ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
วาดวยการบังคับคดีลมละลายและการชําระบัญชี (ฉบับวันที่ 6) พ.ศ. 2544
---------------------------------------โดยที่เห็นเปนการสมควรแกไขระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดีลมละลายและการชําระ
บัญชีเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 กระทรวงยุติธรรมจึงวาง
ระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดีลมละลายและการ
ชําระบัญชี(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2544”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกความในขอ 1.4 แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดีลมละลาย
และการชําระบัญชี พ.ศ. 2520 และใหใชความตอไปนีแ้ ทน
“1.4 สงไปโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง หรือ โดยวิธีอื่น เมื่อเห็นสมควร”
ขอ 4. ใหยกเลิกความในขอ 3 แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดีลมละลาย
และการชําระบัญชี พ.ศ. 2520 และใหใชความตอไปนีแ้ ทน
“ขอ 3 ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยแจงคําสั่งพิทักษทรัพยชวั่ คราวใหเจาพนักงาน
บังคับคดีที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย และสํานักงานวางทรัพยกลางทราบตามแบบ ล. 3 และแจงใหสวนราช
การตามที่เห็นสมควรทราบดวย
อนึ่ง ถาหากผูตองพิทกั ษทรัพยชวั่ คราวเปนหางหุน สวนบริษัทนิติบุคคล ก็ใหแจงให
นายทะเบียนหุน สวนบริษัท ทราบดวยอีกแหงหนึ่ง”
ขอ 5. ใหยกเลิกความใน ขอ 5 แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดีลมละลาย
การชําระบัญชี พ.ศ. 2520 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 5 เมื่อโจทกวางเงินประกันคาธรรมเนียมและเงินคาใชจายแลว และมีความ
ประสงคจะยึดทรัพยของลูกหนี้ ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยยึดทรัพยของลูกหนี้ หรือขอใหเจาพนักงาน
บังคับคดีจัดการยึดทรัพยของลูกหนี้แทน โดยโจทกเปนผูนํายึด”
ขอ 6. ใหยกเลิกความในขอ 9 แหงระเบียบกระทรวงยุตธิ รรมวาดวยการบังคับคดีลมละลาย
และการชําระบัญชี พ.ศ. 2520 และใหใชความตอไปนีแ้ ทน
“ขอ 9 เมื่อศาลมีคําสั่งถอนการพิทักษทรัพยชวั่ คราวแลวใหเจาพนักงานพิทกั ษทรัพย
ถอนการยึดทรัพย หรือแจงใหเจาพนักงานบังคับคดีถอนการยึดหรืออายัดทรัพยตามแบบ ล. 6 แลวแต
กรณี และแจงคําสั่งศาลใหสํานักงานวางทรัพยกลาง และสวนราชการตามที่เห็นสมควรทราบตามแบบ
ล.7 ดวย
อนึ่ง ถาหากผูตองพิทกั ษทรัพยชวั่ คราวเปนหางหุน สวนบริษัทนิติบุคคล ก็ใหแจงให
นายทะเบียนหุน สวนบริษัท ทราบดวยอีกแหงหนึ่ง”
ขอ 7. ใหยกเลิกความในขอ 35 แหงระเบียบกระทรวงยุตธิ รรมวาดวยการบังคับคดีลมละลาย
การชําระบัญชี พ.ศ. 2520 และใหใชความตอไปนี้แทน

“ขอ 35 เมื่อศาลไดมีคําสั่งเห็นชอบดวยการประนอมหนี้แลว ใหเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยออกประกาศตามแบบ ล.19 โฆษณาคําสั่งตามระเบียบขอ 1. ภายในเจ็ดวันนับแตวนั ที่ศาลมีคําสั่ง
เห็นชอบ และแจงใหสํานักงานวางทรัพยกลางและสวนราชการตามที่เห็นสมควรทราบ ตามแบบ ล.20
ดวยอนุโลม
อนึ่ง ถาหากผูตองพิทกั ษทรัพยเด็ดขาดเปนหางหุนสวนบริษัทนิตบิ ุคคล ก็ใหแจงให
นายทะเบียนหุน สวนบริษัท ทราบดวยอีกแหงหนึ่ง”
ขอ 8. ใหยกเลิกความในขอ 41 วรรคสอง แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับ
คดีลมละลายและการชําระบัญชี พ.ศ. 2520 ทั้งหมด
ขอ 9. ใหยกเลิกความในขอ 53 แหงระเบียบกระทรวงยุตธิ รรมวาดวยการบังคับคดีลม
ละลายและการชําระบัญชี พ.ศ. 2520 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 53 เมื่อศาลไดมีคําสั่งคําขอรับชําระหนีแ้ ลว ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยแจงคํา
สั่งศาลใหเจาหนี้ ลูกหนี้ หรือผูโตแยงทราบโดยไมชักชา
ขอ10. ใหยกเลิกความในขอ 54 แหงระเบียบกระทรวงยุตธิ รรมวาดวยการบังคับคดีลม
ละลายและการชําระบัญชี พ.ศ. 2520 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 54 ทรัพยสินของลูกหนี้ที่ไดยึดมานั้นใหเจาพนักงานพิทกั ษทรัพยขายทอดตลาด
หรือขายโดยวิธีอื่นใด โดยปฏิบัติ ตามมาตรา 123 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 หรือ
ใหเจาพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดแทนตามแบบ ล. 32 ก็ได
ขอ11. ใหยกเลิกความในขอ 56 แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดี
ลมละลายและการชําระบัญชี พ.ศ. 2520
“ขอ 56 การที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะโอนกรรมสิทธิ์ หรือทรัพยสินอันเกี่ยวกับ
ที่ดินของผูลมละลายนั้น ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยแจงเจาพนักงานที่ดินจัดการโอน
ขอ 12. ใหยกเลิกความในขอ 58 แหงระเบียบกระทรวงยุตธิ รรมวาดวยการบังคับคดี
ลมละลายและการชําระบัญชี พ.ศ. 2520 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 58 ถาบุคคลที่ไดรับแจงความตามขอ 57 ปฏิเสธหนี้ ใหเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยสอบสวนและทําความเห็น เมื่อเห็นวาบุคคลนั้นไมไดเปนหนี้ ก็ใหจําหนายชือ่ ออกเสียจากบัญชี
ลูกหนี้และแจงใหบุคคลนั้นทราบตามแลล ล.35 แตถาเห็นวาบุคคลนั้นเปนหนี้เทาใด ก็ใหแจงจํานวนหนี้
เปนหนังสือยืนยันไปยังบุคคลที่จะตองรับผิดตามแบบ ล.56”
ขอ 13. ใหยกเลิกความในขอ 68 แหงระเบียบกระทรวงยุตธิ รรมวาดวยการบังคับคดี
ลมละลายและการชําระบัญชี พ.ศ. 2520 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 68 เมื่อพนระยะเวลาสิบสี่วันนับแตวันไดทราบคําสั่งของเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยแลวไมมีผูใดยื่นคํารองคัดคานคําสั่งนั้น ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยดําเนินการขายทรัพยที่งดไว
หรือแจงใหเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการขายทรัพยที่งดไว หรือถอนการยึดมอบทรัพยคืนใหแกเจา
ของตอไปแลวแตกรณี”
ขอ 14. ใหยกเลิกความในขอ 75 วรรคสอง แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรม
วาดวยการบังคับคดีลมละลายและการชําระบัญชี พ.ศ. 2520 ทั้งหมด

ขอ 15. ใหยกเลิกความในขอ 76 วรรคสอง แหงระเบียบระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับ
คดีลมละลายและการชําระบัญชี พ.ศ. 2520 ทั้งหมด
ขอ 16. ใหยกเลิกความในขอ 83 วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา แหงระเบียบ
กระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดีลมละลายและการชําระบัญชี พ.ศ. 2520 และใหใชความตอไปนี้
แทน
“เมื่อมีผูนําเงินมาชําระ หรือนําสงในคดี จะเปนเงินสด เช็ค ดราฟ หรือตั๋วเงินก็ดี
ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยผูไดรับมอบหมายใหดําเนินการในเรื่องนัน้ จดรายงานการับเงินนั้นโดย
ละเอียดวาเปนเงินประเภทใด ในคดีใด ของผูใด จํานวนเงินเทาใด และมีเงื่อนไขอยางไรหรือไม
แลวนําผูชําระหรือผูนําสงเงินพรอมกับสํานวนและรายงานดังกลาวไปสงที่กองคลัง เพื่อที่กองคลังจะได
รับเงินและออกใบรับเงินให โดยใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยลงนามในใบรับเงิน ตามแบบ ล.47 รวมกับ
ผูอํานวยการกองคลังหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ใบรับเงินใหมีสําเนาสามฉบับตนฉบับมอบใหผูชําระหรือ
นําสงเงิน สวนสําเนากองคลังเก็บไวฉบับหนึ่ง รวมสํานวนไวฉบับหนึ่ง อีกฉบับหนึ่งคงไวเปนตนขั้ว
เมื่อผูอํานวยการกองคลังเห็นสมควรรับเงินเปนเช็ค ใหจดเลขหมายเช็คในใบรับ
เงินดวย
ในกรณีจะตองตอบรับเงินจากผูสง เงิน ใหผูอํานวยการกองคลังหรือผูที่ไดรับมอบ
หมายเปนผูตอบรับเงินพรอมกับใบสงเงิน
ในการจายเงินนัน้ ใหผูขอรับเงินยื่นคําขอรับเงินตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยผูมี
หนาที่ดําเนินการในเรื่องนั้น เมื่อไดรับคําสั่งใหจายเงินไดแลว ใหผูนั้นทําใบรับเงินตามแบบ ล.48 ที่กอง
คํานวณและเฉลี่ยทรัพย และใหกองคลังจัดทําใบสั่งจายเงินตามแบบ ล. 42 แลวจายเงินใหแกผูขอรับเงิน
นั้น ถามีเหตุสงสัยวาผูขอรับเงินมิใชเปนผูมีสวนไดเสียอันแทจริง ผูอํานวยการกองคลังอาจสั่งใหผูขอรับ
เงินหาผูมารับรองจนเปนทีพ่ อใจกอนก็ไดและถาเปนการมอลฉันทะ หรือมอบอํานาจใหตวั แทนมารับเงิน
แลว อาจสั่งใหตัวการมารับเองก็ได”
ขอ 17. ใหยกเลิกความในขอ 85.3 แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดี
ลมละลายและการชําระบัญชี พ.ศ. 2520 และใหใชความตอไปนี้แทน
“85.3 ปดไว ณ สํานักงานหนึ่งฉบับ”
ขอ 18. ใหยกเลิกความในขอ 88 วรรคหนึ่ง แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับ
คดีลมละลายและการชําระบัญชี พ.ศ. 2520 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 88 บรรดาคํารองและคําขอ ที่ยนื่ ตอเจาพนักงานพทักษทรัพยใหใชกระดาษ
แบบพิมพตามที่กรมบังคับคดีไดจดั ไว ใหเจาหนาที่ซึ่งมีหนาที่รับคําคูความและเอกสารตรวจดูวาไดเสีย
คาธรรมเนียมครบถวนแลวจึงรับไว”
ขอ 19. ใหยกเลิกความในขอ 91 วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม แหงระเบียบ
กระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดีลมละลายและการชําระบัญชี พ.ศ. 2520 และใหใชความตอไปนี้
แทน
“ขอ 91 การสงคําคูความ หรือ เอกสารอื่นใดเกีย่ วกับคดีลมละลาย ตามปกติให
เจาพนักงานพิทักษทรัพยขอใหพนักงานเดินหมาย กรมบังคับคดี เปนผูสง แตในกรณีรีบดวน

เจาพนักงานพิทักษทรัพยอาจใหเจาหนาทีใ่ นกองของตนเองเปนผูสงก็ไดในกรณีผูรับมิไดอยูในเขต
กรุงเทพมหานครใหสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเปนผูสงหรือจะสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับก็ได
แลวแตเจาพนักงานพิทักษทรัพยจะเห็นสมควร”
ขอ 20. ใหยกเลิกความในขอ 92 แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดี
ลมละลายและการชําระบัญชี พ.ศ. 2520 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 92 ในกรณีเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนผูยึดหรืออายัด หรือขายทรัพยเอง
ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม วาดวยการบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี พุทธศักราช
2522 โดยอนุโลมคาปวยการและคาพาหนะ ในการนี้ใหเบิกจายจากเงินในคดีลมละลายเรื่องนั้น ๆ โดย
อนุโลมตามหลักเกณฑในกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พุทธศักราช 2502 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ใหใชประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพง พ.ศ. 2477”
ขอ 21. ใหยกเลิกความในขอ 93 แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดี
ลมละลาย และการชําระบัญชี พ.ศ. 2520 ทั้งหมด
ขอ 22. ใหยกเลิกความในขอ 96 วรรคหนึ่ง แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการ
บังคับคดีลมละลาย และการชําระบัญชี พ.ศ. 2520 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 96 เมื่ออธิบดีกรมบังคับคดี หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย หรือหัวหนา
สํานักงานบังคับคดีจังหวัด ซึ่งหางหุนสวนหรือบริษัทนัน้ มีสํานักงานใหญอยูใ นเขตจังหวัดของตนไดรับ
หมายศาลตั้งเปนผูชําระบัญชีหางหุนสวนหรือบริษัท ใหผูชําระบัญชีสั่งใหผูขอหมายวางเงินประกัน
คาใชจายไวตามแตจะเห็นสมควร และภายในสิบสี่วนั นับแตวันไดรับคําสั่งศาล”
ขอ 23. ใหยกเลิกความในขอ 120 แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดี
ลมละลายและการชําระบัญชี พ.ศ. 2520 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 120 การแบงหนาที่ระหวางสวนราชการภายในของกรมบังคับคดีเกี่ยวดวย
การบังคับคดีลมละลายและการชําระบัญชีหางหุนสวนบริษัทใหอยูในอํานาจของอธิบดีกรมบังคับคดี
ที่จะพิจารณาสั่งหรือวางระเบียบปฏิวัติเปนการภายใน ทั้งนี้ตองอยูภายในขอบเขตแหงกฎหมาย ตลอด
จนใหมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดขอขัดของ หรือขอขัดแยง”
ขอ 24. ความในขอ 14 และขอ 15 ไมใชบังคับแกบรรดาคดีลมละลายที่ยังไมถึงที่สุด
ในวันเปดทําการของศาลลมละลายกลาง ซึ่งไมไดโอนมาพิจารณาในศาลลมละลายกลาง หรือคดีที่อยู
ระหวางปฏิบตั ิการของเจาพนักงานพิทกั ษทรัพยในวันเปดทําการของศาลลมละลายกาลาง และใหใช
ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบังคับคดีลมละลาย และการชําระบัญชี พ.ศ. 2520 ที่ใชอยูใ นขณะ
นั้นมาใชบังคับแกคดีดังกลาว
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2544

(นายสุทัศน เงินหมื่น)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม

