปีก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลังนั้น[๑๑๐]

 

  
มาตรา ๑๑๖[๑๑๑]  บทบัญญัติในมาตรา ๑๑๕ ไม่กระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอกอัน

ได้มาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนก่อนมีการขอให้ล้มละลาย 

  
ส่วนที่ ๔ 

การรวบรวมและจ าหน่ายทรัพย์สิน 
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มาตรา ๑๑๗  เมื่อศาลได้มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว ศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์มีอ านาจออกหมายเรียกลูกหนี้ คู่สมรสของลูกหนี้ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งได้ความหรือสงสัยว่ามี
ทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง หรือเชื่อว่าเป็นหนี้ลูกหนี้ หรือเห็นว่าสามารถแจ้งข้อความเกี่ยวกับกิจการ
หรือทรัพย์สินของลูกหนี้มาไต่สวน หรือสอบสวน และมีอ านาจสั่งให้บุคคลนั้น ๆ ส่งเอกสารหรือวัตถุพยานซึ่งอยู่
ในความยึดถือ หรืออ านาจของผู้นั้นอันเกี่ยวกับกิจการหรือทรัพย์สินของลูกหนี้[๑๑๒]

 

ถ้าบุคคลนั้นจงใจขัดขืนหมายเรียกหรือค าสั่ง ศาลมีอ านาจออกหมายจับบุคคลนั้นมาขังไว้
จนกว่าจะได้ปฏิบัติตามค าสั่งศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 

  
มาตรา ๑๑๘  เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีค าขอ ศาลมีอ านาจบังคับให้บุคคลที่รับว่าเป็น

หนี้ลูกหนี้หรือรับว่ามีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง ช าระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สินแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ภายในก าหนดเวลาตามที่ศาลเห็นสมควร ถ้าไม่ปฏิบัติตามค าบังคับ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจมีค าขอให้
ศาลออกหมายบังคับคดีเสมือนหนึ่งว่าบุคคลนั้นเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

  
มาตรา ๑๑๙  เมื่อปรากฏว่าลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้องให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดช าระเงินหรือส่งมอบ

ทรัพย์สินแก่ลูกหนี้ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งความเป็นหนังสือไปยังบุคคลนั้นให้ช าระเงินหรือส่งมอบ
ทรัพย์สินตามจ านวนที่ได้แจ้งไปและให้แจ้งไปด้วยว่าถ้าจะปฏิเสธ ให้แสดงเหตุผลประกอบข้อปฏิเสธเป็น
หนังสือมายังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในก าหนดเวลาสิบสี่วันนับแต่วันได้รับแจ้งความ  มิฉะนั้น จะถือว่า
เป็นหนี้กองทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ตามจ านวนที่แจ้งไปเป็นการเด็ดขาด 

ถ้าบุคคลที่ได้รับแจ้งความนั้นปฏิเสธหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในก าหนดเวลาตาม
วรรคก่อน ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวน เมื่อเห็นว่าบุคคลนั้นไม่ได้เป็นหนี้ ให้ จ าหน่ายชื่อจาก
บัญชีลูกหนี้ และแจ้งให้บุคคลนั้นทราบ ถ้าเห็นว่าบุคคลนั้นเป็นหนี้เท่าใด ให้แจ้งจ านวนเป็นหนังสือยืนยันไปยัง
บุคคลที่จะต้องรับผิดนั้น และให้แจ้งไปด้วยว่าถ้าจะคัดค้านประการใด ให้ร้องคัดค้านต่อศาลภายใน
ก าหนดเวลาสิบสี่วันนับแต่วันได้รับแจ้งความยืนยัน 

ถ้าบุคคลที่ได้รับแจ้งความยืนยันนั้นคัดค้านต่อศาลโดยท าเป็นค าร้องภายในก าหนดเวลาตาม
วรรคก่อน ให้ศาลพิจารณา ถ้าพอใจว่าเป็นหนี้ ให้มีค าบังคับให้บุคคลนั้นช าระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สินแก่เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ถ้าเห็นว่าไม่ได้เป็นหนี้ ให้มีค าสั่งให้จ าหน่ายจากบัญชีลูกหนี้ 

ถ้าบุคคลที่ได้รับแจ้งความจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มิได้ปฏิเสธต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์หรือมิได้ร้องคัดค้านต่อศาลตามก าหนดเวลาที่กล่าวข้างต้น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจมีค าขอต่อศาล
ให้บังคับให้บุคคลนั้นช าระหนี้ภายในก าหนดเวลาตามที่ศาลเห็นสมควร 

ถ้าบุคคลนั้นไม่ปฏิบัติตามค าบังคับของศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจมีค าขอให้ศาลออก
หมายบังคับคดีเสมือนหนึ่งว่าบุคคลนั้นเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

ในกรณีที่ผู้ถูกทวงหนี้ร้องคัดค้านต่อศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจมีค าขอโดยท าเป็นค า
ร้องต่อศาลให้สั่งยึด หรืออายัดทรัพย์สินของผู้ร้องคัดค้านไว้ชัว่คราวก่อนมีค าสั่งในเรื่องหนี้นัน้ได้ 
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มาตรา ๑๒๐  ถ้าลักษณะแห่งธุรกิจของลูกหนี้มีเหตุอันสมควรที่จะด าเนินต่อไป เมื่อได้รับ

ความเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหนี้แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะด าเนินธุรกิจของลูกหนี้นั้นเองเพ่ือช าระ
สะสางธุรกิจนั้นให้เสร็จไปหรือจะตั้งบุคคลใดหรือลูกหนี้เป็นผู้จัดการโดยก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้ก็ได้ 

ถ้าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตั้งบุคคลใดนอกจากลูกหนี้เป็นผู้จัดการ บุคคลนั้นต้องให้ประกัน
ตามท่ีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่ง และมีสิทธิได้รับบ าเหน็จตามท่ีที่ประชุมเจ้าหนี้ก าหนด ถ้ามิได้ก าหนดไว้ ให้
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้ก าหนด 

ผู้จัดการต้องท าบัญชียื่นตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่ง 

  
มาตรา ๑๒๑  ถ้าลูกหนี้เป็นข้าราชการ เมื่อศาลได้มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์

ทรัพย์มีสิทธิรับเงินเดือน บ านาญ บ าเหน็จ เบี้ยหวัด หรือเงินในท านองเดียวกันนี้ของลูกหนี้จากเจ้าหน้าที่เพ่ือ
รวบรวมแบ่งให้แก่เจ้าหนี้ได้ แต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องจ่ายค่าเลี้ยงชีพลูกหนี้และครอบครัวตาม
สมควรแก่ฐานานุรูป 

บทบัญญัติในวรรคก่อน ให้ใช้บังคับในกรณีท่ีลูกหนี้มีสิทธิได้รับเงินจากบุคคลหรือองค์การอื่น
ที่มิใช่รัฐบาลด้วย 

  
มาตรา ๑๒๒  ภายในก าหนดเวลาสามเดือนนับแต่วันที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบว่า 

ทรัพย์สินของลูกหนี้หรือสิทธิตามสัญญามีภาระเกินควรกว่าประโยชน์ที่จะพึงได้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มี
อ านาจไม่ยอมรับทรัพย์สินหรือสิทธิตามสัญญานั้นได้ 

บุคคลใดได้รับความเสียหายโดยเหตุที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ยอมรับดังกล่าว มีสิทธิ
ขอรับช าระหนี้ส าหรับค่าเสียหายได้ 

  
มาตรา ๑๒๓  ทรัพย์สินซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รวบรวมได้มา เมื่อลูกหนี้ล้มละลายแล้ว 

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอ านาจขายตามวิธีที่สะดวกและเป็นผลดีที่สุด 

การขายโดยวิธีอ่ืนนอกจากการขายทอดตลาดนั้น ต้องได้รับความเห็นชอบของกรรมการ
เจ้าหนี้ เว้นแต่ทรัพย์สินที่เป็นของเสียง่ายหรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนกับค่าของ
ทรัพย์สินนั้น 

ผู้ได้รับโอนทรัพย์สินจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการขายหรือการแบ่ง ไม่ต้องรับผิดในค่า
ภาษีอากรหรือจังกอบส าหรับปีก่อนที่ได้รับโอน 

  
ส่วนที่ ๕ 

การแบ่งทรัพย์สิน 

                   



  
มาตรา ๑๒๔  ทรัพย์สินซึ่งเหลือจากที่กันไว้ส าหรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายนั้น เจ้า

พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องจัดการแบ่งในระหว่างเจ้าหนี้โดยเร็ว 

