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ร่าง
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่...)
พ.ศ. ....
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…………………………………….
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……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในบทนิ ย ามคํ า ว่ า “เจ้ า หนี้ มี ป ระกั น ” ในมาตรา ๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เจ้าหนี้มีประกัน” หมายความว่า เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในทางจํานอง
จํานํา หรือสิทธิยึดหน่วง หรือเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิที่บังคับได้ทํานองเดียวกับหรือเหนือกว่าผู้รับจํานองหรือ
ผู้รับจํานํา รวมถึงเจ้าหนี้ที่กฎหมายอื่นให้ถือว่าเป็นเจ้าหนี้มีประกันในคดีล้มละลาย”
มาตรา ๔ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น วรรคสองของมาตรา ๒๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
“การดํ า เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ จ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ มี อํ า นาจเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
อันเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น”
มาตรา ๕ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น วรรคสองของมาตรา ๒๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
“เพื่ อให้ การเป็ น ไปตามวรรคหนึ่ ง ให้ ส ถาบั น การเงิ น หรื อนิ ติ บุ คคลอื่ น ที่ ลู กหนี้ มีสิ ทธิ
เรียกร้องตรวจสอบบัญชีเงินฝากหรือรายการทรัพย์สินทุกประเภทของลูกหนี้ ถ้าพบต้องหยุดทําการจ่ายเงิน
และแจ้งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบโดยเร็ว”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“เมื่ อ ศาลมี คํ า สั่ ง พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ แ ล้ ว ให้ เ จ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ โ ฆษณาคํ า สั่ ง นั้ น
ในราชกิจจานุเบกษา และในหนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่าหนึ่งฉบับหรือผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สาธารณะไม่ น้อยกว่ าหนึ่ งช่องทางตามที่ อธิบ ดีกรมบั งคับ คดีป ระกาศกําหนด ในคํ าโฆษณานั้น ให้แสดง
การขอให้ล้มละลาย วันที่ศาลมีคําสั่ง ชื่อ ตําบลที่อยู่ และอาชีพของลูกหนี้”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องโฆษณากําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะประชุมเจ้าหนี้
ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่าหนึ่งฉบับหรือผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะไม่น้อยกว่า
หนึ่งช่องทางตามที่อธิบดีกรมบังคับคดีประกาศกําหนดล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และต้องแจ้งไปยังเจ้าหนี้
ทั้งหลายเท่าที่ทราบด้วย”
มาตรา ๘ ให้ ยกเลิ กความในมาตรา ๔๒ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ล้ มละลาย พุ ทธศั กราช
๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๒ เมื่อได้มีการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกเสร็จแล้ว ถ้าศาลเห็นสมควร หรือเป็น
กรณี ที่พระราชบั ญ ญั ติ นี้ กํา หนดให้ ทํ า การไต่ ส วนลู กหนี้ โ ดยเปิ ด เผย ให้ ศาลไต่ ส วนลู กหนี้ โ ดยเปิ ด เผย
เป็ น การด่ ว น เพื่ อทราบกิ จ การและทรั พย์ สิ น ของลู กหนี้ เหตุ ผ ลที่ ทําให้ มีห นี้ สิ น ล้ น พ้ น ตั ว ตลอดจน
ความประพฤติ ข องลู กหนี้ ว่ าได้ กระทํ า หรื อละเว้ น กระทํ า การใดซึ่ ง เป็ น ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
หรื อ ตามกฎหมายอื่ น เกี่ ย วกั บ การล้ ม ละลาย หรื อ เป็ น ข้ อ บกพร่ อ งอั น จะเป็ น เหตุ ใ ห้ ศ าลไม่ ย อมปลด
จากล้มละลายโดยไม่มีเงื่อนไข
ให้ เ จ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ส่ ง ประกาศแจ้ ง ความกํ า หนดวั น เวลาที่ ศ าลนั ด ไต่ ส วน
โดยเปิ ดเผยให้ลูกหนี้ และเจ้ าหนี้ทราบล่ว งหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ด วัน และให้ โฆษณาในหนังสือพิมพ์ รายวั น
ไม่น้ อยกว่า หนึ่งฉบั บหรื อผ่ านช่ องทางสื่ออิ เล็ กทรอนิ กส์ส าธารณะไม่น้อยกว่ าหนึ่งช่ องทางตามที่อธิบ ดี
กรมบังคับคดีประกาศกําหนด”
มาตรา ๙ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญั ติล้มละลาย พุทธศักราช
๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๕ เมื่ อ ศาลได้ มี คํ า สั่ ง เห็ น ชอบด้ ว ยการประนอมหนี้ แ ล้ ว ให้ เ จ้ า พนั ก งาน
พิทักษ์ทรัพย์โฆษณาในราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่าหนึ่งฉบับหรือผ่านช่องทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะไม่น้อยกว่าหนึ่งช่องทางตามที่อธิบดีกรมบังคับคดีประกาศกําหนดภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ศาลมีคําสั่งเห็นชอบ”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เมื่ อศาลได้ พิพากษาดั่ งกล่ า วในวรรคก่ อ นแล้ ว ให้ เ จ้ า พนั กงานพิ ทักษ์ ทรั พย์ โ ฆษณา
คํ า พิ พากษาในราชกิ จ จานุ เ บกษา และในหนั งสื อ พิ ม พ์ ร ายวั น ไม่ น้ อยกว่ า หนึ่ งฉบั บ หรื อ ผ่ า นช่ องทาง
สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส าธารณะไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ช่ อ งทางตามที่ อ ธิ บ ดี ก รมบั ง คั บ คดี ป ระกาศกํ า หนด
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ในคําโฆษณาให้ระบุชื่อ ตําบลที่อยู่ อาชีพของลูกหนี้และวันที่ศาลได้มีคําพิพากษา ทั้งให้แจ้งกําหนดเวลา
ให้เจ้าหนี้ทั้งหลายเสนอคําขอรับชําระหนี้ที่ลูกหนี้ได้กระทําขึ้นในระหว่างวันที่ศาลได้มีคําสั่งเห็นชอบด้วย
การประนอมหนี้ถึงวันที่ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด้วย”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โฆษณาคําพิพากษาในราชกิจจานุเบกษาและหนังสือพิมพ์
รายวั น ไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ฉบั บ หรื อ ผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส าธารณะไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ช่ อ งทาง
ตามที่อธิบดีกรมบังคับคดีประกาศกําหนด ในคําโฆษณาให้ระบุชื่อ ตําบลที่อยู่ อาชีพของลูกหนี้และวันที่
ศาลได้มีคําพิพากษา”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๓ เมื่ อศาลพิ พากษาให้ ล้มละลายแล้ วลู กหนี้ จะเสนอคํ าขอประนอมหนี้ ก็ได้
ในกรณี นี้ ใ ห้ นํ า บทบั ญ ญั ติ ในส่ ว นที่ ๖ ว่ า ด้ ว ยการประนอมหนี้ ก่ อนล้ ม ละลายมาใช้ บั งคั บโดยอนุ โ ลม
แต่ถ้าลูกหนี้ได้เคยขอประนอมหนี้ไม่เป็นผลมาแล้ว ห้ามมิให้ลูกหนี้ขอประนอมหนี้ภายในกําหนดเวลาหก
เดือนนับแต่วันที่การขอประนอมหนี้ครั้งสุดท้ายไม่เป็นผล”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช
๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๖ เมื่ อศาลได้ มีคํา สั่ งปลดจากล้ ม ละลายแล้ ว ให้ เ จ้ า พนั ก งานพิ ทักษ์ ทรั พ ย์
โฆษณาในราชกิ จ จานุ เ บกษาและในหนั ง สื อ พิ ม พ์ ร ายวั น ไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ฉบั บ หรื อ ผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์สาธารณะไม่น้อยกว่าหนึ่งช่องทางตามที่อธิบดีกรมบังคับคดีประกาศกําหนด”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช
๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘๑ เมื่ อ ศาลได้ เ พิ ก ถอนคํ า สั่ ง ปลดจากล้ ม ละลายแล้ ว ให้ เ จ้ า พนั ก งาน
พิทักษ์ทรัพย์โฆษณาในราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่าหนึ่งฉบับหรือผ่านช่องทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะไม่น้อยกว่าหนึ่งช่องทางตามที่อธิบดีกรมบังคับคดีประกาศกําหนด ทั้งให้แจ้ง
กํา หนดเวลาให้เ จ้ าหนี้ทั้งหลายเสนอคํา ขอรั บชํ า ระหนี้ที่ลูกหนี้ได้ กระทํ า ขึ้น ภายหลั งที่ศาลมี คํา สั่ งปลด
จากล้มละลายก่อนที่ศาลได้มีคําสั่งให้เพิกถอนนั้นด้วย”
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช
๒๔๘๓ ซึ่ ง บั ญ ญั ติ เ พิ่ ม เติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย (ฉบั บ ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ ใ ช้ ค วาม
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘๑/๑ บุ ค คลธรรมดาซึ่ ง ศาลพิ พากษาให้ ล้ ม ละลายแล้ ว ให้ ป ลดบุ คคลนั้ น
จากล้มละลายทันทีที่พ้นกําหนดระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ศาลได้พิพากษาให้ล้มละลาย เว้นแต่
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(๑) บุคคลนั้นได้เคยถูกพิพากษาให้ล้มละลายมาก่อนแล้ว และยังไม่พ้นระยะเวลาห้าปี
นั บ แต่ วั น ที่ ศ าลได้ พิ พ ากษาให้ ล้ ม ละลายครั้ ง ก่ อ นจนถึ ง วั น ที่ ถู ก ศาลสั่ ง พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ค รั้ ง หลั ง ให้ ข ยาย
ระยะเวลาเป็นห้าปี
(๒) บุ ค คลนั้ น เป็ น บุ คคลล้ มละลายทุ จ ริ ต ที่ ไม่ มีลั ก ษณะตาม (๓) ให้ ข ยายระยะเวลา
เป็นสิบปี เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษและบุคคลนั้นถูกพิพากษาให้ล้มละลายมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
ศาลจะสั่งปลดจากล้มละลายก่อนครบกําหนดสิบปีตามคําขอของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือของบุคคล
ล้มละลายนั้นก็ได้
(๓) บุคคลนั้นเป็นบุคคลล้มละลายอันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิด
อันมีลักษณะเป็นการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง
ประชาชน ให้ขยายระยะเวลาเป็นสิบปี
(๔) บุคคลนั้นไม่ได้มาให้การสอบสวนกิจการและทรัพย์สินภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์กําหนด หรือมิได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการรวบรวมทรัพย์สินโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร ให้ขยายระยะเวลาเป็นห้าปี เว้นแต่ในกรณีที่พฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป เมื่อบุคคลล้มละลายยื่นคํา
ขอต่อศาลให้มีคําสั่งปลดจากล้มละลายก่อนครบกําหนดห้าปีก็ได้ คําสั่งศาลที่ออกตามอนุมาตรานี้ให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่มีเหตุตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) มากกว่าหนึ่งเหตุให้ขยายระยะเวลาโดยอาศัย
เหตุใดเหตุหนึ่งที่มีระยะเวลาสูงสุดเพียงเหตุเดียว
ให้ นํ า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ และมาตรา ๗๘ มาใช้ บั งคั บ กั บ การปลด
ล้มละลายตามมาตรานี้โดยอนุโลม”
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกมาตรา ๘๑/๒ มาตรา ๘๑/๓ และมาตรา ๘๑/๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งบัญญัติเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๐/๓ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช
๒๔๘๓ บัญญัติเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๐/๓ เมื่ อลู กหนี้ ไม่ อยู่ ในสถานะที่จ ะชํา ระหนี้ ได้ และเป็ นหนี้เ จ้าหนี้คนเดีย ว
หรือหลายคนรวมกันเป็นจํานวนแน่นอนไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระโดยพลัน
หรือในอนาคตก็ตาม ถ้ามีเหตุอันสมควรและมีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ บุคคลตามมาตรา ๙๐/๔
อาจยื่นคําร้องขอต่อศาลให้มีการฟื้นฟูกิจการได้
ถ้ า มี เ หตุ อ ย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดต่ อ ไปนี้ เ กิ ด ขึ้ น ให้ สั น นิ ษ ฐานว่ า ลู ก หนี้ ไ ม่ อ ยู่ ใ นสถานะ
ที่จะชําระหนี้ได้
(๑) ลูกหนี้มีทรัพย์สินไม่พอกับหนี้สิน
(๒) ลู ก หนี้ ไ ม่ ชํ า ระหนี้ ภ ายในกํ า หนด และเมื่ อ ได้ รั บ หนั ง สื อ ทวงถามจากเจ้ า หนี้
ให้ชําระหนี้แล้วยังไม่ชําระหนี้ภายในเวลาสามสิบวัน
(๓) ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินที่จะพึงบังคับคดีได้ตามคําพิพากษาหรือเจ้าหนี้ร้องขอบังคับคดี
แก่ลูกหนี้แล้ว ไม่มีทรัพย์สินพอชําระหนี้

ร่ างฯฉบับทีคณะรัฐมนตรี เห็นชอบอนุ มตั ิหลักการเมือวันที ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ (เสนอโดยกรมบังคับคดี)

(๔) ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้เจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง และมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าลูกหนี้
ผิดนัดหรืออาจจะผิดนัดชําระหนี้เจ้าหนี้รายอื่นๆ
(๕) ลูกหนี้มีกระแสเงินสดไม่พอชําระหนี้”
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๐/๕ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช
๒๔๘๓ บัญญัติเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๐/๕ บุคคลตามมาตรา ๙๐/๔ จะยื่นคําร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
ไม่ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ศาลได้มีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด
(๒) ศาลหรือนายทะเบียนได้มีคําสั่งให้เลิกหรือเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้
หรือมีการจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลนั้น หรือนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้ต้องเลิกกันด้วยเหตุอื่น ทั้งนี้ ไม่ว่าการ
ชําระบัญชีของนิติบุคคลดังกล่าวจะเสร็จแล้วหรือไม่
(๓) ศาลได้ เ คยมี คําสั่ งยกคํ า ร้องขอ ยกเลิ กคํา สั่ งให้ ฟื้นฟู กิจการ หรื อยกเลิกการฟื้ น ฟู
กิจการของลูกหนี้ ภายในระยะเวลาหกเดือนก่อนยื่นคําร้องขอ”
มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๐/๖ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช
๒๔๘๓ บัญญัติเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๐/๖ คําร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ จะต้องแสดงโดยชัดแจ้งถึง
(๑) การที่ลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะชําระหนี้ได้
(๒) รายชื่ อ และที่ อยู่ ของเจ้ า หนี้ คนเดี ย วหรื อหลายคนที่ ลู ก หนี้ เ ป็ น หนี้ อ ยู่ ร วมกั น เป็ น
จํานวนไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท
(๓) เหตุอันสมควรและช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการ
(๔) ชื่อและคุณสมบัติของผู้ทําแผน
(๕) หนังสือยินยอมของผู้ทําแผน
ผู้ทําแผนอาจเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล คณะบุคคล เจ้าหนี้หรือผู้บริหารของลูกหนี้ก็ได้
