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เปนปที่ 7 ในรัชกาลปจจุบัน
โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยลักษณะ
ลมละลายเสียใหมเพื่อใหเหมาะสมแกกาลสมัยยิ่งขึ้น
จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา "พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช
2483"
มาตรา 2* ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2484
เปนตนไป
ใหใชบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้บังคับแกคดีลมละลายทั้งปวงที่ไดยื่น
ตอศาลตั้งแตวันใชพระราชบัญญัตินี้ ไมวามูลคดีไดเกิดขึ้นกอนหรือหลังวันใชนั้น และแกคดี
ลมละลายทั้งปวงที่คางพิจารณาอยูในศาลหรือที่เจาพนักงานรักษาทรัพย
*[รก.2483/-/958/30 ธันวาคม 2483]
มาตรา 3 ใหใชพระราชบัญญัตินี้ในเขตจังหวัดพระนคร จังหวัดธนบุรี จังหวัด
สมุทรปราการ และจังหวัดนนทบุรีและเมื่อเห็นสมควรจะใหใชในเขตจังหวัดอื่นใดเมื่อใด จะได

ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 4 ตั้งแตวันใชพระราชบัญญัตินี้ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติลมละลาย
รัตนโกสินทรศก 130 พระราชบัญญัติลักษณะลมละลายแกไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2470 พระราช
บัญญัติลักษณะลมละลายแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช2474 และบรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับ
อื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนเจาพนักงาน ออกกฎกระทรวง และจัดวางระเบียบขอบังคับ
ทางธุรการ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา 6 ในพระราชบัญญัตินี้ เวนแตขอความจะแสดงใหเห็น เปนอยางอื่น
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
"เจาพนักงานพิทักษทรัพย" หมายความตลอดถึงบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก
เจาพนักงานพิทักษทรัพยใหปฏิบัติการแทน
"เจาพนักงานบังคับคดี" หมายความถึงเจาพนักงานบังคับคดีตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง
"เจาหนี้มีประกัน" หมายความวา เจาหนี้ผูมีสิทธิเหนือทรัพยสินของลูกหนี้ในทาง
จํานอง จํานํา หรือสิทธิยึดหนวง หรือเจาหนี้ผูมีบุริมสิทธิที่บังคับไดทํานองเดียวกับผูรับจํานํา
"กระบวนพิจารณาคดีลมละลาย" หมายความวา กระบวนพิจารณาซึ่งบัญญัติไว
ในพระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะกระทําตอศาลหรือตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยตั้งแตเริ่มคดีจนถึง
คดีสิ้นสุด
"พิพากษา" หมายความตลอดถึงการที่ศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีโดยทําเปนคําสั่ง
"พิทักษทรัพย" หมายความวา พิทักษทรัพยสินไมวาเด็ดขาดหรือชั่วคราว
"มติ" หมายความวา มติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ขางมาก ซึ่งไดเขาประชุม
ดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทนในที่ประชุมเจาหนี้ และไดออกเสียงลงคะแนน
ในมตินั้น
"มติพิเศษ" หมายความวา มติของเจาหนี้ฝายขางมากและมีจํานวนหนี้เทากับสาม
ในสี่แหงจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดเขาประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขา
ประชุมแทนในที่ประชุมเจาหนี้ และไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น

*"บุคคลภายในของลูกหนี้" หมายความวา
(1) กรรมการ ผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ หุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิด
บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินกิจการ หรือผูสอบบัญชีของลูกหนี้
(2) ผูถือหุนที่ถือหุนเกินจํานวนรอยละหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของกิจการของลูกหนี้
(3) คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม (1) หรือ (2)
(4) หางหุนสวนสามัญที่ลูกหนี้หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือ (3) เปนหุนสวน
(5) หางหุนสวนจํากัดที่ลูกหนี้หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือ (3) เปนหุนสวน
จําพวกไมจํากัดความรับผิด หรือเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดที่มีหุนรวมกันเกินรอยละ
สามสิบของหุนทั้งหมดของหางหุนสวนจํากัด
(6) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ลูกหนี้หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2)
หรือ (3) หรือหางหุนสวนตาม (4) หรือ (5) ถือหุนรวมกันเกินรอยละสามสิบของจํานวนหุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น
(7) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ลูกหนี้หรือบุคคลตาม (1) ถึง (6) ถือหุน
รวมกันเกินรอยละสามสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น
(8) กรรมการ ผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ หุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิด
บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินกิจการ หรือผูสอบบัญชีของหางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนจํากัด
บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ตาม (4) หรือ (5) หรือ (6) หรือ (7) แลวแตกรณี หรือ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว
*[คํานิยาม "บุคคลภายในของลูกหนี้" เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติลมละลาย
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542]
"บุคคลลมละลายทุจริต" หมายความวา บุคคลลมละลายที่ถูกศาลพิพากษาวามี
ความผิดตามมาตรา 163 ถึงมาตรา 170 แหงพระราชบัญญัตินี้ หรือมีความผิดเกี่ยวกับการ
ลมละลายฐานยักยอกหรือฉอโกงตามกฎหมายลักษณะอาญา
หมวด 1
กระบวนพิจารณาตั้งแตขอใหลมละลายจนถึงปลดจากลมละลาย
--------------สวนที่ 1
การขอใหลมละลายและการสั่งพิทักษทรัพย
---------------

มาตรา 7 ลูกหนี้ที่มีหนี้สินลนพนตัวอาจถูกศาลพิพากษาใหลมละลายไดถาลูกหนี้
นั้นมีภูมิลําเนาในราชอาณาจักร หรือประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรไมวาดวยตนเองหรือโดยตัว
แทน ในขณะที่มีการขอใหลูกหนี้ลมละลายหรือภายในกําหนดเวลาหนึ่งปกอนนั้น
มาตรา 8 ถามีเหตุอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้เกิดขึ้น ใหสันนิษฐานไวกอนวา
ลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว
(1) ถาลูกหนี้โอนทรัพยสินหรือสิทธิจัดการทรัพยสินของตนใหแกบุคคลอื่นเพื่อ
ประโยชนแหงเจาหนี้ทั้งหลายของตน ไมวาไดกระทําการนั้นในหรือนอกราชอาณาจักร
(2) ถาลูกหนี้โอนหรือสงมอบทรัพยสินของตนไปโดยการแสดงเจตนาลวง หรือ
โดยการฉอฉล ไมวาไดกระทําการนั้นในหรือนอกราชอาณาจักร
(3) ถาลูกหนี้โอนทรัพยสินของตนหรือกอใหเกิดทรัพยสิทธิอยางหนึ่งอยางใด
ขึ้นเหนือทรัพยสินนั้น ซึ่งถาลูกหนี้ลมละลายแลว จะตองถือวาเปนการใหเปรียบ ไมวาไดกระทํา
การนั้นในหรือนอกราชอาณาจักร
(4) ถาลูกหนี้กระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ เพื่อประวิงการชําระหนี้หรือ
มิใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้
ก. ออกไปเสียนอกราชอาณาจักร หรือไดออกไปกอนแลวและคงอยูนอก
ราชอาณาจักร
ข. ไปเสียจากเคหะสถานที่เคยอยู หรือซอนตัวอยูในเคหะสถาน หรือหลบไป
หรือวิธีอื่น หรือปดสถานที่ประกอบธุรกิจ
ค. ยักยายทรัพยไปใหพนอํานาจศาล
ง. ยอมตนใหตองคําพิพากษาซึ่งบังคับใหชําระเงินซึ่งตนไมควรตองชําระ
(5) ถาลูกหนี้ถูกยึดทรัพยตามหมายบังคับคดี หรือไมมีทรัพยสินอยางหนึ่งอยางใด
ที่จะพึงยึดมาชําระหนี้ได
(6) ถาลูกหนี้แถลงตอศาลในคดีใด ๆ วาไมสามารถชําระหนี้ได
(7) ถาลูกหนี้แจงใหเจาหนี้คนหนึ่งคนใดของตนทราบวาไมสามารถชําระหนี้ได
(8) ถาลูกหนี้เสนอคําขอประนอมหนี้ใหแกเจาหนี้ตั้งแตสองคนขึ้นไป
(9) ถาลูกหนี้ไดรับหนังสือทวงถามจากเจาหนี้ใหชําระหนี้แลวไมนอยกวาสองครั้ง
ซึ่งมีระยะเวลาหางกันไมนอยกวาสามสิบวัน และลูกหนี้ไมชําระหนี้
มาตรา 9* เจาหนี้จะฟองลูกหนี้ใหลมละลายไดก็ตอเมื่อ

(1) ลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัว
*(2) ลูกหนี้ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาเปนหนี้เจาหนี้ผูเปนโจทกคนเดียวหรือหลายคน
เปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งลานบาท หรือลูกหนี้ซึ่งเปนนิติบุคคลเปนหนี้เจาหนี้ผูเปนโจทกคนเดียว
หรือหลายคนเปนจํานวนไมนอยกวาสองลานบาท และ
(3) หนี้นั้นอาจกําหนดจํานวนไดโดยแนนอน ไมวาหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระโดย
พลันหรือในอนาคตก็ตาม
*[มาตรา 9 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526
และ (2) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542]
มาตรา 10* ภายใตบังคับมาตรา 9 เจาหนี้มีประกันจะฟองลูกหนี้ใหลมละลายได
ก็ตอเมื่อ
(1) มิไดเปนผูตองหามมิใหบังคับการชําระหนี้เอาแกทรัพยสินของลูกหนี้เกินกวาตัว
ทรัพยที่เปนหลักประกัน และ
*(2) กลาวในฟองวา ถาลูกหนี้ลมละลายแลว จะยอมสละหลักประกันเพื่อประโยชนแก
เจาหนี้ทั้งหลาย หรือตีราคาหลักประกันมาในฟองซึ่งเมื่อหักกับจํานวนหนี้ของตนแลวเงินยังขาดอยู
สําหรับลูกหนี้ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งลานบาท หรือลูกหนี้ซึ่งเปนนิติ
บุคคลเปนจํานวนไมนอยกวาสองลานบาท
*[มาตรา 10 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526
และ (2) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542]
มาตรา 11* เจาหนี้ผูเปนโจทกตองวางเงินประกันคาใชจายตอลเปนจํานวน
หาพันบาทในขณะยื่นคําฟองคดีลมละลาย และจะถอนคําฟองนั้นไมได ในแตศาลจะอนุญาต
ศาลมีอํานาจเรียกใหเจาหนี้ผูเปนโจทกวางเงินประกันคาใชจายมเติมไดตามที่เห็น
สมควร
*[มาตรา 11 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542]
มาตรา 12 ถามีคําฟองหลายรายใหลูกหนี้คนเดียวกันลมละลายก็ดี หรือใหลูกหนี้
รวมกันแตละคนลมละลายก็ดี ศาลมีอํานาจสั่งใหรวมการพิจารณาได
มาตรา 13 เมื่อศาลสั่งรับฟองคดีลมละลายไวแลว ใหกําหนดวันนั่งพิจารณาเปน
การดวน และใหออกหมายเรียกและสงสําเนาคําฟองไปยังลูกหนี้ใหทราบกอนวันนั่งพิจารณา

ไมนอยกวา 7 วัน
มาตรา 14 ในการพิจารณาคดีลมละลายตามคําฟองของเจาหนี้นั้น ศาลตอง
พิจารณาเอาความจริงตามที่บัญญัติไวในมาตรา 9 หรือมาตรา 10 ถาศาลพิจารณาไดความจริง
ใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาด แตถาไมไดความจริงหรือลูกหนี้นําสืบไดวาอาจ
ชําระหนี้ไดทั้งหมดหรือมีเหตุอื่นที่ไมควรใหลูกหนี้ลมละลาย ใหศาลยกฟอง
มาตรา 15 ตราบใดที่ลูกหนี้ยังมิไดถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด เจาหนี้คนหนึ่งคนใด
จะฟองลูกหนี้นั้นเปนคดีลมละลายอีกก็ได แตเมื่อศาลไดสั่งในคดีหนึ่งคดีใดใหพิทักษทรัพยของ
ลูกหนี้เด็ดขาดแลว ใหจําหนายคดีลมละลายซึ่งเจาหนี้อื่นฟองลูกหนี้คนเดียวกันนั้น

มาตรา 16 เมื่อศาลไดรับฟองคดีลมละลายแลว ถาเจาหนี้ผูเปนโจทกมีคําขอ
ฝายเดียวโดยทําเปนคํารอง และโจทกนําสืบไดวาลูกหนี้ไดกระทําการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
ก. ออกไปหรือกําลังจะออกไปนอกเขตอํานาจศาลหรือไดออกไปกอนแลว และ
คงอยูนอกเขตอํานาจศาลโดยเจตนาที่จะปองกันหรือประวิงมิใหเจาหนี้ไดรับการชําระหนี้
ข. ปกปด ซุกซอน โอน ขาย จําหนาย หรือยักยายทรัพยสิน ดวงตรา สมุดบัญชี
หรือเอกสาร ซึ่งจะเปนประโยชนแกเจาหนี้ทั้งหลายในการดําเนินคดีลมละลายใหพนอํานาจศาล
หรือกําลังจะกระทําการดังกลาวนั้น
ค. กระทําหรือกําลังจะกระทําการฉอโกงเจาหนี้ หรือกระทําหรือกําลังจะกระทํา
ความผิดอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมีโทษตามพระราชบัญญัตินี้
ศาลมีอํานาจสั่งอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเขาไปในเคหะสถานหรือที่ทําการของลูกหนี้
ระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นจนถึงพระอาทิตยตกเพื่อตรวจสอบทรัพยสินดวงตรา สมุดบัญชี หรือ
เอกสารของลูกหนี้ และใหมีอํานาจสอบสวนลูกหนี้หรือออกหมายเรียกลูกหนี้มาสอบสวนได
(2) ใหลูกหนี้ใหประกันจนพอใจศาลวา ลูกหนี้จะไมหลบหนีไปนอกอํานาจศาล
และจะมาศาลทุกคราวที่ศาลสั่ง ถาลูกหนี้ไมสามารถใหประกัน ศาลมีอํานาจสั่งขังลูกหนี้ไดมี
กําหนดไมเกินครั้งละหนึ่งเดือน แตเมื่อรวมกันแลวตองไมเกินหกเดือน
(3) ออกหมายจับลูกหนี้มาขังไวจนกวาศาลจะพิพากษาใหลูกหนี้ลมละลาย หรือ
จนกวาศาลจะยกฟอง หรือจนกวาลูกหนี้จะใหประกันจนพอใจศาล

มาตรา 17 กอนศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาด เจาหนี้ผูเปนโจทก
จะยื่นคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองขอใหพิทักษทรัพยของลูกหนี้ชั่วคราวก็ได เมื่อศาลไดรับ
คํารองนี้แลวใหดําเนินการไตสวนตอไปโดยทันที ถาศาลเห็นวาคดีมีมูล ก็ใหสั่งพิทักษทรัพยของ
ลูกหนี้ชั่วคราวแตกอนจะสั่งดังวานี้จะใหเจาหนี้ผูเปนโจทกใหประกันคาเสียหายของลูกหนี้ตาม
จํานวนที่เห็นสมควรก็ได
มาตรา 18 ถาคําสั่งตามมาตรา 16 หรือมาตรา 17 นั้น มีเหตุอันสมควรจะ
เปลี่ยนแปลงแกไข โดยศาลเห็นเองก็ดีหรือลูกหนี้ไดมีคําขอขึ้นมาก็ดี ศาลมีอํานาจถอนคําสั่งนั้น
หรือมีคําสั่งอยางอื่นตามที่เห็นสมควรได
มาตรา 19 คําสั่งพิทักษทรัพยใหถือเสมือนวา เปนหมายของศาลใหเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยเขายึดดวงตรา สมุดบัญชี และเอกสารของลูกหนี้ และบรรดาทรัพยสินซึ่งอยูในความ
ครอบครองของลูกหนี้ หรือของผูอื่นอันอาจแบงไดในคดีลมละลาย
ในการยึดทรัพยนั้น เจาพนักงานพิทักษทรัพยมีอํานาจเขาไปในสถานที่ใด ๆ
อันเปนของลูกหนี้ หรือที่ลูกหนี้ไดครอบครองอยู และมีอํานาจหักพังเพื่อเขาไปในสถานที่นั้น ๆ
รวมทั้งเปดตูนิรภัย ตูหรือที่เก็บของอื่น ๆ ตามที่จําเปน
ทรัพยสินตาง ๆ ที่ยึดไวตามมาตรานี้ หามมิใหขายจนกวาศาลจะไดมีคําพิพากษา
ใหลูกหนี้ลมละลาย เวนแตเปนของเสียงาย หรือถาหนวงชาไวจะเปนการเสี่ยงความเสียหายหรือ
คาใชจายจะเกินสวนแหงคาของทรัพยสินนั้น
มาตรา 20 เมื่อศาลเห็นเหตุอันควรเชื่อไดวา มีทรัพยสินของลูกหนี้ซุกซอนอยู
ในเรือนโรง เคหะสถาน หรือสถานที่อื่นอันมิใชเปนของลูกหนี้ ศาลมีอํานาจออกหมายคนใหแก
เจาพนักงานพิทักษทรัพยหรือเจาพนักงานอื่นของศาล ใหมีอํานาจดําเนินการตามขอความใน
หมายนั้น
มาตรา 21 ถาเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีคําขอ ศาลมีอํานาจสั่งใหพนักงาน
ไปรษณียโทรเลขสงโทรเลข ไปรษณียภัณฑ จดหมาย หรือหนังสือตาง ๆ ที่มีถึงลูกหนี้ภายใน
กําหนดเวลาไมเกินหกเดือน นับแตวันที่ลูกหนี้ถูกสั่งพิทักษทรัพย ไปยังเจาพนักงานพิทักษทรัพย
มาตรา 22 เมื่อศาลสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้แลว เจาพนักงานพิทักษทรัพยแต
ผูเดียวมีอํานาจดังตอไปนี้

(1) จัดการและจําหนายทรัพยสินของลูกหนี้ หรือกระทําการที่จําเปนเพื่อใหกิจการ
ของลูกหนี้ที่คางอยูเสร็จสิ้นไป
(2) เก็บรวบรวมและรับเงิน หรือทรัพยสินซึ่งจะตกไดแกลูกหนี้ หรือซึ่งลูกหนี้
มีสิทธิจะไดรับจากผูอื่น
(3) ประนีประนอมยอมความ หรือฟองรอง หรือตอสูคดีใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน
ของลูกหนี้
มาตรา 23 เมื่อลูกหนี้ไดรับทราบคําสั่งพิทักษทรัพยแลวลูกหนี้ตองสงมอบ
ทรัพยสิน ดวงตรา สมุดบัญชี และเอกสารอันเกี่ยวกับทรัพยสินและกิจการของตน ซึ่งอยูในความ
ครอบครองใหแกเจาพนักงานพิทักษทรัพยทั้งสิ้น
มาตรา 24 เมื่อศาลสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้แลว หามมิใหลูกหนี้กระทําการ
ใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสินหรือกิจการของตน เวนแตจะไดกระทําตามคําสั่งหรือความเห็นชอบของ
ศาล เจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูจัดการทรัพย หรือที่ประชุมเจาหนี้ ตามที่บัญญัติไวในพระราช
บัญญัตินี้
มาตรา 25 ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเขาวาคดีแพงทั้งปวงอันเกี่ยวกับทรัพยสิน
ของลูกหนี้ ซึ่งคางพิจารณาอยูในศาลในขณะที่มีคําสั่งพิทักษทรัพย และเมื่อเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยมีคําขอโดยทําเปนคํารอง ศาลมีอํานาจงดการพิจารณาคดีแพงนั้นไว หรือจะสั่งประการใด
ตามที่เห็นสมควรก็ได
มาตรา 26 ตราบใดที่ศาลยังมิไดสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาดเจาหนี้จะ
ฟองคดีแพงอันเกี่ยวกับหนี้ซึ่งอาจขอรับชําระไดตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได ในกรณีเชนนี้ใหนํา
บทบัญญัติในมาตรากอนมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 27 เมื่อศาลสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาดแลว เจาหนี้จะขอรับชําระ
หนี้ไดก็แตโดยปฏิบัติตามวิธีการที่กลาวไวในพระราชบัญญัตินี้ แมจะเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษา
หรือเปนเจาหนี้ที่ไดฟองคดีแพงไวแลว แตคดียังอยูระหวางพิจารณาก็ตาม
มาตรา 28 เมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยแลว ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยโฆษณา
คําสั่งนั้นในราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพรายวันไมนอยกวาหนึ่งฉบับ ในคําโฆษณานั้น

ใหแสดงการขอใหลมละลาย วันที่ศาลมีคําสั่ง ชื่อ ตําบลที่อยู และอาชีพของลูกหนี้
ในคําโฆษณาคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดนั้น ใหแจงกําหนดเวลาใหเจาหนี้ทั้งหลาย
เสนอคําขอรับชําระหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยดวย
มาตรา 29 ถาปรากฏภายหลังวา เจาหนี้แกลงใหศาลใชอํานาจดังกลาวไวใน
มาตรา 16 หรือมาตรา 17 เมื่อลูกหนี้มีคําขอโดยทําเปนคํารองศาลมีอํานาจสั่งใหเจาหนี้ชดใช
คาเสียหายตามจํานวนที่เห็นสมควรใหลูกหนี้ในกรณีเชนนี้หากเจาหนี้ไมปฏิบัติตามคําสั่งศาล ศาล
มีอํานาจบังคับเจาหนี้นั้นเสมือนหนึ่งวาเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา
สวน 2
คําชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้
--------------มาตรา 30 เมื่อศาลไดมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดแลวลูกหนี้ตองปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
(1) ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเวลาที่ลูกหนี้ไดทราบคําสั่งนั้น ลูกหนี้ ลูกหนี้ตอง
ไปสาบานตัวตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยและยื่นคําชี้แจงตามแบบพิมพวาไดมีหุนสวนกับผูใดหรือ
ไม ถามีใหระบุชื่อและตําบลที่อยูของหางหุนสวนและผูเปนหุนสวนทั้งหมด
(2) ภายในเวลาเจ็ดวันนับแตวันที่ลูกหนี้ไดทราบคําสั่งนั้น ลูกหนี้ตองไปสาบาน
ตัวตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย และยื่นคําชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ตาม
แบบพิมพ แสดงเหตุผลที่ทําใหมีหนี้สินลนพนตัว สินทรัพยและหนี้สิน ชื่อ ตําบลที่อยู และอาชีพ
ของเจาหนี้ทรัพยสินที่ไดใหเปนประกันแกเจาหนี้และวันที่ไดใหทรัพยสินนั้น ๆ เปนประกัน
รายละเอียดแหงทรัพยสินอันจะตกไดแกตนในภายหนา ทรัพยสินของคูสมรส ตลอดจนทรัพยสิน
ของบุคคลอื่นซึ่งอยูในความยึดถือของตน
ระยะเวลาตามมาตรานี้ เมื่อมีเหตุผลพิเศษเจาพนักงานพิทักษทรัพยอาจขยายใหได
ตามสมควร
ถาลูกหนี้ไมอยูหรือไมสามารถทําคําชี้แจงตามมาตรานี้ได ใหเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยเปนผูทําแทน หรือชวยลูกหนี้ในการทําคําชี้แจง แลวแตกรณี และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจจาง
บุคคลอื่นเขาชวยตามที่เห็นจําเปน โดยคิดหักคาใชจายจากกองทรัพยสินของลูกหนี้
สวน 3

การประชุมเจาหนี้
--------------มาตรา 31 เมื่อศาลไดมีคําสั่งพิทักษทรัพยลูกหนี้เด็ดขาดแลว ใหเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้ทั้งหลายโดยเร็วที่สุด เพื่อปรึกษาวาจะควรยอมรับคําขอประนอม
หนี้ของลูกหนี้ หรือควรขอใหศาลพิพากษาใหลูกหนี้ลมละลายและปรึกษาถึงวิธีที่จะจัดการ
ทรัพยสินของลูกหนี้ตอไปการประชุมนี้ใหเรียกวาประชุมเจาหนี้ครั้งแรก
เจาพนักงานพิทักษทรัพยตองโฆษณากําหนดวันเวลา และสถานที่ที่จะประชุม
เจาหนี้ครั้งแรกในหนังสือพิมพรายวันไมนอยกวาหนึ่งฉบับ ลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน และตอง
แจงไปยังเจาหนี้ทั้งหลายเทาที่ทราบดวย
มาตรา 32 การประชุมเจาหนี้ครั้งอื่นนั้น ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกตาม
เวลาที่เห็นสมควร หรือตามที่กฎหมายบัญญัติไว หรือตามที่ศาลสั่ง หรือเมื่อเจาหนี้ซึ่งมีจํานวนหนี้
รวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนหนี้ที่ไดมีการยื่นคําขอรับชําระหนี้ไว ไดทําหนังสือขอให
เรียกประชุม
เจาพนักงานพิทักษทรัพยตองแจงกําหนดวันเวลา และสถานที่กับหัวขอประชุม
ไปยังเจาหนี้ที่ไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ไว ลวงหนาไมนอยกวาสามวัน และในกรณีที่ยังไมพน
กําหนดเวลาที่เจาหนี้จะยื่นคําขอรับชําระหนี้ไดนั้น ใหแจงไปยังเจาหนี้ที่ยังไมไดยื่นคําขอรับชําระ
หนี้ แตมีชื่อในบัญชีซึ่งลูกหนี้ไดทํายื่นไว หรือปรากฏตามหลักฐานอื่นดวย
มาตรา 33 ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนประธานในการประชุมเจาหนี้ทุกคราว
และใหมีรายงานการประชุม ลงลายมือชื่อเจาพนักงานพิทักษทรัพยเก็บไวเปนหลักฐาน
มาตรา 34 เจาหนี้ที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเจาหนี้ตองเปนเจาหนี้ซึ่งอาจขอ
รับชําระหนี้ได และไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ไวแลวกอนวันประชุมนั้น
เจาหนี้จะออกเสียงดวยตนเอง หรือมอบฉันทะเปนหนังสือใหผูอื่นออกเสียงแทน
ก็ได
ขอปรึกษาใดที่ทําใหเจาหนี้หรือผูแทนหรือผูมีหุนสวนกับเจาหนี้หรือผูแทนไดรับ
ผลประโยชนจากทรัพยสินของลูกหนี้โดยตรงหรือโดยออม นอกจากที่ควรไดรับตามสวนในฐานะ
เปนเจาหนี้เชนเดียวกับเจาหนี้อื่นนั้น เจาหนี้หรือผูแทนจะออกเสียงลงคะแนนไมได

มาตรา 35 ในการนับคะแนนเสียงในการประชุมเจาหนี้คราวหนึ่ง ๆ ให
เจาพนักงานพิทักษทรัพยถามเจาหนี้ที่มาประชุมนั้นวา ผูใดจะคัดคานการออกเสียงของเจาหนี้
ที่ศาลยังไมไดมีคําสั่งรับคําขอรับชําระหนี้รายใดบางหรือไม ถาไมมีผูใดคัดคานก็ใหนับคะแนน
เสียงสําหรับเจาหนี้รายนั้น
ถามีผูคัดคานคําขอรับชําระหนี้รายใด ก็ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยสั่งใหออก
เสียงในจํานวนหนี้ไดเทาใดหรือไม ถาเจาพนักงานพิทักษทรัพยเห็นวายังสั่งในขณะนั้นไมได ก็ให
หมายเหตุการขัดของไว แลวใหเจาหนี้ออกเสียงไปพลางกอนโดยมีเงื่อนไขวา ถาตอไปเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยสั่งไมใหออกเสียงเพียงใด การออกเสียงของเจาหนี้นั้นใหถือวาเปนอันใชไมไดเพียงนั้น
คําสั่งของเจาพนักงานพิทักษทรัพยนั้น อาจอุทธรณไปยังศาลได
มาตรา 36 เมื่อเจาพนักงานพิทักษทรัพยเห็นวามติของที่ประชุมเจาหนี้ขัดตอ
กฎหมาย หรือประโยชนอันรวมกันของเจาหนี้ทั้งหลาย เจาพนักงานพิทักษทรัพยอาจยื่นคําขอ
โดยทําเปนคํารองตอศาล และศาลอาจมีคําสั่งหามมิใหปฏิบัติการตามมตินั้นได แตตองยื่นตอศาล
ภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ที่ประชุมเจาหนี้ลงมติ
สวนที่ 4
กรรมการเจาหนี้
--------------มาตรา 37 ที่ประชุมเจาหนี้อาจลงมติตั้งกรรมการเจาหนี้ไวเพื่อแทนเจาหนี้
ทั้งหลาย ในกิจการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยสินของลูกหนี้ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
กรรมการเจาหนี้ตองมีจํานวนไมนอยกวาสามคน และไมเกินกวาเจ็ดคน โดย
เลือกจากเจาหนี้หรือผูรับมอบอํานาจจากเจาหนี้ แตเจาหนี้หรือผูรับมอบอํานาจนั้นจะกระทําการ
เปนกรรมการเจาหนี้ไดตอเมื่อศาลไดสั่งรับคําขอรับชําระหนี้ของเจาหนี้นั้นแลว
มาตรา 38 มติของกรรมการเจาหนี้นั้น ใหถือเสียงขางมากของผูมาประชุม และ
กรรมการเจาหนี้ตองมาประชุมไมนอยกวากึ่งจํานวนจึงเปนองคประชุม
มาตรา 39 กรรมการเจาหนี้ขาดจากตําแหนงดวยเหตุดังตอไปนี้
(1) ลาออกโดยมีหนังสือแจงไปยังเจาพนักงานพิทักษทรัพย
(2) ถูกศาลพิพากษาใหลมละลาย หรือถูกศาลสั่งใหเปนผูไรความสามารถ หรือ