การแบ่งทรัพย์สินต้องกระท าทุกระยะเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้
ล้มละลาย เว้นแต่ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาต่อไปโดยมีเหตุสมควร 

  
มาตรา ๑๒๕  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องกันเงินส่วนแบ่งรายที่มีเงื่อนไขหรือมีข้อโต้แย้ง 

และค่าธรรมเนียมกับค่าใช้จ่ายอันอาจเกิดข้ึนไว้ตามสมควรแล้วแบ่งเงินที่เหลือให้แก่เจ้าหนี้นอกนั้นไป 

  
มาตรา ๑๒๖  ก่อนกระท าการแบ่งครั้งใด เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องโฆษณาใน

หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ และส่งแจ้งความไปยังเจ้าหนี้และบุคคลล้มละลายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
เจ็ดวัน ก าหนดวันเวลาให้มาตรวจบัญชีส่วนแบ่ง ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้าน ให้ถือว่าบัญชีนั้นถูกต้องและเป็นที่สุด แล้ว
ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โฆษณาการแบ่งไว้ ณ ส านักงาน และแจ้งจ านวนส่วนแบ่งที่จะจ่ายไปยังเจ้าหนี้ 

  
มาตรา ๑๒๗  ถ้ามีผู้มีส่วนได้เสียคนใดคัดค้านบัญชีส่วนแบ่ง ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

พิจารณาค าคัดค้านและค าชี้แจงของเจ้าหนี้และบุคคลล้มละลายแล้วสั่งตามที่เห็นสมควร 

ผู้มีส่วนได้เสียอาจคัดค้านค าสั่งนั้นโดยท าเป็นค าร้องยื่นต่อศาลได้ภายในก าหนดเวลาเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ได้ฟังค าสั่ง 

ถ้ามีผู้คัดค้านต่อศาล ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เลื่อนการจ่ายเงินไปจนกว่าศาลได้มีค าสั่ง
แล้ว แต่ถ้าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็นว่าการเลื่อนนั้นจะท าให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหาย เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์จะกันเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอันอาจเกิดข้ึนไว้ตามสมควร แล้วแบ่งเงินที่เหลือให้แก่เจ้าหนี้
รายที่ไม่มีข้อโต้แย้งไปก่อนได้ 

  
มาตรา ๑๒๘  ห้ามมิให้จ่ายส่วนแบ่งแก่เจ้าหนี้คนใดเมื่อรวมส่วนแบ่งทุกครั้งแล้วเป็นเงินไม่ถึง

หนึ่งบาท 

  
มาตรา ๑๒๙  สามีหรือภริยาของบุคคลล้มละลายจะได้รับส่วนแบ่งในฐานะเจ้าหนี้ต่อเมื่อ

เจ้าหนี้อ่ืนได้รับช าระหนี้เป็นที่พอใจแล้ว 

  
มาตรา ๑๓๐[๑๑๓]  ในการแบ่งทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้นั้น ให้ช าระค่าใช้จ่ายและหนี้สิน

ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าใช้จ่ายในการจัดการมรดกของลูกหนี้ 
(๒) ค่าใช้จ่ายของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ 

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=588154&ext=htm#_ftn113


(๓) ค่าปลงศพลูกหนี้ตามสมควรแก่ฐานานุรูป 

(๔)[๑๑๔] ค่าธรรมเนียมในการรวบรวมทรัพย์สินตามมาตรา ๑๗๙ (๔) 
(๕) ค่าธรรมเนียมของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์และค่าทนายความตามที่ศาล หรือเจ้าพนักงาน

พิทักษ์ทรัพย์ก าหนด 

(๖) ค่าภาษีอากรที่ถึงก าหนดช าระภายในหกเดือนก่อนมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ และเงินท่ีลูกจ้าง
มีสิทธิได้รับก่อนมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เพ่ือการงานที่ได้ท าให้ลูกหนี้ซึ่งเป็นนายจ้างตามมาตรา ๒๕๗ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์และตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

(๗) หนี้อื่น ๆ 

ถ้ามีเงินไม่พอช าระเต็มจ านวนหนี้ในล าดับใดให้เจ้าหนี้ในล าดับนั้นได้รับเฉลี่ยตามส่วน 

  
มาตรา ๑๓๐ ทวิ[๑๑๕]  ในกรณีที่หนี้ตามมาตรา ๑๓๐ (๗) รายใดมีการก าหนดโดยกฎหมาย

หรือสัญญาให้เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับช าระหนี้ต่อเมื่อเจ้าหนี้อ่ืนได้รับช าระหนี้จนเต็มจ านวนแล้ว เจ้าหนี้ดังกล่าวนั้น
ยังคงมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งทรัพย์สินตามสิทธิที่ตนมีอยู่ตามที่ก าหนดไว้โดยกฎหมายหรือสัญญานั้น 

  
มาตรา ๑๓๑  ก่อนกระท าการแบ่งครั้งที่สุด ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ส่งแจ้งความไปยังผู้

ที่เก่ียวค้างค่าจ้างแรงงานหรือเงินที่ได้ออกไปโดยค าสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่า ให้ส่งบัญชีเงินที่เก่ียว
ค้างนั้นภายในสิบสี่วันนับแต่วันได้รับแจ้งความ ถ้าไม่ส่งตามก าหนด เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะจัดการแบ่ง
ครั้งที่สุด และจ่ายเงินไปโดยไม่ค านึงถึงเงินที่เกี่ยวค้างอยู่นั้น ถ้าผู้ที่ได้รับแจ้งความไม่ปฏิบัติดังว่านี้ ผู้นั้นหมด
สิทธิเรียกร้องต่อไป 

ก าหนดเวลาดังกล่าวไว้ในวรรคก่อน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอ านาจขยายได้ เมื่อมีเหตุ
สมควร 

  
มาตรา ๑๓๒  เมื่อได้ช าระหนี้ทั้งหมดโดยเต็มจ านวนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้กับ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในคดีล้มละลายหมดแล้ว ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่ให้คืนแก่บุคคลล้มละลาย
ไป 

  
ส่วนที่ ๖ 

การปิดคดี 
                   

  
มาตรา ๑๓๓  เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้แบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้ครั้งที่สุด หรือได้หยุด

กระท าการตามข้อตกลงในการประนอมหนี้ หรือเมื่อลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินจะให้แบ่ง เจ้าพนักงาน พิทักษ์
ทรัพย์อาจท ารายงานแสดงกิจการและบัญชีรับจ่ายในคดีล้มละลายยื่นต่อศาลและขอให้ศาลสั่งปิดคดีได้ 
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เมื่อศาลได้พิจารณารายงานและบัญชีของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ประกอบกับค าคัดค้าน
ของเจ้าหนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียแล้ว ศาลจะสั่งให้ปิดคดีหรือไม่ก็ได้ 

ถ้าศาลสั่งไม่ให้ปิดคดี เมื่อเจ้าหนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียมีค าขอโดยท าเป็นค าร้อง  ศาลอาจสั่ง
ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รับผิดในการที่ได้กระท าหรือละเว้นกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ก็ได้ 

ค าสั่งปิดคดีท าให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์พ้นจากความรับผิดในหน้าที่จนถึงวันที่ศาลสั่งนั้น 

ถ้าปรากฏว่าศาลได้สั่งไปโดยผิดหลง ศาลอาจเพิกถอนค าสั่งปิดคดีนั้นได้ 
  
มาตรา ๑๓๔  ค าสั่งปิดคดีมีผลเพียงให้ระงับการจัดการต่าง ๆ ไว้ แต่ไม่ท าให้คดีล้มละลาย

สิ้นสุด และไม่ท าให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หลุดพ้นจากหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) หน้าที่ตามมาตรา ๑๖๐ 

(๒) หน้าที่อนุมัติการใด ๆ ที่กฎหมายบัญญัติไว้ 
(๓) หน้าที่ตรวจบัญชีรับจ่ายของบุคคลล้มละลาย 

ถ้าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็นว่าบุคคลล้มละลายมีทรัพย์สินขึ้นใหม่ เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์อาจขอให้ศาลเปิดคดีต่อไปได้ 

  
ส่วนที่ ๗ 

การยกเลิกการล้มละลาย 

                   
  

มาตรา ๑๓๕  เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีค าขอ ศาลมีอ านาจสั่งยกเลิก
การล้มละลายได้ ถ้าปรากฏเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่อาจด าเนินการให้ได้ผลเพ่ือประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย 
เพราะเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ไม่ช่วยหรือยอมเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายหรือวางเงินประกันตามที่เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์เรียกร้อง และไม่มีเจ้าหนี้อื่นสามารถและเต็มใจกระท าการดังกล่าวแล้ว ภายในก าหนดเวลาหนึ่ง
เดือนนับแต่วันที่เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ได้ขัดขืนหรือละเลยนั้น 