ถ้ า เจ้ า หนี้ เ ป็ น ผู้ ร้ อ งขอ จะต้ อ งแนบรายชื่ อ และที่ อ ยู่ ข องเจ้ า หนี้ อื่ น เท่ า ที่ ท ราบมา
พร้อมคําร้องขอ
ถ้าลูกหนี้เป็นผู้ร้องขอ จะต้องแนบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดที่มีอยู่
รายชื่อและที่อยู่โดยชัดแจ้งของเจ้าหนี้ทั้งหลายมาพร้อมคําร้องขอ”
มาตรา ๒๐ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง ของมาตรา ๙๐/๑๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ บัญญัติเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ภายใต้บังคับของมาตรา ๙๐/๑๓ และมาตรา ๙๐/๑๔ นับแต่วันที่ศาลมีคําสั่งรับคําร้อง
ขอไว้พิจารณาจนถึงวันที่ศาลมีคําสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการหรือวันที่ศาลมีคําสั่งยกคําร้องขอหรือ
จําหน่ายคดีหรือยกเลิกคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ”

ร่ างฯฉบับทีคณะรัฐมนตรี เห็นชอบอนุ มตั ิหลักการเมือวันที ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ (เสนอโดยกรมบังคับคดี)

มาตรา ๒๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๙๐/๒๕ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓
“มาตรา ๙๐/๒๕ ทวิ ก่ อนศาลมี คํา สั่ งเห็ น ชอบด้ ว ยแผน หากผู้ ทํา แผนปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
โดยทุจริต หรือดําเนินการฝ่าฝืนมาตรา ๙๐/๑๒ (๙) หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้หรือลูกหนี้
หรือขาดคุณสมบัติของผู้ทําแผนตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง หรือมีเหตุอื่นที่ไม่สมควรเป็นผู้ทําแผนต่อไป
เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานหรือเจ้าหนี้หรือผู้บริหารของลูกหนี้มีคําขอโดยทําเป็นคําร้อง ศาลจะมี
คําสั่งให้ผู้ทําแผนพ้นจากตําแหน่งและตั้งผู้ทําแผนคนใหม่ หรือมีคําสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควรก็ได้
ในกรณีที่ศาลจะสั่งตั้งผู้ทําแผนคนใหม่ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๙๐/๑๗ มาตรา ๙๐/๒๐
และมาตรา ๙๐/๒๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๒๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๙๐/๒๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓
“มาตรา ๙๐/๒๕ ตรี ในกรณีที่ผู้ทําแผนต้องรับผิดใดๆ ในทางแพ่งต่อลูกหนี้ เจ้าหนี้รายใด
รายหนึ่งหรือผู้บริหารของลูกหนี้อาจฟ้องคดีต่อผู้ทําแผนแทนลูกหนี้ก็ได้
ถ้าลูกหนี้ ได้รับสิทธิหรือทรั พย์สินอย่ างใดอย่างหนึ่งจากการฟ้องคดีแทนตามวรรคหนึ่ ง
ให้ลู กหนี้ชํ าระค่าใช้ จ่า ยต่ างๆ ที่ ผู้ฟ้องคดีแทนได้ ชํา ระไปในการดําเนิน คดี แต่ทั้งนี้ มิ ให้ เกิน กว่ ามู ลค่ า
ของสิทธิหรือทรัพย์สินที่ได้รับมา”
มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๐/๔๖ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช
๒๔๘๓ บัญญัติเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๐/๔๖ มติยอมรับแผนต้องเป็นไปดังนี้
(๑) ที่ประชุมเจ้าหนี้แต่ละกลุ่มทุกกลุ่ม มีมติของเจ้าหนี้ฝ่ายข้างมากและมีจํานวนหนี้ไม่น้อย
กว่าสองในสามแห่งจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจ้าหนี้ซึ่งได้เข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม
แทนในที่ประชุมเจ้าหนี้ และได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น หรือ
(๒) ที่ประชุมเจ้าหนี้อย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม ซึ่งมิใช่กลุ่มเจ้าหนี้ตามมาตรา ๙๐/๔๖ทวิ มีมติตาม