เสมือนไรความสามารถ
(3) ที่ประชุมเจาหนี้ใหออกจากตําแหนง โดยไดแจงการที่จะประชุมใหออกนี้
ใหเจาหนี้ทั้งหลายทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน
เมื่อตําแหนงกรรมการเจาหนี้วางลงดวยเหตุหนึ่งเหตุใดดังกลาวแลว ให
เจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้โดยไมชักชา เพื่อเลือกตั้งผูอื่นขึ้นแทน
มาตรา 40 ในระหวางที่ยังไมไดเลือกตั้งกรรมการเจาหนี้ขึ้นแทนตามความใน
มาตรากอน ถากรรมการเจาหนี้มีจํานวนเหลืออยูไมนอยกวากึ่งหนึ่งแลว ใหกรรมการเจาหนี้นั้น
กระทําการตอไปได
มาตรา 41 ถาไมไดตั้งกรรมการเจาหนี้ไว การกระทําใด ๆ ที่พระราชบัญญัตินี้
กําหนดไววาตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการเจาหนี้กอนนั้นใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย
ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมเจาหนี้
สวนที่ 5
การไตสวนลูกหนี้โดยเปดเผย
--------------มาตรา 42 เมื่อไดมีการประชุมเจาหนี้ครั้งแรกเสร็จแลว ใหศาลไตสวนลูกหนี้
โดยเปดเผยเปนการดวน เพื่อทราบกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้เหตุผลที่ทําใหมีหนี้สินลนพนตัว
ตลอดจนความประพฤติของลูกหนี้ วาไดกระทําหรือละเวนกระทําการใด ซึ่งเปนความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นเกี่ยวกับการลมละลาย หรือเปนขอบกพรองอันจะเปนเหตุ
ใหศาลไมยอมปลดจากลมละลายโดยไมมีเงื่อนไข
ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยสงประกาศแจงความกําหนดวันเวลาที่ศาลนัดไตสวน
โดยเปดเผยใหลูกหนี้และเจาหนี้ทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน และใหโฆษณาในหนังสือพิมพ
รายวันไมนอยกวาหนึ่งฉบับ
มาตรา 43 ในการไตสวนโดยเปดเผย ลูกหนี้ตองสาบานตัวและตอบคําถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่ไดกลาวไวในมาตรา 42 วรรคแรก ซึ่งศาลไดอนุญาตใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย
และเจาหนี้ซึ่งไดขอรับชําระหนี้แลวหรือผูไดรับมอบอํานาจจากเจาหนี้นั้นถาม หรือศาลจะถามเอง
ตามที่เห็นสมควร และใหศาลจดถอยคําของลูกหนี้อานใหลูกหนี้ฟงแลวใหลูกหนี้ลงลายมือชื่อไว

และใหใชเปนพยานหลักฐานยันแกลูกหนี้ได ในการนี้ลูกหนี้จะใหทนายความเขาทําการแทนไมได
เมื่อศาลไดไตสวนลูกหนี้ไดความเพียงพอแลว ใหศาลมีคําสั่งปดการไตสวนและ
สงสําเนาการไตสวนใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยหนึ่งฉบับ คําสั่งนี้ไมตัดอํานาจศาลที่จะสั่งให
ไตสวนลูกหนี้เพิ่มเติมอีกเมื่อมีเหตุอันสมควร
มาตรา 44 เมื่อปรากฏวาลูกหนี้เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
หรือกายพิการ ซึ่งศาลเห็นวาไมสามารถจะใหศาลไตสวนโดยเปดเผยได ศาลมีอํานาจสั่งงดการ
ไตสวนโดยเปดเผย หรือจะสั่งใหมีการไตสวนโดยวิธีอื่นใด ณ ที่ใดตามที่เห็นสมควรก็ได
สวนที่ 6
การประนอมหนี้กอนลมละลาย
--------------มาตรา 45 เมื่อลูกหนี้ประสงคจะทําความตกลงในเรื่องหนี้สินโดยวิธีขอชําระหนี้
แตเพียงบางสวนหรือโดยวิธีอื่น ใหทําคําขอประนอมหนี้เปนหนังสือยื่นตอเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยภายในกําหนดเจ็ดวัน นับแตวันยื่นคําชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพยสินตามมาตรา 30 หรือ
ภายในเวลาตามที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยไดกําหนดให
คําขอประนอมหนี้ตองแสดงขอความแหงการประนอมหนี้ หรือวิธีจัดกิจการหรือ
ทรัพยสิน และรายละเอียดแหงหลักประกันหรือผูค้ําประกัน ถามี
ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้เพื่อปรึกษาลงมติพิเศษวาจะยอมรับ
คําขอนั้นหรือไม
มาตรา 46 การยอมรับคําขอประนอมหนี้โดยมติพิเศษของที่ประชุมเจาหนี้ยังไม
ผูกมัดเจาหนี้ทั้งหลาย จนกวาศาลจะไดมีคําสั่งเห็นชอบดวยแลว
มาตรา 47 ลูกหนี้อาจขอแกไขคําขอประนอมหนี้ในเวลาประชุมเจาหนี้หรือใน
เวลาที่ศาลพิจารณาได ถาเจาพนักงานพิทักษทรัพยหรือศาลเห็นวาการแกไขนั้นจะเปนประโยชน
แกเจาหนี้โดยทั่วไป
มาตรา 48 ในการประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาคําขอประนอมหนี้นั้นเจาหนี้ที่ไมมา
ประชุมจะออกเสียงโดยทําเปนหนังสือก็ได แตตองใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดรับหนังสือนั้น

กอนวันประชุม ในกรณีเชนนี้ใหถือเสมือนหนึ่งวาเจาหนี้นั้นไดมาประชุมและออกเสียงดวยตนเอง
มาตรา 49 เมื่อเจาหนี้ไดลงมติพิเศษยอมรับคําขอประนอมหนี้ของลูกหนี้แลว
ลูกหนี้หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีอํานาจขอตอศาลใหสั่งวาจะเห็นชอบดวยหรือไม
การกําหนดวันนั่งพิจารณาคําขอนี้ ตองใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีเวลาสง
แจงความใหลูกหนี้และเจาหนี้ทั้งหลายทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน
มาตรา 50 ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยยื่นรายงานเกี่ยวกับการประนอมหนี้
กิจการทรัพยสิน และความประพฤติของลูกหนี้ตอศาลไมนอยกวาสามวันกอนวันที่ศาลนั่ง
พิจารณา
มาตรา 51 หามมิใหศาลพิจารณาคําขอประนอมหนี้จนกวาจะไดไตสวนลูกหนี้
โดยเปดเผยแลว เวนแตกรณีที่ลูกหนี้รวมขอประนอมหนี้นั้น แมศาลจะยังมิไดไตสวนลูกหนี้
ทั้งหมดโดยเปดเผย เพราะเหตุวาลูกหนี้บางคนไมสามารถจะมาศาลโดยเจ็บปวยหรืออยูนอก
ราชอาณาจักรก็ตาม ถาเจาพนักงานพิทักษทรัพยรายงานวาไมจําเปนจะตองไตสวนลูกหนี้นั้น ๆ
ศาลมีอํานาจพิจารณาคําขอประนอมหนี้ได แตตองไดมีการไตสวนลูกหนี้โดยเปดเผยแลวอยาง
นอยคนหนึ่ง
มาตรา 52 ในการที่ศาลจะมีคําสั่งเห็นชอบดวยการประนอมหนี้หรือไมนั้น ให
ศาลพิจารณารายงานของเจาพนักงานพิทักษทรัพยและขอคัดคานของเจาหนี้ ถามี
เจาหนี้ที่ไดยื่นคําขอรับชําระหนี้แลวมีอํานาจคัดคานตอศาลได ถึงแมจะไดเคย
ออกเสียงลงมติยอมรับไวในที่ประชุมเจาหนี้ก็ตาม
มาตรา 53 หามมิใหศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยการประนอมหนี้ในกรณีดังตอไปนี้
(1) การประนอมหนี้ไมมีขอความใหใชหนี้กอนและหลังตามลําดับที่กฎหมาย
บัญญัติไววาดวยการแบงทรัพยสินของบุคคลลมละลาย
(2) การประนอมหนี้นั้นไมเปนประโยชนแกเจาหนี้ทั่วไป หรือทําใหเจาหนี้ได
เปรียบเสียเปรียบแกกัน หรือปรากฏขอเท็จจริงอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งถาหากวาลูกหนี้ตองลม
ละลายแลว ไมมีเหตุที่จะปลดลูกหนี้จากลมละลายไดเลย
มาตรา 54 ถาปรากฏขอเท็จจริงอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งถาหากวาลูกหนี้ลมละลาย

แลว จะปลดลูกหนี้จากลมละลายไดก็แตโดยมีเงื่อนไข ศาลจะมีคําสั่งเห็นชอบดวยการประนอมหนี้
ก็ได เมื่อลูกหนี้ใหประกันสําหรับชําระหนี้ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนหนี้ที่ไมมีประกันซึ่ง
เจาหนี้อาจขอรับชําระได
ในกรณีอื่น ศาลอาจมีคําสั่งเห็นชอบหรือไมเห็นชอบดวยการประนอมหนี้ก็ไดตาม
แตจะเห็นสมควร
มาตรา 55 เมื่อศาลไดมีคําสั่งเห็นชอบดวยการประนอมหนี้แลว ใหเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพรายวันไมนอยกวาหนึ่งฉบับภายใน
เจ็ดวัน นับแตวันที่ศาลมีคําสั่งเห็นชอบ
มาตรา 56 การประนอมหนี้ซึ่งที่ประชุมเจาหนี้ไดยอมรับและศาลเห็นชอบดวย
แลว ผูกมัดเจาหนี้ทั้งหมดในเรื่องหนี้ซึ่งอาจขอรับชําระได แตไมผูกมัดเจาหนี้คนหนึ่งคนใดในเรื่อง
หนี้ซึ่งตามพระราชบัญญัตินี้ลูกหนี้ไมอาจหลุดพนโดยคําสั่งปลดจากลมละลายได เวนแตเจาหนี้
คนนั้นไดยินยอมดวยในการประนอมหนี้
มาตรา 57 เจาหนี้คนหนึ่งคนใดหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีอํานาจขอตอศาล
ใหบังคับลูกหนี้หรือผูค้ําประกันใหปฏิบัติตามขอความที่ประนอมหนี้ได
มาตรา 58 ในการประนอมหนี้ ถาไดตั้งผูจัดการทรัพยสินหรือกิจการของลูกหนี้
เพื่อจัดการชําระหนี้ ใหนําบทบัญญัติในหมวด 4 วาดวยวิธีจัดการทรัพยสินของลูกหนี้ และหมวด 5
วาดวยเจาพนักงานพิทักษทรัพย มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 59 การประนอมหนี้ไมทําใหบุคคลซึ่งเปนหุนสวนกับลูกหนี้หรือ
รับผิดรวมกับลูกหนี้ หรือค้ําประกันหรืออยูในลักษณะอยางผูค้ําประกันของลูกหนี้หลุดพน
จากความรับผิดไปดวย
มาตรา 60 ถาลูกหนี้ผิดนัดไมชําระหนี้ตามที่ไดตกลงไวในการประนอมหนี้ก็ดี
หรือปรากฏแกศาลโดยมีพยานหลักฐานวา การประนอมหนี้นั้นไมอาจดําเนินไปไดโดยปราศจาก
อยุติธรรมหรือจะเปนการเนิ่นชาเกินสมควรก็ดี หรือการที่ศาลไดมีคําสั่งเห็นชอบดวยนั้นเปนเพราะ
ถูกหลอกลวงทุจริตก็ดีเมื่อเจาพนักงานพิทักษทรัพยรายงานหรือเจาหนี้คนใดมีคําขอโดยทําเปน
คํารอง ศาลมีอํานาจยกเลิกการประนอมหนี้และพิพากษาใหลูกหนี้ลมละลาย แตทั้งนี้ไมกระทบถึง

การใดที่ไดกระทําไปแลวตามขอประนอมหนี้นั้น
เมื่อศาลไดพิพากษาดังกลาวในวรรคกอนแลว ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยโฆษณา
คําพิพากษาในราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพรายวันไมนอยกวาหนึ่งฉบับ ในคําโฆษณาให
ระบุชื่อ ตําบลที่อยู อาชีพของลูกหนี้ และวันที่ศาลไดมีคําพิพากษา ทั้งใหแจงกําหนดเวลาใหเจา
หนี้ทั้งหลายเสนอคําขอรับชําระหนี้ที่ลูกหนี้ไดกระทําขึ้นในระหวางวันที่ศาลไดมีคําสั่งเห็นชอบดวย
การประนอมหนี้ถึงวันที่ศาลพิพากษาใหลูกหนี้ลมละลาย ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยดวย
สวนที่ 7
คําพิพากษาใหลมละลาย
--------------มาตรา 61 เมื่อศาลไดมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาดแลว และ
เจาพนักงานพิทักษทรัพยรายงานวา เจาหนี้ไดลงมติในการประชุมเจาหนี้ครั้งแรกหรือในคราว
ที่ไดเลื่อนไป ขอใหศาลพิพากษาใหลูกหนี้ลมละลายก็ดี หรือไมลงมติประการใดก็ดี หรือไมมี
เจาหนี้ไปประชุมก็ดี หรือการประนอมหนี้ไมไดรับความเห็นชอบก็ดี ใหศาลพิพากษาใหลูกหนี้
ลมละลาย และเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีอํานาจจัดการทรัพยสินของบุคคลลมละลายเพื่อแบง
แกเจาหนี้ทั้งหลาย
ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยโฆษณาคําพิพากษาในราชกิจจานุเบกษาและใน
หนังสือพิมพรายวันไมนอยกวาหนึ่งฉบับ ในคําโฆษณาใหระบุชื่อ ตําบลที่อยู อาชีพของลูกหนี้
และวันที่ศาลไดมีคําพิพากษา
มาตรา 62 การลมละลายของลูกหนี้เริ่มตนมีผลตั้งแตวันที่ศาลมีคําสั่ง
พิทักษทรัพย
สวนที่ 8
การประนอมหนี้ภายหลังลมละลาย
--------------มาตรา 63 เมื่อศาลพิพากษาใหลมละลายแลว ลูกหนี้จะเสนอคําขอประนอมหนี้
ก็ได ในกรณีนี้ใหนําบทบัญญัติในสวนที่ 6 วาดวยการประนอมหนี้กอนลมละลายมาใชบังคับโดย
อนุโลม แตถาลูกหนี้ไดเคยขอประนอมหนี้ไมเปนผลมาแลว หามมิใหลูกหนี้ขอประนอมหนี้ภายใน

กําหนดเวลาสามเดือนนับแตวันที่การขอประนอมหนี้ครั้งสุดทายไมเปนผล
ถาศาลเห็นชอบดวยการประนอมหนี้ ศาลมีอํานาจสั่งใหยกเลิกการลมละลาย และ
จะสั่งใหลูกหนี้กลับมีอํานาจจัดการเกี่ยวกับทรัพยสินของตน หรือจะสั่งประการใดตามที่เห็นสม
ควรก็ได
สวนที่ 9
การควบคุมตัวและทรัพยสินของลูกหนี้และการจํากัดสิทธิ
--------------มาตรา 64 ลูกหนี้ซึ่งถูกพิทักษทรัพยแลว ตองไปในการประชุมเจาหนี้ทุกครั้ง
และตอบคําถามของเจาพนักงานพิทักษทรัพย กรรมการเจาหนี้หรือเจาหนี้คนหนึ่งคนใดในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับกิจการทรัพยสินหรือหุนสวนของตน และตองกระทําการอันเกี่ยวกับกิจการและทรัพยสิน
หรือการที่จะแบงทรัพยสินในระหวางเจาหนี้ทั้งหลาย ตามที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยหรือผูจัดการ
ทรัพยจะสั่งโดยมีเหตุอันสมควร หรือตามที่ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่ศาลจะได
มีคําสั่งใหกระทํา แลวแตกรณี
มาตรา 65 เมื่อศาลพิพากษาใหลมละลายแลว ลูกหนี้ตองเปนธุระชวยโดยเต็ม
ความสามารถในการจําหนายทรัพยสินและในการแบงทรัพยสินในระหวางเจาหนี้ทั้งหลาย และ
เมื่อเจาพนักงานพิทักษทรัพยตองการใหทําสัญญาประกันชีวิต ลูกหนี้ตองใหแพทยตรวจ และตอง
ตอบขอซักถาม และกระทําการตาง ๆ ที่จําเปนเพื่อการนั้น
มาตรา 66 เมื่อศาลพิพากษาใหลูกหนี้ลมละลายแลว ถาเจาพนักงานพิทักษทรัพย
รายงานหรือเจาหนี้คนใดมีคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารอง และศาลพอใจจากรายงานของ
เจาพนักงานพิทักษทรัพยหรือพยานที่เจาหนี้นํามาสืบวาลูกหนี้ไดกระทําการอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(1) ออกไปหรือกําลังจะออกไปนอกเขตอํานาจศาล หรือไดออกไปกอนแลวและ
คงอยูนอกเขตอํานาจศาล โดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยง ประวิง หรือกระทําใหขัดของแกกระบวน
พิจารณาคดีลมละลาย
(2) กระทําหรือกําลังจะกระทําการฉอโกงเจาหนี้ หรือกระทําหรือกําลังจะกระทํา
ความผิดอยางหนึ่งอยางใดซึ่งมีโทษตามพระราชบัญญัตินี้
ศาลมีอํานาจออกหมายจับลูกหนี้มาขังไว จนกวาลูกหนี้จะไดใหประกันจนพอใจ

แตไมใหเกินกวาหกเดือน
มาตรา 67 เมื่อศาลสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้หรือพิพากษาใหลูกหนี้ลมละลาย
แลว และยังไมไดสั่งปลดจากลมละลาย
(1) ลูกหนี้จะตองขอใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยกําหนดจํานวนเงินเพื่อใชจายเลี้ยง
ชีพตนเองและครอบครัวตามสมควรแกฐานานุรูป โดยเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนผูอนุญาตให
ลูกหนี้จายจากเงินที่ลูกหนี้ไดมาในระหวางลมละลายและลูกหนี้จะตองสงเงินหรือทรัพยสินที่เหลือ
นั้นแกเจาพนักงานพิทักษทรัพย ภายในเวลาที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยกําหนด พรอมดวยบัญชี
รับจาย
(2) ทุกครั้งที่ลูกหนี้มีสิทธิจะไดรับทรัพยสินอยางใด ลูกหนี้จะตองรายงานเปน
หนังสือใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบ โดยแสดงรายละเอียดเทาที่สามารถจะทําไดภายในเวลา
อันสมควร และไมวาในกรณีใด ลูกหนี้จะตองแสดงบัญชีรับจายเสนอตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย
ทุกระยะหกเดือน
(3) ลูกหนี้จะออกไปนอกราชอาณาจักรไมได เวนแตศาลหรือเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยจะอนุญาตเปนหนังสือ และถาจะยายที่อยู ตองแจงตําบลที่อยูใหมเปนหนังสือใหเจา
พนักงานพิทักษทรัพยทราบภายในเวลาอันสมควร
สวนที่ 10
การปลดจากลมละลาย
--------------มาตรา 68* เมื่อศาลไดพิพากษาใหลมละลายแลว บุคคลลมละลายอาจยื่นคําขอ
โดยทําเปนคํารองตอศาล เพื่อขอใหมีคําสั่งปลดจากลมละลายได แตตองนําเงินมาวางไวตอ
เจาพนักงานพิทักษทรัพยตามจํานวนที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะเห็นสมควรไมเกินหาพันบาท
เพื่อเปนประกันคาธรรมเนียมและคาใชจาย
การกําหนดวันนั่งพิจารณาคําขอนี้ ตองใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีเวลาสง
แจงความใหบุคคลลมละลาย และเจาหนี้ทั้งหลายทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบสี่วัน และโฆษณา
ในหนังสือพิมพรายวันไมนอยกวาหนึ่งฉบับ
*[มาตรา 68 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511
สวนความในวรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542]

มาตรา 69 ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยยื่นรายงานเกี่ยวกับกิจการทรัพยสินและ
ความประพฤติของบุคคลลมละลายในเวลากอนหรือระหวางที่ลมละลายตอศาล และสงสําเนา
รายงานนั้นใหบุคคลลมละลายทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันนั่งพิจารณาคําขอปลดจากลม
ละลาย
มาตรา 70 ในการพิจารณาคําขอปลดจากลมละลายนั้น ศาลอาจฟงคําชี้แจงของ
เจาพนักงานพิทักษทรัพย เจาหนี้ หรือผูแทนเจาหนี้ รายงานของเจาพนักงานพิทักษทรัพยที่ไดยื่น
ตามมาตรา 69 และรายงานการไตสวนโดยเปดเผยของศาลนั้นเอง และศาลอาจใหบุคคลลม
ละลายสาบานตัวใหการหรือพิจารณาพยานหลักฐานตามที่เห็นสมควรก็ได
มาตรา 71 ศาลมีอํานาจมีคําสั่งปลดจากลมละลาย หรือไมยอมปลด หรือสั่งใหงด
การปลดไวภายในเวลาที่จะกําหนด หรือปลดโดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับทรัพยสินที่จะพึงไดมาในเวลา
ตอไปก็ได
หามมิใหศาลมีคําสั่งปลดจากลมละลาย ถาไดความวาเปนบุคคลลมละลายทุจริต
นอกจากจะมีเหตุผลพิเศษ และลูกหนี้ไดลมละลายแลวเปนเวลาไมนอยกวาหาป
มาตรา 72 ถาพิจารณาขอเท็จจริงไดความอยางหนึ่งอยางใดดังกลาวไวใน
มาตรา 73 แลว ใหศาลมีคําสั่งอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) ไมยอมปลดจากลมละลาย
(2) งดการปลดจากลมละลายไวภายในกําหนดเวลาไมนอยกวาสองป
(3) งดการปลดจากลมละลายไวจนกวาจะไดแบงทรัพยสินชําระใหแกเจาหนี้แลว
ไมนอยกวาหาสิบในรอย
(4) ปลดจากลมละลาย โดยใหบุคคลลมละลายนั้นใชเงินใหแกเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยโดยเต็มจํานวนหนี้หรือแตบางสวน ซึ่งยังไมไดชําระใหเสร็จในวันที่ปลดจากลมละลายโดยมี
เงื่อนไขตามที่ศาลเห็นสมควร ถาบุคคลลมละลายไมปฏิบัติตามคําสั่ง เจาพนักงานพิทักษทรัพยมี
อํานาจขอใหศาลบังคับคดีได โดยไมตองฟองเปนคดีขึ้นใหม
เมื่อศาลไดมีคําสั่งตาม (3) หรือ (4) และเวลาไดลวงพนไปเกินกวาสองปแลว
ถาบุคคลลมละลายมีคําขอโดยทําเปนคํารอง ศาลมีอํานาจพิจารณาและเปลี่ยนแปลงคําสั่งนั้นได
มาตรา 73 ขอเท็จจริงที่ใหศาลสั่งตามมาตรา 72 นั้น คือ
(1) สินทรัพยของบุคคลลมละลายที่อาจแบงแกเจาหนี้ไดมีเหลือไมถึงหาสิบใน

รอยของหนี้ที่ไมมีประกัน เวนแตบุคคลลมละลายจะแสดงใหพอใจศาลวาตามเหตุผลที่ทําใหมี
สินทรัพยเหลือเชนนั้นไมควรจะตําหนิบุคคลลมละลาย
(2) บุคคลลมละลายไดละเวนไมทําหรือเก็บรักษาสมุดบัญชีตาง ๆ ซึ่งตามธรรมดา
ควรจะมีไวในการประกอบธุรกิจใหพอเห็นไดวาการประกอบธุรกิจและฐานะการเงินเปนอยางไร
ในระหวางระยะเวลาสามปกอนวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย เวนแตจะสูญหายหรือถูกทําลายดวย
เหตุสุดวิสัย
(3) บุคคลลมละลายไดขืนกระทําการคาขายตอไปอีกโดยรูอยูแลววาไมสามารถ
จะชําระหนี้ได
(4) บุคคลลมละลายไดกระทําหรือมีสวนในการกระทําใหเกิดการลมละลายขึ้น
โดยกระทําการเสี่ยงโชคอันนาจะขาดทุน หรือโดยใชจายสุรุยสุราย หรือโดยเลนการพนัน หรือโดย
ประมาทเลินเลออยางรายแรงในธุรกิจของตน
(5) บุคคลลมละลายไดกระทําใหเจาหนี้ซึ่งไดฟองรองบุคคลลมละลายโดยมีเหตุ
สมควรนั้น ตองเสียคาใชจายอันไมจําเปน โดยไดสูความอยางไมมีมูลหรือแกลงประวิงความ
(6) การที่ลมละลายนั้นไดเกิดขึ้นโดยเหตุหรือเนื่องจากเหตุที่บุคคลลมละลายได
ใชจายอยางไรประโยชนในการฟองรองคดีอันไมมีมูลหรือเพื่อกอความรําคาญ
(7) ในระหวางระยะเวลาสามเดือนกอนมีการขอใหลมละลายและภายหลังนั้น
บุคคลลมละลายไดใหเปรียบแกเจาหนี้คนใดโดยใชเหตุ
(8) ในระหวางระยะเวลาสามเดือนกอนมีการขอใหลมละลายและภายหลังนั้น
บุคคลลมละลายไดกอใหเกิดหนี้ขึ้น เพื่อใหไดสินทรัพยมาพอชําระหนี้ถึงหาสิบในรอยของหนี้ที่
ไมมีประกัน
(9) บุคคลลมละลายไดเคยถูกพิพากษาใหลมละลายหรือไดเคยทําการประนอมหนี้
กับเจาหนี้มากอนแลว ไมวาในหรือนอกราชอาณาจักร
(10) ในระหวางระยะเวลาสามเดือนกอนมีการขอใหลมละลายและภายหลังนั้น
บุคคลลมละลายไดสงสินคาออกไปนอกราชอาณาจักร โดยเหตุผลซึ่งควรเชื่อวาไมไดกระทําการ
คาขายโดยสุจริต
มาตรา 74 ใหสันนิษฐานไวกอนวา บุคคลลมละลายไดขืนกระทําการคาขายตอ
ไปอีกโดยรูอยูแลววาไมสามารถจะชําระหนี้ได ถาปรากฏขอเท็จจริง ดังตอไปนี้
(1) เมื่อศาลไดพิพากษาใหลมละลายแลวหกเดือนและเจาพนักงานพิทักษทรัพย
รายงานตอศาลวา สินทรัพยของบุคคลลมละลายที่จําหนายไดมาแลวรวมกับราคาประมาณแหง
สินทรัพยที่อาจจําหนายไดตอไปนั้น ไมพอชําระสวนแบงไดถึงหาสิบในรอยของจํานวนหนี้

หามมิใหเอาหนี้สินที่บุคคลซึ่งอยูนอกอํานาจศาลเปนหนี้บุคคลลมละลาย และ
ซึ่งไดคางชําระมาถึงวันที่มีการขอใหลมละลายกวาสิบสองเดือนแลว มารวมคิดเขาในการตีราคา
สินทรัพยของบุคคลลมละลาย
(2) เจาพนักงานพิทักษทรัพยรายงานตอศาลวา ในวันหนึ่งวันใดกอนลมละลาย
บุคคลลมละลายมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สิน และ
(ก) ไมอาจแสดงใหเปนที่พอใจศาลไดวา ตนมีเหตุผลควรเชื่อไดวาตนสามารถ
ชําระหนี้ได หรือ
(ข) ไมสามารถนําบัญชีและงบดุลประจําปมาแสดงตอศาลไดสําหรับระยะเวลา
สามปกอนลมละลาย โดยไมมีเหตุอันสมควร
บัญชีและงบดุลที่กลาวในวรรคกอนนั้น ตองเปนบัญชีที่ไดทําภายในเวลาอัน
สมควรเมื่อสิ้นปที่เกี่ยวถึงนั้น และตองแสดงใหเห็นฐานะของกิจการ
ในเวลาสิ้นปนั้นโดยถูกตองตามจริง
มาตรา 75 ถาบุคคลลมละลายไดใหเปรียบแกเจาหนี้คนใดในระหวางระยะเวลา
สามเดือนกอนมีการขอใหลมละลายและภายหลังนั้นใหสันนิษฐานไวกอนวา เปนการใหเปรียบ
โดยใชเหตุ
มาตรา 76 เมื่อศาลไดมีคําสั่งปลดจากลมละลายแลวใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย
โฆษณาในราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพรายวันไมนอยกวาหนึ่งฉบับ
มาตรา 77 คําสั่งปลดจากลมละลายทําใหบุคคลลมละลายหลุดพนจากหนี้ทั้งปวง
อันพึงขอรับชําระได เวนแต
(1) หนี้เกี่ยวกับภาษีอากร หรือจังกอบของรัฐบาลหรือเทศบาล
(2) หนี้ซึ่งไดเกิดขึ้นโดยความทุจริตฉอโกงของบุคคลลมละลาย หรือหนี้ซึ่งเจาหนี้
ไมไดเรียกรองเนื่องจากความทุจริตฉอโกงซึ่งบุคคลลมละลายมีสวนเกี่ยวของสมรู
มาตรา 78 การที่ศาลไดมีคําสั่งปลดจากลมละลายนั้นไมทําใหบุคคลซึ่งเปน
หุนสวนกับบุคคลลมละลาย หรือรับผิดรวมกับบุคคลลมละลาย หรือค้ําประกัน หรืออยูใน
ลักษณะอยางผูค้ําประกันของบุคคลผูลมละลาย หลุดพนจากความรับผิดไปดวย
มาตรา 79 บุคคลลมละลายซึ่งไดถูกปลดจากลมละลายนั้น ยังมีหนาที่ชวย

ในการจําหนายและแบงทรัพยสินของตนซึ่งตกอยูกับเจาพนักงานพิทักษทรัพย ตามที่เจาพนักงาน
พิทักษทรัพยตองการ
ถาบุคคลลมละลายละเลยไมชวย ศาลมีอํานาจเพิกถอนคําสั่งปลดจากลมละลายนั้น
ได แตทั้งนี้ไมกระทบถึงการใดที่ไดกระทําไปภายหลังการปลดจากลมละลายกอนที่ศาลมีคําสั่ง
ใหเพิกถอนนั้น
มาตรา 80 ในคําสั่งปลดจากลมละลายโดยใหบุคคลลมละลายใชเงินแก
เจาพนักงานพิทักษทรัพยนั้น ศาลมีอํานาจกําหนดจํานวนเงินสําหรับเลี้ยงชีพบุคคลลมละลายและ
ครอบครัวในปหนึ่ง ๆ ที่ใหหักเอาจากทรัพยสินซึ่งไดมาภายหลังมีคําสั่งนั้น และกําหนดใหสงเงิน
หรือทรัพยสินที่เหลือแกเจาพนักงานพิทักษทรัพย เพื่อแบงแกเจาหนี้ทั้งหลาย และกําหนดวันใหยื่น
บัญชีแสดงการรับทรัพยสินที่ไดมาระหวางทุก ๆ ปตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย
บุคคลลมละลายซึ่งถูกปลดจากลมละลายโดยใหใชเงินแกเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยนั้น มีหนาที่ไปใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยหรือศาลสอบสวนหรือไตสวนเกี่ยวกับ
ทรัพยสินที่ไดมา ตามแตเจาพนักงานพิทักษทรัพยหรือศาลตองการ
ถาบุคคลลมละลายนั้นไมปฏิบัติตามที่บัญญัติไวในสองวรรคแรก เมื่อเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยมีคําขอ ศาลจะเพิกถอนคําสั่งปลดจากลมละลายก็ไดแตทั้งนี้ไมกระทบถึงการใดที่ได
กระทําไปภายหลังการปลดจากลมละลาย กอนที่ศาลมีคําสั่งใหเพิกถอนนั้น
มาตรา 81 เมื่อศาลไดเพิกถอนคําสั่งปลดจากลมละลายแลว ใหเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพรายวันไมนอยกวาหนึ่งฉบับ ทั้งให
แจงกําหนดเวลาใหเจาหนี้ทั้งหลายเสนอคําขอรับชําระหนี้ที่ลูกหนี้ไดกระทําขึ้นภายหลังที่ศาลมี
คําสั่งปลดจากลมละลาย กอนที่ศาลไดมีคําสั่งเพิกถอนนั้นดวย
หมวด 2
กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้ตาย
--------------มาตรา 82 ในกรณีที่ลูกหนี้ตาย หากปรากฏวาถาลูกหนี้ยังคงมีชีวิตอยูเจาหนี้
อาจฟองใหลมละลายไดแลว เจาหนี้อาจฟองขอใหจัดการทรัพยมรดกของลูกหนี้ตามพระราช
บัญญัตินี้ได แตตองยื่นคําฟองตอศาลภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ลูกหนี้ตาย