(๒) ลูกหนี้ไม่ควรถูกพิพากษาให้ล้มละลาย 

(๓) หนี้สินของบุคคลล้มละลายได้ช าระเต็มจ านวนแล้ว 

ถ้าลูกหนี้ปฏิเสธหนี้สินรายใด แต่ลูกหนี้ยอมท าสัญญาและให้ประกันต่อศาลว่าจะใช้เงิน
ให้เต็มจ านวนกับค่าธรรมเนียมด้วยก็ดี หรือถ้าหาตัวเจ้าหนี้ไม่พบ แต่ลูกหนี้ได้น าเงินเต็มจ านวนมาวางต่อศาลก็
ดี ให้ถือว่าหนี้สินรายนั้นได้ช าระเต็มจ านวนแล้ว 

(๔) เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้แบ่งทรัพย์ครั้งที่สุด หรือไม่มีทรัพย์สินจะแบ่งให้แก่
เจ้าหนี้แล้ว ต่อแต่นั้นมาภายในก าหนดเวลาสิบปี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่อาจรวบรวมทรัพย์สินของบุคคล



ล้มละลายได้อีก และไม่มีเจ้าหนี้มาขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จัดการรวบรวมทรัพย์สินของบุคคล
ล้มละลาย 

  
มาตรา ๑๓๖  ค าสั่งยกเลิกการล้มละลายตามมาตรา ๑๓๕ (๑) หรือ (๒) นั้นไม่ท าให้ลูกหนี้

หลุดพ้นหนี้สินแต่อย่างใด 

  
มาตรา ๑๓๗  ค าสั่งยกเลิกการล้มละลายไม่กระทบถึงการใดที่ศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์

ทรัพย์ได้กระท าไปแล้ว ส่วนทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายให้ตกแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดตามท่ีศาลก าหนด หรือ
ถ้าไม่ได้ก าหนด ก็ให้คืนแก่บุคคลล้มละลาย 

  
มาตรา ๑๓๘  เมื่อศาลได้มีค าสั่งยกเลิกการล้มละลายแล้ว ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โฆษณา

ในราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่าหนึ่งฉบับ 

  
หมวด ๕ 

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
                   

  
ส่วนที่ ๑ 

การแต่งตั้งและถอดถอน 

                   
  

มาตรา ๑๓๙[๑๑๖]  รัฐมนตรีมีอ านาจแต่งตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนที่เห็นสมควรโดย
เฉพาะตัวหรือโดยต าแหน่งหน้าที่ ให้เป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และมีอ านาจถอดถอน รวมทั้งออกระเบียบ
ก าหนดคุณสมบัติของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้มีอ านาจออกค าสั่งเกี่ยวกับค าขอรับช าระหนี้ได้ 

การแต่งตั้งหรือถอดถอนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และระเบียบตามวรรคหนึ่งให้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา ๑๓๙/๑[๑๑๗]  ให้กรมบังคับคดีจัดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ารับการฝึกอบรม

ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะและความเชี่ยวชาญ ตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่อธิบดีกรม
บังคับคดีก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี 

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งผ่านการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งให้เป็นต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และในการก าหนดให้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุ
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พิเศษ ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ คุณภาพของงาน โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานอ่ืนใน
กระบวนการยุติธรรมด้วย  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมโดยได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง 

  
ส่วนที่ ๒ 

อ านาจหน้าที่ 
                   

  
มาตรา ๑๔๐  ในการเป็นคู่ความในศาลก็ดี ในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ก็ดี หรือในการ

กระท าการอ่ืนเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ก็ดี ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ใช้นามต าแหน่งว่า “เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ของ...............ลูกหนี้” หรือ “เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของ..................ผู้ล้มละลาย” โดยกรอกนาม
ของลูกหนี้หรือผู้ล้มละลายลงในช่องว่าง แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๑๔๑  ในการด าเนินกระบวนพิจารณาในศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอ านาจ

จ้างทนายความเข้าท าการแทนได้ 
  
มาตรา ๑๔๒  นอกจากท่ีมีบัญญัติไว้ในบทมาตราอ่ืน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) รายงานข้อความเกี่ยวกับกิจการ ทรัพย์สิน หรือความประพฤติของลูกหนี้ตามท่ีศาล

ต้องการ 

(๒) ช่วยซักถามลูกหนี้หรือบุคคลอ่ืนในการที่ศาลด าเนินกระบวนพิจารณาตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๑๔๓  ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจมีค าขอให้ศาลมี

ค าสั่งเก่ียวกับการใดที่เป็นปัญหาได้ 
  
มาตรา ๑๔๔  ถ้าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็นเป็นการจ าเป็นที่จะต้องกู้ยืมเงินเพ่ือประโยชน์

แห่งการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ เมื่อได้รับอนุญาตจากศาลแล้วให้กู้ยืมได้ 
  
มาตรา ๑๔๕  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะกระท าการดังต่อไปนี้ได้ต่อเมื่อได้รับความ

เห็นชอบของกรรมการเจ้าหนี้แล้ว 

(๑) ถอนการยึดทรัพย์ในคดีล้มละลาย 

(๒) โอนทรัพย์สินใด ๆ นอกจากโดยวิธีขายทอดตลาด 



(๓) สละสิทธิ 
(๔) ฟ้องหรือถอนฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินในคดีล้มละลายหรือฟ้องหรือถอนฟ้องคดี

ล้มละลาย 

(๕) ประนีประนอมยอมความหรือมอบคดีให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย 

  
มาตรา ๑๔๖  ถ้าบุคคลล้มละลาย เจ้าหนี้ หรือบุคคลใดได้รับความเสียหายโดยการกระท า

หรือค าวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลนั้นอาจยื่นค าขอโดยท าเป็นค าร้องต่อศาลภายใน
ก าหนดเวลาสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้ทราบการกระท าหรือค าวินิจฉัยนั้น ศาลมีอ านาจสั่งยืนตาม กลับ หรือแก้ไข 
หรือสั่งประการใดตามที่เห็นสมควร 

  
มาตรา ๑๔๗  ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ต้องรับผิดเป็นส่วนตัว 

เว้นแต่จะได้กระท าโดยเจตนาร้าย หรือโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

  
มาตรา ๑๔๘  การฟ้องเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือเจ้าพนักงานอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ ใน

การที่ได้กระท าหรือละเว้นกระท าการตามที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้ามิได้ฟ้องภายในก าหนดเวลา
หกเดือนนับแต่วันที่เกิดอ านาจฟ้องให้ถือว่าขาดอายุความ 

  
มาตรา ๑๔๘/๑[๑๑๘]  ในกรณีท่ีบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์

ทรัพย์โฆษณาค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาล หรือประกาศหรือค าสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในหนังสือพิมพ์
รายวัน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะอ่ืนใดแทนตามที่อธิบดีกรมบังคับคดี
ประกาศก าหนดก็ได้ 

  
หมวด ๖ 

อ านาจศาลและกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย 

                   
  

ส่วนที่ ๑ 

อ านาจศาล 

                   
  

มาตรา ๑๔๙[๑๑๙]  (ยกเลิก) 
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มาตรา ๑๕๐  การยื่นค าฟ้องหรือค าร้องขอให้ล้มละลายให้ยื่นต่อศาลซึ่งลูกหนี้มีภูมิล าเนาอยู่
ในเขตหรือประกอบธุรกิจอยู่ในเขต ไม่ว่าด้วยตนเองหรือโดยตัวแทนในขณะที่ยื่นค าฟ้องหรือค าร้องขอหรือ
ภายในก าหนดเวลาหนึ่งปีก่อนนั้น 

  
มาตรา ๑๕๑  ศาลต้องสอดส่องให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยเรียบร้อย เพ่ือ

การนี้ให้มีอ านาจสั่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ท าค าชี้แจงในเรื่องบัญชีหรือเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับกระบวน
พิจารณาคดีล้มละลาย หรือจะสั่งให้กระท าหรือละเว้นกระท าการตามที่เห็นสมควรได้ 

  
มาตรา ๑๕๒  ถ้าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่กองทรัพย์สินในคดี

ล้มละลายโดยเจตนาร้ายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ศาลมีอ านาจสั่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ชดใช้
ค่าเสียหายเป็นส่วนตัวตามท่ีเห็นสมควรได้ 

  
ส่วนที่ ๒ 

กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย 

                   
  

มาตรา ๑๕๓[๑๒๐]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๕๔  ในคดีที่ศาลได้มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ชั่วคราวแล้ว ถ้าเจ้าหนี้ผู้เป็น