(๑) และเมื่อนับรวมจํานวนหนี้ของเจ้าหนี้ที่ยอมรับแผนในที่ประชุมเจ้าหนี้ทุกกลุ่มแล้ว มีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละห้ าสิ บแห่ งจํ านวนหนี้ ของเจ้ าหนี้ ซึ่งได้เข้ าประชุ มด้ วยตนเองหรื อมอบฉั นทะให้ผู้ อื่นเข้าประชุ มแทนในที่
ประชุมเจ้าหนี้ และได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น”
มาตรา ๒๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๙๐/๖๒ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓
“หนี้ตามมาตรา 90/62 (๑) ที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการกระทําที่จําเป็นเพื่อให้การดําเนินการ
ค้ าตามปกติ ของลู กหนี้ สามารถดํ าเนิ นต่ อไปได้ ซึ่ งเป็ นประโยชน์ ในการฟื้ นฟู กิ จการของลู กหนี้ ให้ มี สิ ทธิ
ได้รับชําระหนี้ก่อนเจ้าหนี้ไม่มีประกัน ไม่ว่าต่อมาศาลจะมีคําสั่งให้ยกเลิกคําสั่งฟื้นฟูกิจการหรือคําสั่งยกเลิก
การฟื้นฟูกิจการ”

ร่ างฯฉบับทีคณะรัฐมนตรี เห็นชอบอนุ มตั ิหลักการเมือวันที ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ (เสนอโดยกรมบังคับคดี)

มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๐/๗๐ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช
๒๔๘๓ บัญญัติเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๐/๗๐ ถ้ า ผู้ บ ริ ห ารของลู ก หนี้ ผู้ บ ริ ห ารแผน ผู้ บ ริ ห ารแผนชั่ ว คราว
หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แล้วแต่กรณี เห็นว่าการฟื้นฟูกิจการได้ดําเนินการเป็นผลสําเร็จตามแผนแล้ว
ให้รายงานขอให้ศาลมีคําสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการโดยไม่ชักช้า และให้ศาลนัดพิจารณาหากได้ความว่า
การฟื้นฟูกิจการได้ดําเนินการเป็นผลสําเร็จตามแผน ก็ให้ศาลมีคําสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการโดยไม่ชักช้า
แต่ถ้าได้ความว่าการฟื้นฟูกิจการยังไม่เป็นผลสําเร็จตามแผน ในกรณีที่ยังเหลือระยะเวลาดําเนินการตามแผน
ก็ให้ศาลมีคําสั่งให้ดําเนินการฟื้นฟูกิจการต่อไปภายในกําหนดระยะเวลาตามแผน ถ้าในระหว่างนั้นระยะเวลา
ดําเนินการตามแผนสิ้นสุดลงแล้ว แต่เป็นที่เห็นได้แน่ชัดว่าแผนได้ดําเนินการมาใกล้จะสําเร็จแล้ว ศาลจะขยาย
ระยะเวลาดําเนินการตามแผนต่อไปอีกตามควรแก่กรณีก็ได้ มิฉะนั้นให้ศาลดําเนินการต่อไปตามวรรคสอง
เมื่อระยะเวลาดําเนินการตามแผนสิ้นสุดลง แต่การฟื้นฟูกิจการยังไม่เป็นผลสําเร็จตาม
แผน ให้ผู้บริหารแผน ผู้บริหารแผนชั่วคราว หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แล้วแต่กรณี รายงานให้ศาล
ทราบภายในสิ บ สี่ วั น นั บ แต่ ร ะยะเวลาดํ า เนิ น การตามแผนสิ้ น สุ ด ลง ในกรณี เ ช่ น นี้ ให้ ศาลนั ด พิ จ ารณา
เป็ น การด่ ว น และแจ้ ง วั น เวลานั ด ให้ เ จ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ท ราบ ให้ เ จ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์
ส่งแจ้งความให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งหลายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน ในการพิจารณาให้ศาลพิจารณา
พยานหลักฐานในสํานวนและฟังคําชี้แจงของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าหนี้ และคําคัดค้านของลูกหนี้
ถ้าศาลเห็นสมควรให้ลูกหนี้ล้มละลายให้มีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด แต่ถ้าศาลไม่เห็นสมควร
ให้ลูกหนี้ล้มละลายก็ให้มีคําสั่งให้ยกเลิกคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ หรือมีคําสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ
นับแต่ระยะเวลาดําเนินการตามแผนสิ้นสุดลงจนกระทั่งศาลมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้