มาตรา 83 ในการฟองขอใหจัดการทรัพยมรดกของลูกหนี้ตามความในมาตรา
กอน เจาหนี้จะตองขอใหเรียกทายาท หรือผูจัดการมรดก หรือผูปกครองทรัพย เขามาแกคดีแทน
ลูกหนี้ที่ตายนั้น
ถาบุคคลที่ถูกเรียกไมมาศาล หรือมาศาลแตคัดคานวาตนไมใชทายาทหรือผูจัดการ
มรดก หรือผูปกครองทรัพยของลูกหนี้ที่ตายก็ดี หรือวาตนไมจําตองยอมรับฐานะเชนนั้นไดตาม
กฎหมายก็ดี ใหศาลทําการไตสวน ถาศาลเห็นวาบุคคลนั้นควรเขาแกคดีแทนลูกหนี้ที่ตาย ก็ใหสั่ง
เปนผูแทนลูกหนี้นั้น มิฉะนั้นใหสั่งเจาหนี้จัดการขอใหเรียกบุคคลอื่นเขามาแกคดีแทนลูกหนี้ที่ตาย
ตอไป
มาตรา 84 เมื่อไดมีคําพิพากษาใหจัดการทรัพยมรดกของลูกหนี้แลวใหปฏิบัติการ
และจัดการทรัพยมรดกนั้นตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้เทาที่จะทําได
ผูแทนลูกหนี้ที่ตายมีหนาที่ยื่นคําชี้แจงตามมาตรา 30 คาใชจายอันจําเปนในการนี้
ใหคิดเอาไดจากทรัพยมรดก
มาตรา 85 การที่ทายาท หรือผูจัดการมรดก หรือผูปกครองทรัพยไดกระทําไป
เกี่ยวกับทรัพยมรดกจะใชไดเพียงไรหรือไมนั้น ใหถือเสมือนวาเปนการกระทําของลูกหนี้หรือ
บุคคลลมละลายตามความในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 86 เมื่อไดชําระหนี้ทั้งหมดโดยเต็มจํานวนพรอมทั้งดอกเบี้ยตามที่บัญญัติ
ไวในพระราชบัญญัตินี้ กับคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ หมดแลว ถายังมีทรัพยมรดกเหลือ
อยูอีก ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยมอบใหแกผูแทนลูกหนี้ที่ตายหรือผูจัดการมรดก
มาตรา 87 ถาลูกหนี้ไดถึงแกความตายในระหวางการพิจารณาก็ดี หรือเมื่อศาลได
พิพากษาใหลมละลายแลวก็ดี กระบวนพิจารณาคงดําเนินตอไป และใหนําบทบัญญัติในหมวดนี้
มาใชบังคับดวย
หมวด 3
กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้เปนหางหุนสวนสามัญ
หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด หรือนิติบุคคลอื่น
---------------

มาตรา 88 ในกรณีที่ลูกหนี้เปนหางหุนสวนสามัญซึ่งไดจดทะเบียนหางหุนสวน
จํากัด บริษัทจํากัด หรือนิติบุคคลอื่น นอกจากเจาหนี้จะฟองขอใหลมละลายไดตามความใน
หมวด 1 แลว ผูชําระบัญชีของนิติบุคคลนั้น ๆ อาจยื่นคํารองขอตอศาลขอใหสั่งใหนิติบุคคลนั้น
ลมละลายได ถาปรากฏวาเงินลงทุนหรือเงินคาหุนไดใชเสร็จหมดแลวสินทรัพยก็ยังไมพอกับ
หนี้สิน
เมื่อศาลไดรับคํารองขอแลว ใหมีคําสั่งพิทักษทรัพยของนิติบุคคลนั้นเด็ดขาด
โดยทันที และใหที่ประชุมเจาหนี้แตงตั้งเจาหนี้คนหนึ่งขึ้น ใหมีสิทธิและหนาที่เสมือนเจาหนี้ผูเปน
โจทก
มาตรา 89 เมื่อศาลไดมีคําสั่งพิทักษทรัพยหางหุนสวนสามัญซึ่งไดจดทะเบียน
หรือหางหุนสวนจํากัดแลว เจาหนี้ผูเปนโจทกหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยอาจมีคําขอโดยทําเปน
คํารองใหบุคคลซึ่งนําสืบไดวาเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนนั้นลมละลาย
ได โดยไมตองฟองเปนคดีขึ้นใหม
มาตรา 90 เมื่อไดมีคําขอตามมาตรากอนแลว ถาเจาหนี้ผูเปนโจทกหรือ
เจาพนักงานพิทักษทรัพยมีคําขอฝายเดียว โดยทําเปนคํารองขอใหพิทักษทรัพยของผูเปนหุนสวน
ชั่วคราว และมีพยานหลักฐานแสดงใหพอใจศาลวาคําขอมีมูลศาลมีอํานาจสั่งพิทักษทรัพยของผู
นั้นชั่วคราวได แตกอนจะมีคําสั่งดังวานี้ จะใหเจาหนี้ผูเปนโจทกใหประกันคาเสียหายตามจํานวนที่
ศาลเห็นสมควรก็ได
ถาปรากฏภายหลังวา บุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยชั่วคราวไมใชผูเปนหุนสวน
ใหศาลมีคําสั่งถอนการพิทักษทรัพย และถาผูนั้นมีคําขอโดยทําเปนคํารอง ศาลมีอํานาจสั่งใหเจา
หนี้ผูเปนโจทกซึ่งขอใหพิทักษทรัพยชดใชคาเสียหายตามจํานวนที่เห็นสมควรใหผูนั้น หรือจะสั่งให
เจาพนักงานพิทักษทรัพยจายจากสินทรัพยของหางหุนสวนก็ได
ถาเจาหนี้ผูเปนโจทกไมปฏิบัติตามคําสั่งศาลดังวาไวในวรรคกอน ศาลมีอํานาจ
บังคับเจาหนี้นั้นเสมือนหนึ่งวาเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา
หมวด 3/1*
กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหนี้
--------------สวนที่ 1
บทนิยาม

--------------มาตรา 90/1 ในหมวดนี้ เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น
"เจาหนี้" หมายความวา เจาหนี้มีประกันหรือเจาหนี้ไมมีประกัน
"ลูกหนี้" หมายความวา ลูกหนี้ที่เปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หรือ
นิติบุคคลอื่นตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
"คํารองขอ" หมายความวา คํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
"ผูรองขอ" หมายความวา ผูยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
"แผน" หมายความวา แผนฟนฟูกิจการ
"ผูถือหุนของลูกหนี้" หมายความวา ผูถือหุนของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากัดซึ่งเปนลูกหนี้ และหมายความรวมถึงผูมีสวนไดเสียในนิติบุคคลอื่นซึ่งเปนลูกหนี้ทํานอง
เดียวกับผูถือหุน
"ผูทําแผน" หมายความวา ผูจัดทําแผนฟนฟูกิจการ
"ผูบริหารแผน" หมายความวา ผูจัดกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ตามแผนฟนฟู
กิจการ
"ผูบริหารของลูกหนี้" หมายความวา กรรมการ ผูจัดการ หรือผูมีอํานาจดําเนิน
กิจการของลูกหนี้อยูในวันที่ศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
"ผูบริหารชั่วคราว" หมายความวา ผูบริหารของลูกหนี้หรือบุคคลอื่นที่ศาลสั่งใหมี
อํานาจจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ชั่วคราว ในระหวางที่ศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการแตยัง
ไมมีการตั้งผูทําแผน
สวนที่ 2
การขอและการใหฟนฟูกิจการ
--------------มาตรา 90/2 เจาหนี้ หรือลูกหนี้ หรือหนวยงานของรัฐตามมาตรา 90/4 อาจ
รองขอใหมีการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ไดตามบทบัญญัติแหงหมวดนี้ ไมวาลูกหนี้จะถูกฟองให
ลมละลายแลวหรือไม
กระบวนพิจารณาสวนใดที่มิไดบัญญัติไวในหมวดนี้โดยเฉพาะ ใหนําบทบัญญัติ
ในหมวดอื่นแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา 90/3 เมื่อลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวและเปนหนี้เจาหนี้คนเดียวหรือ
หลายคนรวมกันเปนจํานวนแนนอนไมนอยกวาสิบลานบาท ไมวาหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระโดย
พลันหรือในอนาคตก็ตาม ถามีเหตุอันสมควรและมีชองทางที่จะฟนฟูกิจการของลูกหนี้ บุคคลตาม
มาตรา 90/4 อาจยื่นคํารองขอตอศาลใหมีการฟนฟูกิจการได
มาตรา 90/4 ภายใตบังคับมาตรา 90/5 บุคคลซึ่งมีสิทธิยื่นคํารองขอตอศาลให
ฟนฟูกิจการ ไดแกบุคคลดังตอไปนี้
(1) เจาหนี้ซึ่งอาจเปนคนเดียวหรือหลายคนรวมกันและมีจํานวนหนี้แนนอน
ไมนอยกวาสิบลานบาท
(2) ลูกหนี้ซึ่งมีลักษณะตามมาตรา 90/3
(3) ธนาคารแหงประเทศไทย ในกรณีที่ลูกหนี้ตามมาตรา 90/3 เปนธนาคาร
พาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร
(4) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในกรณี
ที่ลูกหนี้ตามมาตรา 90/3 เปนบริษัทหลักทรัพย
(5) กรมการประกันภัย ในกรณีที่ลูกหนี้ตามมาตรา 90/3 เปนบริษัทประกัน
วินาศภัยหรือบริษัทประกันชีวิต
(6) หนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการประกอบกิจการของลูกหนี้
ตามมาตรา 90/3 ซึ่งเปนนิติบุคคล หนวยงานของรัฐและลูกหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
เจาหนี้ของลูกหนี้ตาม (3) (4) (5) หรือ (6) หรือลูกหนี้นั้นเองจะยื่นคํารองขอ
ตามมาตรา 90/3 ดวยตนเองได เมื่อไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กรมการประกันภัย หรือหนวยงาน
ของรัฐตาม (6) แลวแตกรณี
การขอความยินยอมใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่หนวยงานตาม
วรรคสองประกาศกําหนด
เมื่อธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย กรมการประกันภัย หรือหนวยงานของรัฐตาม (6) แลวแตกรณี ไดรับคําขอความ
ยินยอม ใหหนวยงานนั้นแจงผลการพิจารณาใหผูขอทราบภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันที่ไดรับ
คําขอ ในกรณีที่ไมใหความยินยอมใหแจงเหตุผลโดยยอ และใหผูขอมีสิทธิยื่นอุทธรณตอรัฐมนตรี
ผูกํากับดูแลหนวยงานนั้นภายในเจ็ดวันนับตั้งแตวันที่ไดรับแจงผลการพิจารณา ใหรัฐมนตรีวินิจฉัย
อุทธรณใหเสร็จสิ้นภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันที่ไดรับอุทธรณ คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปน

ที่สุด
มาตรา 90/5 บุคคลตามมาตรา 90/4 จะยื่นคํารองขอใหมีการฟนฟูกิจการของ
ลูกหนี้ไมได ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ศาลไดมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาด
(2) ศาลหรือนายทะเบียนไดมีคําสั่งใหเลิกหรือเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคลที่เปน
ลูกหนี้ หรือมีการจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลนั้น หรือนิติบุคคลที่เปนลูกหนี้ตองเลิกกันดวยเหตุอื่น
ทั้งนี้ ไมวาการชําระบัญชีของนิติบุคคลดังกลาวจะเสร็จแลวหรือไม
มาตรา 90/6 คํารองขอของบุคคลตามมาตรา 90/4 เพื่อใหศาลมีคําสั่งใหฟนฟู
กิจการ จะตองแสดงโดยชัดแจงถึง
(1) ความมีหนี้สินลนพนตัวของลูกหนี้
(2) รายชื่อและที่อยูของเจาหนี้คนเดียวหรือหลายคนที่ลูกหนี้เปนหนี้อยูรวมกัน
เปนจํานวนไมนอยกวาสิบลานบาท
(3) เหตุอันสมควรและชองทางที่จะฟนฟูกิจการ
(4) ชื่อและคุณสมบัติของผูทําแผน
(5) หนังสือยินยอมของผูทําแผน
ผูทําแผนอาจเปนบุคคลธรรมดา นิติบุคคล คณะบุคคล เจาหนี้ หรือผูบริหารของ
ลูกหนี้ก็ได
ถาเจาหนี้เปนผูรองขอ จะตองแนบรายชื่อและที่อยูของเจาหนี้อื่นเทาที่ทราบมา
พรอมคํารองขอ
ถาลูกหนี้เปนผูรองขอ จะตองแนบบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินทั้งหมด
ที่มีอยู รายชื่อและที่อยูโดยชัดแจงของเจาหนี้ทั้งหลายมาพรอมคํารองขอ
มาตรา 90/7 ในการรองขอฟนฟูกิจการ ผูรองขอตองชําระคาขึ้นศาลหนึ่งพันบาท
และตองวางเงินประกันคาใชจายที่ผูรองขอตองรับผิดชอบในการขอฟนฟูกิจการไวตอศาลเปน
จํานวนหาหมื่นบาทในขณะยื่นคํารองขอ หากคาใชจายนั้นไมเพียงพอ ศาลจะมีคําสั่งใหผูรองขอ
วางเงินประกันคาใชจายเพิ่มขึ้นตามจํานวนที่เห็นสมควรก็ได
ในกรณีที่ผูรองขอไมยอมวางเงินประกันเพิ่มตามวรรคหนึ่ง ถาศาลยังไมมีคําสั่ง
ใหฟนฟูกิจการ ใหถือวาผูรองขอทิ้งคํารองขถาศาลไดมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการแลวใหเจาพนักงาน

พิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้ทั้งหลายและธนาคารแหงประเทศไทย หรือสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือกรมการประกันภัยหรือหนวยงานของรัฐที่มี
อํานาจหนาที่กํากับดูแลการประกอบกิจการของลูกหนี้ตามมาตรา 90/3 ซึ่งไดใหความยินยอมตาม
มาตรา 90/4 แลวแตกรณี เพื่อแตงตั้งเจาหนี้อื่น หรือลูกหนี้ หรือผูใหความยินยอมเปนผูรองขอแทน
ตอไปโดยเร็ที่สุด ถาไมมีผูรองขอแทนหรือมีแตไมวางเงินประกันดังกลาวภายในกําหนดหนึ่งเดือน
นับแตวันที่ผูรองขอไมยอมวางเงินประกันดังกลาวตามคําสั่งศาล ใหศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟน
ฟูกิจการและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ
ในกรณีที่เจาหนี้ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กรมการประกัน หรือหนวยงานของรัฐตามมาตรา 90/4 (6) แลว
แตกรณี เปนผูรองขอ ใหผูทําแผนชําระคาใชจายดังกลาวจากทรัพยสินของลูกหนี้คืนใหแกผูรองขอ
ภายหลังที่ศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการแลว โดยไมชักชา
ในการดําเนินกระบวนพิจารณาเพื่อฟนฟูกิจการ ใหถือวาธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กรมการประกัน หรือหนวยงานของ
รัฐตามมาตรา 90/4 (6) แลวแตกรณี มีฐานะเชนเดียวกับเจาหนี้
มาตรา 90/8 ผูรองขอจะถอนคํารองขอไมได เวนแตศาลจะอนุญาตแตถาศาลไดมี
คําสั่งใหฟนฟูกิจการแลว ศาลจะอนุญาตใหถอนคํารองขอไมได
ในกรณีที่ผูรองขอทิ้งคํารองขอ หรือขาดนัดพิจารณา หรือศาลอนุญาตใหถอน
คํารองขอ กอนที่ศาลจะสั่งจําหนายคดี ใหโฆษณาในหนังสือพิมพรายวันที่แพรหลายอยางนอย
หนึ่งฉบับ เพื่อใหเจาหนี้ทั้งหลายและลูกหนี้ทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน
มาตรา 90/9 เมื่อศาลสั่งรับคํารองขอแลว ใหดําเนินการไตสวนเปนการดวน
และใหศาลประกาศคําสั่งรับคํารองขอและวันเวลานัดไตสวนในหนังสือพิมพรายวันที่แพรหลาย
อยางนอยหนึ่งฉบับ ไมนอยกวาสองครั้งหางกันไมเกินเจ็ดวัน กับใหสงสําเนาคํารองขอแกเจาหนี้
ทั้งหลายเทาที่ทราบและแกนายทะเบียนหุนสวนบริษัทหรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อ
นายทะเบียนจะไดจดแจงคําสั่งศาลไวในทะเบียน และใหสงใหแกธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กรมการประกันภัยหรือหนวยงาน
ของรัฐตามมาตรา 90/4 (6) แลวแตกรณีดวย ทั้งนี้ ใหสงกอนวันนัดไตสวนไมนอยกวาเจ็ดวัน
ถาเจาหนี้เปนผูรองขอ ใหผูรองขอนําสงสําเนาคํารองขอใหลูกหนี้ทราบกอนวัน
นัดไตสวนไมนอยกวาเจ็ดวัน และใหลูกหนี้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินทั้งหมดที่มี
อยู รายชื่อและที่อยูโดยชัดแจงของเจาหนี้ทั้งหลายตอศาลกอนวันนัดไตสวนดวย

ลูกหนี้หรือเจาหนี้อาจยื่นคําคัดคานกอนวันนัดไตสวนนัดแรกไมนอยกวาสามวัน
ในกรณีที่เปนการคัดคานผูทําแผน ลูกหนี้หรือเจาหนี้จะเสนอชื่อบุคคลอื่นเปนผูทําแผนดวยหรือไม
ก็ได การเสนอชื่อผูทําแผนตองเสนอหนังสือยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูทําแผนดวย
ในกรณีที่ลูกหนี้ถูกพิทักษทรัพยชั่วคราว ใหผูรองขอนําสงสําเนาคํารองขอแก
เจาพนักงานพิทักษทรัพยดวย
มาตรา 90/10 ในการไตสวนคํารองขอ ศาลตองไตสวนเอาความจริงตามที่บัญญัติ
ไวในมาตรา 90/3 ถาไดความจริงและมีเหตุอันสมควรที่จะฟนฟูกิจการทั้งผูรองขอยื่นคํารองขอ
โดยสุจริต ใหศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ มิฉะนั้นใหมีคําสั่งยกคํารองขอ
ในกรณีที่ไมมีผูคัดคานคํารองขอ ถาศาลเห็นสมควรจะงดการไตสวนและมีคําสั่ง
ใหฟนฟูกิจการก็ได
มาตรา 90/11 ใหศาลดําเนินการไตสวนคํารองขอติดตอกันไปโดยไมตองเลื่อน
จนกวาจะเสร็จการไตสวนและมีคําสั่ง เวนแตในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย
ใหผูรองขอและผูคัดคานมาศาลในวันนัดไตสวนทุกนัด ฝายใดมีหนาที่นําสืบใน
นัดใดใหเตรียมพยานหลักฐานมาใหพรอม ถาผูรองขอหรือผูคัดคานไมมาหรือไมเตรียมพยาน
หลักฐานมา ใหถือวาไมติดใจรองขอหรือคัดคาน หรือไมติดใจนําสืบพยานหลักฐานอีกตอไป
แลวแตกรณี
ในกรณีที่ผูมีหนาที่นําสืบมีคําขอวาไมอาจนําพยานหลักฐานสําคัญเกี่ยวกับ
ประเด็นขอสําคัญในคดีมาศาลในนัดใด เพราะมีความจําเปนอันไมอาจกาวลวงเสียไดเกี่ยวกับ
พยานหลักฐานนั้น ถาศาลเห็นสมควร ศาลจะสั่งใหเลื่อนการสืบพยานหลักฐานนั้นไปก็ได แตใหสั่ง
เลื่อนไดเพียงครั้งเดียว
ในกรณีที่ผูรองขอหรือผูคัดคานไมมีหนาที่นําสืบในนัดใด เมื่อไดรับอนุญาตจาก
ศาลแลวจะไมมาศาลในนัดนั้นก็ได ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิถามคานพยานที่นําสืบ
ในนัดนั้น
ในกรณีที่ผูรองขอหรือผูคัดคานไมมาศาลในนัดใด ไมวาจะไดรับอนุญาตจากศาล
หรือไม ใหถือวาผูนั้นไดทราบกระบวนพิจารณาของศาลในนัดนั้นแลว
มาตรา 90/12 ภายใตบังคับของมาตรา 90/13 และมาตรา 90/14 นับแตวัน
ที่ศาลมีคําสั่งรับคํารองขอไวเพื่อพิจารณาจนถึงวันครบกําหนดระยะเวลาดําเนินการตามแผน หรือ

วันที่ดําเนินการเปนผลสําเร็จตามแผน หรือวันที่ศาลมีคําสั่งยกคํารองขอหรือจําหนายคดีหรือยก
เลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการหรือยกเลิกการฟนฟูกิจการหรือพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาด ตามความ
ในหมวดนี้
(1) หามมิใหฟองหรือรองขอใหศาลพิพากษาหรือสั่งใหเลิกนิติบุคคลที่เปนลูกหนี้
ถามีการฟองหรือรองขอคดีดังกลาวไวกอนแลว ใหศาลงดการพิจารณาคดีนั้นไว
(2) หามมิใหนายทะเบียนมีคําสั่งใหเลิกหรือจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลที่เปนลูกหนี้
และหามมิใหนิติบุคคลนั้นเลิกกันโดยประการอื่น
(3) หามมิใหธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย กรมการประกันภัย หรือหนวยงานของรัฐตามมาตรา 90/4 (6) แลวแตกรณี
สั่งใหเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของลูกหนี้ หรือสั่งใหลูกหนี้หยุดประกอบกิจการ เวนแต
จะไดรับอนุญาตจากศาลที่รับคํารองขอ
(4) หามมิใหฟองลูกหนี้เปนคดีแพงเกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้หรือเสนอ
ขอพิพาทที่ลูกหนี้อาจตองรับผิดหรือไดรับความเสียหายใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาด ถามูลแหงหนี้
นั้นเกิดขึ้นกอนวันที่ศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน และหามมิใหฟองลูกหนี้เปนคดีลมละลาย ใน
กรณีที่มีการฟองคดีหรือเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาดไวกอนแลว ใหงดการพิจารณาไว
เวนแตศาลที่รับคํารองขอจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
(5) หามมิใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาบังคับคดีแกทรัพยสินของลูกหนี้ ถามูลแหง
หนี้ตามคําพิพากษานั้นเกิดขึ้นกอนวันที่ศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน ในกรณีที่ไดดําเนินการ
บังคับคดีไวกอนแลวใหศาลงดการบังคับคดีนั้นไว เวนแตศาลที่รับคํารองขอจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
หรือการบังคับคดีไดสําเร็จบริบูรณแลวกอนที่เจาพนักงานบังคับคดีจะทราบวาไดมีการยื่นคํารอง
ขอหรือการบังคับคดีตามคําพิพากษาใหลูกหนี้สงมอบทรัพยเฉพาะสิ่งเสร็จกอนวันดังกลาวนั้น
ในกรณีที่ทรัพยสินที่ยึดหรืออายัดไวเปนของเสียงาย หรือถาหนวงชาไวจะเปน
การเสี่ยงตอความเสียหายหรือคาใชจายจะเกินสวนแหงคาของทรัพยสินนั้น ใหเจาพนักงานบังคับ
คดีขายไดโดยวิธีขายทอดตลาดหรือวิธีอื่นที่สมควรแลวใหกักเงินไว ถาศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวย
แผนก็ใหเจาพนักงานบังคับคดีมอบเงินนั้นแกผูบริหารแผนนําไปใชจายได ถาศาลมีคําสั่งยกคํารอง
ขอหรือจําหนายคดีหรือยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการหรือยกเลิกการฟนฟูกิจการ ก็ใหเจาพนักงาน
บังคับคดีจายเงินใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา แตถาศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาด
และยังเหลือเงินอยู ใหสงมอบใหแกเจาพนักงานพิทักษทรัพยตอไป
(6) หามมิใหเจาหนี้มีประกันบังคับชําระหนี้เอาแกทรัพยสินที่เปนหลักประกัน
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากศาลที่รับคํารองขอ
(7) หามมิใหเจาหนี้ซึ่งบังคับชําระหนี้ไดเองตามกฎหมาย ยึดทรัพยสินหรือขาย

ทรัพยสินของลูกหนี้
(8) หามมิใหเจาของทรัพยสินที่เปนสาระสําคัญในการดําเนินกิจการของลูกหนี้
ตามสัญญาเชาซื้อ สัญญาซื้อขาย หรือสัญญาอื่นที่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์
หรือสัญญาเชาที่ยังไมสิ้นกําหนดเวลาที่ไดตกลงกันไว ติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพยดังกลาวที่อยูใน
ความครอบครองของลูกหนี้หรือของบุคคลอื่นที่อาศัยสิทธิของลูกหนี้ รวมตลอดจนฟองรองบังคับ
คดีเกี่ยวกับทรัพยสินและหนี้ ซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาดังกลาว ถามีการฟองคดีดังกลาวไวกอนแลว
ใหศาลงดการพิจารณาคดีนั้นไว เวนแตศาลที่รับคํารองขอจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น หรือหลังจากวัน
ที่ศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ ลูกหนี้ เจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูบริหารชั่วคราว ผูทําแผน ผูบริหาร
แผน หรือผูบริหารแผนชั่วคราว แลวแตกรณี ผิดนัดไมชําระคาเชาซื้อ ราคา คาตอบแทนการใช
ทรัพย หรือคาเชาตามสัญญา สองคราวติดตอกันหรือกระทําผิดสัญญาในขอที่เปนสาระสําคัญ
(9) หามมิใหลูกหนี้จําหนาย จาย โอน ใหเชา ชําระหนี้ กอหนี้ หรือกระทําการ
ใด ๆ ที่กอใหเกิดภาระในทรัพยสิน นอกจากเปนการกระทําที่จําเปนเพื่อใหการดําเนินการคาตาม
ปกติของลูกหนี้สามารถดําเนินตอไปได เวนแตศาลที่รับคํารองขอจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
(10) คําสั่งตามวิธีการชั่วคราวของศาลที่ใหยึด อายัด หามจําหนาย จาย โอน
ทรัพยสินของลูกหนี้ หรือใหพิทักษทรัพยของลูกหนี้ชั่วคราว ซึ่งมีอยูกอนวันที่ศาลมีคําสั่งรับ
คํารองขอไวเพื่อพิจารณานั้น ใหศาลที่รับคํารองขอมีอํานาจสั่งใหระงับผลบังคับไว หรือ
แกไขเปลี่ยนแปลงเปนอยางหนึ่งอยางใดตามที่เห็นสมควรก็ได แตถาตอมาศาลนั้นมีคําสั่ง
ยกคํารองขอหรือจําหนายคดีหรือยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการหรือยกเลิกการฟนฟูกิจการ ก็ให
มีคําสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวหรือคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้ชั่วคราวดังกลาวตามที่เห็น
สมควรตอไป
(11) หามมิใหผูประกอบการสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพท
งดใหบริการแกลูกหนี้ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากศาลที่รับคํารองขอ หรือหลังจากวันที่ศาลมีคําสั่ง
ใหฟนฟูกิจการ ลูกหนี้ เจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูบริหารชั่วคราว ผูทําแผน ผูบริหารแผน หรือ
ผูบริหารแผนชั่วคราว แลวแตกรณีไมชําระคาบริการที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ศาลมีคําสั่งใหฟนฟู
กิจการ สองคราวติดตอกัน
บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ไมหามผูประกอบการสาธารณูปโภคที่จะมีคํารองใหศาล
ที่รับคํารองขอมีคําสั่งเพื่อคุมครองประโยชนของผูรองตามที่ศาลเห็นสมควร
คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลหรือคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ขัดหรือแยงกับ
บทบัญญัติในอนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดของวรรคหนึ่ง ไมมีผลผูกพันลูกหนี้
การออกคําสั่งของนายทะเบียนหุนสวนบริษัท นายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวของ
หรือผูมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับนิติบุคคลซึ่งเปนลูกหนี้ การทํานิติกรรมหรือการชําระหนี้ใด ๆ ที่ขัด

หรือแยงกับบทบัญญัติในอนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดของวรรคหนึ่ง การนั้นเปนโมฆะ
มาตรา 90/13 เจาหนี้และบุคคลซึ่งถูกจํากัดสิทธิตามมาตรา 90/12 อาจยื่น
คํารองตอศาลที่รับคํารองขอเพื่อใหมีคําสั่งแกไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอจํากัดสิทธิของตนตาม
มาตรา 90/12 ได หากการจํากัดสิทธิของผูรองนั้น
(1) ไมมีความจําเปนตอการฟนฟูกิจการ หรือ
(2) มิไดใหความคุมครองสิทธิของเจาหนี้มีประกันอยางเพียงพอ
เมื่อไดรับคํารองตามวรรคหนึ่ง ใหศาลดําเนินการพิจารณาเปนการดวน หาก
ปรากฏเหตุตามวรรคหนึ่ง ใหศาลมีคําสั่งตามที่เห็นสมควรเพื่อคุมครองประโยชนของผูรอง และ
หากเปนกรณีตาม (2) ศาลอาจมีคําสั่งใหดําเนินการแกไขเพื่อใหเจาหนี้มีประกันไดรับความ
คุมครองอยางเพียงพอก็ได
มาตรา 90/14 การดําเนินการดังตอไปนี้ถือเปนการใหความคุมครองแกเจาหนี้
มีประกันอยางเพียงพอแลว
(1) มีการชําระหนี้ใหแกเจาหนี้มีประกันในจํานวนเทากับมูลคาที่ลดลงไปของ
ทรัพยสินอันเปนหลักประกันที่ตกอยูภายใตบังคับของการจํากัดสิทธิตามมาตรา 90/12 (6)
เพราะเหตุของการจํากัดสิทธินั้น
(2) มีการใหหลักประกันแกเจาหนี้มีประกันเพื่อชดเชยหลักประกันเดิมในจํานวน
เทากับมูลคาที่ลดลงไปของทรัพยสินอันเปนหลักประกันที่ตกอยูภายใตบังคับของการจํากัดสิทธิ
ตามมาตรา 90/12 (6) เพราะเหตุการจํากัดสิทธินั้น หรือ
(3) มีการดําเนินการอื่นใดที่เจาหนี้มีประกันนั้นยินยอม หรือที่ศาลเห็นวาจะทําให
เจาหนี้มีประกันสามารถไดรับชําระหนี้ของตนตามมูลคาของทรัพยสินอันเปนหลักประกันในเวลา
ที่มีการยื่นคํารองขอใหฟนฟูกิจการพรอมดอกเบี้ยและผลประโยชนตามสัญญา เมื่อการดําเนินการ
ตามความในหมวดนี้สิ้นสุดลง
มาตรา 90/15 ถาอายุความ หรือระยะเวลาเกี่ยวกับการดําเนินกระบวนพิจารณา
และการบังคับคดี หรือระยะเวลาเกี่ยวกับการเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ ที่ถูกหามมิให
ดําเนินการหรือถูกงดไวตามมาตรา 90/12 ครบกําหนดกอนวันครบกําหนดระยะเวลาดําเนินการ
ตามแผน หรือวันที่ดําเนินการเปนผลสําเร็จตามแผน หรือวันที่ศาลมีคําสั่งยกคํารองขอหรือ
จําหนายคดีหรือยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการหรือยกเลิกการฟนฟูกิจการของลูกหนี้หรือพิทักษทรัพย
ของลูกหนี้เด็ดขาดตามความในหมวดนี้ หรือจะครบกําหนดภายในหกเดือนนับแตวันดังกลาว ให