โจทก์ท้ิงฟ้อง ถอนฟ้อง หรือขาดนัดพิจารณา ก่อนที่ศาลจะสั่งจ าหน่ายคดี ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้อยหนึ่งฉบับเพ่ือให้เจ้าหนี้ทั้งหลายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

  
มาตรา ๑๕๕  เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์มีหน้าที่ระวังประโยชน์ของเจ้าหนี้ทั้งหลาย ช่วยเจ้า

พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการรวบรวมจ าหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้และรับผิดในบรรดาค่าธรรมเนียม 
ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายในคดีล้มละลายนั้น เพ่ือประกันการรับผิดนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอ านาจเรียก
ประกันจากเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ตามจ านวนที่เห็นว่าจ าเป็น 

  
มาตรา ๑๕๖  ถ้าเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ขัดขืนหรือละเลยไม่ช่วยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือ

ไม่ให้ประกันตามที่กล่าวไว้ในมาตรา ๑๕๕ ภายในก าหนดเวลาเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้รับค าแจ้งความ เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด้วยความเห็นชอบของที่ประชุมเจ้าหนี้มีอ านาจแต่งตั้งเจ้าหนี้คนอ่ืนเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็น
โจทก์แทนต่อไป 
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มาตรา ๑๕๗  เมื่อได้ส่งแจ้งความนัดประชุมหรือแจ้งความใด ๆ ไปยังเจ้าหนี้ทั้งหลายใน
ราชอาณาจักรแล้ว แม้เจ้าหนี้บางคนจะยังไม่ได้รับ ก็ไม่ท าให้การประชุมหรือการนั้นเสียไป 

  
มาตรา ๑๕๘  ผู้มีส่วนได้เสียคนใดเห็นว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่มีสิทธิยึดทรัพย์สินอย่าง

หนึ่งอย่างใด ให้คัดค้านต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รับค าคัดค้านแล้วให้
สอบสวนและมีค าสั่ง ถ้าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่งไม่ให้ถอนการยึด ผู้นั้นมีสิทธิยื่นค าร้องขอต่อศาลภายใน
ก าหนดเวลาสิบสี่วัน นับแต่วันได้ทราบค าสั่งนั้น เมื่อศาลได้รับค าร้องขอแล้ว ให้ศาลพิจารณาและมีค าสั่งชี้ขาด
เหมือนอย่างคดีธรรมดา โดยเรียกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ามาสู้คดี 

  
มาตรา ๑๕๙  เมื่อศาลได้พิพากษาหรือมีค าสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว ให้แจ้งให้เจ้า

พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ 

  
หมวด ๗ 

การสอบสวนและบทก าหนดโทษ 

                   
  

ส่วนที่ ๑ 

การสอบสวน 

                   
  

มาตรา ๑๖๐  ในระหว่างด าเนินกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย ถ้ามีเหตุควรเชื่อได้ว่าลูกหนี้
หรือผู้หนึ่งผู้ใดได้กระท าความผิดในทางอาญาเกี่ยวกับการล้มละลาย ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย 

ในกรณีที่พนักงานอัยการมีความเห็นว่าไม่ควรฟ้อง ซึ่งแย้งกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ให้ส่ง
ส านวนไปยังอธิบดีกรมอัยการเพ่ือสั่ง 

  
ส่วนที่ ๒ 

บทก าหนดโทษ 

                   
  

มาตรา ๑๖๑[๑๒๑]  ลูกหนี้คนใดฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งมาตรา ๖๗ (๓) โดยไม่มีข้อแก้ตัวอัน
สมควร มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือจ าคุกไม่เกินสองเดือน หรือทั้งปรับทั้งจ า 
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มาตรา ๑๖๒[๑๒๒]  ลูกหนี้คนใดฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งมาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๗๙ หรือ
มาตรา ๘๐ โดยไม่มีข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขืนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 
๑๖ (๑) มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือจ าคุกไม่เกินสี่เดือน หรือทั้งปรับทั้งจ า 

  
มาตรา ๑๖๓[๑๒๓]  ลูกหนี้คนใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ มีความผิดต้องระวาง

โทษปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือจ าคุกไม่เกินสองปี หรือท้ังปรับทั้งจ า 

(๑) ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งมาตรา ๒๓ มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๖๗ (๑) หรือ (๒) โดยไม่มีข้อ
แก้ตัวอันสมควร 

(๒) ละเว้นไม่แจ้งข้อความอันเป็นสาระส าคัญ หรือกล่าวเท็จเกี่ยวกับกิจการหรือทรัพย์สินของ
ตนต่อศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือที่ประชุมเจ้าหนี้ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามิได้มีเจตนาฉ้อฉล 

(๓) มิได้แจ้งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายในก าหนดเวลาหนึ่งเดือน เมื่อได้ทราบหรือ
มีเหตุผลอันสมควรเชื่อได้ว่ามีผู้น าหนี้สินอันเป็นเท็จมาขอรับช าระในคดีล้มละลาย 

  
มาตรา ๑๖๔[๑๒๔]  ในระหวา่งเวลาหนึ่งปีก่อนมีการขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย หรือภายหลังนั้น แต่

ก่อนมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ลูกหนี้คนใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่
เกินสองแสนบาท หรือจ าคุกไม่เกินสองปี หรือท้ังปรับทั้งจ า 

(๑) ยักย้าย ซุกซ่อน ท าลาย ก่อความช ารุด หรือเปลี่ยนแปลงดวงตรา สมุดบัญชีหรือเอกสาร
อันเกี่ยวกับกิจการหรือทรัพย์สินของตน หรือรู้เห็นเป็นใจด้วยการกระท านั้น ๆ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามิได้มี
เจตนาปกปิดสภาพแห่งกิจการของตน 

ถ้าปรากฏว่า ดวงตรา สมุดบัญชี หรือเอกสารสูญหาย ช ารุด หรือเปลี่ยนแปลง ให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าลูกหนี้เป็นผู้กระท า 

(๒) ละเว้นจดข้อความอันเป็นสาระส าคัญ หรือจดข้อความเท็จลงในสมุดบัญชีหรือเอกสารอัน
เกี่ยวกับกิจการหรือทรัพย์สินของตน หรือรู้เห็นเป็นใจในการนั้น 

(๓) น าทรัพย์สินซึ่งได้มาโดยเชื่อและยังมิได้ช าระราคาไปจ าน า จ านอง หรือจ าหน่าย เว้นแต่
การนั้นเป็นปกติธุระของลูกหนี้ และพิสูจน์ได้ว่ามิได้มีเจตนาฉ้อฉล 

(๔) รับสินเชื่อจากบุคคลอ่ืนโดยใช้อุบายหลอกลวง หรือซุกซ่อน โอน หรือส่งมอบทรัพย์สิน
ของตนโดยทุจริต หรือกระท าหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าให้ทรัพย์สินของตนต้องมีภาระผูกพันขึ้นโดยทุจริต หรือ
ยอมหรือสมยอมกับบุคคลอ่ืนให้ศาลพิพากษาให้ตนต้องช าระหนี้ซึ่งตนมิควรต้องช าระ 

  
มาตรา ๑๖๕[๑๒๕]  ในระหว่างเวลาตั้งแต่ศาลได้มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์จนถึงเวลาที่พ้นจาก

ล้มละลาย ลูกหนี้คนใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสน
บาทหรือจ าคุกไม่เกินสองปี หรือท้ังปรับทั้งจ า 
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(๑) รับสินเชื่อจากผู้อื่นมีจ านวนตั้งแต่สองพันบาทขึ้นไปโดยมิได้แจ้งให้ผู้นั้นทราบว่าตนถูกพิทักษ์
ทรัพย์หรือล้มละลาย 

(๒) ประกอบการค้าหรือธุรกิจโดยใช้นามตัวหรือนามสมญาผิดจากที่ตนถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือ
ล้มละลาย และในการนั้นได้รับสินเชื่อจากบุคคลอ่ืนโดยมิได้แจ้งให้ผู้นั้นทราบว่าตนถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย 

(๓) ประกอบการค้าหรือธุรกิจโดยใช้นามหรือนามสมญาของผู้อื่นบังหน้า 

(๔) ประกอบการค้าหรือธุรกิจโดยใช้นามตัวหรือนามสมญาผิดไปจากที่ตนถูกพิทักษ์ทรัพย์
หรือล้มละลาย โดยมิได้โฆษณารายการดังต่อไปนี้ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยสองฉบับ 