เด็ ด ขาดหรื อให้ ยกเลิ กคํ าสั่ งให้ ฟื้นฟู กิจ การหรื อยกเลิ กการฟื้ น ฟู กิจ การตามวรรคสอง ให้ ผู้ บ ริห ารแผน
ผู้บริ หารแผนชั่ว คราว หรื อเจ้า พนั กงานพิ ทักษ์ทรัพย์แล้ว แต่ กรณี คงมี อํา นาจหน้าที่ จัด การกิ จการและ
ทรัพย์สินของลูกหนี้ต่อไปเท่าที่จําเป็น”
มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๐/๗๑ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช
๒๔๘๓ บัญญัติเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๐/๗๑ เมื่อศาลมีคําสั่งให้ยกเลิกคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการหรือคําสั่งยกเลิกการฟื้นฟู
กิจ การ แต่ ผู้ บริ ห ารของลู กหนี้ ยั งไม่ ได้เ ข้ าไปจัด การกิ จ การและทรัพย์ สิน ของลู กหนี้ ให้ ผู้ บริ ห ารแผน
ผู้บริหารแผนชั่วคราว หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แล้วแต่กรณีมีอํานาจจัดการเพื่อรักษาประโยชน์ของ
ลูกหนี้ตามสมควรแก่พฤติการณ์จนกว่าผู้บริหารของลูกหนี้จะเข้าจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้
ถ้าตําแหน่งผู้บริหารของลูกหนี้ว่างอยู่ในวันที่ศาลมีคําสั่งให้ยกเลิกคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการหรือ
คําสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ หรือดําเนินการตามกฎหมายเพื่อให้มีการแต่งตั้งผู้บริหารของลูกหนี้โดยเร็ว
ที่สุด
ในกรณีที่ต้องมีการประชุมเพื่อดําเนินการตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็น
ประธานในการประชุมดังกล่าว และให้ถือว่าเป็นการประชุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น”

ร่ างฯฉบับทีคณะรัฐมนตรี เห็นชอบอนุ มตั ิหลักการเมือวันที ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ (เสนอโดยกรมบังคับคดี)

มาตรา ๒๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๙๐/๗๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ บัญญัติเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
“คําสั่งศาลตามวรรคแรกไม่กระทบถึงการใดที่ได้กระทําโดยสุจริตและเป็นไปตามแผนแล้ว
ก่อนศาลมีคําสั่งเช่นว่านั้น และมีผลให้หนี้ที่เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับชําระในการฟื้นฟูกิจการกลับคืนสู่สถานะดังที่
เป็นอยู่เดิม เว้นแต่สภาพแห่งหนี้ในขณะนั้นจะไม่เปิดช่องให้กระทําได้”
มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐๑ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช
๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ถ้าลูกหนี้ร่วมบางคนถูกพิทักษ์ทรัพย์ ลูกหนี้ร่วมคนอื่นอาจยื่นคําขอรับชําระหนี้สําหรับ
จํานวนที่ตนอาจใช้สิทธิไล่เบี้ยในเวลาภายหน้าได้ เว้นแต่เจ้าหนี้ได้ใช้สิทธิขอรับชําระหนี้ไว้เต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที่เจ้าหนี้ ขอรับชํา ระหนี้ไว้เต็มจํ านวนแล้ ว ถ้า ลูกหนี้ร่ วมคนใดได้ชําระหนี้แทน
ลูกหนี้ ให้ ถือว่ า ลู กหนี้ร่ ว มคนนั้ น เป็ น ผู้ รั บ ช่ว งสิ ทธิ ของเจ้ า หนี้ ผู้ขอรั บ ชํ า ระหนี้ และให้ แจ้ งเจ้ า พนั กงาน
พิทักษ์ทรัพย์ทราบโดยเร็ว
บทบัญ ญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ใช้บังคับแก่ ผู้ค้ําประกัน ผู้ค้ําประกันร่ว มหรื อ
บุคคลที่อยู่ในลักษณะเดียวกันนี้โดยอนุโลม”
มาตรา ๒๙ ให้เพิ่มความต่ อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๑๐๔ แห่งพระราชบัญญั ติ
ล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
“ในกรณี ที่ เ จ้ า หนี้ ห รื อ ลู ก หนี้ ป ระสงค์ จ ะโต้ แ ย้ ง คํ า ขอรั บ ชํ า ระหนี้ ข องเจ้ า หนี้ ร ายใด