อายุความหรือระยะเวลานั้นยังไมครบกําหนดจนกวาจะพนกําหนดเวลาหนึ่งปนับแตวันดังกลาว
แลวแตกรณี แตถาอายุความหรือระยะเวลานั้นตามกฎหมายมีนอยกวาหนึ่งป ก็ใหนําอายุความ
หรือระยะเวลาที่สั้นกวาดังกลาวนั้นมาใชแทนกําหนดเวลาหนึ่งปดังกลาว
สวนที่ 3
การตั้งผูทําแผน
--------------มาตรา 90/16 ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นสมควรเพื่อประโยชนของการฟนฟูกิจการ
รัฐมนตรีจะออกกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนและการกําหนดคุณสมบัติของผูทําแผนและ
ผูบริหารแผนก็ได
มาตรา 90/17 ในการพิจารณาตั้งผูทําแผน ถาลูกหนี้หรือเจาหนี้ผูคัดคานไมได
เสนอบุคคลอื่นเปนผูทําแผนดวย เมื่อศาลสั่งใหฟนฟูกิจการ ศาลจะมีคําสั่งตั้งบุคคลที่ผูรองขอ
เสนอเปนผูทําแผนก็ได ถาศาลเห็นวาบุคคลที่ผูรองขอเสนอไมสมควรเปนผูทําแผนก็ดี หรือลูกหนี้
เจาหนี้ผูคัดคานเสนอบุคคลอื่นเปนผูทําแผนดวยก็ดี ใหศาลมีคําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย
เรียกประชุมเจาหนี้ทั้งหลายโดยเร็วที่สุดเพื่อพิจารณาเลือกวาบุคคลใดสมควรเปนผูทําแผน
ในกรณีที่ลูกหนี้มิไดเสนอผูทําแผน มติเลือกผูทําแผนตองเปนมติของเจาหนี้ฝายที่
มีจํานวนหนี้ขางมากซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น แตในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผูทําแผนดวย ให
ผูทําแผนที่ลูกหนี้เสนอเปนผูทําแผน เวนแตจะมีมติของเจาหนี้ฝายที่มีจํานวนหนี้ไมนอยกวาสองใน
สามของจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจาหนี้ ซึ่งไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกําหนดใหบุคคลอื่นเปน
ผูทําแผน ในการลงมติตามมาตรานี้ ใหเจาหนี้มีประกันออกเสียงไดเต็มตามจํานวนหนี้
ในการประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผน ถาที่ประชุมมีมติเลือกผูทําแผนได
และศาลเห็นชอบดวย ใหศาลตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน หากศาลไมเห็นชอบดวย ใหศาลมี
คําสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่ง
เจาหนี้หรือลูกหนี้เสนอชื่อเปนผูทําแผน
ถาที่ประชุมเจาหนี้ไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนได ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียก
ประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผนอีกครั้งหนึ่ง เวนแตในกรณีที่เห็นสมควรศาลจะมีคําสั่ง
ยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการก็ได
ในการประชุมเจาหนี้ในวรรคสามหรือวรรคสี่ ถาที่ประชุมมีมติเลือกผูทําแผนได
ใหศาลตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูทําแผน เวนแตในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควรที่จะไมตั้งบุคคลดังกลาว

เปนผูทําแผนหรือที่ประชุมไมอาจมีมติเลือกผูทําแผนได ใหศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยรายงานผลของการประชุมเจาหนี้ที่พิจารณาเลือกผูทํา
แผนทุกครั้งตอศาลภายในสามวันนับแตวันประชุม เพื่อใหศาลพิจารณาและมีคําสั่งตอไป
การเสนอชื่อผูทําแผนตอที่ประชุมเจาหนี้ ตองเสนอหนังสือยินยอมผูไดรับการ
เสนอชื่อเปนผูทําแผนดวย
มาตรา 90/18 เจาพนักงานพิทักษทรัพยตองโฆษณากําหนดวัน เวลา และสถานที่
ที่จะประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผนในหนังสือพิมพรายวันที่แพรหลายอยางนอยหนึ่ง
ฉบับลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันและตองแจงไปยังลูกหนี้และเจาหนี้ทั้งหลายตามบัญชีรายชื่อที่ลูก
หนี้หรือเจาหนี้เสนอตอศาลและเจาหนี้อื่นเทาที่ทราบดวย
ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนประธานในการประชุมเจาหนี้ และใหมีรายงาน
การประชุม ลงลายมือชื่อเจาพนักงานพิทักษทรัพยเก็บไวเปนหลักฐาน
มาตรา 90/19 ในการพิจารณาของศาลและการประชุมเจาหนี้ทุกครั้งใหลูกหนี้
ไปศาล ไปประชุม และตอบคําถามของศาล เจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูบริหารชั่วคราว ผูทําแผน
ผูบริหารแผน ผูบริหารแผนชั่วคราว หรือเจาหนี้คนหนึ่งคนใดในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการและ
ทรัพยสินของตน ในกรณีเชนนี้ ลูกหนี้จะเสนอความเห็นอยางหนึ่งอยางใดตอศาลหรือที่ประชุม
ก็ได
เมื่อลูกหนี้รองขอ ศาลหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยจะอนุญาตใหลูกหนี้ไมตอง
ไปศาลหรือไมไปประชุมเจาหนี้ในนัดใดก็ได แลวแตกรณี
ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับแกผูบริหารชั่วคราว ผูทํา
แผน ผูบริหารแผน และผูบริหารแผนชั่วคราวในการพิจารณาของศาลและการประชุมเจาหนี้ ใน
ระหวางที่บุคคลเหลานี้ยังคงมีหนาที่ตามตําแหนงดังกลาวดวยโดยอนุโลม
มาตรา 90/20 ในกรณีที่ศาลสั่งใหฟนฟูกิจการแตยังไมมีการตั้งผูทําแผน ให
อํานาจหนาที่ในการจัดการกิจการและทรัพยสินของผูบริหารของลูกหนี้สิ้นสุดลง ใหศาลมีคําสั่ง
ตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนหรือผูบริหารของลูกหนี้เปนผูบริหารชั่วคราว มีอํานาจหนาที่
จัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ตอไป ภายใตการกํากับดูแลของเจาพนักงานพิทักษทรัพย
จนกวาจะมีการตั้งผูทําแผน ในระหวางที่ไมสามารถมีคําสั่งตั้งผูบริหารชั่วคราวได ใหเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยมีอํานาจจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ชั่วคราว
ในการกํากับดูแลนั้น เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะกําหนดอํานาจหนาที่ รวมทั้ง

สั่งใหผูบริหารชั่วคราวทําคําชี้แจงในเรื่องบัญชี เรื่องการเงินหรือเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับการจัดการ
กิจการและทรัพยสิน หรือจะสั่งใหกระทําหรือมิใหกระทําการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรสมควรก็ได
เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีคําขอ ใหศาลมีอํานาจสั่ง
ใหผูบริหารชั่วคราวพนจากอํานาจหนาที่ ในกรณีเชนนี้ ศาลจะสั่งตั้งผูบริหารชั่วคราวใหมขึ้น
ทําหนาที่ก็ได ถาศาลไมมีคําสั่งตั้งผูบริหารชั่วคราวใหม ก็ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีอํานาจ
จัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ชั่วคราวไปตามวรรคหนึ่ง
ใหศาลแจงคําสั่งใหฟนฟูกิจการและคําสั่งตั้งหรือใหผูบริหารชั่วคราวพนจาก
อํานาจหนาที่ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบ และใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยโฆษณาคําสั่งให
ฟนฟูกิจการในราชกิจจานุเบกษาและหนังสือพิมพรายวันที่แพรหลายไมนอยกวาสองฉบับ และ
แจงคําสั่งดังกลาวไปยังนายทะเบียนหุนสวนบริษัทหรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวของโดยดวน
เพื่อนายทะเบียนจะไดจดแจงคําสั่งศาลไวในทะเบียนและแจงไปยังธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กรมการประกันภัย หรือหนวยงาน
ของรัฐตามมาตรา 90/4 (6) แลวแตกรณี เพื่อทราบดวย
มาตรา 90/21 ภายใตบังคับมาตรา 90/42 และมาตรา 90/64 ในกรณีที่ศาลมี
คําสั่งใหฟนฟูกิจการแตยังไมมีการตั้งผูทําแผน ใหบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผูถือหุนของ
ลูกหนี้ระงับลง เวนแตสิทธิที่จะไดรับเงินปนผล และใหสิทธิดังกลาวตกแกผูบริหารชั่วคราวหรือ
เจาพนักงานพิทักษทรัพย แลวแตกรณี จนกวาจะมีการตั้งผูทําแผน
ใหนําบทบัญญัติมาตรา 90/12 (9) มาใชบังคับแกผูบริหารชั่วคราวและเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยโดยอนุโลม
เมื่อไดรับทราบคําสั่งใหฟนฟูกิจการแลว ผูบริหารของลูกหนี้ตองสงมอบทรัพยสิน
ดวงตรา สมุดบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับทรัพยสิน หนี้สิน และกิจการของลูกหนี้แกผูบริหาร
ชั่วคราวหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย แลวแตกรณี โดยเร็วที่สุดเพื่อการนี้ใหผูบริหารชั่วคราว
หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีอํานาจเรียกใหผูครอบครองสงมอบทรัพยสิน ดวงตรา สมุดบัญชี
และเอกสารขางตนแกตนไดดวย
ใหผูบริหารชั่วคราวที่ศาลมีคําสั่งใหพนจากอํานาจหนาที่มีหนาที่ตามความ
ในวรรคสามดวยโดยอนุโลม
มาตรา 90/22 เจาหนี้ที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาเลือก
ผูทําแผน ตองเปนเจาหนี้ที่อาจขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการได และลูกหนี้ไดกอนนิติสัมพันธ
ดังกลาวนั้นขึ้นกอนศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ แมวาหนี้นั้นยังไมถึงกําหนดชําระหรือมีเงื่อนไข

ก็ตาม โดยเจาหนี้ไดแสดงความประสงคจะเขาประชุมตามแบบพิมพที่เจาพนักงานพิทักษทรัพย
กําหนดและแสดงหลักฐานแหงความเปนเจาหนี้จนเปนที่พอใจของเจาพนักงานพิทักษทรัพย
กอนวันประชุม
เจาหนี้และลูกหนี้จะขอตรวจหลักฐานแหงความเปนเจาหนี้ตอเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยก็ได
เจาหนี้จะออกเสียงดวยตนเองหรือมอบฉันทะเปนหนังสือใหผูอื่นออกเสียงแทน
ก็ได
มาตรา 90/23 ในการประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผูทําแผน ใหเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยถามลูกหนี้และเจาหนี้ที่มาประชุมวาจะคัดคานการออกเสียงของเจาหนี้รายใดหรือไม
ถามีผูคัดคานการออกเสียงของเจาหนี้รายใด ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยสอบถามผูคัดคาน เจา
หนี้ผูถูกคัดคาน และลูกหนี้เกี่ยวกับเรื่องที่คัดคาน ถาบุคคลดังกลาวมาประชุม แลวมีคําสั่งใหเจา
หนี้รายนั้นออกเสียงในจํานวนหนี้ไดหรือไมเทาใด
คําสั่งของเจาพนักงานพิทักษทรัพยตามวรรคหนึ่งใหเปนที่สุด โดยใหมีผลเฉพาะ
ใหเจาหนี้มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเจาหนี้หรือไมเทานั้น แตไมมีผลใหมติเลือกผูทําแผนที่
เจาพนักงานพิทักษทรัพยรายงานตอศาลเปลี่ยนแปลงไปหรือกระทบถึงสิทธิในการไดรับชําระหนี้
ของเจาหนี้
มาตรา 90/24 ถาศาลมีคําสั่งตั้งผูทําแผน ใหศาลแจงคําสั่งนั้นแกผูทําแผน
เจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูบริหารของลูกหนี้ และผูบริหารชั่วคราวโดยไมชักชา อํานาจหนาที่
ของผูทําแผนใหเริ่มแตวันที่ศาลมีคําสั่งดังกลาว และใหอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานพิทักษทรัพย
ผูบริหารของลูกหนี้ หรือผูบริหารชั่วคราวสิ้นสุดลง
เมื่อศาลมีคําสั่งตั้งผูทําแผนแลว ใหนําความในมาตรา 90/20 วรรคสี่ และ
มาตรา 90/21 วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม กับใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยแจงคําสั่งดังกลาว
ไปยังเจาหนี้ทั้งหลายตามบัญชีรายชื่อที่ลูกหนี้หรือเจาหนี้เสนอตอศาลและเจาหนี้อื่นเทาที่ทราบ
ในคําโฆษณาและหนังสือแจงคําสั่งตามวรรคสอง ใหแจงกําหนดเวลาใหเจาหนี้
ทั้งหลายเสนอคําขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการตามแบบพิมพตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยดวย
มาตรา 90/25 ภายใตบังคับมาตรา 90/42 และมาตรา 90/64 เมื่อศาลมีคําสั่งตั้ง
ผูทําแผนแลว ใหอํานาจหนาที่ในการจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ และบรรดาสิทธิตาม
กฎหมายของผูถือหุนของลูกหนี้ ยกเวนสิทธิที่จะไดรับเงินปนผล ตกแกผูทําแผน และใหนํา

บทบัญญัติมาตรา 90/12 (9) มาใชบังคับแกผูทําแผนโดยอนุโลม
สวนที่ 4
การขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการ
--------------มาตรา 90/26 เจาหนี้จะขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการไดก็แตโดยปฏิบัติตาม
วิธีการที่กลาวไวในสวนนี้ แมจะเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษา หรือเปนเจาหนี้ที่ไดฟองคดีแพงไวแลว
แตคดียังอยูระหวางพิจารณาก็ตาม ทั้งนี้ ตองยื่นคําขอรับชําระหนี้พรอมสําเนาตอเจานักงาน
พิทักษทรัพยภายในหนึ่งเดือนนับแตวันโฆษณาคําสั่งตั้งผูทําแผน และใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย
สงสําเนาคําขอรับชําระหนี้ใหผูทําแผนโดยไมชักชา
*บุคคลใดไดรับความเสียหายเพราะการโอนทรัพยสินหรือการกระทําใด ๆ ถูก
เพิกถอนตามมาตรา 90/41 หรือเพราะผูบริหารแผนไมยอมรับทรัพยสินหรือสิทธิตามสัญญาตาม
มาตรา 90/41 ทวิ มีสิทธิขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการสําหรับหนี้เดิม หรือคาเสียหายได แลว
แตกรณี ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง แตใหนับจากวันที่อาจใชสิทธิขอรับชําระหนี้ในการ
ฟนฟูกิจการได ถามีขอโตเถียงเปนคดีใหนับจากวันคดีถึงที่สุด
ใหนําบทบัญญัติมาตรา 91 วรรคสอง มาตรา 105 มาตรา 108 และบทบัญญัติ
ในหมวด 8 สวนที่ 3 วาดวยเรื่องคาธรรมเนียม มาใชบังคับเกี่ยวกับการขอรับชําระหนี้ในการฟนฟู
กิจการโดยอนุโลม
*[มาตรา 90/26 วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2542]
มาตรา 90/27 เจาหนี้อาจขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการได ถามูลแหงหนี้
ไดเกิดขึ้นกอนวันที่ศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ แมวาหนี้นั้นยังไมถึงกําหนดชําระหรือมีเงื่อนไข
ก็ตาม เวนแตหนี้ที่เกิดขึ้นโดยฝาฝนขอหามตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี หรือหนี้ที่จะฟองรอง
ใหบังคับคดีไมได
ผูซึ่งมีสิทธิขอรับชําระหนี้ตามมาตรา 101 อาจยื่นคําขอรับชําระหนี้ในการฟนฟู
กิจการสําหรับจํานวนที่ตนอาจใชสิทธิไลเบี้ยในเวลาภายหนาได เวนแตเจาหนี้ไดใชสิทธิขอรับ
ชําระหนี้ไวเต็มจํานวนแลว
หนี้ที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยหรือผูบริหารชั่วคราวกอขึ้น หนี้ที่ลูกหนี้จะตอง

รับผิดตามมาตรา 90/12 (8) หรือ (11) และหนี้ภาษีอากรหรือหนี้อื่นอันมีลักษณะเดียวกัน ซึ่งเกิด
ขึ้นตั้งแตวันที่ศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการจนถึงวันที่ศาลมีคําสั่งตั้งผูทําแผน เจาหนี้ยอมมีสิทธิไดรับ
ชําระหนี้ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนโดยไมตองขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการ แตเจาหนี้
ดังกลาวจะตองมีหนังสือขอใหผูทําแผนออกหนังสือรับรองสิทธิของตนกอนวันประชุมเจาหนี้เพื่อ
พิจารณาแผน ถาผูทําแผนจะปฏิเสธสิทธิของเจาหนี้จะตองปฏิเสธเปนหนังสือไปยังเจาหนี้ภายใน
สิบสี่วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือของเจาหนี้ มิฉะนั้น ใหถือวายอมรับสิทธิของเจาหนี้ตามที่ขอมา
ถาเจาหนี้มิไดมีหนังสือขอใหผูทําแผนออกหนังสือรับรองสิทธิของตนเองหรือผูทําแผนมีหนังสือ
ปฏิเสธสิทธิของเจาหนี้ภายในกําหนดเวลาดังกลาวขางตน เจาหนี้นั้นอาจยื่นคําขอรับชําระหนี้ใน
การฟนฟูกิจการตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายในสิบสี่วันนับแตวันประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณา
แผนหรือวันที่เจาหนี้ไดรับคําปฏิเสธนั้น แลวแตกรณี
มาตรา 90/28 ภายใตบังคับมาตรา 90/12 (6) มาตรา 90/13 และมาตรา 90/14
เจาหนี้มีประกันจะใชสิทธิบังคับชําระหนี้เอาจากทรัพยสินอันเปนหลักประกันโดยไมตองขอรับ
ชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการก็ได แตตองยอมใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยหรือผูทําแผนตรวจดู
ทรัพยสินนั้น
มาตรา 90/29 เจาหนี้ ลูกหนี้ หรือผูทําแผนอาจขอตรวจและโตแยงคําขอรับชําระ
หนี้ในการฟนฟูกิจการตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยได แตตองกระทําภายในกําหนดสิบสี่วันนับแต
วันที่พนกําหนดเวลายื่นคําขอรับชําระหนี้
มาตรา 90/30 คําขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการของเจาหนี้รายใด ถาเจาหนี้
อื่นลูกหนี้ หรือผูทําแผนไมโตแยง ใหเจาหนี้รายนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเต็มจํานวนหนี้
ตามที่ระบุไวในคําขอรับชําระหนี้ ถามีผูโตแยง ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยสอบสวนโดยดวน
แลวมีคําสั่งวาจะใหเจาหนี้รายนั้นออกเสียงในจํานวนหนี้ไดหรือไม เทาใด และใหนําความใน
มาตรา 90/23 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 90/31* เพื่อประโยชนในการคํานวณหนี้ที่ใชในการออกเสียงลงคะแนน
ถาหนี้ไดกําหนดไวเปนเงินตราตางประเทศใหคิดเปนเงินตราไทยในวันที่ศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราประจําวันของธนาคารแหงประเทศไทย
*[มาตรา 90/31 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2542]

มาตรา 90/32 คําขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการของเจาหนี้รายใด ถาเจาหนี้อื่น
ลูกหนี้ หรือผูทําแผนไมโตแยง ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีอํานาจสั่งอนุญาตใหรับชําระหนี้ได
เวนแตมีเหตุอันสมควรสั่งเปนอยางอื่น
คําขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการของเจาหนี้รายใด ถามีผูโตแยงใหเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยสอบสวนแลวมีคําสั่งอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) ใหยกคําขอรับชําระหนี้
(2) อนุญาตใหไดรับชําระหนี้เต็มจํานวน
(3) อนุญาตใหไดรับชําระหนี้บางสวน
การคัดคานคําสั่งของเจาพนักงานพิทักษทรัพยตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
ผูมีสวนไดเสียอาจยื่นคํารองคัดคานตอศาลไดภายในกําหนดสิบสี่วันนับแตวันที่ทราบคําสั่งของ
เจาพนักงานพิทักษทรัพย
มาตรา 90/33 ถาเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการเปนหนี้ลูกหนี้
ในเวลาที่มีคําสั่งฟนฟูกิจการ เจาหนี้นั้นอาจใชสิทธิหักกลบลบหนี้ได เวนแตเจาหนี้ไดสิทธิเรียกรอง
ตอลูกหนี้ภายหลังที่ศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
สวนที่ 5
คําชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้
--------------มาตรา 90/34 ภายในเวลาเจ็ดวันนับแตวันที่ไดทราบคําสั่งตั้งผูทําแผน ให
ผูบริหารของลูกหนี้ยื่นคําชี้แจงตามมาตรา 90/35 เกี่ยวกับกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ที่ตน
รับรองแลวตามแบบพิมพตอผูทําแผน
เมื่อผูบริหารของลูกหนี้มีคําขอขยายระยะเวลากอนสิ้นกําหนดเวลาดังกลาวขางตน
โดยมีเหตุอันควร ผูทําแผนอาจขยายระยะเวลาใหอีกไดตามที่เห็นสมควรแตไมเกินสามสิบวัน
ถาผูบริหารของลูกหนี้ไมทําหรือไมสามารถทําคําชี้แจงได ใหผูทําแผนเปนผูทํา
แทน และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจจางบุคคลอื่นเขาชวยตามที่เห็นจําเปน โดยคิดหักคาใชจายจาก
ทรัพยสินของลูกหนี้
มาตรา 90/35 คําชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ จะตองแสดง

โดยชัดแจงถึงรายการตอไปนี้ ณ วันที่ศาลมีคําสั่งรับคํารองขอไว พิจารณา
(1) กิจการของลูกหนี้
(2) สินทรัพย หนี้สิน และภาระผูกพันตาง ๆ ที่ลูกหนี้มีตอบุคคลภายนอก
(3) ทรัพยสินที่ไดใหเปนประกันแกเจาหนี้ และวันที่ไดใหทรัพยสินนั้นเปนประกัน
(4) ทรัพยสินของบุคคลอื่นที่อยูในความยึดถือของลูกหนี้
(5) การเปนผูถือหุนในบริษัทหรือนิติบุคคลหรือเปนหุนสวนในหางหุนสวนอื่น
(6) ชื่อ อาชีพและที่อยูโดยละเอียดของเจาหนี้ทั้งหลาย
(7) ชื่อ อาชีพและที่อยูโดยละเอียดของผูเปนลูกหนี้ของลูกหนี้
(8) รายละเอียดแหงทรัพยสินที่จะตกแกลูกหนี้ในภายหนา
(9) ขอมูลอื่นตามที่ผูทําแผนเห็นสมควรใหแจงเพิ่มเติม
คําชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ ใหสันนิษฐานไวกอนวาเปน
หลักฐานอันถูกตองที่ใชยันลูกหนี้ได
มาตรา 90/36 ผูบริหารชั่วคราวหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยตองทําคําชี้แจง
เกี่ยวกับกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ตอผูทําแผนตามมาตรา 90/35 ในชวงเวลาที่ตนมีอํานาจ
บริหารกิจการชั่วคราว และใหนํามาตรา 90/34มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 90/37 ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการทําแผนและการบริหารแผน
ผูทําแผน ผูบริหารแผน หรือผูบริหารแผนชั่วคราวอาจขอใหศาลออกหมายเรียกผูเปนหรือเคยเปน
ผูบริหารของลูกหนี้ ลูกจางของลูกหนี้ ผูสอบบัญชีของลูกหนี้ ผูบริหารชั่วคราว หรือบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด ซึ่งไดความหรือสงสัยวามีทรัพยสินของลูกหนี้อยูในครอบครอง หรือเชื่อวาเปนหนี้ลูกหนี้
หรือเห็นวาสามารถแจงขอความเกี่ยวกับกิจการหรือทรัพยสินของลูกหนี้ มาพบตนเพื่อสอบถาม
หรือขอใหศาลสั่งใหบุคคลนั้น ๆ สงเอกสารหรือวัตถุพยานซึ่งอยูในความยึดถือหรืออํานาจของ
ผูนั้นอันเกี่ยวกับกิจการหรือทรัพยสินของลูกหนี้มาใหตนก็ได
เพื่อประโยชนในการทําแผนและการบริหารแผน ศาลหรือเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยจะออกหมายเรียกบุคคลตามวรรคหนึ่งมาไตสวนหรือสอบสวนเองหรือสั่งใหบุคคลนั้น ๆ
สงเอกสารหรือวัตถุพยานก็ได
บุคคลใดจงใจขัดขืนหมายเรียกหรือคําสั่งของศาลหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย
ใหศาลมีอํานาจออกหมายจับบุคคลนั้นมาขังไวจนกวาจะไดปฏิบัติตามคําสั่งศาลหรือเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย

มาตรา 90/38 เมื่อผูทําแผน ผูบริหารแผน หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีคําขอ
ศาลมีอํานาจบังคับใหบุคคลที่รับวาเปนหนี้ลูกหนี้หรือรับวามีทรัพยสินของลูกหนี้อยูในครอบครอง
ชําระหนี้หรือสงมอบทรัพยสินแกตนไดภายในกําหนดเวลาตามที่ศาลเห็นสมควร ถาไมปฏิบัติตาม
คําบังคับ ผูทําแผน ผูบริหารแผน หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยอาจมีคําขอใหศาลออกหมายบังคับ
คดีเสมือนหนึ่งวาบุคคลนั้นเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา
มาตรา 90/39 เมื่อปรากฏวาลูกหนี้มีสิทธิเรียกรองใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดชําระหนี้
หรือสงมอบทรัพยสินแกลูกหนี้ และบุคคลนั้นไมไดรับวาเปนหนี้ลูกหนี้ หรือมีทรัพยสินของลูกหนี้
อยูในครอบครอง ใหผูทําแผนหรือผูบริหารแผนแจงตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยเพื่อดําเนินการ
ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยแจงความเปนหนังสือไปยังบุคคลดังกลาวใหชําระหนี้
หรือสงมอบทรัพยสินตามที่ไดแจงไป และใหแจงไปดวยวาถาจะปฏิเสธ ใหแสดงเหตุผลประกอบ
ขอปฏิเสธเปนหนังสือมายังเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายในกําหนดเวลาสิบสี่วันนับแตวันไดรับ
แจงความ มิฉะนั้นจะถือวาเปนหนี้ลูกหนี้ตามที่แจงไปเปนการเด็ดขาด
ถาบุคคลที่รับแจงความนั้นปฏิเสธหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายในกําหนด
เวลาตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยสอบสวน เมื่อเห็นวาบุคคลนั้นไมไดเปนหนี้ ใหแจง
ตอผูทําแผนหรือผูบริหารแผนและบุคคลนั้นทราบ ถาเห็นวาบุคคลนั้นเปนหนี้เทาใด ใหแจงเปน
หนังสือยืนยันไปยังบุคคลที่จะตองรับผิดชอบนั้น และใหแจงไปดวยวาถาจะคัดคานประการใด ให
แจงเปนหนังสือยืนยันไปยังบุคคลที่จะตองรับผิดชอบนั้น และใหแจงไปดวยวาถาจะคัดคาน
ประการใด ใหรองคัดคานตอศาลภายในกําหนดเวลาสิบสี่วันนับแตไดรับแจงความยืนยัน
ถาบุคคลที่ไดรับแจงความยืนยันนั้นคัดคานตอศาลโดยทําเปนคํารองภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหศาลพิจารณา ถาพอใจวาเปนหนี้ ใหมีคําบังคับใหบุคคลนั้นชําระหนี้
หรือสงมอบทรัพยสินแกผูทําแผนหรือผูบริหารแผน ถาเห็นวาไมไดเปนหนี้ ใหมีคําสั่งจําหนายจาก
บัญชีลูกหนี้
ถาบุคคลที่ไดรับแจงความจากเจาพนักงานพิทักษทรัพยมิไดปฏิเสธตอเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยหรือมิไดรองคัดคานตอศาลตามกําหนดเวลาที่กลาวขางตนเจาพนักงานพิทักษทรัพย
อาจมีคําขอตอศาลใหบังคับใหบุคคลนั้นชําระหนี้ภายในกําหนดเวลาตามที่ศาลเห็นสมควร
ถาบุคคลนั้นไมปฏิบัติตามคําบังคับของศาล เจาพนักงานพิทักษทรัพยอาจมีคําขอ
ใหศาลออกหมายบังคับคดีเสมือนหนึ่งวาบุคคลนั้นเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ในกรณีที่ผูถูกทวงหนี้รองคัดคานตอศาล เจาพนักงานพิทักษทรัพยอาจมีคําขอโดย
ทําเปนคํารองตอศาลใหสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูรองคัดคานไวชั่วคราวกอนมีคําสั่งในเรื่อง
หนี้นั้นได