ก. นามตัวและนามสมญาที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย 

ข. ต าบลที่ตนประกอบการค้าหรือธุรกิจในขณะที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ 
ค. นามตัวและนามสมญาซึ่งประสงค์จะใช้ต่อไปในการค้าหรือธุรกิจ 

ง. ลักษณะของการค้าหรือธุรกิจที่จะประกอบต่อไป 

จ. ต าบลที่จะประกอบการค้าหรือธุรกิจ 

  
มาตรา ๑๖๖[๑๒๖]  ลูกหนี้คนใดมีหนี้สินเนื่องในการค้าหรอืธุรกิจอยู่ในขณะที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์

กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจ า 

(๑) เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบถามหรือศาลท าการไต่สวน ลูกหนี้ไม่สามารถให้เหตุผล
อันสมควรถึงการที่ได้เสียทรัพย์สินไปเป็นจ านวนมากในระหว่างเวลาหนึ่งปีก่อนมีการขอให้ล้มละลาย หรือ
ภายหลังนั้นแต่ก่อนมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ 

(๒) กระท าหนี้สินอันพึงขอรับช าระได้ในคดีล้มละลายโดยไม่มีเหตุอันน่าเชื่อว่าจะสามารถ
ช าระหนี้นั้นได้ 

  
มาตรา ๑๖๗[๑๒๗]  บุคคลซึ่งประกอบพาณิชยกิจตามที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน

พาณิชย์คนใดไม่มีบัญชีย้อนหลังขึ้นไปสามปีนับแต่วันที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ซึ่งจะแสดงให้เห็นการประกอบ
พาณิชยกิจหรือฐานะการเงินของตนอย่างเพียงพอตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบัญชีซึ่งใช้อยู่ในเวลานั้น 
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจ า 

  
มาตรา ๑๖๘[๑๒๘]  ในระหว่างเวลาหกเดือนก่อนมีการขอให้ลูกหนี้ล้มละลายหรือภายหลังนั้น

แต่ก่อนเวลาที่พ้นจากล้มละลาย ลูกหนี้คนใดออกไปหรือพยายามจะออกไปนอกราชอาณาจักร โดยน าทรัพย์สิน
ซึ่งตามกฎหมายต้องเอาไว้แบ่งใช้หนี้แก่เจ้าหนี้ราคาเกินกว่าสองพันบาทออกไปด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามิได้มี
เจตนาฉ้อฉล มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือจ าคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งปรับทั้งจ า 
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มาตรา ๑๖๙[๑๒๙]  เมื่อศาลได้มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้ว ลูกหนี้คนใดซ่อนตัวหรือหลบไปเสีย
จากที่ ๆ เคยอยู่หรือที่ท าการค้า หรือประกอบธุรกิจแห่งสุดท้าย หรือออกไปนอกราชอาณาจักร โดยเจตนา
หลีกเลี่ยงหมายเรียกหรือหมายนัดของศาลในคดีล้มละลาย หรือหลีกเลี่ยงการที่จะถูกสอบสวนหรือไต่สวน
เกี่ยวกับกิจการหรือทรัพย์สินของตน หรือท าให้เกิดความล าบากขัดข้องแก่กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย มี
ความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจ า 

  
มาตรา ๑๗๐[๑๓๐]  เมื่อศาลได้มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้ว ลูกหนี้คนใดกระท าการฉ้อฉล หรือให้ 

หรือเสนอให้ หรือตกลงว่าจะให้ประโยชน์ใด ๆ แก่เจ้าหนี้ โดยมุ่งหมายที่จะได้รับความยินยอมของเจ้าหนี้นั้นใน
การขอประนอมหนี้หรือข้อตกลงเกี่ยวกับกิจการหรือการล้มละลายของตน หรือเพ่ือมิให้มีการคัดค้านการขอปลด
จากล้มละลาย มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือจ าคุกไม่เกินสองปี หรือท้ังปรับทั้งจ า 

  
มาตรา ๑๗๑[๑๓๑]  เจ้าหนี้หรือผู้แทนเจ้าหนี้คนใดกล่าวอ้าง หรือขอรับช าระหนี้ในคดี

ล้มละลายหรือการขอประนอมหนี้ หรือในการตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้โดยไม่เป็นความจริงในส่วน
สาระส าคัญ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามิได้มีเจตนาฉ้อฉล มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 
หรอืจ าคุกไม่เกินสองปี หรือท้ังปรับทั้งจ า 

  
มาตรา ๑๗๒  เจ้าหนี้หรือผู้แทนเจ้าหนี้คนใด เรียกหรือรับหรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน

หลักประกันหรือผลประโยชน์ใด ๆ ไว้เป็นประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน เพ่ือที่จะยินยอมหรือไม่คัดค้านในการ
ขอประนอมหนี้ หรือการขอปลดจากล้มละลาย มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าเท่าของราคา
ผลประโยชน์อันมิควรได้นั้น 

  
มาตรา ๑๗๓  ผู้ใดรู้ว่าได้มีหรือจะมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้วยักย้าย ซุกซ่อน รับ จ าหน่าย หรือ

จัดการแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้โดยเจตนาทุจริต มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองเท่าราคาทรัพย์สินนั้น 
หรือจ าคุกไม่เกินสองปี หรือท้ังปรับทั้งจ า 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้โฆษณา
ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ในราชกิจจานุเบกษา และหนังสือพิมพ์รายวันหรือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะอ่ืนใด
แทนตามที่อธิบดีกรมบังคับคดีประกาศก าหนดแล้ว บุคคลทุกคนได้ทราบว่ามีค าสั่งนั้น[๑๓๒]

 

  
มาตรา ๑๗๓/๑[๑๓๓]  ผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา ๒๔/๑ แล้วไม่ปฏิบัติตามมาตราดังกล่าว มี

ความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 

ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคล
นั้น เกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการ และละเว้นไม่สั่ง
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การหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง
ด้วย 

ถ้าบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได้ยื่นค าขอต่อศาลแสดงถึงเหตุที่ตนไม่อาจแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินได้ภายในก าหนดเวลาตามมาตรา ๒๔/๑ เมื่อศาลเห็นว่ามีเหตุอันสมควรจะให้บุคคล
นั้นแจ้งข้อมูลดังกล่าวแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายในเวลาที่ศาลก าหนดก็ได้ เมื่อบุคคลดังกล่าวได้แจ้ง
ข้อมูลให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายในก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ให้คดีอาญาเป็นอันเลิกกัน 

  
มาตรา ๑๗๔[๑๓๔]  ผู้ใดกล่าวอ้างโดยไม่เป็นความจริงว่าตนเป็นเจ้าหนี้ โดยมุ่งหมายที่จะได้ดู

หรือคัดส าเนาเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวกับกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้า
พันบาท 

  
มาตรา ๑๗๕  บุคคลดังต่อไปนี้มีหน้าที่และความรับผิดทางอาญาเช่นเดียวกับลูกหนี้ ส าหรับ

กิจการที่ตนได้กระท าในขณะที่เป็นผู้ประกอบการงานของลูกหนี้ 
(๑) ถ้าลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งได้จดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หุ้นส่วนผู้จัดการ 

หรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งสอดเข้าไปเกี่ยวข้องจัดการงาน หรือผู้ช าระบัญชีของห้างหุ้นส่วนนั้น 

(๒) ถ้าลูกหนี้เป็นบริษัทจ ากัด ผู้เริ่มก่อการ กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ช าระบัญชีของ
บริษัทนั้น 

(๓) ถ้าลูกหนี้เป็นนิติบุคคลอ่ืนนอกจากที่กล่าวไว้ใน (๑) และ (๒) ผู้จัดการหรือผู้ช าระบัญชีของ
นิติบุคคลนั้น 

(๔) ถ้าลูกหนี้มีตัวแทนหรือลูกจ้างเป็นผู้ประกอบการงาน ตัวแทนหรือลูกจ้างของลูกหนี้นั้น 

(๕) ถ้าลูกหนี้ตาย ทายาท ผู้จัดการมรดก หรือผู้ปกครองทรัพย์ของลูกหนี้นั้น 

  
หมวด ๘ 

บทบัญญัติเบ็ดเสร็จ 

                   
  

ส่วนที่ ๑ 

เงินค้างจ่าย 

                   
  

มาตรา ๑๗๖  เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้แบ่งทรัพย์สินครั้งที่สุดแล้ว ถ้ามีเงินค้างจ่ายซึ่ง
ไม่มีผู้ใดมารับภายในก าหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลสั่งปิดคดี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องโฆษณาใน
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หนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่าหนึ่งฉบับให้เจ้าหนี้มารับภายในก าหนดเวลาสองเดือน ถ้าไม่มารับภายใน
ก าหนด ให้เงินนี้ตกเป็นของแผ่นดิน 