สวนที่ 6
การเพิกถอนนิติกรรมที่ไดกระทําไปแลว
--------------มาตรา 90/40 การขอใหศาลเพิกถอนการฉอฉลตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยนั้น ใหผูทําแผน ผูบริหารแผน หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยขอไดโดยทําเปนคํารอง
ถานิติกรรมที่ขอเพิกถอนการฉอฉลนั้นเกิดขึ้นภายในระยะเวลาหนึ่งปกอนวันยื่น
คํารองขอและภายหลังนั้น หรือเปนการทําใหโดยเสนหา หรือเปนการที่ลูกหนี้ไดรับคาตอบแทน
นอยเกินสมควร ใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนการกระทําที่ลูกหนี้ และผูที่ไดลาภงอกแตการนั้นรูอยู
วาเปนทางใหเจาหนี้ตองเสียเปรียบ
มาตรา 90/41* เมื่อปรากฏวามีการโอนทรัพยสินหรือการกระทําใด ๆ ซึ่งลูกหนี้
ไดกระทําหรือยินยอมใหกระทํา ในระหวางระยะเวลาสามเดือนกอนมีการยื่นคํารองขอและภาย
หลังนั้นโดยมีจุดมุงหมายใหเจาหนี้คนหนึ่งคนใดไดเปรียบเจาหนี้อื่น ผูทําแผน ผูบริหารแผน หรือ
เจาพนักงานพิทักษทรัพยอาจยื่นคําขอตอศาลโดยทําเปนคํารอง ในการนี้ศาลมีอํานาจสั่งเพิกถอน
การโอนหรือการกระทํานั้นได
ถาเจาหนี้ผูไดเปรียบเปนบุคคลภายในของลูกหนี้ ศาลมีอํานาจสั่งเพิกถอนการโอน
หรือการกระทําตามวรรคหนึ่งที่ไดกระทําขึ้นในระหวางระยะเวลาหนึ่งปกอนมีการยื่นคํารองขอ
และภายหลังนั้น
การเพิกถอนการโอนหรือการกระทําตามมาตรานี้ ไมกระทบถึงสิทธิของบุคคล
ภายนอกอันไดมาโดยสุจริตและมีคาตอบแทนกอนมีการยื่นคํารองขอ
*[มาตรา 90/41 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2542]
มาตรา 90/41 ทวิ* ภายในกําหนดเวลาสองเดือนนับแตวันที่ผูบริหารแผนทราบ
คําสั่งเห็นชอบดวยแผนของศาล ใหผูบริหารแผนมีอํานาจไมยอมรับทรัพยสินของลูกหนี้หรือสิทธิ
ตามสัญญาที่มีภาระเกินควรกวาประโยชนที่จะพึงไดตามที่ไดกําหนดไวในแผน
เจาหนี้หรือบุคคลใดไดรับความเสียหายโดยการกระทําของผูบริหารแผนตาม

มาตรานี้ บุคคลนั้นอาจยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาลภายในกําหนดเวลาสิบสี่วัน นับแตวันที่
ไดทราบการกระทํานั้น ศาลมีอํานาจสั่งยืนตาม กลับ หรือแกไข หรือสั่งประการใดตามที่เห็นสม
ควร
บุคคลใดไดรับความเสียหายตามมาตรานี้ มีสิทธิขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการ
สําหรับคาเสียหายได"
*[มาตรา 90/41 ทวิ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2542]

สวนที่ 7
การประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟนฟูกิจการ
--------------มาตรา 90/42* ในแผนใหมีรายการตอไปนี้เปนอยางนอย
(1) เหตุผลที่ทําใหมีการฟนฟูกิจการ
(2) รายละเอียดแหงสินทรัพย หนี้สินและภาระผูกพันตาง ๆ ของลูกหนี้
ในขณะที่ศาลสั่งใหฟนฟูกิจการ
(3) หลักการและวิธีการฟนฟูกิจการ
(ก) ขั้นตอนของการฟนฟูกิจการ
(ข) การชําระหนี้ การยืดกําหนดเวลาชําระหนี้ การลดจํานวนหนี้ลง และการ
จัดกลุมเจาหนี้
(ค) การลดทุนและเพิ่มทุน
(ง) การกอหนี้และระดมเงินทุน รวมตลอดถึงแหลงเงินทุนและเงื่อนไขแหง
หนี้สินและเงินทุนดังกลาว
(จ) การจัดการและการหาประโยชนจากทรัพยสินของลูกหนี้
(ฉ) เงื่อนไขการจายเงินปนผลและประโยชนอื่นใด
(4) การไถถอนหลักประกันในกรณีที่มีเจาหนี้มีประกันและความรับผิดของ
ผูค้ําประกัน
(5) แนวทางแกปญหาในกรณีขาดสภาพคลองชั่วคราวระหวางการปฏิบัติตามแผน
(6) วิธีปฏิบัติในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกรองหรือโอนหนี้
(7) ชื่อ คุณสมบัติ หนังสือยินยอมของผูบริหารแผน และคาตอบแทน โดยนํา

ความในมาตรา 90/6 วรรคสอง มาใชบังคับเกี่ยวกับผูบริหารแผนโดย อนุโลม
(8) การแตงตั้งและการพนตําแหนงของผูบริหารแผน
(9) ระยะเวลาดําเนินการตามแผนซึ่งไมเกินหาป
(10) การไมยอมรับทรัพยสินของลูกหนี้หรือสิทธิตามสัญญา ในกรณีที่ทรัพยสิน
ของลูกหนี้หรือสิทธิตามสัญญามีภาระเกินควรกวาประโยชนที่จะพึงได
มิใหนํามาตรา 1117 มาตรา 1119 มาตรา 1145 มาตรา 1220 ถึงมาตรา 1228
มาตรา 1238 ถึงมาตรา 1243 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 31 มาตรา 33
มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 52 มาตรา 54 มาตรา 84 มาตรา 102 มาตรา 107 มาตรา 116
มาตรา 119 มาตรา 136 มาตรา 137 มาตรา 139 มาตรา 140 มาตรา 141 มาตรา 146 ถึง
มาตรา 148 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และมาตรา 39 แหงพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 มาใชบังคับแกแผนตามมาตรานี้
*[มาตรา 90/42 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2542]
มาตรา 90/42 ทวิ* การจัดกลุมเจาหนี้ตามมาตรา 90/42 (3) (ข) ใหจัดดังตอไปนี้
(1) เจาหนี้มีประกันแตละรายที่มีจํานวนหนี้มีประกันไมนอยกวารอยละสิบหาของ
จํานวนหนี้ทั้งหมดที่อาจขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการได ใหจัดเปนรายละกลุม
(2) เจาหนี้มีประกันที่ไมไดจัดกลุมไวใน (1) ใหจัดเปนหนึ่งกลุม
(3) เจาหนี้ไมมีประกัน อาจจัดไดเปนหลายกลุม โดยใหเจาหนี้ไมมีประกันที่มี
สิทธิเรียกรองหรือผลประโยชนที่มีสาระสําคัญเหมือนกันหรือทํานองเดียวกันอยูในกลุมเดียวกัน
(4) เจาหนี้ตามมาตรา 130 ทวิ ใหจัดเปนหนึ่งกลุม
เจาหนี้รายใดเห็นวาการจัดกลุมเจาหนี้ไมไดเปนไปตามวรรคหนึ่ง อาจยื่นคํารอง
ขอตอศาลภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรูถึงการจัดกลุม และศาลอาจมีคําสั่งใหจัดกลุมเสียใหมให
ถูกตองโดยเร็ว คําสั่งศาลตามมาตรานี้ใหเปนที่สุด
*[มาตรา 90/42 ทวิ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2542]
มาตรา 90/42 ตรี* สิทธิของเจาหนี้ที่อยูในกลุมเดียวกันตองไดรับการปฏิบัติ
เทาเทียมกัน เวนแตเจาหนี้ผูไดรับการปฏิบัติที่เสียเปรียบในกลุมนั้นจะใหความยินยอมเปนหนังสือ
*[มาตรา 90/42 ตรี เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2542]

มาตรา 90/43 ภายในกําหนดเวลาสามเดือนนับแตวันโฆษณาคําสั่งตั้งผูทําแผน
ในราชกิจจานุเบกษา ใหผูทําแผนสงแผนแกเจาพนักงานพิทักษทรัพย พรอมดวยสําเนาจํานวน
อันเพียงพอ เพื่อสงใหแกเจาหนี้ผูมีสิทธิออกเสียงและลูกหนี้
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ศาลอาจขยายใหอีกไดไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกิน
หนึ่งเดือน
มาตรา 90/44 เมื่อไดรับแผนพรอมดวยสําเนาจากผูทําแผนแลว ใหเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยนัดประชุมเจาหนี้ผูมีสิทธิออกเสียงโดยเร็วที่สุด เพื่อปรึกษาลงมติวาจะยอมรับแผน
หรือไมหรือจะแกไขอยางไร โดยใหสงสําเนาแผนและแจงกําหนดวัน เวลา สถานที่ และหัวขอ
ประชุมไปยังเจาหนี้ผูมีสิทธิออกเสียง ลูกหนี้ และผูทําแผน กับใหโฆษณากําหนดการประชุม
ดังกลาวในหนังสือพิมพรายวันที่แพรหลายอยางนอยหนึ่งฉบับลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา
สิบวัน
ในกรณีที่ผูทําแผนมาประชุมไมไดเพราะมีเหตุผลพิเศษ ใหแจงขอเลื่อนการ
ประชุมตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยกอนวันประชุม เวนแตจะมีเหตุสุดวิสัยทําใหแจงลวงหนาไมได
ถาผูทําแผนไมมาประชุม ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยถามที่ประชุมเจาหนี้วาจะให
เลื่อนการพิจารณาแผนไปหรือไม ถาที่ประชุมมีมติใหเลื่อน ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเลื่อนการ
พิจารณาแผนไดตามที่เห็นสมควร โดยแจงกําหนดวันเวลานัดประชุมใหมตอที่ประชุม และใหถือวา
เจาหนี้ลูกหนี้หรือผูทําแผนซึ่งไมไดมาประชุมไดทราบนัดแลว
มาตรา 90/45 เจาหนี้ ลูกหนี้ หรือผูทําแผนอาจขอแกไขแผน โดยยื่นคําขอตอ
เจาพนักงานพิทักษทรัพยลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวาสามวัน
ในกรณีที่เจาหนี้หรือลูกหนี้เปนผูขอ ตองสงสําเนาคําขอแกไขแผนใหผูทําแผน
ทราบลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวาสามวันดวย
ผูขอแกไขแผนโดยขอเปลี่ยนตัวผูบริหารแผน ตองสงหนังสือยินยอมของผูที่จะให
เปนผูบริหารแผนไปพรอมกับคําขอแกไขแผนดวย
มาตรา 90/46* มติยอมรับแผนตองเปนมติพิเศษของ
(1) ที่ประชุมเจาหนี้แตละกลุมทุกกลุม หรือ
(2) ที่ประชุมเจาหนี้อยางนอยหนึ่งกลุม ซึ่งมิใชกลุมเจาหนี้ตามมาตรา 90/46 ทวิ
และเมื่อนับรวมจํานวนหนี้ของเจาหนี้ที่ยอมรับแผนในที่ประชุมเจาหนี้ทุกกลุมแลว มีจํานวน

ไมนอยกวารอยละหาสิบแหงจํานวนหนี้ของเจาหนี้ซึ่งไดเขาประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะให
ผูอื่นเขาประชุมแทนในที่ประชุมเจาหนี้และไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น
ในการนับจํานวนหนี้ ใหถือวาเจาหนี้ตามมาตรา 90/46 ทวิ ไดมาประชุมและได
ออกเสียงลงคะแนนในมติยอมรับแผนนั้นดวย
*[มาตรา 90/46 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2542]
มาตรา 90/46 ทวิ* เจาหนี้ดังตอไปนี้ใหถือวาเปนเจาหนี้ที่ยอมรับแผนตาม
มาตรา 90/46 แลว
(1) เจาหนี้ที่ไดรับขอเสนอจากผูทําแผนใหไดรับชําระหนี้ที่ผิดนัดเต็มจํานวน
พรอมดอกเบี้ย และจะไดรับชําระหนี้ที่ผิดนัดเต็มจํานวนพรอมดอกเบี้ยภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน และเจาหนี้นั้นยังคงมีสิทธิไดรับชําระหนี้ตามสัญญา หรือขอตกลง
เดิมตอไป โดยใหถือเสมือนวาลูกหนี้ไมเคยตกเปนผูผิดนัดเลย
(2) เจาหนี้ที่ไดรับขอเสนอจากผูทําแผนใหไดรับชําระหนี้ตามสัญญาหรือขอตกลง
เดิม
(3) เจาหนี้ตามมาตรา 130 ทวิ
*[มาตรา 90/46 ทวิ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2542]
มาตรา 90/47 ในการประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาแผน ถาที่ประชุมไมอาจพิจารณา
กิจการตาง ๆ ใหเสร็จสิ้นไปไดในวันนั้น ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเลื่อนการประชุมไปในวัน
ทําการถัดไป โดยนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการแจงนัดประชุมใหญตามมาตรา 90/44 วรรคสาม มาใช
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 90/48* ในการประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาแผน ถามีการขอแกไขแผนใหที่
ประชุมเจาหนี้ลงมติวาจะใหแกไขตามคําขอนั้นและขอที่เกี่ยวเนื่องกันหรือไมกอน ถาที่ประชุม
เจาหนี้ลงมติใหแกไขและผูทําแผนมาประชุม ก็ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยสอบถามผูทําแผน
วายอมใหแกไขแผนตามมติหรือไม เมื่อผูทําแผนยอมใหแกไขแผนแลว จึงใหที่ประชุมเจาหนี้ลงมติ
ตามมาตรา 90/46 วาจะยอมรับแผนที่มีการแกไขนั้นหรือไม
ในกรณีที่ที่ประชุมเจาหนี้ลงมติใหแกไขแผนแตผูทําแผนไมมาประชุม ให
เจาพนักงานพิทักษทรัพยเลื่อนการประชุมไปเพื่อสอบถามผูทําแผนวายอมใหแกไขแผนตามมตินั้น

หรือไม แลวดําเนินการตอไปตามที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง โดยใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการแจงนัด
ประชุมใหมตามมาตรา 90/44 วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่ไมมีการขอแกไขแผนหรือผูทําแผนยอมใหแกไขแลว ถาที่ประชุมเจาหนี้
ไมมีมติตามมาตรา 90/46 ยอมรับแผนดังกลาวก็ดี หรือไมลงมติประการใดก็ดี หรือไมมีเจาหนี้ไป
ประชุมก็ดี ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยรายงานตอศาลโดยไมชักชา
เมื่อศาลไดรับรายงาน ใหศาลนัดพิจารณาเปนการดวน และแจงวันเวลานัดให
เจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบ ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยสงแจงความใหลูกหนี้และเจาหนี้
ทั้งหลายทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวัน ในการพิจารณาใหศาลพิจารณาพยานหลักฐานใน
สํานวนและฟงคําชี้แจงของเจาพนักงานพิทักษทรัพย เจาหนี้ และคําคัดคานของลูกหนี้ ถาศาลฟง
ไดความตามวรรคสาม ใหศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ แตถาเปนกรณีลูกหนี้ไดถูกฟอง
ใหเปนบุคคลลมละลายไวกอนแลว และศาลเห็นสมควรใหลูกหนี้ลมละลายก็ใหยกคํารองขอใหฟน
ฟูกิจการเสีย แลวใหดําเนินคดีลมละลายที่ไดใหงดการพิจารณาไวนั้นตอไป
*[มาตรา 90/48 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2542]
มาตรา 90/49 ในกรณีที่มีการขอแกไขแผนในสาระสําคัญ เมื่อผูทําแผน ลูกหนี้
หรือเจาหนี้คนเดียวหรือหลายคนซึ่งมีจํานวนหนี้รวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหนี้
ทั้งหมดของเจาหนี้ซึ่งไดเขาประชุม ขอใหเลื่อนการ พิจารณาแผนไป เจาพนักงานพิทักษทรัพยอาจ
ใหเลื่อนการพิจารณาแผนไดตามที่เห็นสมควร โดยใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการแจงนัดประชุม
ใหมตามมาตรา 90/44 วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 90/50 ในการประชุมเจาหนี้ครั้งที่ตองเลื่อนมาเพราะผูทําแผนไมมา
ประชุมตามมาตรา 90/44 หรือมาตรา 90/48 วรรคสอง ถาผูทําแผนไมมาประชุมอีกหรือมาแต
ไมอาจแสดงใหเปนที่พอใจของเจาพนักงานพิทักษทรัพยวามีเหตุผลพิเศษหรือมีเหตุสุดวิสัยจึง
มาประชุมไมไดหรือแจงลวงหนากอนวันประชุมครั้งกอนไมได แลวแตกรณี ใหเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยเสนอใหที่ประชุมพิจารณาวาสมควรใหตั้งผูทําแผนคนใหมหรือไม ในกรณีที่ที่ประชุม
เจาหนี้ลงมติใหตั้งผูทําแผนคนใหม ใหนําบทบัญญัติมาตรา 90/51 เกี่ยวกับการเลือกผูทําแผนคน
ใหม มาใชบังคับโดยอนุโลม
*ในกรณีที่ที่ประชุมเจาหนี้ลงมติไมใหตั้งผูทําแผนคนใหม ไมวาจะมีการขอแกไข
แผนหรือไม ถาผูทําแผนไมมาประชุมอีกใหที่ประชุมเจาหนี้พิจารณาแลวลงมติตามมาตรา 90/46
วาจะยอมรับแผนหรือแผนที่มีการแกไขนั้นหรือไม ถาผูทําแผนมาประชุม ใหเจาพนักงานพิทักษ

ทรัพยดําเนินการประชุมเจาหนี้ตอไป ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติในมาตรา 90/48 มาใชบังคับโดย
อนุโลม
*[มาตรา 90/50 วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2542]
มาตรา 90/51* ในกรณีที่ผูทําแผนไมยอมใหแกไขแผนตามที่ที่ประชุมเจาหนี้ลง
มติใหแกไขไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน ถาที่ประชุมเจาหนี้ไมมีมติตามมาตรา 90/46 ยอมรับแผน
ของผูทําแผน ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยถามที่ประชุมเจาหนี้วาจะใหตั้งผูทําแผนคนใหมหรือไม
ถาที่ประชุมเจาหนี้ลงมติใหมีการตั้งผูทําแผนคนใหม ใหที่ประชุมเจาหนี้พิจารณาเลือกผูทําแผนคน
ใหมในวันนั้น
เจาหนี้ที่มาประชุมหรือลูกหนี้มีสิทธิเสนอชื่อผูทําแผนคนใหม โดยตองแสดงหนังสือ
ยินยอมของผูถูกเสนอชื่อดวย
ถาไมมีผูใดเสนอชื่อผูแผนตามความในวรรคสอง ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย
เลื่อนการประชุมไป เพื่อเลือกผูทําแผนคนใหมภายในกําหนดเวลาไมนอยกวาสามวันแตไมเกิน
เจ็ดวัน โดยใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการแจงนัดประชุมใหมตามมาตรา 90/44 วรรคสาม มาใช
บังคับโดยอนุโลม
*[มาตรา 90/51 วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2542]
มาตรา 90/52 ถาที่ประชุมเจาหนี้มีมติเลือกผูทําแผนคนใหมได ใหศาลตั้งบุคคล
ดังกลาวเปนผูทําแผนคนใหม โดยใหนําบทบัญญัติมาตรา 90/17 วรรคสอง และวรรคหก
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ถาที่ประชุมเจาหนี้ลงมติไมใหตั้งผูทําแผนคนใหม หรือที่ประชุมเจาหนี้ไมอาจ
มีมติเลือกผูทําแผนคนใหมได หรือศาลมีเหตุผลอันสมควรที่จะไมใหมีการตั้งผูทําแผนคนใหม
ตามมติที่ประชุมเจาหนี้ตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยรายงานขอใหศาลมีคําสั่ง
พิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาดโดยเร็ว ในกรณีเชนนี้ ใหนําบทบัญญัติในมาตรา 90/48 วรรคสี
มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 90/53 เมื่อศาลตั้งผูทําแผนคนใหม ใหอํานาจหนาที่ของผูทําแผนคนใหม
และผูทําแผนคนเดิมเริ่มและสิ้นสุดในวันที่ศาลมีคําสั่งดังกลาว และใหศาลแจงคําสั่งนั้นแก
เจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูทําแผนคนเดิม และผูทําแผนคนใหมโดยไมชักชา

เมื่อไดทราบคําสั่งศาล ใหผูทําแผนคนเดิมสงมอบทรัพยสิน ดวงตรา สมุดบัญชี
และเอกสารเกี่ยวกับทรัพยสินและกิจการของลูกหนี้แกผูทําแผนคนใหมโดยเร็วที่สุด
ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยโฆษณาคําสั่งนั้นในราชกิจจานุเบกษาและใน
หนังสือพิมพรายวันที่แพรหลายอยางนอยหนึ่งฉบับ กับแจงคําสั่งดังกลาวไปยังบรรดาเจาหนี้ที่มี
สิทธิออกเสียงและนายทะเบียนหุนสวนบริษัท หรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวของโดยดวน
เพื่อนายทะเบียนจะไดจดแจงคําสั่งศาลไวในทะเบียน และใหแจงไปยังผูมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับ
นิติบุคคลซึ่งเปนลูกหนี้เพื่อทราบดวย
มาตรา 90/54* ภายในกําหนดเวลาสี่สิบหาวันนับแตวันทราบคําสั่งศาลใหผูทํา
แผนคนใหมสงแผนแกเจาพนักงานพิทักษทรัพยเพื่อนัดประชุมเจาหนี้ตามมาตรา 90/44 วรรคหนึ่ง
ตอไป
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ศาลอาจขยายใหอีกไดไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกิน
สิบหาวัน
ในการประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาแผนดังกลาว ถาไมมีการขอแกไขแผน ใหเสนอ
แผนนั้นตอที่ประชุมเจาหนี้เพื่อลงมติตามมาตรา 90/46 วาจะยอมรับหรือไม
ถามีการขอแกไขแผน ใหที่ประชุมเจาหนี้ลงมติวาจะใหแกไขตามคําขอนั้น และ
ขอที่เกี่ยวเนื่องกันกอน หากไมมีมติใหแกไข ก็ใหลงมติตามมาตรา 90/46 วาจะยอมรับแผนที่เสนอ
ตามวรรคหนึ่งหรือไม
ถามีมติใหแกไขแผนแตผูทําแผนไมมาประชุม ก็ใหลงมติตามมาตรา 90/46 วาจะ
ยอมรับแผนที่มีการแกไขนั้นหรือไม ถาไมมีมติตามมาตรา 90/46 ยอมรับแผนดังกลาว ก็ใหลงมติ
ตามมาตรา 90/46 วาจะยอมรับแผนที่เสนอตามวรรคหนึ่งหรือไม
ถามีมติใหแกไขแผนและผูทําแผนมาประชุม ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย
สอบถามความยินยอมของผูทําแผนกอน เมื่อผูทําแผนยอมใหแกไขแผนตามมติแลว จึงใหที่
ประชุมเจาหนี้ลงมติตามมาตรา 90/46 วาจะยอมรับแผนที่มีการแกไขตามมติของที่ประชุมเจาหนี้
หรือไมในกรณีที่ผูทําแผนไมยอมใหแกไขแผนตามมติของที่ประชุมเจาหนี้ไมวาทั้งหมดหรือแตบาง
สวนใหที่ประชุมเจาหนี้ลงมติตามมาตรา 90/46 วาจะยอมรับแผนที่มีการแกไขตามมติของที่
ประชุมเจาหนี้หรือไม ถาไมมีมติตามมาตรา 90/46 ยอมรับแผนดังกลาว ก็ใหลงมติตามมาตรา
90/46วาจะยอมรับแผนที่ผูทําแผนยอมใหแกไขเพียงบางสวน หรือแผนที่เสนอตามวรรคหนึ่งหรือ
ไม
ถาที่ประชุมเจาหนี้ไมมีมติตามมาตรา 90/46 ยอมรับแผนของผูทําแผนคนใหม
หรือแผนที่มีการแกไขก็ดี หรือไมลงมติประการใดก็ดี หรือไมมีเจาหนี้ไปประชุมก็ดี ให

เจาพนักงานพิทักษทรัพยรายงานตอศาลโดยไมชักชา และใหนําบทบัญญัติมาตรา 90/48 วรรคสี่
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ใหนําบทบัญญัติมาตรา 90/45 วรรคสาม มาตรา 90/47 และมาตรา 90/49 มาใช
บังคับแกการพิจารณาแผนที่เสนอใหมโดยอนุโลม
*[มาตรา 90/54 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2542]
มาตรา 90/55* ถาที่ประชุมเจาหนี้ลงมติตามมาตรา 90/46 ยอมรับแผน ที่ประชุม
เจาหนี้อาจลงมติตั้งคณะกรรมการเจาหนี้แทนเจาหนี้ทั้งหลายในการสอดสองดูแลการปฏิบัติงาน
ตามแผนได
คณะกรรมการเจาหนี้ตองมีจํานวนไมนอยกวาสามคนและไมเกินเจ็ดคน โดยเลือก
จากเจาหนี้หรือผูรับมอบอํานาจจากเจาหนี้ เจาหนี้คนหนึ่งจะมีผูแทนเปนกรรมการเจาหนี้เกินกวา
หนึ่งคนไมได
*[มาตรา 90/55 วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2542]
สวนที่ 8
การพิจารณาใหความเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการ
--------------มาตรา 90/56 ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยรายงานมติของที่ประชุมเจาหนี้ที่
ยอมรับแผนตอศาลโดยเร็ว เพื่อขอใหศาลมีคําสั่งวาจะเห็นชอบดวยแผนหรือไม ในกรณีเชนนี้
ใหศาลกําหนดวันพิจารณาแผนเปนการดวน และใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีเวลาสงแจงความ
ใหผูทําแผน ลูกหนี้ และเจาหนี้ทั้งหลายทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวัน
มาตรา 90/57 ในการพิจารณาแผน ใหศาลพิจารณาคําชี้แจงของเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยและผูทําแผน รวมทั้งขอคัดคานของลูกหนี้หรือเจาหนี้ผูมีสิทธิออกเสียงตาม
มาตรา 90/30 ซึ่งไมไดลงมติยอมรับแผน
มาตรา 90/58* ใหศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน เมื่อศาลพิจารณาแลว เห็นวา
(1) แผนมีรายการครบถวนตามมาตรา 90/42

(2) ขอเสนอในการชําระหนี้ไมขัดตอมาตรา 90/42 ตรี และในกรณีที่มติยอมรับ
แผนเปนมติตามมาตรา 90/46 (2) ขอเสนอในการชําระหนี้ตามแผนนั้นจะตองเปนไปตามลําดับ
ที่กฎหมายบัญญัติไววาดวยการแบงทรัพยสินในคดีลมละลาย เวนแตเจาหนี้นั้นจะใหความยิน
ยอมและ
(3) เมื่อการดําเนินการตามแผนสําเร็จจะทําใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้ไมนอยกวา
กรณีที่ศาลมีคําพิพากษาใหลูกหนี้ลมละลาย
ในกรณีที่แผนมีรายการไมครบถวนตามมาตรา 90/42 ใหศาลสอบถามผูทําแผน
ถาศาลเห็นวารายการในแผนที่ขาดไปนั้น ไมใชสาระสําคัญในการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ใหถือวา
แผนมีรายการครบถวนตามมาตรา 90/42
ถาศาลมีคําสั่งไมเห็นชอบดวยแผน ใหศาลนัดพิจารณาวาสมควรใหลูกหนี้
ลมละลายหรือไม ในกรณีเชนนี้ใหนําบทบัญญัติในมาตรา 90/48 วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม
*[มาตรา 90/58 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2542]
มาตรา 90/59 ภายใตบังคับมาตรา 90/42 และมาตรา 90/64 เมื่อศาลมีคําสั่ง
เห็นชอบดวยแผน ใหศาลแจงคําสั่งนั้นแกผูบริหารแผนและผูทําแผนโดยไมชักชา ใหบรรดาสิทธิ
และอํานาจหนาที่ของผูทําแผนตกเปนของผูบริหารแผนตั้งแตผูบริหารแผนไดทราบคําสั่งศาล
ใหนําบทบัญญัติมาตรา 90/20 วรรคสี่ และมาตรา 90/21 วรรคสาม มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
ในกรณีที่ลูกหนี้เปนลูกหนี้ตามมาตรา 90/4 (3) (4) (5) หรือ (6) ใหศาลแจงคําสั่ง
แกธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กรมการประกันภัย หรือหนวยงานของรัฐตามมาตรา 90/4 (6) แลวแตกรณีดวย และหามมิใหผูมี
อํานาจหนาที่นั้นมีคําสั่งใด ๆ ที่ขัดหรือแยงกับแผนที่ศาลมีคําสั่งเห็นชอบแลว เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากศาลที่รับคํารองขอ
สวนที่ 9
การดําเนินการภายหลังศาลมีคําสั่งเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการ
--------------มาตรา 90/60 แผนซึ่งศาลมีคําสั่งเห็นชอบแลว ผูกมัดเจาหนี้ซึ่งอาจขอรับ
ชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการไดและเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการ ทั้งนี้ ตาม

มาตรา 90/27
คําสั่งของศาลซึ่งเห็นชอบดวยแผนไมมีผลเปลี่ยนแปลงความรับผิดของบุคคล
ซึ่งเปนหุนสวนกับลูกหนี้ หรือผูรับผิดรวมกับลูกหนี้ หรือผูค้ําประกันหรืออยูในลักษณะอยางผูค้ํา
ประกันของลูกหนี้ ในหนี้ที่มีอยูกอนวันที่ศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน และไมมีผลใหบุคคลเชนวา
นั้นตองรับผิดในหนี้ที่กอขึ้นตามแผนตั้งแตวันดังกลาว เวนแตบุคคลเชนวานั้นจะยินยอมโดยมี
หลักฐานเปนหนังสือดวย
มาตรา 90/61 เจาหนี้ซึ่งอาจขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการผูใดไมยื่นคําขอ
รับชําระหนี้ภายในเวลาที่กําหนดไวตามมาตรา 90/26 หรือมาตรา 90/27 วรรคสาม แลวแตกรณี
เจาหนี้ผูนั้นยอมหมดสิทธิที่จะไดรับชําระหนี้ ไมวาการฟนฟูกิจการของลูกหนี้จะเปนผลสําเร็จตาม
แผนหรือไม เวนแต
(1) แผนจะกําหนดไวเปนอยางอื่น หรือ
(2) ศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
มาตรา 90/62 เจาหนี้มีสิทธิไดรับชําระหนี้โดยไมตองขอรับชําระหนี้ในการฟนฟู
กิจการในหนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ตามแผนดังตอไปนี้
(1) หนี้ซึ่งผูทําแผน ผูบริหารแผน ผูบริหารแผนชั่วคราว เจาพนักงานพิทักษทรัพย
หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวกอขึ้น
(2) หนี้ภาษีอากร และ
(3) หนี้อยางอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดใหตองชําระ เชน เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน เปนตน
มาตรา 90/63 เมื่อศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผนแลว ถามีความจําเปนตอง
แกไขแผนเพื่อใหการฟนฟูกิจการสําเร็จลุลวงไปได ผูบริหารแผนอาจเสนอขอแกไขแผน ในกรณี
เชนวานี้ใหนําบทบัญญัติมาตรา 90/20 วรรคสี่ มาตรา 90/44 มาตรา 90/45 วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง มาตรา 90/46 มาตรา 90/47 มาตรา 90/56 มาตรา 90/57 มาตรา 90/58
วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มาตรา 90/59 วรรคหนึ่ง และมาตรา 90/60 มาใชบังคับโดยอนุโลม
แตหามมิใหเจาหนี้หรือลูกหนี้ขอแกไขขอเสนอขอแกไขแผนนั้น เวนแตผูบริหารแผนจะยินยอมดวย
การแกไขแผนโดยขอขยายกําหนดระยะเวลาดําเนินการตามแผนใหทําไดไมเกิน
สองครั้ง ครั้งละไมเกินหนึ่งป เวนแตในกรณีเปนที่เห็นไดแนชัดวาแผนไดดําเนินมาใกลจะสําเร็จ
แลว ผูบริหารแผนจะขอขยายเวลาตอไปอีกตามควรแกกรณีก็ได

*ถาที่ประชุมเจาหนี้ไมมีมติตามมาตรา 90/46 ยอมรับขอเสนอขอแกไขแผนตาม
วรรคหนึ่ง หรือศาลมีคําสั่งไมเห็นชอบดวยขอเสนอขอแกไขแผนดังกลาว ใหผูบริหารแผนบริหาร
กิจการของลูกหนี้ตอไปตามแผนเดิม
*[มาตรา 90/63 วรรคสาม แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2542]
มาตรา 90/64 ผูบริหารแผนอาจรองขอใหศาลมีคําสั่งอนุญาตใหทําขอบังคับของ
ลูกหนี้ขึ้นใหมหรือแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับหรือขอความในหนังสือบริคณหสนธิของลูกหนี้
ตามแนวทางที่กําหนดในแผนหรือแผนที่แกไข
เมื่อศาลมีคําสั่งอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติมาตรา 90/20 วรรคสี่ มาใช
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 90/65 ผูบริหารแผนพนจากตําแหนงในกรณีดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) นิติบุคคลซึ่งเปนผูบริหารแผนเลิกกัน
(3) ศาลอนุญาตใหลาออก
(4) ถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยหรือใหเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความ
สามารถ
(5) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(6) พนจากตําแหนงตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในแผน
(7) เมื่อระยะเวลาดําเนินการตามแผนสิ้นสุดลงหรือเมื่อไดดําเนินการเปนผลสําเร็จ
ตามแผน
(8) ศาลมีคําสั่งใหพนจากตําแหนงตามมาตรา 90/67
มาตรา 90/66 ใหผูบริหารแผนจัดทํารายงานการปฏิบัติงานตามแผนเสนอตอ
เจาพนักงานพิทักษทรัพยทุกรอบสามเดือนตามที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยกําหนด
มาตรา 90/67 ในกรณีที่ผูบริหารแผนไมดําเนินการตามแผน หรือปฏิบัติหนาที่
โดยทุจริต หรือกอใหเกิดความเสียหายแกเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือขาดคุณสมบัติของผูบริหารแผน
ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง หรือมีเหตุอื่นที่ไมสมควรเปนผูบริหารแผนตอไป เมื่อเจาพนักงาน

พิทักษทรัพยรายงานหรือคณะกรรมการเจาหนี้หรือผูบริหารของลูกหนี้มีคําขอโดยทําเปนคํารอง
ศาลจะมีคําสั่งใหผูบริหารแผนพนจากตําแหนงหรือมีคําสั่งอยางใดอยางหนึ่งตามที่เห็นสมควรก็ได
มาตรา 90/68* เมื่อผูบริหารแผนพนจากตําแหนงและยังมีกิจการตามแผนที่จะตอง
ดําเนินตอไป ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุมเจาหนี้เพื่อลงมติตามมาตรา 90/46 เลือก
ผูบริหารแผนคนใหมโดยเร็วที่สุด
*เมื่อไดมีการประชุมเจาหนี้สองครั้งแลว แตที่ประชุมเจาหนี้ไมอาจมีมติตาม
มาตรา 90/46 เลือกผูบริหารแผนคนใหมได ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยที่ประชุมเจาหนี้รายงาน
ตอศาล ในกรณีเชนนี้ใหศาลนัดพิจารณารายงานของเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนการดวน และ
ตองใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีเวลาสงแจงความใหลูกหนี้ และเจาหนี้ทั้งหลายทราบลวงหนาไม
นอยกวาสามวัน
เมื่อศาลไดพิจารณาพยานหลักฐานในสํานวนและฟงคําชี้แจงของเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย เจาหนี้ และลูกหนี้แลว ศาลจะมีคําสั่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยเปนผูบริหารแผน หรือมีคําสั่งอยางใดอยางหนึ่งตามที่เห็นสมควร ถาศาลเห็นสมควรให
ลูกหนี้ลมละลาย ใหมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาด แตถาศาลไมเห็นสมควรใหลูกหนี้
ลมละลายก็ใหมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
ใหนําบทบัญญัติมาตรา 90/21 วรรคสาม มาตรา 90/44 วรรคหนึ่ง มาตรา 90/51
วรรคสองและวรรคสาม มาตรา 90/52 วรรคหนึ่ง และมาตรา 90/53 วรรคหนึ่งและวรรคสาม
มาใชบังคับโดยอนุโลม
*[มาตรา 90/68 วรรคหนึ่งและวรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ลมละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542]
มาตรา 90/69 ในกรณีที่มีเหตุทําใหผูบริหารแผนทํานหาที่ไมไดเปนการชั่วคราว
หรือในระหวางที่ผูบริหารแผนพนจากตําแหนงและศาลยังมิไดมีคําสั่งตั้งผูบริหารแผนคนใหม ให
ศาลมีคําสั่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเปนผูบริหารแผนชั่วคราวจนกวาเหตุเชนวานั้น
สิ้นสุดลง ในระหวางที่ไมสามารถมีคําสั่งตั้งผูบริหารแผนชั่วคราวได ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย
เปนผูบริหารแผนชั่วคราว
ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งตั้งผูบริหารแผนชั่วคราว ใหนําบทบัญญัติมาตรา 90/20
วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา 90/70 ถาผูบริหารของลูกหนี้ ผูบริหารแผน ผูบริหารแผนชั่วคราว หรือ
เจาพนักงานพิทักษทรัพย แลวแตกรณี เห็นวาการฟนฟูกิจการไดดําเนินการเปนผลสําเร็จตามแผน
แลว ใหรายงานขอใหศาลมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการโดยไมชักชา และใหศาลนัดพิจารณา หาก
ไดความวาการฟนฟูกิจการไดดําเนินการเปนผลสําเร็จตามแผน ก็ใหศาลมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟู
กิจการโดยไมชักชา แตถาไดความวาการฟนฟูกิจการยังไมเปนผลสําเร็จตามแผน ในกรณีที่ยัง
เหลือระยะเวลาดําเนินการตามแผน ก็ใหศาลมีคําสั่งใหดําเนินการฟนฟูกิจการตอไปภายใน
กําหนดระยะเวลาตามแผน ถาในระหวางนั้นระยะเวลาดําเนินการตามแผนสิ้นสุดลงแลว แตเปนที่
เห็นไดแนชัดวาแผนไดดําเนินการมาใกลจะสําเร็จแลว ศาลจะขยายระยะเวลาดําเนินการตามแผน
ตอไปอีกตามควรแกกรณีก็ได มิฉะนั้นใหศาลดําเนินการตอไปตามวรรคสอง
เมื่อระยะเวลาดําเนินการตามแผนสิ้นสุดลง แตการฟนฟูกิจการยังไมเปนผลสําเร็จ
ตามแผน ใหผูบริหารแผน ผูบริหารแผนชั่วคราว หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย แลวแตกรณี
รายงานใหศาลทราบภายในสิบสี่วันนับแตระยะเวลาดําเนินการตามแผนสิ้นสุดลง ในกรณีเชนนี้
ใหศาลนัดพิจารณาเปนการดวนและแจงวันเวลานัดใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบ ใหเจา
พนักงานพิทักษทรัพยสงแจงความใหลูกหนี้และเจาหนี้ทั้งหลายทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวัน
ในการพิจารณาใหศาลพิจารณาพยานหลักฐานในสํานวนและฟงคําชี้แจงของเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยเจาหนี้ และคําคัดคานของลูกหนี้ ถาศาลเห็นสมควรใหลูกหนี้ลมละลาย ใหมีคําสั่งพิทักษ
ทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาด แตถาศาลไมเห็นสมควรใหลูกหนี้ลมละลาย ก็ใหมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟู
กิจการ
นับแตระยะเวลาดําเนินการตามแผนสิ้นสุดลงจนกระทั่งศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย
ของลูกหนี้เด็ดขาดหรือยกเลิกการฟนฟูกิจการตามวรรคสอง ใหผูบริหารแผน ผูบริหารแผนชั่วคราว
หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย แลวแตกรณี คงมีอํานาจหนาที่จัดการกิจการและทรัพยสินของลูก
หนี้ตอไปเทาที่จําเปน
มาตรา 90/71 เมื่อศาลมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการ แตผูบริหารของลูกหนี้ยัง
ไมไดเขาไปจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ ใหผูบริหารแผน ผูบริหารแผนชั่วคราว หรือ
เจาพนักงานพิทักษทรัพย แลวแตกรณี มีอํานาจจัดการเพื่อรักษาประโยชนของลูกหนี้ตามสมควร
แกพฤติการณ จนกวาผูบริหารของลูกหนี้จะเขาจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้
ถาตําแหนงผูบริหารของลูกหนี้วางอยูในวันที่ศาลมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการ
จนเปนเปนเหตุใหไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกประชุม
ผูถือหุนของลูกหนี้ หรือดําเนินการตามกฎหมายเพื่อใหมีการแตงตั้งผูบริหารของลูกหนี้โดยเร็วที่สุด
ในกรณีที่ตองมีการประชุมเพื่อดําเนินการตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย

เปนประธานในการประชุมดังกลาว และใหถือวาเปนการประชุมตามกฎหมายวาดวยการนั้น
สวนที่ 10
การยกคํารองขอใหฟนฟูกิจการ การยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
และการยกเลิกการฟนฟูกิจการ
--------------มาตรา 90/72 ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งยกคํารองขอ ใหศาลประกาศคําสั่งดังกลาวใน
หนังสือพิมพรายวันที่แพรหลายอยางนอยหนึ่งฉบับ กับใหศาลแจงคําสั่งดังกลาวไปยังนาย
ทะเบียนหุนสวนบริษัทหรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวของโดยดวน เพื่อนายทะเบียนจะไดจด
แจงคําสั่งศาลไวในทะเบียน และใหศาลแจงไปยังธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กรมการประกันภัย หรือหนวยงานของรัฐตาม
มาตรา 90/4 (6) แลวแตกรณี เพื่อทราบดวย
มาตรา 90/73 ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการหรือมีคําสั่งยกเลิก
การฟนฟูกิจการ ใหศาลแจงคําสั่งดังกลาวแกเจาพนักงานพิทักษทรัพยผูบริหารชั่วคราว ผูทําแผน
ผูบริหารแผน หรือผูบริหารแผนชั่วคราว แลวแตกรณีและผูบริหารของลูกหนี้ โดยไมชักชา
เมื่อไดทราบคําสั่งของศาลตามวรรคหนึ่งแลว เจาพนักงานพิทักษทรัพยผูบริหาร
ชั่วคราว ผูทําแผน ผูบริหารแผน หรือผูบริหารแผนชั่วคราว แลวแตกรณี ตองสงมอบทรัพยสิน
ดวงตรา สมุดบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับทรัพยสินและกิจการของลูกหนี้แกผูบริหารของลูกหนี้
โดยเร็วที่สุด
ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยโฆษณาคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการหรือคําสั่ง
ยกเลิกการฟนฟูกิจการ แลวแตกรณี ในราชกิจจานุเบกษาและหนังสือพิมพรายวันที่แพรหลาย
ไมนอยกวาสองฉบับ และแจงคําสั่งดังกลาวไปยังนายทะเบียนหุนสวนบริษัทหรือนายทะเบียน
นิติบุคคลที่เกี่ยวของโดยดวน เพื่อนายทะเบียนจะไดจดแจงคําสั่งศาลไวในทะเบียน และให
เจาพนักงานพิทักษทรัพยแจงไปยังธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กรมการประกันภัย หรือหนวยงานของรัฐตามมาตรา 90/4 (4)
แลวแตกรณีเพื่อทราบดวย
มาตรา 90/74 ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ ใหอํานาจหนาที่
ในการจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้กลับเปนของผูบริหารของลูกหนี้ และใหผูถือหุนของ

ลูกหนี้กลับมีสิทธิตามกฎหมายตอไป
มาตรา 90/75 คําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการมีผลใหลูกหนี้หลุดพนจากหนี้ทั้งปวง
ซึ่งอาจขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการได เวนแตหนี้ซึ่งเจาหนี้อาจขอรับชําระหนี้ในการฟนฟู
กิจการจะไดขอรับชําระหนี้ไวแลว และใหมีผลดังนี้
(1) ผูบริหารของลูกหนี้กลับมีอํานาจจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ตอไป
(2) ผูถือหุนของลูกหนี้กลับมีสิทธิตามกฎหมายตอไป
(3) คาตอบแทนของผูบริหารชั่วคราว ผูทําแผน ผูบริหารแผนชั่วคราว และหนี้
ซึ่งเจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูบริหารชั่วคราว ผูทําแผน ผูบริหารแผนหรือผูบริหารแผนชั่วคราว
กอขึ้นเพื่อประโยชนในการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ยกเวนหนี้ละเมิด เปนหนี้บุริมสิทธิเหนือ
ทรัพยสินทั้งหมดของลูกหนี้ โดยใหอยูในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิลําดับที่ 1 ตามมาตรา 253 แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 90/76 คําสั่งศาลที่ใหยกคํารองขอ ยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการ และ
ยกเลิกการฟนฟูกิจการ ไมกระทบถึงการใดที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยผูบริหารชั่วคราว ผูทําแผน
ผูบริหารแผนหรือผูบริหารแผนชั่วคราวไดกระทําไปแลว กอนศาลมีคําสั่งเชนวานั้น
สวนที่ 11
การขอรับชําระหนี้เมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยลูกหนี้เด็ดขาด
--------------มาตรา 90/77 ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาดตาม
มาตรา 90/48 มาตรา 90/50 มาตรา 90/52 มาตรา 90/54 มาตรา 90/58 มาตรา 90/68
และมาตรา 90/70 ใหถือวาวันที่ศาลมีคําสั่งรับคํารองขอไวเพื่อพิจารณาเปนวันที่มีการขอใหลูกหนี้
ลมละลาย และใหเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระในการฟนฟูกิจการ รวมทั้งเจาหนี้ในหนี้อื่นที่อาจ
ขอรับชําระหนี้ไดจากมูลหนี้ที่ไดเกิดขึ้นตั้งแตศาลไดมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ ยื่นคําขอรับชําระหนี้
ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 91 แลวใหดําเนินการตอไปตาม
มาตรา 104 ถึงมาตรา 108
หนี้คาตอบแทนของผูบริหารชั่วคราว ผูทําแผน ผูบริหารแผน และผูบริหารแผน
ชั่วคราว และหนี้ซึ่งเจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูบริหารชั่วคราว ผูทําแผน ผูบริหารแผน หรือ
ผูบริหารแผนชั่วคราวกอขึ้นเพื่อประโยชนในการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ รวมถึงหนี้ซึ่งลูกหนี้กอขึ้น

โดยชอบตามมาตรา 90/12 (9) มิใหอยูภายใตบังคับแหงมาตรา 94 (2)
หนี้ซึ่งเจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูทําแผน ผูบริหารแผน หรือผูบริหารแผน
ชั่วคราวกอขึ้นตามแผนเพื่อประโยชนในการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ใหจัดอยูในลําดับเดียวกับ
คาใชจายของเจาพนักงานพิทักษทรัพยในการจัดการทรัพยสินของลูกหนี้ตามมาตรา 130 (2)
หนี้จํานวนใดที่เจาหนี้ตามวรรคหนึ่งไดชําระคาธรรมเนียมคําขอรับชําระหนี้
ในการฟนฟูกิจการแลว เจาหนี้ไมตองชําระคาธรรมเนียมคําขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลายสําหรับ
หนี้จํานวนนั้นอีก
ใหที่ประชุมเจาหนี้ครั้งแรกแตงตั้งเจาหนี้คนหนึ่งหรือหลายคนทําหนาที่เปนเจาหนี้
ผูเปนโจทก
มาตรา 90/78 คําสั่งของศาลที่ใหพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาดตามความใน
มาตรา 90/48 มาตรา 90/50 มาตรา 90/52 มาตรา 90/54 มาตรา 90/58 มาตรา 90/68 และ
มาตรา 90/70 ไมกระทบถึงการใดที่ไดกระทําโดยสุจริตและเปนไปตามแผนแลวกอนศาลมีคําสั่ง
เชนวานั้น และมีผลใหหนี้ที่เจาหนี้มีสิทธิไดรับชําระในการฟนฟูกิจการกลับคืนสูสถานะดังที่เปน
อยูเดิมเวนแตสภาพหนี้ในขณะนั้นจะไมเปดชองใหกระทําได
สวนที่ 12
การอุทธรณ
--------------มาตรา 90/79* หามมิใหอุทธรณคําสั่งระหวางพิจารณาหรือคําสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดี
ของศาลในสวนที่เกี่ยวกับการฟนฟูกิจการ เวนแต
(1) คําสั่งยกคํารองขอ
(2) คําสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาตใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการ ไมวา
ทั้งหมดหรือแตบางสวน
(3) คําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาด
(4) คําสั่งอื่นใดที่อธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตนหรืออธิบดีผูพิพากษาภาคผูมีอํานาจ
แลวแตกรณี เห็นวามีเหตุสมควรเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมและอนุญาตใหอุทธรณเปน
หนังสือ แตสําหรับการอนุญาตใหอุทธรณคําสั่งระหวางพิจารณาใหกระทําไดตอเมื่อไดมีคําวินิจฉัย
ชี้ขาดคดีและมีการอุทธรณคําวินิจฉัยชี้ขาดคดีนั้นดวย
*[มาตรา 90/79 วรรคสอง ยกเลิกโดยโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5)

พ.ศ. 2542]
สวนที่ 13
บทกําหนดโทษวาดวยกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหนี้
--------------มาตรา 90/80 ผูใดยื่นคํารองขอตามมาตรา 90/3 หรือแบบแสดงความประสงค
จะเขาประชุมเพื่อเลือกผูทําแผนตามมาตรา 90/22 หรือคําขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการตาม
มาตรา 90/26 หรือหนังสือขอใหผูทําแผนออกหนังสือรับรองสิทธิของตนตามมาตรา 90/27
วรรคสาม อันเปนเท็จในสาระสําคัญซึ่งอาจทําใหลูกหนี้ เจาหนี้ ผูอื่น หรือประชาชนเสียหาย ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท หรือจําคุกไมเกินสามป หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา 90/81 ผูใดใหถอยคําหรือสงสมุดบัญชี เอกสาร หรือวัตถุพยานอันเปน
เท็จในสาระสําคัญเกี่ยวกับกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้หรือการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ตอ
เจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูทําแผน ผูบริหารแผนหรือผูบริหารแผนชั่วคราว ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินสามแสนบาท หรือจําคุกไมเกินสามป หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา 90/82 ผูใดฝาฝนบทบัญญัติแหงมาตรา 90/12 (9) ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินสามแสนบาท หรือจําคุกไมเกินสามป หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา 90/83 ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานพิทักษทรัพยที่ออกตามความ
ในมาตรา 90/20 วรรคสอง หรือฝาฝนบทบัญญัติแหงมาตรา 90/19 มาตรา 90/21 วรรคสาม
มาตรา 90/24 วรรคสอง มาตรา 90/34 มาตรา 90/36 มาตรา 90/53 วรรคสอง มาตรา 90/59
วรรคสอง มาตรา 90/68 วรรคสี่ มาตรา 90/70 วรรคสอง หรือมาตรา 90/73 วรรคสอง โดยไมมี
เหตุอันสมควร ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา 90/84 ผูบริหารของลูกหนี้ผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) ไมชี้แจงขอความอันเปนสาระสําคัญเกี่ยวกับกิจการหรือทรัพยสินของลูกหนี้
ตอศาล เจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูทําแผน ผูบริหารแผน หรือที่ประชุมเจาหนี้ เวนแตจะพิสูจนได
วามิไดมีเจตนาฉอฉล
(2) มิไดแจงใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบภายในกําหนดเวลาสิบหาวัน เมื่อได

ทราบวามีผูนําหนี้สินอันเปนเท็จมากลาวอางเพื่อเลือกผูทําแผนหรือขอรับชําระหนี้ตามแผน
(3) มิไดแจงใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบภายในกําหนดเวลาสิบหาวัน เมื่อได
ทราบวามีผูนําหนี้สินอันเปนเท็จมาขอใหชําระหนี้ตามมาตรา 90/27 วรรคสาม หรือมาตรา 90/62
(4) ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินทั้งหมดที่มีอยู รายชื่อ และที่อยูของ
เจาหนี้ทั้งหลายของลูกหนี้ตามมาตรา 90/6 วรรคสี่ หรือมาตรา 90/9 วรรคสอง หรือยื่นคําชี้แจง
เกี่ยวกับกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ตามมาตรา 90/35 อันเปนเท็จในสาระสําคัญซึ่งอาจทําให
เจาหนี้เสียหาย
ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท หรือจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งปรับ
ทั้งจํา
มาตรา 90/85 ผูใดให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแก
เจาหนี้หรือผูอื่น โดยมุงหมายที่จะไดรับการสนับสนุนหรือการยอมรับของเจาหนี้ในการเลือกผูทํา
แผนหรือผูบริหารแผน หรือการยอมรับแผนหรือการแกไขแผน ตองระวางโทษปรับไมเกินสาม
แสนบาท หรือจําคุกไมเกินสามป หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา 90/86 ผูใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดสําหรับ
ตนเองหรือผูอื่น เพื่อที่จะใหตนเองหรือเจาหนี้อื่นสนับสนุนหรือไมคัดคานในการเลือกผูทําแผน
หรือผูบริหารแผนหรือการยอมรับแผนหรือการแกไขแผน ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท
หรือจําคุกไมเกินสามป หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา 90/87 ผูใดลวงรูกิจการหรือขอมูลใด ๆ ของลูกหนี้ที่ไดรับการฟนฟู
เนื่องมาจากการปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่ที่กําหนดในหมวด 3/1 นี้ อันเปนกิจการหรือขอมูล
ที่ตามปกติวิสัยของลูกหนี้ที่ไดรับการฟนฟูจะพึงสงวนไวไมเปดเผย ถาผูนั้นนําไปเปดเผยดวย
ประการใด ๆ นอกจากตามหนาที่หรือเพื่อประโยชนในการฟนฟูกิจการตามหมวด 3/1 ตองระวาง
โทษปรับไมเกินสามแสนบาท หรือจําคุกไมเกินสามป หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา 90/88 ผูใดเปนผูบริหารชั่วคราว ผูทําแผน ผูบริหารแผน ผูบริหารแผน
ชั่วคราว ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต หรือกระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแหงหมวด 3/1 โดยมุงหมายใหเกิดความเสียหายแกลูกหนี้หรือเจาหนี้ ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหาแสนบาท หรือจําคุกไมเกินหาป หรือทั้งปรับทั้งจํา

มาตรา 90/89 ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามความในหมวด 3/1 เปนนิติบุคคล
ถาการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือไมสั่งการหรือกระทําการหรือ
ไมกระทําการอันเปนหนาที่ที่ตองกระทําของกรรมการ ผูจัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผูนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย
มาตรา 90/90 ใหลูกหนี้และเจาหนี้เปนผูเสียหายในความผิดตามความใน
หมวด 3/1 ดวย
*[หมวด 3/1 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541]
หมวด 4
วิธีจัดการทรัพยสินของลูกหนี้
--------------สวนที่ 1
การขอรับชําระหนี้
--------------มาตรา 91 เจาหนี้ซึ่งจะขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลายจะเปนเจาหนี้ผูเปนโจทก
หรือไมก็ตาม ตองยื่นคําขอตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายในกําหนดเวลาสองเดือนนับแตวัน
โฆษณาคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด แตถาเจาหนี้อยูนอกราชอาณาจักร เจาพนักงานพิทักษทรัพย
จะขยายกําหนดเวลาใหอีกไดไมเกินสองเดือน
คําขอรับชําระหนี้นั้นตองทําตามแบบพิมพ โดยมีบัญชีแสดงรายละเอียดแหง
หนี้สิน และขอความระบุถึงหลักฐานประกอบหนี้และทรัพยสินอยางหนึ่งอยางใดของลูกหนี้ที่ยึด
ไวเปนหลักประกันหรือตกอยูในความครอบครองของเจาหนี้
มาตรา 92 บุคคลใดไดรับความเสียหายเพราะสิ่งของของตนถูกยึดไปตาม
มาตรา 109 (3) ก็ดี หรือเพราะการโอนทรัพยสินหรือการกระทําใด ๆ ถูกเพิกถอนตามมาตรา 115
ก็ดี หรือเพราะเจาพนักงานพิทักษทรัพยไมยอมรับทรัพยสินหรือสิทธิตามสัญญาตามมาตรา 122 ก็
ดีมีสิทธิขอรับชําระหนี้สําหรับราคาสิ่งของหรือหนี้เดิมหรือคาเสียหายได แลวแตกรณี ภายใน
กําหนดเวลาตามมาตรา 91 แตใหนับจากวันที่อาจใชสิทธิขอรับชําระหนี้ได ถาขอโตเถียงเปนคดีให
นับจากวันคดีถึงที่สุด

มาตรา 93 ในกรณีที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยเขาวาคดีที่คางพิจารณาอยูแทน
ลูกหนี้ ถาเจาพนักงานพิทักษทรัพยแพคดี เจาหนี้ตามคําพิพากษามีสิทธิขอรับชําระหนี้ภายใน
กําหนดเวลาตามมาตรา 91 แตใหนับจากวันคดีถึงที่สุด
มาตรา 94 เจาหนี้ไมมีประกันอาจขอรับชําระหนี้ได ถามูลแหงหนี้ไดเกิดขึ้นกอน
วันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย แมวาหนี้นั้นยังไมถึงกําหนดชําระหรือมีเงื่อนไขก็ตาม เวนแต
(1) หนี้ที่เกิดขึ้นโดยฝาฝนขอหามตามกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีหรือหนี้ที่จะ
ฟองรองใหบังคับคดีไมได
*(2) หนี้ที่เจาหนี้ยอมใหลูกหนี้กระทําขึ้นเมื่อเจาหนี้ไดรูถึงการที่ลูกหนี้มีหนี้สิน
ลนพนตัว แตไมรวมถึงหนี้ที่เจาหนี้ยอมใหกระทําขึ้นเพื่อใหกิจการของลูกหนี้ดําเนินตอไปได
*[มาตรา 94 (2) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2542]
มาตรา 95 เจาหนี้มีประกันยอมมีสิทธิเหนือทรัพยสินอันเปนหลักประกันซึ่ง
ลูกหนี้ไดใหไวกอนถูกพิทักษทรัพย โดยไมตองขอรับชําระหนี้ แตตองยอมใหเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยตรวจดูทรัพยสินนั้น
มาตรา 96 เจาหนี้มีประกันอาจขอรับชําระหนี้ภายในเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) เมื่อยินยอมสละทรัพยสินอันเปนหลักประกันเพื่อประโยชนแกเจาหนี้ทั้งหลาย
แลว ขอรับชําระหนี้ไดเต็มจํานวน
(2) เมื่อไดบังคับเอาแกทรัพยสินอันเปนหลักประกันแลว ขอรับชําระหนี้สําหรับ
จํานวนที่ยังขาดอยู
(3) เมื่อไดขอใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยขายทอดตลาดทรัพยสินอันเปนหลัก
ประกันแลว ขอรับชําระหนี้สําหรับจํานวนที่ยังขาดอยู
(4) เมื่อตีราคาทรัพยสินอันเปนหลักประกันแลว ขอรับชําระหนี้สําหรับจํานวน
ที่ยังขาดอยู ในกรณีเชนนี้เจาพนักงานพิทักษทรัพยมีอํานาจไถถอนทรัพยสินตามราคานั้นได
ถาเห็นวาราคานั้นไมสมควร เจาพนักงานพิทักษทรัพยมีอํานาจขายทรัพยสินนั้นตามวิธีการ
ที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยและเจาหนี้ตกลงกัน ถาไมตกลงกัน จะขายทอดตลาดก็ไดแตตอง
ไมใหเสียหายแกเจาหนี้นั้น และเจาหนี้หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีอํานาจเขาสูราคาในการ
ขายทอดตลาดไดเมื่อขายไดเงินจํานวนสุทธิเทาใด ใหถือวาเปนราคาที่เจาหนี้ไดตีมาในคําขอ
ถาเจาพนักงานพิทักษทรัพยไมแจงโดยหนังสือใหเจาหนี้ทราบวาจะใชสิทธิไถถอน

หรือตกลงใหขายทรัพยสินอันเปนหลักประกันภายในกําหนดเวลาสี่เดือนนับแตวันที่เจาหนี้
ไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ ใหถือวายินยอมใหทรัพยสินนั้นเปนกรรมสิทธิ์แกเจาหนี้ตามราคาที่เจาหนี้
ไดตีมา และเจาพนักงานพิทักษทรัพยหมดสิทธิไถถอนหรือขายทรัพยสินนั้น
บทบัญญัติแหงมาตรานี้ ไมใหใชบังคับในกรณีที่ตามกฎหมายลูกหนี้ไมตองรับผิด
เกินกวาราคาทรัพยสินที่เปนหลักประกัน
มาตรา 97 ถาเจาหนี้มีประกันขอรับชําระหนี้โดยไมแจงวาเปนเจาหนี้มีประกัน
เจาหนี้นั้นตองคืนทรัพยสินอันเปนหลักประกันแกเจาพนักงานพิทักษทรัพย และสิทธิเหนือทรัพย
นั้นเปนอันระงับ เวนแตเจาหนี้นั้นจะแสดงตอศาลไดวา การละเวนนั้นเกิดขึ้นโดยพลั้งเผลอ ในกรณี
เชนนี้ศาลอาจอนุญาตใหแกไขขอความในรายการแหงคําขอรับชําระหนี้ โดยกําหนดใหคืนสวน
แบงหรือกําหนดอยางอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได
มาตรา 98 ถาหนี้ที่ขอรับชําระไดกําหนดไวเปนเงินตราตางประเทศ ใหคิดเปน
เงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย
มาตรา 99 ถาเปนหนี้คาเชาหรือหนี้อยางอื่นซึ่งมีกําหนดระยะเวลาใหชําระ และ
วันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยไมตรงกับวันกําหนด เจาหนี้อาจขอรับชําระหนี้ตามสวนจนถึงวัน
ที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยได
มาตรา 100 ดอกเบี้ยหรือเงินคาปวยการอื่นแทนดอกเบี้ยภายหลังวันที่ศาลมีคําสั่ง
พิทักษทรัพยนั้น ไมใหถือวาเปนหนี้ที่จะขอรับชําระได
มาตรา 101 ถาลูกหนี้รวมบางคนถูกพิทักษทรัพย ลูกหนี้รวมคนอื่นอาจยื่นคําขอ
รับชําระหนี้สําหรับจํานวนที่ตนอาจใชสิทธิไลเบี้ยในเวลาภายหนาได เวนแตเจาหนี้ไดใชสิทธิขอ
รับชําระหนี้ไวเต็มจํานวนแลว
บทบัญญัติในวรรคกอน ใหใชบังคับแกผูค้ําประกัน ผูค้ําประกันรวม หรือบุคคล
ที่อยูในลักษณะเดียวกันนี้โดยอนุโลม
มาตรา 102 ถาเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิขอรับชําระหนี้เปนหนี้ลูกหนี้ในเวลาที่มีคําสั่ง
พิทักษทรัพย ถึงแมวามูลแหงหนี้ทั้งสองฝายจะไมมีวัตถุเปนอยางเดียวกันก็ดี หรืออยูในเงื่อนไข
หรือเงื่อนเวลาก็ดี ก็อาจหักกลบกันได เวนแตเจาหนี้ไดสิทธิเรียกรองตอลูกหนี้ภายหลังที่มีคําสั่ง

พิทักษทรัพยแลว
มาตรา 103 เมื่อบุคคลซึ่งมีสิทธิขอรับชําระหนี้สําหรับหนี้ที่อยูในเงื่อนไขบังคับ
กอนขอหักกลบลบหนี้ บุคคลนั้นจะตองใหประกันสําหรับจํานวนที่ขอหักกลบลบหนี้นั้น
มาตรา 104 เมื่อพนกําหนดเวลาสองเดือนนับแตวันโฆษณาคําสั่งพิทักษทรัพย
เด็ดขาดแลว ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยรีบนัดลูกหนี้และเจาหนี้ทั้งหลายมาพรอมกันเพื่อตรวจ
คําขอรับชําระหนี้ โดยแจงความใหทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน
มาตรา 105 ในการตรวจคําขอรับชําระหนี้ ไมวาจะเปนหนี้ตามคําพิพากษา
หรือไม ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีอํานาจออกหมายเรียกเจาหนี้ ลูกหนี้ หรือบุคคลใดมา
สอบสวนในเรื่องหนี้สิน แลวทําความเห็นสงสํานวนเรื่องหนี้สินที่ขอรับชําระนั้นตอศาล
พรอมทั้งรายงานวามีผูโตแยงคําขอรับชําระหนี้ประการใดหรือไม
มาตรา 106 คําขอรับชําระหนี้รายใด ถาลูกหนี้ เจาหนี้หรือเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยไมโตแยง ศาลมีอํานาจสั่งอนุญาตใหรับชําระหนี้ไดเวนแตมีเหตุอันสมควรสั่งเปนอยางอื่น
มาตรา 107 คําขอรับชําระหนี้รายใดถามีผูโตแยง ใหศาลพิจารณาแลวมีคําสั่ง
อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) ใหยกคําขอรับชําระหนี้
(2) อนุญาตใหไดรับชําระหนี้เต็มจํานวน
(3) อนุญาตใหไดรับชําระหนี้บางสวน
มาตรา 108 คําขอรับชําระหนี้ของเจาหนี้ซึ่งศาลไดสั่งอนุญาตแลวนั้น ถาตอมา
ปรากฏวาศาลไดสั่งไปโดยผิดหลง เมื่อเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีคําขอโดยทําเปนคํารอง ศาลมี
อํานาจยกคําขอรับชําระหนี้หรือลดจํานวนหนี้ที่ไดสั่งอนุญาตไปแลวได
สวนที่ 2
ทรัพยสินซึ่งอาจเอามาชําระหนี้
---------------

มาตรา 109* ทรัพยสินดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนทรัพยสินในคดีลมละลายอันอาจ
แบงแกเจาหนี้ได
*(1) ทรัพยสินทั้งหลายอันลูกหนี้มีอยูในเวลาเริ่มตนแหงการลมละลาย รวมทั้งสิทธิ
เรียกรองเหนือทรัพยสินของบุคคลอื่น เวนแต
ก. เครื่องใชสอยสวนตัวอันจําเปนแกการดํารงชีพ ซึ่งลูกหนี้รวมทั้งคูสมรสและ
บุตรผูเยาวของลูกหนี้ จําเปนตองใชตามสมควรแกฐานานุรูป และ
ข. สัตว พืชพันธุ เครื่องมือและสิ่งของสําหรับใชในการประกอบอาชีพของ
ลูกหนี้ราคารวมกันไมเกินหนึ่งแสนบาท
(2) ทรัพยสินซึ่งลูกหนี้ไดมาภายหลังเวลาเริ่มตนแหงการลมละลายจนถึงเวลาปลด
จากลมละลาย
(3) สิ่งของซึ่งอยูในครอบครองหรืออํานาจสั่งการหรือสั่งจําหนายของลูกหนี้ใน
ทางการคาหรือธุรกิจของลูกหนี้ ดวยความยินยอมของเจาของอันแทจริง โดยพฤติการณซึ่งทําให
เห็นวาลูกหนี้เปนเจาของในขณะที่มีการขอใหลูกหนี้นั้นลมละลาย
*[มาตรา 109 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511
และ (1) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542]
สวนที่ 3
ผลของการลมละลายเกี่ยวกับกิจการที่ไดกระทําไปแลว
--------------มาตรา 110 คําสั่งของศาลที่ใหยึดหรืออายัดทรัพยสินของลูกหนี้ไวชั่วคราว หรือ
หมายบังคับคดีแกทรัพยสินของลูกหนี้นั้น จะใชยันแกเจาพนักงานพิทักษทรัพยของลูกหนี้ไมได
เวนแตการบังคับคดีนั้นไดสําเร็จบริบูรณแลวกอนวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย
การบังคับคดีนั้น ใหถือวาไดสําเร็จบริบูรณเมื่อพนกําหนดเวลาที่อนุญาตใหเจาหนี้
อื่นยื่นคําขอเฉลี่ยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
บทบัญญัติในมาตรานี้ไมกระทบถึงสิทธิของเจาหนี้มีประกันในการบังคับคดีแก
ทรัพยสินอันเปนหลักประกัน หรือถึงการที่ผูใดไดชําระเงินโดยสุจริตแกศาล หรือเจาพนักงาน
บังคับคดีตามคําสั่งศาล หรือถึงความสมบูรณแหงการซื้อโดยสุจริตในการขายทอดตลาดทรัพยสิน
ตามคําสั่งศาล
มาตรา 111* เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดจําหนายทรัพยสินแลวแตยังไมไดจายเงิน

ถาไดรับคําแจงความวาไดมีการขอใหลูกหนี้ลมละลายกอนที่การบังคับคดีไดสําเร็จบริบูรณ ให
เจาพนักงานบังคับคดีกักเงินไว และถาตอไปศาลไดมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด ใหเจาพนักงาน
บังคับคดีคิดหักไวเปนคาใชจายของเจาพนักงานบังคับคดีและคาธรรมเนียมโจทกในชั้นบังคับคดี
เหลือเทาใดใหสงเปนทรัพยสินในคดีลมละลาย ในกรณีเชนวานี้ มิใหเจาพนักงานบังคับคดีเรียก
เก็บคาธรรมเนียมเจาพนักงานบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
*[มาตรา 111 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511]
มาตรา 112* ถาในระหวางที่การบังคับคดียังไมสําเร็จบริบูรณเจาพนักงานบังคับ
คดีไดรับคําแจงความวาลูกหนี้ถูกพิทักษทรัพย ใหเจาพนักงานบังคับคดีแจงรายการทรัพยสินของ
ลูกหนี้ที่อยูในอํานาจหรือความยึดถือของตนแกเจาพนักงานพิทักษทรัพย และใหปฏิบัติตามคําขอ
ของเจาพนักงานพิทักษทรัพยเกี่ยวกับทรัพยสินนั้น คาใชจายของเจาพนักงานบังคับคดีและคา
ธรรมเนียมโจทกในชั้นบังคับคดี ใหหักจากทรัพยสินนั้นไดกอน ในกรณีเชนวานี้ มิใหเจาพนักงาน
บังคับคดีเรียกเก็บคาธรรมเนียมเจาพนักงานบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง
*[มาตรา 112 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511]
มาตรา 113 การขอใหศาลเพิกถอนการฉอฉลตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยนั้น ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยขอไดโดยทําเปนคํารอง
มาตรา 114* ถานิติกรรมที่ขอเพิกถอนการฉอฉลตามมาตรา 113 นั้น เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาหนึ่งปกอนมีการขอใหลมละลายและภายหลังนั้น หรือเปนการทําใหโดยเสนหา
หรือเปนการที่ลูกหนี้ไดรับคาตอบแทนนอยเกินสมควร ใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนการกระทํา
ที่ลูกหนี้และผูที่ไดลาภงอกแตการนั้นรูอยูวาเปนทางใหเจาหนี้ตองเสียเปรียบ
*[มาตรา 114 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542]
มาตรา 115 การโอนทรัพยสินหรือการกระทําใด ๆ ซึ่งลูกหนี้ไดกระทําหรือ
ยินยอมใหกระทําในระหวางระยะเวลาสามเดือนกอนมีการขอใหลมละลายและภายหลังนั้น โดย
มุงหมายใหเจาหนี้คนหนึ่งคนใดไดเปรียบแกเจาหนี้อื่น ถาเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีคําขอโดย
ทําเปนคํารอง ศาลมีอํานาจสั่งเพิกถอนการโอนหรือการกระทํานั้นได
*ถาเจาหนี้ผูไดเปรียบเปนบุคคลภายในของลูกหนี้ ศาลมีอํานาจสั่งเพิกถอน
การโอนหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งที่ไดกระทําขึ้นในระหวางระยะเวลาหนึ่งปกอนมีการขอให

ลมละลายและภายหลังนั้น
*[มาตรา 115 วรรคสอง เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2542]
มาตรา 116* บทบัญญัติในมาตรา 115 ไมกระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอก
อันไดมาโดยสุจริตและมีคาตอบแทนกอนมีการขอใหลมละลาย
*[มาตรา 116 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542]
สวนที่ 4
การรวบรวมและจําหนายทรัพยสิน
--------------มาตรา 117* เมื่อศาลไดมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้แลว ศาลหรือเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยมีอํานาจออกหมายเรียกลูกหนี้ คูสมรสของลูกหนี้ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งไดความ
หรือสงสัยวามีทรัพยสินของลูกหนี้อยูในครอบครอง หรือเชื่อวาเปนหนี้ลูกหนี้ หรือเห็นวาสามารถ
แจงขอความเกี่ยวกับกิจการหรือทรัพยสินของลูกหนี้มาไตสวน หรือสอบสวน และมีอํานาจสั่งให
บุคคลนั้น ๆ สงเอกสารหรือวัตถุพยานซึ่งอยูในความยึดถือ หรืออํานาจของผูนั้นอันเกี่ยวกับกิจการ
หรือทรัพยสินของลูกหนี้
ถาบุคคลนั้นจงใจขัดขืนหมายเรียกหรือคําสั่ง ศาลมีอํานาจออกหมายจับบุคคลนั้น
มาขังไวจนกวาจะไดปฏิบัติตามคําสั่งศาลหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย
*[มาตรา 117 วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2542]
มาตรา 118 เมื่อเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีคําขอ ศาลมีอํานาจบังคับใหบุคคล
ที่รับวาเปนหนี้ลูกหนี้หรือรับวามีทรัพยสินของลูกหนี้อยูในครอบครอง ชําระเงินหรือสงมอบ
ทรัพยสินแกเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายในกําหนดเวลาตามที่ศาลเห็นสมควร ถาไมปฏิบัติตาม
คําบังคับ เจาพนักงานพิทักษทรัพยอาจมีคําขอใหศาลออกหมายบังคับคดีเสมือนหนึ่งวาบุคคลนั้น
เปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา
มาตรา 119 เมื่อปรากฏวาลูกหนี้มีสิทธิเรียกรองใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดชําระเงิน
หรือสงมอบทรัพยสินแกลูกหนี้ ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยแจงความเปนหนังสือไปยังบุคคลนั้น

ใหชําระเงินหรือสงมอบทรัพยสินตามจํานวนที่ไดแจงไปและใหแจงไปดวยวาถาจะปฏิเสธ ให
แสดงเหตุผลประกอบขอปฏิเสธเปนหนังสือมายังเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายในกําหนดเวลา
สิบสี่วันนับแตวันไดรับแจงความ มิฉะนั้น จะถือวาเปนหนี้กองทรัพยสินของลูกหนี้อยูตามจํานวน
ที่แจงไปเปนการเด็ดขาด
ถาบุคคลที่ไดรับแจงความนั้นปฏิเสธหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคกอน ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยสอบสวน เมื่อเห็นวาบุคคลนั้นไมได
เปนหนี้ ใหจําหนายชื่อจากบัญชีลูกหนี้ และแจงใหบุคคลนั้นทราบ ถาเห็นวาบุคคลนั้นเปนหนี้
เทาใด ใหแจงจํานวนเปนหนังสือยืนยันไปยังบุคคลที่จะตองรับผิดนั้น และใหแจงไปดวยวาถาจะ
คัดคานประการใด ใหรองคัดคานตอศาลภายในกําหนดเวลาสิบสี่วันนับแตวันไดรับแจงความยืน
ยัน
ถาบุคคลที่ไดรับแจงความยืนยันคัดคานตอศาลโดยทําเปนคํารองภายในกําหนด
เวลาตามวรรคกอน ใหศาลพิจารณาถาพอใจวาเปนหนี้ ใหมีคําบังคับใหบุคคลนั้นชําระเงินหรือ
สงมอบทรัพยสินแกเจาพนักงานพิทักษทรัพย ถาเห็นวาไมไดเปนหนี้ ใหมีคําสั่งใหจําหนายจาก
บัญชีลูกหนี้
ถาบุคคลที่ไดรับแจงความจากเจาพนักงานพิทักษทรัพยมิไดปฏิเสธตอเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยหรือมิไดรองคัดคานตอศาลตามกําหนดเวลาที่กลาวขางตน เจาพนักงานพิทักษทรัพย
อาจมีคําขอตอศาลใหบังคับใหบุคคลนั้นชําระหนี้ภายในกําหนดเวลาตามที่ศาลเห็นสมควร
ถาบุคคลนั้นไมปฏิบัติตามคําบังคับของศาล เจาพนักงานพิทักษทรัพยอาจมีคําขอ
ใหศาลออกหมายบังคับคดีเสมือนหนึ่งวาบุคคลนั้นเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ในกรณีที่ผูถูกทวงหนี้รองคัดคานตอศาล เจาพนักงานพิทักษทรัพยอาจมีคําขอโดย
ทําเปนคํารองตอศาลใหสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูรองคัดคานไวชั่วคราวกอนมีคําสั่งในเรื่อง
หนี้นั้นได
มาตรา 120 ถาลักษณะแหงธุรกิจของลูกหนี้มีเหตุอันสมควรที่จะดําเนินตอไป
เมื่อไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจาหนี้แลว เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะดําเนินธุรกิจของ
ลูกหนี้นั้นเองเพื่อชําระสะสางธุรกิจนั้นใหเสร็จไป หรือจะตั้งบุคคลใดหรือลูกหนี้เปนผูจัดการโดย
กําหนดอํานาจหนาที่ไวก็ได
ถาเจาพนักงานพิทักษทรัพยตั้งบุคคลใดนอกจากลูกหนี้เปนผูจัดการบุคคลนั้นตอง
ใหประกันตามที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยสั่ง และมีสิทธิไดรับบําเหน็จตามที่ที่ประชุมเจาหนี้
กําหนด ถามิไดกําหนดไว ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนผูกําหนด
ผูจัดการตองทําบัญชียื่นตามที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยสั่ง

มาตรา 121 ถาลูกหนี้เปนขาราชการ เมื่อศาลไดมีคําสั่งพิทักษทรัพยแลว
เจาพนักงานพิทักษทรัพยมีสิทธิรับเงินเดือน บํานาญ บําเหน็จเบี้ยหวัด หรือเงินในทํานองเดียวกันนี้
ของลูกหนี้จากเจาหนาที่ เพื่อรวบรวมแบงใหแกเจาหนี้ได แตเจาพนักงานพิทักษทรัพยจะตองจาย
คาเลี้ยงชีพลูกหนี้และครอบครัวตามสมควรแกฐานานุรูป
บทบัญญัติในวรรคกอน ใหใชบังคับในกรณีที่ลูกหนี้มีสิทธิไดรับเงินจากบุคคล
หรือองคการอื่นที่มิใชรัฐบาลดวย
มาตรา 122 ภายในกําหนดเวลาสามเดือนนับแตวันที่เจาพนักงานพิทักษทรัพย
ทราบวา ทรัพยสินของลูกหนี้หรือสิทธิตามสัญญามีภาระเกินควรกวาประโยชนที่จะพึงได
เจาพนักงานพิทักษทรัพยมีอํานาจไมยอมรับทรัพยสินหรือสิทธิตามสัญญานั้นได
บุคคลใดไดรับความเสียหายโดยเหตุที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยไมยอมรับดังกลาว
มีสิทธิขอรับชําระหนี้สําหรับคาเสียหายได
มาตรา 123 ทรัพยสินซึ่งเจาพนักงานพิทักษทรัพยรวบรวมไดมา เมื่อลูกหนี้
ลมละลายแลว เจาพนักงานพิทักษทรัพยมีอํานาจขายตามวิธีที่สะดวกและเปนผลดีที่สุด
การขายโดยวิธีอื่นนอกจากการขายทอดตลาดนั้น ตองไดรับความเห็นชอบของ
กรรมการเจาหนี้ เวนแตทรัพยสินที่เปนของเสียงายหรือถาหนวงชาไวจะเสียหาย หรือคาใชจาย
จะเกินสวนกับคาของทรัพยสินนั้น
ผูไดรับโอนทรัพยสินจากเจาพนักงานพิทักษทรัพยในการขายหรือการแบง ไมตอง
รับผิดในคาภาษีอากรหรือจังกอบสําหรับปกอนที่ไดรับโอน
สวนที่ 5
การแบงทรัพยสิน
--------------มาตรา 124 ทรัพยสินซึ่งเหลือจากที่กันไวสําหรับคาธรรมเนียมและคาใชจายนั้น
เจาพนักงานพิทักษทรัพยตองจัดการแบงในระหวางเจาหนี้โดยเร็ว
การแบงทรัพยสินตองกระทําทุกระยะเวลาไมเกินหกเดือนนับแตวันที่ศาลพิพากษา
ใหลูกหนี้ลมละลาย เวนแตศาลจะไดอนุญาตใหขยายเวลาตอไปโดยมีเหตุสมควร

มาตรา 125 เจาพนักงานพิทักษทรัพยตองกันเงินสวนแบงรายที่มีเงื่อนไขหรือ
มีขอโตแยง และคาธรรมเนียมกับคาใชจายอันอาจเกิดขึ้นไวตามสมควรแลวแบงเงินที่เหลือใหแก
เจาหนี้นอกนั้นไป
มาตรา 126 กอนกระทําการแบงครั้งใด เจาพนักงานพิทักษทรัพยตองโฆษณา
ในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหนึ่งฉบับ และสงแจงความไปยังเจาหนี้และบุคคลลมละลาย
ลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน กําหนดวันเวลาใหมาตรวจบัญชีสวนแบง ถาไมมีผูใดคัดคาน ใหถือวา
บัญชีนั้นถูกตองและเปนที่สุด แลวใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยโฆษณาการแบงไว ณ สํานักงาน
และแจงจํานวนสวนแบงที่จะจายไปยังเจาหนาหนี้
มาตรา 127 ถามีผูมีสวนไดเสียคนใดคัดคานบัญชีสวนแบง ใหเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยพิจารณาคําคัดคานและคําชี้แจงของเจาหนี้และบุคคลลมละลายแลวสั่งตามที่เห็นสมควร
ผูมีสวนไดเสียอาจคัดคานคําสั่งนั้นโดยทําเปนคํารองยื่นตอศาลไดภายในกําหนด
เวลาเจ็ดวันนับแตวันที่ไดฟงคําสั่ง
ถามีผูคัดคานตอศาล ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเลื่อนการจายเงินไปจนกวาศาล
ไดมีคําสั่งแลว แตถาเจาพนักงานพิทักษทรัพยเห็นวา การเลื่อนนั้นจะทําใหผูมีสวนไดเสียไดรับ
ความเสียหาย เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะกันเงินคาธรรมเนียมและคาใชจายอันอาจเกิดขึ้นไว
ตามสมควร แลวแบงเงินที่เหลือใหแกเจาหนี้รายที่ไมมีขอโตแยงไปกอนได
มาตรา 128 หามมิใหจายสวนแบงแกเจาหนี้คนใดเมื่อรวมสวนแบงทุกครั้งแลว
เปนเงินไมถึงหนึ่งบาท
มาตรา 129 สามีหรือภริยาของบุคคลลมละลายจะไดรับสวนแบงในฐานะเจาหนี้
ตอเมื่อเจาหนี้อื่นไดรับชําระหนี้เปนที่พอใจแลว
มาตรา 130* ในการแบงทรัพยสินใหแกเจาหนี้นั้น ใหชําระคาใชจายและหนี้สิน
ตามลําดับดังตอไปนี้
(1) คาใชจายในการจัดการมรดกของลูกหนี้
(2) คาใชจายของเจาพนักงานพิทักษทรัพยในการจัดการทรัพยสินของลูกหนี้
(3) คาปลงศพลูกหนี้ตามสมควรแกฐานานุรูป
(4) คาธรรมเนียมในการรวบรวมทรัพยสินตามมาตรา 179 (3)

(5) คาธรรมเนียมของเจาหนี้ผูเปนโจทกและคาทนายความตามที่ศาล หรือ
เจาพนักงานพิทักษทรัพยกําหนด
(6) คาภาษีอากรที่ถึงกําหนดชําระภายในหกเดือนกอนมีคําสั่งพิทักษทรัพย และ
เงินที่ลูกจางมีสิทธิไดรับกอนมีคําสั่งพิทักษทรัพยเพื่อการงานที่ไดทําใหลูกหนี้ซึ่งเปนนายจางตาม
มาตรา 257 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
(7) หนี้อื่น ๆ
ถามีเงินไมพอชําระเต็มจํานวนหนี้ในลําดับใดใหเจาหนี้ในลําดับนั้นไดรับเฉลี่ยตาม
สวน
*[มาตรา 130 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542]
มาตรา 130 ทวิ* ในกรณีที่หนี้ตามมาตรา 130 (7) รายใดมีการกําหนดโดย
กฎหมายหรือสัญญาใหเจาหนี้มีสิทธิไดรับชําระหนี้ตอเมื่อเจาหนี้อื่นไดรับชําระหนี้จนเต็มจํานวน
แลว เจาหนี้ดังกลาวนั้นยังคงมีสิทธิไดรับสวนแบงทรัพยสินตามสิทธิที่ตนมีอยูตามที่กําหนดไว
โดยกฎหมายหรือสัญญานั้น
*[มาตรา 130 ทวิ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542]
มาตรา 131 กอนกระทําการแบงครั้งที่สุด ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยสง
แจงความไปยังผูที่เกี่ยวคางคาจางแรงงานหรือเงินที่ไดออกไปโดยคําสั่งของเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยวา ใหสงบัญชีเงินที่เกี่ยวคางนั้นภายในสิบสี่วันนับแตวันไดรับแจงความ ถาไมสงตาม
กําหนดเจาพนักงานพิทักษทรัพยจะจัดการแบงครั้งที่สุด และจายเงินไปโดยไมคํานึงถึงเงินที่เกี่ยว
คางอยูนั้น ถาผูที่ไดรับแจงความไมปฏิบัติดังวานี้ ผูนั้นหมดสิทธิเรียกรองตอไป
กําหนดเวลาดังกลาวไวในวรรคกอน เจาพนักงานพิทักษทรัพยมีอํานาจขยายได
เมื่อมีเหตุสมควร
มาตรา 132 เมื่อไดชําระหนี้ทั้งหมดโดยเต็มจํานวนตามที่บัญญัติไวในพระราช
บัญญัตินี้กับคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ในคดีลมละลายหมดแลว ถายังมีทรัพยสินเหลืออยู
ใหคืนแกบุคคลลมละลายไป
สวนที่ 6
การปดคดี
---------------

มาตรา 133 เมื่อเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดแบงทรัพยสินของลูกหนี้หรือไดหยุด
กระทําการตามขอตกลงในการประนอมหนี้ หรือเมื่อลูกหนี้ไมมีทรัพยสินจะใหแบง เจาพนักงาน
พิทักษทรัพยอาจทํารายงานแสดงกิจการและบัญชีรับจายในคดีลมละลายยื่นตอศาลและขอให
ศาลสั่งปดคดีได
เมื่อศาลไดพิจารณารายงานและบัญชีของเจาพนักงานพิทักษทรัพยประกอบกับ
คําคัดคานของเจาหนี้หรือผูมีสวนไดเสียแลว ศาลจะสั่งใหปดคดีหรือไมก็ได
ถาศาลสั่งไมใหปดคดี เมื่อเจาหนี้หรือผูมีสวนไดเสียมีคําขอโดยทําเปนคํารอง ศาล
อาจสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยรับผิดในการที่ไดกระทําหรือละเวนกระทําอันมิชอบดวยหนาที่
ก็ได
คําสั่งปดคดีทําใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยพนจากความรับผิดในหนาที่จนถึงวันที่
ศาลสั่งนั้น
ถาปรากฏวาศาลไดสั่งไปโดยผิดหลง ศาลอาจเพิกถอนคําสั่งปดคดีนั้นได
มาตรา 134 คําสั่งปดคดีมีผลเพียงใหระงับการจัดการตาง ๆ ไว แตไมทําใหคดี
ลมละลายสิ้นสุด และไมทําใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยหลุดพนจากหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) หนาที่ตามมาตรา 160
(2) หนาที่อนุมัติการใด ๆ ที่กฎหมายบัญญัติไว
(3) หนาที่ตรวจบัญชีรับจายของบุคคลลมละลาย
ถาเจาพนักงานพิทักษทรัพยเห็นวาบุคคลลมละลายมีทรัพยสินขึ้นใหม
เจาพนักงานพิทักษทรัพยอาจขอใหศาลเปดคดีตอไปได
สวนที่ 7
การยกเลิกการลมละลาย
--------------มาตรา 135 เมื่อผูมีสวนไดเสียหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีคําขอ ศาลมีอํานาจ
สั่งยกเลิกการลมละลายได ถาปรากฏเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) เจาพนักงานพิทักษทรัพยไมอาจดําเนินการใหไดผลเพื่อประโยชนแกเจาหนี้
ทั้งหลาย เพราะเจาหนี้ผูเปนโจทกไมชวยหรือยอมเสียคาธรรมเนียมหรือคาใชจายหรือวางเงิน
ประกันตามที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกรอง และไมมีเจาหนี้อื่นสามารถและเต็มใจกระทําการ

ดังกลาวแลว ภายในกําหนดเวลาหนึ่งเดือนนับแตวันที่เจาหนี้ผูเปนโจทกไดขัดขืนหรือละเลยนั้น
(2) ลูกหนี้ไมควรถูกพิพากษาใหลมละลาย
(3) หนี้สินของบุคคลลมละลายไดชําระเต็มจํานวนแลว
ถาลูกหนี้ปฏิเสธหนี้สินรายใด แตลูกหนี้ยอมทําสัญญาและใหประกันตอศาลวาจะ
ใชเงินใหเต็มจํานวนกับคาธรรมเนียมดวยก็ดี หรือถาหาตัวเจาหนี้ไมพบ แตลูกหนี้ไดนําเงินเต็ม
จํานวนมาวางตอศาลก็ดี ใหถือวาหนี้สินรายนั้นไดชําระเต็มจํานวนแลว
(4) เมื่อเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดแบงทรัพยครั้งที่สุด หรือไมมีทรัพยสินจะแบง
ใหแกเจาหนี้แลว ตอแตนั้นมาภายในกําหนดเวลาสิบปเจาพนักงานพิทักษทรัพยไมอาจรวบรวม
ทรัพยสินของบุคคลลมละลายไดอีก และไมมีเจาหนี้มาขอใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยจัดการ
รวบรวมทรัพยสินของบุคคลลมละลาย
มาตรา 136 คําสั่งยกเลิกการลมละลายตามมาตรา 135 (1)
หรือ (2) นั้นไมทําใหลูกหนี้หลุดพนหนี้สินแตอยางใด
มาตรา 137 คําสั่งยกเลิกการลมละลายไมกระทบถึงการใดที่ศาลหรือเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยไดกระทําไปแลว สวนทรัพยสินของบุคคลลมละลายใหตกแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด
ตามที่ศาลกําหนด หรือถาไมไดกําหนด ก็ใหคืนแกบุคคลลมละลาย
มาตรา 138 เมื่อศาลไดมีคําสั่งยกเลิกการลมละลายแลว ใหเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพรายวันไมนอยกวาหนึ่งฉบับ
หมวด 5
เจาพนักงานพิทักษทรัพย
--------------สวนที่ 1
การแตงตั้งและถอดถอน
--------------มาตรา 139 รัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนที่เห็นสมควร โดย
เฉพาะตัวหรือโดยตําแหนงหนาที่ ใหเปนเจาพนักงานพิทักษทรัพยและมีอํานาจถอดถอนได

การแตงตั้งหรือถอดถอนเจาพนักงานพิทักษทรัพยนั้น ใหโฆษณาในราชกิจจานุเบก
ษา
เจาพนักงานพิทักษทรัพยนั้นใหถือวาเปนเจาพนักงานของศาล
สวนที่ 2
อํานาจหนาที่
--------------มาตรา 140 ในการเปนคูความในศาลก็ดี ในการจัดการทรัพยสินของลูกหนี้ก็ดี
หรือในการกระทําการอื่นเพื่อใหเปนไปตามหนาที่ก็ดี ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยใชนาม
ตําแหนงวา "เจาพนักงานพิทักษทรัพยของลูกหนี้" หรือ เจาพนักงานพิทักษทรัพย
ของผูลมละลาย" โดยกรอกนามของลูกหนี้หรือผูลมละลายลงในชองวางแลวแตกรณี
มาตรา 141 ในการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาล เจาพนักงานพิทักษทรัพย
มีอํานาจจางทนายความเขาทําการแทนได
มาตรา 142 นอกจากที่มีบัญญัติไวในบทมาตราอื่น เจาพนักงานพิทักษทรัพย
มีหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) รายงานขอความเกี่ยวกับกิจการ ทรัพยสิน หรือความประพฤติของลูกหนี้
ตามที่ศาลตองการ
(2) ชวยซักถามลูกหนี้หรือบุคคลอื่นในการที่ศาลดําเนินกระบวนพิจารณาตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา 143 ในการปฏิบัติการตามหนาที่ เจาพนักงานพิทักษทรัพยอาจมีคําขอ
ใหศาลมีคําสั่งเกี่ยวกับการใดที่เปนปญหาได
มาตรา 144 ถาเจาพนักงานพิทักษทรัพยเห็นเปนการจําเปนที่จะตองกูยืมเงินเพื่อ
ประโยชนแหงการจัดการทรัพยสินของลูกหนี้ เมื่อไดรับอนุญาตจากศาลแลวใหกูยืมได
มาตรา 145 เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะกระทําการดังตอไปนี้ไดตอเมื่อไดรับ
ความเห็นชอบของกรรมการเจาหนี้แลว