  
ส่วนที่ ๒ 

การล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ 

                   
  

มาตรา ๑๗๗  การพิทักษ์ทรัพย์หรือการล้มละลายตามพระราชบัญญัตินี้มีผลเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินของลูกหนี้ตลอดและเฉพาะแต่ในราชอาณาจักร 

การพิทักษ์ทรัพย์หรือการล้มละลายตามกฎหมายของประเทศอ่ืน ไม่มีผลเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ซึ่งอยู่ในราชอาณาจักร 

  
มาตรา ๑๗๘  เจ้าหนี้ต่างประเทศซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่นอกราชอาณาจักรจะขอรับช าระหนี้ในคดี

ล้มละลายได้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องพิสูจน์ว่า เจ้าหนี้ในประเทศไทยก็มีสิทธิขอรับช าระหนี้ในคดีล้มละลายตามกฎหมาย

และในศาลแห่งประเทศของตนได้ ในท านองเดียวกัน 

(๒) ต้องแถลงว่า ตนได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับทรัพย์สินหรือส่วนแบ่งจากทรัพย์สินของลูกหนี้
คนเดียวกันนั้นนอกราชอาณาจักรเป็นจ านวนเท่าใดหรือไม่ และถ้ามี ตนยอมส่งทรัพย์สินหรือส่วนแบ่งจาก
ทรัพย์สินของลูกหนี้ดังกล่าวแล้วมารวมในกองทรัพย์สินของลูกหนี้ในราชอาณาจักร 

  
ส่วนที่ ๓ 

ค่าธรรมเนียม 

                   
  

มาตรา ๑๗๙[๑๓๕]  ค่าธรรมเนียมในคดีล้มละลายให้คิดตามอัตรา ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าข้ึนศาลส าหรับค าฟ้องหรือค าร้องขอให้ล้มละลาย ห้าร้อยบาท 

(๒) ค่ายื่นค าขอรับช าระหนี้ในคดีล้มละลาย สองร้อยบาท เว้นแต่เป็นค าขอของเจ้าหนี้ตามค า
พิพากษาหรือเจ้าหนี้ที่ขอรับช าระหนี้ไม่เกินห้าหมื่นบาท 

(๓) ค่าข้ึนศาลในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์เรื่องขอรับช าระหนี้ สองร้อยบาท 

(๔) ค่าธรรมเนียมในการรวบรวมทรัพย์สินให้คิดในอัตราร้อยละสามของเงินสุทธิที่รวบรวมได้ 
ส าหรับทรัพย์สินที่ไม่มีการขายหรือจ าหน่ายให้คิดในอัตราร้อยละสองของราคาทรัพย์สินนั้น แต่ถ้ามีการประนอม
หนี้ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละสามของจ านวนเงินที่ประนอมหนี้  ทั้งนี้ แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 
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ค่าธรรมเนียมนอกจากนี้ ให้คิดอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง 

  
มาตรา ๑๘๐  ถ้ามีเงินเหลือพอ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จ่ายค่าป่วยการและค่าพาหนะ

เดินทางของพยานหรือบุคคลที่ถูกเรียกมาสอบสวน โดยอนุโลมตามอัตราที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง 

  
มาตรา ๑๘๑  แบบพิมพ์ซึ่งลูกหนี้จ าต้องยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติ

นี้ ให้ยกเว้นอากรแสตมป์ 
  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

                      
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑[๑๓๖]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
มาตรา ๑๒  บรรดาคดีล้มละลายที่ได้ยื่นฟ้องก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังค้าง

พิจารณาอยู่ในศาลหรืออยู่ในระหว่างปฏิบัติการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ให้บังคับตามกฎหมายว่าด้วย
การล้มละลายซึ่งใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๑๓  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากค่าของเงินในปัจจุบันแตกต่างไปจาก
เมื่อสมัยก่อนเป็นอันมาก จึงควรแก้ไขก าหนดจ านวนหนี้ที่จะฟ้องคดีล้มละลายให้สูงขึ้น กับแก้ไขจ านวนเงินวาง
ศาลและค่าธรรมเนียมบางอย่างให้เหมาะสม และโดยที่บทบัญญัติเกี่ยวกับการขอเพิกถอนการกระท าของ
ลูกหนี้เกี่ยวกับทรัพย์สินยังไม่รัดกุม  จึงสมควรแก้ไขด้วย 
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พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖[๑๓๗]
 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
มาตรา ๕  บรรดาคดีล้มละลายที่ได้ยื่นฟ้องก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังคง

ค้างพิจารณาอยู่ในศาลหรืออยู่ในระหว่างปฏิบัติการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ให้บังคับตามกฎหมายว่า
ด้วยการล้มละลาย ซึ่งใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้
ก าหนดเกี่ยวกับจ านวนเงินที่เจ้าหนี้มีสิทธิจะฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายได้จะต้องเป็นหนี้อยู่ไม่น้อยกว่าสามหมื่น
บาทและเนื่องจากในปัจจุบันค่าของเงินบาทตกต่ าลงมาก สมควรก าหนดจ านวนเงินที่เจ้าหนี้จะฟ้องลูกหนี้ให้
ล้มละลายได้เสียใหม่ โดยจะฟ้องได้ต่อเมื่อลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือ
หลายคนเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นบาท หรือลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือ
หลายคน เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น 

  
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑[๑๓๘]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติบางมาตราของ
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน โดยเฉพาะ
เมื่อลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินชั่วคราว อันควรได้รับความช่วยเหลือทาง
การเงินจากผู้ประสงค์จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ลูกหนี้ เพ่ือให้ลูกหนี้มีโอกาสได้ฟ้ืนฟูกิจการ แต่
เนื่องจากมาตรา ๙๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ บัญญัติให้เจ้าหนี้ที่ยอมให้ลูกหนี้
ก่อหนี้ขึ้นโดยรู้อยู่แล้วว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่มีสิทธิขอรับช าระหนี้ในคดีล้มละลาย อันเป็นเหตุให้ไม่มี
สถาบันทางการเงิน หรือเอกชนรายใดยินยอมให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ลูกหนี้ที่ประสบปัญหาสภาพ
คล่องทางการเงินชั่วคราว ลูกหนี้จึงต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายทั้ง ๆ ที่กิจการของลูกหนี้อยู่ในสภาพที่จะฟ้ืนฟู
ได้ หากได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน สมควรที่จะมีบทบัญญัติคุ้มครองการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
ลูกหนี้ที่ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินชั่วคราวเพื่อให้ลูกหนี้มีโอกาสได้ฟ้ืนฟูกิจการได้ซึ่งจะช่วยเจ้าหนี้
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ให้มีโอกาสรับช าระหนี้อย่างเป็นธรรมด้วย อันจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าของประเทศให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒[๑๓๙]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
มาตรา ๓๔  บรรดาคดีล้มละลายที่ได้ยื่นฟ้องก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังคง

ค้างพิจารณาอยู่ในศาลหรืออยู่ในระหว่างปฏิบัติการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ให้บังคับตามกฎหมายว่า
ด้วยล้มละลายซึ่งใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๓๕[๑๔๐]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๓๖  ให้บทบัญญัติมาตรา ๙๐/๗๙ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 

๒๔๘๓ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ และบทบัญญัติมาตรา ๑๔๙ 
และมาตรา ๑๕๓ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ก่อนการยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับอยู่ต่อไปจนกว่าจะเปิดท าการศาลล้มละลายกลางตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธี
พิจารณาคดีล้มละลาย 