(1) ถอนการยึดทรัพยในคดีลมละลาย
(2) โอนทรัพยสินใด ๆ นอกจากโดยวิธีขายทอดตลาด
(3) สละสิทธิ
(4) ฟองหรือถอนฟองคดีแพงเกี่ยวกับทรัพยสินในคดีลมละลายหรือฟองหรือ
ถอนฟองคดีลมละลาย
(5) ประนีประนอมยอมความหรือมอบคดีใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัย
มาตรา 146 ถาบุคคลลมละลาย เจาหนี้ หรือบุคคลใดไดรับความเสียหายโดย
การกระทําหรือคําวินิจฉัยของเจาพนักงานพิทักษทรัพย บุคคลนั้นอาจยื่นคําขอโดยทําเปนคํารอง
ตอศาลภายในกําหนดเวลาสิบสี่วันนับแตวันที่ไดทราบการกระทําหรือคําวินิจฉัยนั้น ศาลมีอํานาจ
สั่งยืนตาม กลับหรือแกไข หรือสั่งประการใดตามที่เห็นสมควร
มาตรา 147 ในการปฏิบัติการตามหนาที่ เจาพนักงานพิทักษทรัพยไมตองรับผิด
เปนสวนตัว เวนแตจะไดกระทําโดยเจตนาราย หรือโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง
มาตรา 148 การฟองเจาพนักงานพิทักษทรัพยหรือเจาพนักงานอื่นตามพระราช
บัญญัตินี้ ในการที่ไดกระทําหรือละเวนกระทําการตามที่ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ ถามิได
ฟองภายในกําหนดเวลาหกเดือนนับแตวันที่เกิดอํานาจฟองใหถือวาขาดอายุความ
หมวด 6
อํานาจศาลและกระบวนพิจารณาคดีลมละลาย
--------------สวนที่ 1
อํานาจศาล
--------------มาตรา 149* [ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542]
มาตรา 150 การยื่นคําฟองหรือคํารองขอใหลมละลายใหยื่นตอศาลซึ่งลูกหนี้
มีภูมิลําเนาอยูในเขตหรือประกอบธุรกิจอยูในเขตไมวาดวยตนเองหรือโดยตัวแทน ในขณะที่ยื่น
คําฟองหรือคํารองขอ หรือภายในกําหนดเวลาหนึ่งปกอนนั้น

มาตรา 151 ศาลตองสอดสองใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยปฏิบัติหนาที่โดย
เรียบรอย เพื่อการนี้ใหมีอํานาจสั่งใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยทําคําชี้แจงในเรื่องบัญชีหรือเรื่อง
ใด ๆ เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาคดีลมละลาย หรือจะสั่งใหกระทําหรือละเวนกระทําการตามที่
เห็นสมควรได
มาตรา 152 ถาเจาพนักงานพิทักษทรัพยกอใหเกิดความเสียหายขึ้นแกกอง
ทรัพยสินในคดีลมละลายโดยเจตนารายหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงศาลมีอํานาจสั่งให
เจาพนักงานพิทักษทรัพยชดใชคาเสียหายเปนสวนตัวตามที่เห็นสมควรได
สวนที่ 2
กระบวนพิจารณาคดีลมละลาย
--------------มาตรา 153* [ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542]
มาตรา 154 ในคดีที่ศาลไดมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้ชั่วคราวแลวถาเจาหนี้
ผูเปนโจทกทิ้งฟอง ถอนฟองหรือขาดนัดพิจารณา กอนที่ศาลจะสั่งจําหนายคดี ใหโฆษณาใน
หนังสือพิมพรายวันอยางนอยหนึ่งฉบับเพื่อใหเจาหนี้ทั้งหลายทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน
มาตรา 155 เจาหนี้ผูเปนโจทกมีหนาที่ระวังประโยชนของเจาหนี้ทั้งหลาย
ชวยเจาพนักงานพิทักษทรัพยในการรวบรวมจําหนายทรัพยสินของลูกหนี้และรับผิดในบรรดา
คาธรรมเนียม คาเสียหาย และคาใชจายในคดีลมละลายนั้นเพื่อประกันการรับผิดนี้ เจาพนักงาน
พิทักษทรัพยมีอํานาจเรียกประกันจากเจาหนี้ผูเปนโจทกตามจํานวนที่เห็นวาจําเปน
มาตรา 156 ถาเจาหนี้ผูเปนโจทกขัดขืนหรือละเลยไมชวยเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยหรือไมใหประกันตามที่กลาวไวในมาตรา 155 ภายในกําหนดเวลาเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับ
คําแจงความ เจาพนักงานพิทักษดวยความเห็นชอบของที่ประชุมเจาหนี้มีอํานาจแตงตั้งเจาหนี้คน
อื่นเปนเจาหนี้ผูเปนโจทกแทนตอไป
มาตรา 157 เมื่อไดสงแจงความนัดประชุมหรือแจงความใด ๆ ไปยังเจาหนี้

ทั้งหลายในราชอาณาจักรแลว แมเจาหนี้บางคนจะยังไมไดรับก็ไมทําใหการประชุมหรือการนั้น
เสียไป
มาตรา 158 ผูมีสวนไดเสียคนใดเห็นวาเจาพนักงานพิทักษทรัพยไมมีสิทธิ
ยึดทรัพยสินอยางหนึ่งอยางใด ใหคัดคานตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยเมื่อเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยไดรับคําคัดคานแลวใหสอบสวนและมีคําสั่งถาเจาพนักงานพิทักษทรัพยสั่งไมใหถอนการยึด
ผูนั้นมีสิทธิยื่นคํารองขอตอศาลภายในกําหนดเวลาสิบสี่วันนับแตวันไดทราบคําสั่งนั้น เมื่อศาลได
รับคํารองขอแลว ใหศาลพิจารณาและมีคําสั่งชี้ขาดเหมือนอยางคดีธรรมดาโดยเรียกเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยเขามาสูคดี
มาตรา 159 เมื่อศาลไดพิพากษาหรือมีคําสั่งอยางหนึ่งอยางใดแลวใหแจงให
เจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบ
หมวด 7
การสอบสวนและบทกําหนดโทษ
--------------สวนที่ 1
การสอบสวน
--------------มาตรา 160 ในระหวางดําเนินกระบวนพิจารณาคดีลมละลายถามีเหตุควรเชื่อ
ไดวาลูกหนี้หรือผูหนึ่งผูใดไดกระทําความผิดในทางอาญาเกี่ยวกับการลมละลาย ใหเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดวย
ในกรณีที่พนักงานอัยการมีความเห็นวาไมควรฟอง ซึ่งแยงกับเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพย ใหสงสํานวนไปยังอธิบดีกรมอัยการเพื่อสั่ง
สวนที่ 2
บทกําหนดโทษ
--------------มาตรา 161 ลูกหนี้คนใดฝาฝนบทบัญญัติแหงมาตรา 67 (3) โดยไมมีขอแกตัว

อันสมควร มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งรอยบาทหรือจําคุกไมเกินสองเดือน หรือ
ทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา 162 ลูกหนี้คนใดฝาฝนบทบัญญัติแหงมาตรา 64 มาตรา 65 มาตรา 79
หรือมาตรา 80 โดยไมมีขอแกตัวอันสมควร หรือขัดขืนเจาพนักงานพิทักษทรัพยในการปฏิบัติ
หนาที่ตามมาตรา 16 (1) มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท หรือจําคุกไมเกิน
สี่เดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา 163 ลูกหนี้คนใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้มีความผิดตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา
(1) ฝาฝนบทบัญญัติแหงมาตรา 23 มาตรา 30 หรือมาตรา 67 (1) หรือ (2) โดย
ไมมีขอแกตัวอันสมควร
(2) ละเวนไมแจงขอความอันเปนสาระสําคัญ หรือกลาวเท็จเกี่ยวกับกิจการหรือ
ทรัพยสินของตนตอศาล เจาพนักงานพิทักษทรัพย หรือที่ประชุมเจาหนี้ เวนแตจะพิสูจนไดวามิได
มีเจตนาฉอฉล
(3) มิไดแจงใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบภายในกําหนดเวลาหนึ่งเดือน เมื่อ
ไดทราบหรือมีเหตุผลอันสมควรเชื่อไดวามีผูนําหนี้สินอันเปนเท็จมาขอรับชําระในคดีลมละลาย
มาตรา 164 ในระหวางเวลาหนึ่งปกอนมีการขอใหลูกหนี้ลมละลายหรือภายหลัง
นั้น แตกอนมีคําสั่งพิทักษทรัพยลูกหนี้คนใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ มีความผิด
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา
(1) ยักยาย ซุกซอน ทําลาย กอความชํารุดหรือเปลี่ยนแปลงดวงตราสมุดบัญชี
หรือเอกสารอันเกี่ยวกับกิจการหรือทรัพยสินของตน หรือรูเห็นเปนใจดวยการกระทํานั้น ๆ เวนแต
จะพิสูจนไดวามิไดมีเจตนาปกปดสภาพแหงกิจการของตน
ถาปรากฏวา ดวงตรา สมุดบัญชี หรือเอกสารสูญหาย ชํารุดหรือเปลี่ยนแปลง
ใหสันนิษฐานไวกอนวาลูกหนี้เปนผูกระทํา
(2) ละเวนจดขอความอันเปนสาระสําคัญ หรือจดขอความเท็จลงในสมุดบัญชีหรือ
เอกสารอันเกี่ยวกับกิจการหรือทรัพยสินของตน หรือรูเห็นเปนใจในการนั้น
(3) นําทรัพยสินซึ่งไดมาโดยเชื่อและยังมิไดชําระราคาไปจํานําจํานอง หรือ
จําหนาย เวนแตการนั้นเปนปกติธุระของลูกหนี้ และพิสูจนไดวามิไดมีเจตนาฉอฉล
(4) รับสินเชื่อจากบุคคลอื่นโดยใชอุบายหลอกลวง หรือซุกซอน โอน หรือ

สงมอบทรัพยสินของตนโดยทุจริต หรือกระทําหรือยอมใหผูอื่นกระทําใหทรัพยสินของตนตอง
มีภาระผูกพันขึ้นโดยทุจริต หรือยอมหรือสมยอมกับบุคคลอื่นใหศาลพิพากษาใหตนตองชําระหนี้
ซึ่งตนมิควรตองชําระ
มาตรา 165 ในระหวางเวลาตั้งแตศาลไดมีคําสั่งพิทักษทรัพยจนถึงเวลาที่พนจาก
ลมละลาย ลูกหนี้คนใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้มีความผิดตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึ่งพันบาท หรือจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา
(1) รับสินเชื่อจากผูอื่นมีจํานวนตั้งแตหนึ่งรอยบาทขึ้นไปโดยมิไดแจงใหผูนั้น
ทราบวาตนถูกพิทักษทรัพยหรือลมละลาย
(2) ประกอบการคาหรือธุรกิจโดยใชนามตัวหรือนามสมญาผิดจากที่ตนถูกพิทักษ
ทรัพยหรือลมละลาย และในการนั้นไดรับสินเชื่อจากบุคคลอื่นโดยมิไดแจงใหผูนั้นทราบวาตน
ถูกพิทักษทรัพยหรือลมละลาย
(3) ประกอบการคาหรือธุรกิจโดยใชนามหรือนามสมญาของผูอื่นบังหนา
(4) ประกอบการคาหรือธุรกิจโดยใชนามตัวหรือนามสมญาผิดไปจากที่ตน
ถูกพิทักษทรัพยหรือลมละลาย โดยมิไดโฆษณารายการดังตอไปนี้ในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย
สองฉบับ
ก. นามตัวและนามสมญาที่ถูกพิทักษทรัพยหรือลมละลาย
ข. ตําบลที่ตนประกอบการคาหรือธุรกิจในขณะที่ถูกพิทักษทรัพย
ค. นามตัวและนามสมญาซึ่งประสงคจะใชตอไปในการคาหรือธุรกิจ
ง. ลักษณะของการคาหรือธุรกิจที่จะประกอบตอไป
จ. ตําบลที่จะประกอบการคาหรือธุรกิจ
มาตรา 166 ลูกหนี้คนใดมีหนี้สินเนื่องในการคาหรือธุรกิจอยูในขณะที่ถูกพิทักษ
ทรัพยกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือทั้งปรับทั้งจํา
(1) เมื่อเจาพนักงานพิทักษทรัพยสอบถามหรือศาลทําการไตสวนลูกหนี้ไม
สามารถใหเหตุผลอันสมควรถึงการที่ไดเสียทรัพยสินไปเปนจํานวนมากในระหวางเวลาหนึ่งป
กอนมีการขอใหลมละลาย หรือภายหลังนั้นแตกอนมีคําสั่งพิทักษ
(2) กระทําหนี้สินอันพึงขอรับชําระไดในคดีลมละลายโดยไมมีเหตุอันนาเชื่อวา
จะสามารถชําระหนี้นั้นได

มาตรา 167 บุคคลซึ่งประกอบพาณิชยกิจตามที่ระบุไวในกฎหมายวาดวยการ
ทะเบียนพาณิชยคนใด ไมมีบัญชียอนหลังขึ้นไปสามปนับแตวันที่ถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด ซึ่งจะ
แสดงใหเห็นการประกอบพาณิชยกิจหรือฐานะการเงินของตนอยางเพียงพอ ตามที่บัญญัติไวใน
กฎหมายวาดวยการบัญชี ซึ่งใชอยูในเวลานั้น มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา 168 ในระหวางเวลาหกเดือนกอนมีการขอใหลูกหนี้ลมละลายหรือ
ภายหลังนั้น แตกอนเวลาที่พนจากลมละลาย ลูกหนี้คนใดออกไปหรือพยายามจะออกไปนอก
ราชอาณาจักร โดยนําทรัพยสินซึ่งตามกฎหมายตองเอาไวแบงใชหนี้แกเจาหนี้ราคาเกินกวา
หนึ่งรอยบาทออกไปดวย เวนแตจะพิสูจนไดวามิไดมีเจตนาฉอฉล มีความผิดตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึ่งพันบาท หรือจําคุกไมเกินสองปหรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา 169 เมื่อศาลไดมีคําสั่งพิทักษทรัพยแลวลูกหนี้คนใดซอนตัวหรือหลบไป
เสียจากที่ ๆ เคยอยู หรือที่ทําการคา หรือประกอบธุรกิจแหงสุดทาย หรือออกไปนอกราชอาณาจักร
โดยเจตนาหลีกเลี่ยงหมายเรียกหรือหมายนัดของศาลในคดีลมละลาย หรือหลีกเลี่ยงการที่จะถูก
สอบสวนหรือไตสวนเกี่ยวกับกิจการหรือทรัพยสินของตน หรือทําใหเกิดความลําบากขัดของแก
กระบวนพิจารณาคดีลมละลาย มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท หรือจําคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา 170 เมื่อศาลไดมีคําสั่งพิทักษทรัพยแลว ลูกหนี้คนใดกระทําการฉอฉล
หรือให หรือเสนอให หรือตกลงวาจะใหประโยชนใด ๆ แกเจาหนี้ โดยมุงหมายที่จะไดรับความ
ยินยอมของเจาหนี้นั้นในการขอประนอมหนี้หรือขอตกลงเกี่ยวกับกิจการหรือการลมละลายของตน
หรือเพื่อมิใหมีการคัดคานการขอปลดจากลมละลาย มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพัน
บาทหรือจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา 171 เจาหนี้หรือผูแทนเจาหนี้คนใดกลาวอางหรือขอรับชําระหนี้ในคดี
ลมละลาย หรือการขอประนอมหนี้ หรือในการตกลงเกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้โดยไมเปน
ความจริงในสวนสาระสําคัญ เวนแตจะพิสูจนไดวามิไดมีเจตนาฉอฉล มีความผิดตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา 172 เจาหนี้หรือผูแทนเจาหนี้คนใด เรียกหรือรับหรือยินยอมที่จะรับ

ทรัพยสิน หลักประกัน หรือผลประโยชนใด ๆ ไวเปนประโยชนแกตนเองหรือผูอื่น เพื่อที่จะ
ยินยอมหรือไมคัดคานในการขอประนอมหนี้หรือการขอปลดจากลมละลาย มีความผิดตองระวาง
โทษปรับไมเกินหาเทาของราคาผลประโยชนอันมิควรไดนั้น
มาตรา 173 ผูใดรูวาไดมีหรือจะมีคําสั่งพิทักษทรัพยแลวยักยาย ซุกซอน รับ
จําหนาย หรือจัดการแกทรัพยสินของลูกหนี้โดยเจตนาทุจริตมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองเทาราคาทรัพยสินนั้น หรือจําคุกไมเกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจํา
เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ใหสันนิษฐานไวกอนวาเมื่อเจาพนักงานพิทักษทรัพย
ไดโฆษณาคําสั่งพิทักษทรัพยในราชกิจจานุเบกษาและหนังสือพิมพรายวันแลว บุคคลทุกคนได
ทราบวามีคําสั่งนั้น
มาตรา 174 ผูใดกลาวอางโดยไมเปนความจริงวาตนเปนเจาหนี้โดยมุงหมายที่จะ
ไดดูหรือคัดสําเนาเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาคดีลมละลาย มีความผิดตองระวาง
โทษปรับไมเกินหารอยบาท
มาตรา 175 บุคคลดังตอไปนี้มีหนาที่และความรับผิดทางอาญาเชนเดียวกับลูกหนี้
สําหรับกิจการที่ตนไดกระทําในขณะที่เปนผูประกอบการงานของลูกหนี้
(1) ถาลูกหนี้เปนหางหุนสวนสามัญซึ่งไดจดทะเบียนหรือหางหุนสวนจํากัด
หุนสวนผูจัดการ หรือผูเปนหุนสวนซึ่งสอดเขาไปเกี่ยวของจัดการงาน หรือผูชําระบัญชีของหาง
หุนสวนนั้น
(2) ถาลูกหนี้เปนบริษัทจํากัด ผูเริ่มกอการ กรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูชําระ
บัญชีของบริษัทนั้น
(3) ถาลูกหนี้เปนนิติบุคคลอื่นนอกจากที่กลาวไวใน (1) และ (2) ผูจัดการหรือ
ผูชําระบัญชีของนิติบุคคลนั้น
(4) ถาลูกหนี้มีตัวแทนหรือลูกจางเปนผูประกอบการงาน ตัวแทนหรือลูกจางของ
ลูกหนี้นั้น
(5) ถาลูกหนี้ตาย ทายาท ผูจัดการมรดก หรือผูปกครองทรัพยของลูกหนี้นั้น
หมวด 8
บทบัญญัติเบ็ดเสร็จ
---------------

สวนที่ 1
เงินคางจาย
--------------มาตรา 176 เมื่อเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดแบงทรัพยสินครั้งที่สุดแลว ถามี
เงินคางจายซึ่งไมมีผูใดมารับภายในกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่ศาลสั่งปดคดี เจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยตองโฆษณาในหนังสือพิมพรายวันไมนอยกวาหนึ่งฉบับใหเจาหนี้มารับภายในกําหนดเวลา
สองเดือน ถาไมมารับภายในกําหนด ใหเงินนี้ตกเปนของแผนดิน
สวนที่ 2
การลมละลายเกี่ยวกับตางประเทศ
--------------มาตรา 177 การพิทักษทรัพยหรือการลมละลายตามพระราชบัญญัตินี้มีผล
เกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้ตลอดและเฉพาะแตในราชอาณาจักร
การพิทักษทรัพยหรือการลมละลายตามกฎหมายของประเทศอื่นไมมีผลเกี่ยวกับ
ทรัพยสินของลูกหนี้ซึ่งอยูในราชอาณาจักร
มาตรา 178 เจาหนี้ตางประเทศซึ่งมีภูมิลําเนาอยูนอกราชอาณาจักรจะขอรับชําระ
หนี้ในคดีลมละลายไดตอเมื่อไดปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) ตองพิสูจนวา เจาหนี้ในประเทศไทยก็มีสิทธิขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลาย
ตามกฎหมายและในศาลแหงประเทศของตนได ในทํานองเดียวกัน
(2) ตองแถลงวา ตนไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับทรัพยสินหรือสวนแบงจาก
ทรัพยสินของลูกหนี้คนเดียวกันนั้นนอกราชอาณาจักรเปนจํานวนเทาใดหรือไมและถามี ตนยอม
สงทรัพยสินหรือสวนแบงจากทรัพยสินของลูกหนี้ดังกลาวแลวมารวมในกองทรัพยสินของ
ลูกหนี้ในราชอาณาจักร
สวนที่ 3
คาธรรมเนียม
---------------

มาตรา 179* คาธรรมเนียมในคดีลมละลายใหคิดตามอัตราดังตอไปนี้
(1) คาขึ้นศาลสําหรับคําฟองหรือคํารองขอใหลมละลาย หาสิบบาท
(2) คายื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลาย คิดตามจํานวนหนี้สินที่ขอรับชําระ
โดยอัตราดังตอไปนี้
ก. หนี้สินไมเกินหาพันบาท คาธรรมเนียมยี่สิบหาบาท
ข. หนี้สินเกินหาพันบาทถึงสองหมื่นบาท คาธรรมเนียมหาสิบบาท
ค. หนี้สินเกินสองหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท คาธรรมเนียมหนึ่งรอยบาท
ง. หนี้สินเกินหาหมื่นบาทขึ้นไป คาธรรมเนียมสองรอยบาท
ถาเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษา ใหคิดฉบับละยี่สิบหาบาทเสมอกันหมด
ในกรณีที่มีอุทธรณหรือฎีกาเรื่องขอรับชําระหนี้ ใหเสียคาขึ้นศาลชั้นศาลอุทธรณ
หรือศาลฎีกาตามอัตราเดียวกันนี้
(3) คาธรรมเนียมในการรวบรวมทรัพยสิน ใหคิดในอัตรารอยละหาของเงินสุทธิ
ที่รวบรวมได สําหรับทรัพยสินที่ไมมีการขายหรือจําหนายใหคิดในอัตรารอยละสามครึ่งของราคา
ทรัพยสินนั้น แตถามีการประนอมหนี้ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตรารอยละหาของจํานวนเงินที่
ประนอมหนี้ทั้งนี้ แลวแตจํานวนใดจะมากกวากัน
คาธรรมเนียมนอกจากนี้ ใหคิดอัตราเดียวกันกับคาธรรมเนียมตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
*[มาตรา 179 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511]
มาตรา 180 ถามีเงินเหลือพอ ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยจายคาปวยการและ
คาพาหนะเดินทางของพยานหรือบุคคลที่ถูกเรียกมาสอบสวนโดยอนุโลม ตามอัตราที่บัญญัติไว
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา 181 แบบพิมพซึ่งลูกหนี้จําตองยื่นตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหยกเวนอากรแสตมป
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี
--------------------------------------------------------------------------------------------------

พระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 พุทธศักราช 2484
มาตรา 3 ใหใชพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 ในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดอางทอง จังหวัดนครสวรรค จังหวัดราชบุรี จังหวัด
เพชรบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสงขลา
[รก.2485/-/1914/26 ธันวาคม 2484]
-------------------------------------------------------------------พระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 พุทธศักราช 2485
มาตรา 3 ใหใชพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 ในเขตจังหวัด
ทุกจังหวัดตลอดราชอาณาจักร บรรดาซึ่งยังมิไดมีพระราชกฤษฎีกาประกาศใหใช
มาตรา 4 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
[รก.2485/81/2604/29 ธันวาคม 2485]
-------------------------------------------------------------------พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511
มาตรา 12 บรรดาคดีลมละลายที่ไดยื่นฟองกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
และยังคางพิจารณาอยูในศาลหรืออยูในระหวางปฏิบัติการของเจาพนักงานพิทักษทรัพย ใหบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยการลมละลายซึ่งใชอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา 13 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากคาของเงินในปจจุบัน
แตกตางไปจากเมื่อสมัยกอนเปนอันมาก จึงควรแกไขกําหนดจํานวนหนี้ที่จะฟองคดีลมละลาย
ใหสูงขึ้น กับแกไขจํานวนเงินวางศาลและคาธรรมเนียมบางอยางใหเหมาะสม และโดยที่บท
บัญญัติเกี่ยวกับการขอเพิกถอนการกระทําของลูกหนี้เกี่ยวกับทรัพยสินยังไมรัดกุม จึงสมควรแก
ไขดวย
[รก.2511/28/191/2 เมษายน 2511]

-------------------------------------------------------------------พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526
มาตรา 5 บรรดาคดีลมละลายที่ไดยื่นฟองกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
และยังคงคางพิจารณาอยูในศาลหรืออยูในระหวางปฏิบัติการของเจาพนักงานพิทักษทรัพย
ใหบังคับตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย ซึ่งใชอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา 6 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายที่ใชบังคับอยู
ในปจจุบันไดกําหนดเกี่ยวกับจํานวนเงินที่เจาหนี้มีสิทธิจะฟองลูกหนี้ใหลมละลายไดจะตองเปนหนี้
อยูไมนอยกวาสามหมื่นบาทและเนื่องจากในปจจุบันคาของเงินบาทต่ําลงมาก สมควรกําหนด
จํานวนเงินที่เจาหนี้จะฟองลูกหนี้ใหลมละลายไดเสียใหม โดยจะฟองไดตอเมื่อลูกหนี้ซึ่งเปนบุคคล
ธรรมดาเปนหนี้เจาหนี้ผูเปนโจทกคนเดียวหรือหลายคนเปนจํานวนไมนอยกวาหาหมื่นบาท หรือ
ลูกหนี้ซึ่งเปนนิติบุคคลเปนหนี้เจาหนี้ผูเปนโจทกคนเดียวหรือหลายคน เปนจํานวนไมนอยกวา
หาแสนบาท จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น
[รก.2526/37/1พ/16 มีนาคม 2526]
-------------------------------------------------------------------พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติบางมาตรา
ของพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 ไมเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน
ปจจุบันโดยเฉพาะเมื่อลูกหนี้ที่เปนนิติบุคคลประสบปญหาสภาพคลองทางการเงินชั่วคราว อันควร
ไดรับความชวยเหลือทางการเงินจากผูประสงคจะใหความชวยเหลือทางการเงินแกลูกหนี้ เพื่อให
ลูกหนี้มีโอกาสไดฟนฟูกิจการ แตเนื่องจากมาตรา 94 (2) แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธ
ศักราช 2482 บัญญัติใหเจาหนี้ที่ยอมใหลูกหนี้กอหนี้ขึ้นโดยรูอยูแลววาลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวไม
มีสิทธิขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลาย อันเปนเหตุใหไมมีสถาบันทางการเงินหรือเอกชนรายใดยิน
ยอมใหความชวยเหลือทางการเงินแกลูกหนี้ที่ประสบปญหาสภาพคลองทางการเงินชั่วคราว ลูก
หนี้จึงตองตกเปนบุคคลลมละลายทั้ง ๆ ที่กิจการของลูกหนี้อยูในสภาพที่จะฟนฟูได หากไดรับ
ความชวยเหลือทางการเงิน สมควรที่จะมีบทบัญญัติคุมครองการใหความชวยเหลือทางการเงินแก

ลูกหนี้ที่ประสบปญหาสภาพคลองทางการเงินชั่วคราว เพื่อใหลูกหนี้มีโอกาสไดฟนฟูกิจการไดซึ่ง
จะชวยเจาหนี้ใหมีโอกาสรับชําระหนี้อยางเปนธรรมดวย อันจะเปนการสงเสริมเศรษฐกิจและการ
คาของประเทศใหเจริญกาวหนาตอไป จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
[รก.2541/18ก/4/9 เมษายน 2541]
-------------------------------------------------------------------พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542
มาตรา 34 บรรดาคดีลมละลายที่ไดยื่นฟองกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับ
และยังคงคางพิจารณาอยูในศาลหรืออยูในระหวางปฏิบัติการของเจาพนักงานพิทักษทรัพย ให
บังคับตามกฎหมายวาดวยลมละลายซึ่งใชอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา 35 บรรดาคดีลมละลายที่ศาลมีคําพิพากษาใหลูกหนี้ซึ่งเปนบุคคลธรรมดา
เปนบุคคลลมละลายและหนี้อันเปนมูลเหตุที่ฟองลมละลายไมมีลักษณะเปนการทุจริต ใหลูกหนี้
พนจากการเปนบุคคลลมละลายเมื่อครบสามปนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาใหเปนบุคคลลม
ละลายและใหนําบทบัญญัติมาตรา 76 และมาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช
2483 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 36 ใหบทบัญญัติมาตรา 90/79 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช 2483 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 และ
บทบัญญัติมาตรา 149 และมาตรา 153 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 กอน
การยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับอยูตอไปจนกวาจะเปดทําการศาลลมละลายกลางตาม
กฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลลมละลายและวิธีพิจารณาคดีลมละลาย
มาตรา 37 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติแหงกฎหมาย
วาดวยลมละลายที่ใชบังคับอยูในปจจุบันซึ่งกําหนดจํานวนเงินที่เจาหนี้มีสิทธิจะฟองลูกหนี้ให
ลมละลายได รวมทั้งจํานวนเงินที่ตองวางประกันคาใชจายและคาธรรมเนียมในขั้นตอนตาง ๆ และ
ราคาของทรัพยสินที่ไดรับยกเวนไมตองนํามาแบงใหแกเจาหนี้ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว
ไมเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปจจุบันสมควรแกไขใหเหมาะสม รวมทั้งบทบัญญัติของ

กฎหมายดังกลาวในสวนที่เกี่ยวกับทรัพยสินซึ่งไดรับยกเวนไมตองนํามาแบงใหแกเจาหนี้ และ
มาตรการในการรวบรวมและจําหนายทรัพยสินที่กําหนดไวยังไมครอบคลุมถึงสามีของลูกหนี้
นอกจากนี้ บทบัญญัติของกฎหมายวาดวยลมละลาย ในสวนที่เกี่ยวกับการฟนฟูกิจการของลูกหนี้
และกระบวนการลมละลายบางประการยังไมเอื้ออํานวยตอการแกไขปญหาการดําเนินธุรกิจ
จึงสมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติวาดวยกระบวนการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ในสวนที่เกี่ยวกับการ
ลงมติยอมรับแผนฟนฟูกิจการ การใชดุลพินิจของศาลในการเห็นชอบดวยแผน อํานาจของผู
บริหารแผนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยสินของลูกหนี้ การปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการเพิกถอน
นิติกรรมที่ไดกระทําไปแลวในกระบวนการลมละลาย และกระบวนการฟนฟูกิจการ นอกจากนั้นได
แกไข ในเรื่องลําดับบุริมสิทธิในคดีลมละลาย โดยกําหนดใหเงินที่ลูกจางมีสิทธิไดรับเพื่อการงานที่
ไดทําใหลูกหนี้ซึ่งเปนนายจางมีลําดับบุริมสิทธิเดียวกันกับเงินคาภาษีอากร และเนื่องจากมีการจัด
ตั้ง ศาลลมละลายเพื่อพิจารณาคดีลมละลายโดยเฉพาะ สมควรยกเลิกบทบัญญัติในกฎหมายวา
ดวยลมละลายใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลลมละลายและวิธีพิจารณาคดีลม
ละลายรวมทั้งเพิ่มบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายจํากัดสิทธิและเสรี
ภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไวดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
[รก.2542/29ก/31/21 เมษายน 2542]