  
มาตรา ๓๗  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย
ล้มละลายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันซึ่งก าหนดจ านวนเงินที่เจ้าหนี้มีสิทธิจะฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายได้ รวมทั้ง
จ านวนเงินที่ต้องวางประกันค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในข้ันตอนต่าง ๆ และราคาของทรัพย์สินที่ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องน ามาแบ่งให้แก่เจ้าหนี้ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว ไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมปัจจุบันสมควรแก้ไขให้เหมาะสม รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่ง
ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ามาแบ่งให้แก่เจ้าหนี้ และมาตรการในการรวบรวมและจ าหน่ายทรัพย์สินที่ก าหนดไว้ยังไม่
ครอบคลุมถึงสามีของลูกหนี้ นอกจากนี้ บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย ในส่วนที่เกี่ยวกับการฟ้ืนฟู
กิจการของลูกหนี้และกระบวนการล้มละลายบางประการยังไม่เอ้ืออ านวยต่อการแก้ไขปัญหาการด าเนินธุรกิจ 
จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติว่าด้วยกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับการลงมติยอมรับ
แผนฟื้นฟูกิจการ การใช้ดุลพินิจของศาลในการเห็นชอบด้วยแผน อ านาจของผู้บริหารแผนเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพย์สินของลูกหนี้ การปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการเพิกถอนนิติกรรมที่ได้กระท าไปแล้วในกระบวนการ
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ล้มละลาย และกระบวนการฟื้นฟูกิจการ นอกจากนั้นได้แก้ไขในเรื่องล าดับบุริมสิทธิในคดีล้มละลาย โดย
ก าหนดให้เงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเพื่อการงานที่ได้ท าให้ลูกหนี้ซึ่งเป็นนายจ้างมีล าดับบุริมสิทธิเดียวกันกับเงิน
ค่าภาษีอากร และเนื่องจากมีการจัดตั้งศาลล้มละลายเพ่ือพิจารณาคดีล้มละลายโดยเฉพาะ สมควรยกเลิก
บทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยล้มละลายให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธี
พิจารณาคดีล้มละลาย รวมทั้งเพ่ิมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจในการตรากฎหมายจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้ด้วย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓[๑๔๑]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมก าหนดให้ส านักงานศาล
ยุติธรรมเป็นหน่วยงานธุรการอิสระของศาลยุติธรรม แต่มิได้ก าหนดให้กรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานธุรการของ
ศาลยุติธรรม กรมบังคับคดีจึงยังอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรม  ดังนั้น สมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ในส่วนทีเ่กี่ยวกับสถานะของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๗[๑๔๒]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
มาตรา ๑๓  บุคคลธรรมดาซึ่งศาลได้พิพากษาให้ล้มละลายก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

และครบระยะเวลาตามที่ก าหนดในมาตรา ๘๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ปลดจากล้มละลาย 

บุคคลซึ่งศาลพิพากษาให้ล้มละลายก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังไม่ถูกปลดจาก
ล้มละลายตามวรรคหนึ่ง ให้ปลดจากล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ โดยการนับระยะเวลาให้นับตั้งแต่ศาลได้พิพากษาให้ล้มละลาย 
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มาตรา ๑๔  บทบัญญัติมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่บรรดาคดีล้มละลาย
ที่ได้ยื่นฟ้องไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้ใช้บทบัญญัติมาตรา ๑๗๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่มีการฟ้องคดี บังคับแก่คดีดังกล่าว 

  
มาตรา ๑๕  ให้ประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วย
ล้มละลายในส่วนที่เกี่ยวกับการก าหนดให้ลูกหนี้พ้นจากการล้มละลายโดยผลของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบันยังขาดความชัดเจน ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ที่เก่ียวกับผลของการพ้นจากการล้มละลาย โดยเฉพาะการ
จัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ อย่างไรก็ตามหลักการของบทบัญญัติในเรื่องนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้บุคคล
ล้มละลายที่สุจริตได้มีโอกาสพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลาย สมควรคงหลักการดังกล่าวไว้ โดยยกเลิก
บทบัญญัติเดิมและน ามาก าหนดเพิ่มเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการปลดจากล้มละลายโดยผลของกฎหมาย 
นอกจากนี้ บทบัญญัติที่ก าหนดให้บุคคลล้มละลายอาจร้องขอให้ศาลมีค าสั่งปลดจากล้มละลายได้ซึ่งใช้บังคับ
ในปัจจุบันนั้น ยังขาดความชัดเจนแน่นอนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลแต่ละกรณี จึงสมควรแก้ไขหลักเกณฑ์ที่
ศาลจะสั่งปลดจากล้มละลายให้ชัดเจน เพ่ือเป็นหลักประกันแก่บุคคลล้มละลายว่าหากด าเนินการตามท่ี
กฎหมายก าหนดแล้วจะสามารถได้รับการปลดจากล้มละลาย และเพ่ือให้บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับ
ค่าธรรมเนียมในคดีล้มละลายที่ใช้บังคับอยู่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘[๑๔๓]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
มาตรา ๑๕  บรรดาคดีล้มละลายที่ได้ยื่นฟ้องก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังคง

ค้างพิจารณาอยู่ในศาลหรืออยู่ในระหว่างปฏิบัติการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ให้บังคับตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๑๖  ให้ประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กระบวนพิจารณาค าขอรับช าระหนี้ใน
คดีล้มละลายที่ก าหนดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เสนอค าขอรับช าระหนี้ต่อศาลเพื่อมีค าสั่งค าขอรับช าระหนี้
ท าให้กระบวนพิจารณาค าขอรับช าระหนี้มีหลายขั้นตอน สมควรลดขั้นตอนโดยก าหนดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาและมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอรับช าระหนี้ เพ่ือให้การพิจารณาค าขอรับช าระ
หนี้มีความรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ สมควรก าหนดรายละเอียดของค าขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายให้ชัดเจน 
และก าหนดให้เจ้าหนี้ที่ไม่ได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ภายในก าหนดเวลาสองเดือนนับแต่วันโฆษณาค าสั่งพิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาดสามารถยื่นค าขอรับช าระหนี้ได้ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย รวมทั้งปรับปรุงบทก าหนดโทษปรับให้
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙[๑๔๔]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กระบวนพิจารณาเก่ียวกับการฟ้ืนฟู
กิจการของลูกหนี้ยังไม่ครอบคลุมลูกหนี้ซึ่งประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีทั้งบุคคล
ธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือ
บริษัทจ ากัด ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมากในระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน และประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน
ชั่วคราว  ดังนั้น เพ่ือให้ลูกหนี้ซึ่งไม่อยู่ในสถานะท่ีจะช าระหนี้ได้มีโอกาสได้รับการฟ้ืนฟูกิจการและไม่ต้องตกเป็น
บุคคลล้มละลายหากมีช่องทางที่จะฟ้ืนฟูกิจการได้  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ[๑๔๕]

 

  
ข้อ ๑๗  ในกรณีที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบใดก าหนดให้ผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือ

ใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง ต้องใช้เอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ผู้นั้นเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาหรือด าเนินการ ให้เป็นหน้าที่ของผู้มีอ านาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับ
จดทะเบียน รับจดแจ้ง หรือรับแจ้งนั้น ที่จะต้องด าเนินการให้หน่วยงานที่ออกเอกสารราชการเช่นว่านั้นส่ง
ข้อมูลหรือส าเนาเอกสารดังกล่าวมาเพ่ือประกอบการพิจารณาหรือด าเนินการ ในกรณีท่ีผู้มีอ านาจดังกล่าว
ประสงค์ได้ส าเนาเอกสารนั้นจากผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง 
หรือผู้แจ้ง ให้ผู้มีอ านาจนั้นเป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวเอง เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ ห้ามมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าส าเนาดังกล่าวจากผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาตหรือผู้ยื่นขอจดทะเบียน
หรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง 
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ข้อ ๑๘  ค าสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑[๑๔๖]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
มาตรา ๒๐  บรรดาคดีล้มละลายที่ได้ยื่นฟ้องก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังคง

ค้างพิจารณาอยู่ในศาลหรืออยู่ในระหว่างปฏิบัติการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ให้บังคับตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ จนกว่าคดีจะถึงที่สุด 

  
มาตรา ๒๑  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กระบวนพิจารณาเก่ียวกับการฟ้ืนฟู
กิจการของลูกหนี้ตามหมวด ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ มีบทบัญญัติท่ีท าให้ลูกหนี้ไม่สามารถขอฟื้นฟูกิจการได้ทัน
ต่อสถานะทางด้านการเงินของลูกหนี้ เนื่องจากลูกหนี้ต้องเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวเท่านั้นจึงจะขอฟ้ืนฟูกิจการ
ได้  นอกจากนั้น การติดตาม การจัดการ และการรวบรวมทรัพย์สินของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร สมควรก าหนดให้ลูกหนี้มีโอกาสฟ้ืนฟูกิจการได้เร็วขึ้น และให้มีกลไกในการติดตาม 
จัดการ และรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการคุ้มครองเจ้าหนี้มีประกันอย่างเพียงพอ 
อันเป็นการส่งเสริมและรองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

สัญชัย/ผู้จัดท า 

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

  
วศิน/แก้ไข 

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

  
นุสรา/เพิ่มเติม 

๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 
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พัชรภรณ์/เพ่ิมเติม 

๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 

  
 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เลม่ ๕๗/-/หน้า ๙๕๘/๓๐ ธันวาคม ๒๔๘๓ 

[๒] มาตรา ๖ นิยามค าว่า “เจ้าหนี้มีประกัน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

[๓] มาตรา ๖ นิยามค าว่า “บุคคลภายในของลูกหนี้” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๒ 

[๔] มาตรา ๖ นิยามค าว่า “บุคคลภายในของลูกหนี”้ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิล้มละลาย 
(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๕] มาตรา ๖ นิยามค าว่า “บุคคลล้มละลายทุจรติ” แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๗) 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๖] มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

[๗] มาตรา ๙ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตลิ้มละลาย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๘] มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

[๙] มาตรา ๑๐ (๒) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๑๐] มาตรา ๑๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๑๑] มาตรา ๑๑ วรรคสาม เพิม่โดยพระราชบญัญัตลิ้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๑๒] มาตรา ๒๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๑๓] มาตรา ๒๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๑๔] มาตรา ๓๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๕] มาตรา ๓๗ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๖] มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๑๗] มาตรา ๔๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๘] มาตรา ๖๓ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๑๙] มาตรา ๖๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๒๐] มาตรา ๖๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

[๒๑] มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๒๒] มาตรา ๗๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๒๓] มาตรา ๗๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๒๔] มาตรา ๗๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๒๕] มาตรา ๗๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๒๖] มาตรา ๗๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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[๒๗] มาตรา ๘๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๒๘] มาตรา ๘๑/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๒๙] มาตรา ๘๑/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๓๐] มาตรา ๘๑/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๓๑] หมวด ๓/๑ กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ มาตรา ๙๐/๑ ถึงมาตรา ๙๐/๙๐ 
เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

[๓๒] มาตรา ๙๐/๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๓๓] มาตรา ๙๐/๕ (๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๓๔] มาตรา ๙๐/๖ วรรคหนึ่ง (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๓๕] มาตรา ๙๐/๑๒ วรรคหนึ่ง (๖) แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิล้มละลาย (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๓๖] มาตรา ๙๐/๑๔ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๓๗] มาตรา ๙๐/๒๖ วรรคสอง แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๓๘] มาตรา ๙๐/๓๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๓๙] มาตรา ๙๐/๔๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๔๐] มาตรา ๙๐/๔๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบญัญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๔๑] มาตรา ๙๐/๔๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๔๒] มาตรา ๙๐/๔๒ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบญัญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๔๓] มาตรา ๙๐/๔๒ ตรี เพิ่มโดยพระราชบญัญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๔๔] มาตรา ๙๐/๔๖ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๔๕] มาตรา ๙๐/๔๖ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบญัญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๔๖] มาตรา ๙๐/๔๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๔๗] มาตรา ๙๐/๕๐ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๔๘] มาตรา ๙๐/๕๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๔๙] มาตรา ๙๐/๕๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๕๐] มาตรา ๙๐/๕๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตลิม้ละลาย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๕๑] มาตรา ๙๐/๕๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๕๒] มาตรา ๙๐/๖๒ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบญัญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๕๓] มาตรา ๙๐/๖๓ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๕๔] มาตรา ๙๐/๖๘ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๕๕] มาตรา ๙๐/๖๘ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๕๖] ส่วนท่ี ๑๒ การอุทธรณ์ ยกเลกิโดยพระราชบัญญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๕๗] มาตรา ๙๐/๗๙ ยกเลิกโดยพระราชบญัญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๕๘] หมวด ๓/๒ กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ท่ีเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม มาตรา ๙๐/๙๑ ถึงมาตรา ๙๐/๑๒๘ เพิ่มโดยพระราชบญัญัตลิม้ละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๕๙] มาตรา ๙๐/๙๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิล้มละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๖๐] มาตรา ๙๐/๙๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิล้มละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๖๑] มาตรา ๙๐/๙๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิล้มละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๖๒] มาตรา ๙๐/๙๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิล้มละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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[๖๓] มาตรา ๙๐/๙๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิล้มละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๖๔] มาตรา ๙๐/๙๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิล้มละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๖๕] มาตรา ๙๐/๙๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิล้มละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๖๖] มาตรา ๙๐/๙๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิล้มละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๖๗] มาตรา ๙๐/๙๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิล้มละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๖๘] มาตรา ๙๐/๑๐๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๖๙] มาตรา ๙๐/๑๐๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๗๐] มาตรา ๙๐/๑๐๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๗๑] มาตรา ๙๐/๑๐๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๗๒] มาตรา ๙๐/๑๐๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๗๓] มาตรา ๙๐/๑๐๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๗๔] มาตรา ๙๐/๑๐๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๗๕] มาตรา ๙๐/๑๐๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๗๖] มาตรา ๙๐/๑๐๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๗๗] มาตรา ๙๐/๑๐๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๗๘] มาตรา ๙๐/๑๑๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๗๙] มาตรา ๙๐/๑๑๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๘๐] มาตรา ๙๐/๑๑๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๘๑] มาตรา ๙๐/๑๑๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๘๒] มาตรา ๙๐/๑๑๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๘๓] มาตรา ๙๐/๑๑๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๘๔] มาตรา ๙๐/๑๑๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๘๕] มาตรา ๙๐/๑๑๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๘๖] มาตรา ๙๐/๑๑๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๘๗] มาตรา ๙๐/๑๑๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๘๘] มาตรา ๙๐/๑๒๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๘๙] มาตรา ๙๐/๑๒๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๙๐] มาตรา ๙๐/๑๒๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๙๑] มาตรา ๙๐/๑๒๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๙๒] มาตรา ๙๐/๑๒๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๙๓] มาตรา ๙๐/๑๒๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๙๔] มาตรา ๙๐/๑๒๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๙๕] มาตรา ๙๐/๑๒๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๙๖] มาตรา ๙๐/๑๒๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๙๗] มาตรา ๙๑ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๙๘] มาตรา ๙๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๙๙] มาตรา ๙๔ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๑๐๐] มาตรา ๑๐๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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[๑๐๑] มาตรา ๑๐๖ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๐๒] มาตรา ๑๐๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญตัิล้มละลาย (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๐๓] มาตรา ๑๐๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๐๔] มาตรา ๑๐๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

[๑๐๕] มาตรา ๑๐๙ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๑๐๖] มาตรา ๑๑๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

[๑๐๗] มาตรา ๑๑๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

[๑๐๘] มาตรา ๑๑๓ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๑๐๙] มาตรา ๑๑๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๑๑๐] มาตรา ๑๑๕ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๑๑๑] มาตรา ๑๑๖ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๑๑๒] มาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง เพิ่มโดยพระราชบัญญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๑๑๓] มาตรา ๑๓๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๑๑๔] มาตรา ๑๓๐ วรรคหนึ่ง (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๑๕] มาตรา ๑๓๐ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๑๑๖] มาตรา ๑๓๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๑๗] มาตรา ๑๓๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิล้มละลาย (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๑๑๘] มาตรา ๑๔๘/๑ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิล้มละลาย (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๑๑๙] มาตรา ๑๔๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญตัิล้มละลาย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๑๒๐] มาตรา ๑๕๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญตัิล้มละลาย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๑๒๑] มาตรา ๑๖๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๒๒] มาตรา ๑๖๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๒๓] มาตรา ๑๖๓ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๒๔] มาตรา ๑๖๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๒๕] มาตรา ๑๖๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๒๖] มาตรา ๑๖๖ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๒๗] มาตรา ๑๖๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๒๘] มาตรา ๑๖๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๒๙] มาตรา ๑๖๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๓๐] มาตรา ๑๗๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๓๑] มาตรา ๑๗๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๓๒] มาตรา ๑๗๓ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิล้มละลาย (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๑๓๓] มาตรา ๑๗๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิล้มละลาย (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๑๓๔] มาตรา ๑๗๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๓๕] มาตรา ๑๗๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิลม้ละลาย (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๑๓๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๕/ตอนท่ี ๒๘/หน้า ๑๙๑/๒ เมษายน ๒๕๑๑ 

[๑๓๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๐/ตอนท่ี ๓๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๖ มีนาคม ๒๕๒๖ 

[๑๓๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนท่ี ๑๘ ก/หน้า ๔/๙ เมษายน ๒๕๔๑ 
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[๑๓๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๒๙ ก/หน้า ๓๑/๒๑ เมษายน ๒๕๔๒ 

[๑๔๐] มาตรา ๓๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตลิ้มละลาย (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๑๔๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๑๐๓ ก/หน้า ๖/๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 

[๑๔๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนท่ี ๔๔ ก/หน้า ๑/๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 

[๑๔๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๘๐ ก/หน้า ๑/๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

[๑๔๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๔๖ ก/หน้า ๒๔/๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

[๑๔๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๙๗ ง/หน้า ๔๙/๔ เมษายน ๒๕๖๐ 

[๑๔๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนท่ี ๑๒ก/หน้า ๕๑/๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 
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