ให้ยื่นคําร้องเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลประกอบต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน ๗ วัน นับแต่วันตรวจ
คําขอรับชําระหนี้”
มาตรา ๓๐ ให้เพิ่มความต่ อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชบัญญั ติ
ล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
“การเพิ กถอนตามมาตรานี้ ให้ กระทํ าภายในระยะเวลาหนึ่ งปี นับ แต่ วัน ที่เ จ้า พนั กงาน
พิทักษ์ทรัพย์รู้ถึงการนั้น หรือภายในสิบปีนับแต่นิติกรรมนั้นได้ทําขึ้น”
มาตรา ๓๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช
๒๔๘๓ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑ และพระราชบั ญ ญั ติ
ล้มละลาย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๑๔ ถ้านิติกรรมที่ขอเพิกถอนการฉ้อฉลตามมาตรา ๑๑๓ นั้น เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาสามปีก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลังนั้น หรือเป็นการทําให้โดยเสน่หาหรือเป็นการที่
ลูกหนี้ได้รับค่าตอบแทนน้อยเกินสมควร ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการกระทําที่ลูกหนี้และผู้ที่ได้ลาภงอก
แต่การนั้นรู้อยู่ว่าเป็นทางให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบ
มาตรา ๓๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑๕ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช
๒๔๘๓ และบัญญัติเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน

ร่ างฯฉบับทีคณะรัฐมนตรี เห็นชอบอนุ มตั ิหลักการเมือวันที ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ (เสนอโดยกรมบังคับคดี)

“มาตรา ๑๑๕ การโอนทรัพย์สินหรือการกระทําใด ๆ ซึ่งลูกหนี้ได้กระทําหรือยินยอมให้
กระทําในระหว่างระยะเวลาสามเดือนก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลังนั้น โดยมุ่งหมายให้เจ้าหนี้
คนหนึ่งคนใดได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่น ถ้าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคําขอโดยทําเป็นคําร้อง ศาลมีอํานาจ
สั่งเพิกถอนการโอนหรือการกระทํานั้นได้
ถ้าเจ้าหนี้ผู้ได้เปรียบเป็นบุคคลภายในของลูกหนี้ ศาลมีอํานาจสั่งเพิกถอนการโอนหรือ
การกระทําตามวรรคหนึ่งที่ได้กระทําขึ้นในระหว่างระยะเวลาหนึ่งปีก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลังนั้น
การโอนทรัพย์สินหรือการกระทําใดๆ ที่มิให้ถือว่าเป็นการโอนอันเป็นการให้เปรียบเจ้าหนี้
ได้แก่
(๑) การชําระหนี้ตามปกติทางการค้า
(๒) สัญญากู้ยืมเงินโดยให้หลักประกัน ซึ่งลูกหนี้ได้มาและใช้ประโยชน์จากหลักประกัน
ดังกล่าวด้วยตนเอง
(๓) การโอนตามสัญญาหลักประกันตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
(๔) สิทธิยึดหน่วงตามกฎหมาย”
มาตรา ๓๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“เมื่ อ ศาลได้ มี คํ า สั่ ง พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ข องลู ก หนี้ แ ล้ ว ศาลหรื อ เจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์
มีอํานาจออกหมายเรียกลูกหนี้ บุคคลภายในของลูกหนี้ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งได้ความ หรือสงสัยว่ามี
ทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง หรือเชื่อว่าเป็นหนี้ลูกหนี้หรือเห็นว่าสามารถแจ้งข้อความเกี่ยวกับ
กิจการหรือทรัพย์สินของลูกหนี้มาไต่สวน หรือสอบสวน และมีอํานาจสั่งให้บุคคลนั้น ๆ ส่งเอกสารหรือวัตถุ
พยานซึ่งอยู่ในความยึดถือ หรืออํานาจของผู้นั้นอันเกี่ยวกับกิจการหรือทรัพย์สินของลูกหนี้”
มาตรา ๓๔ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของวรรคหนึ่ง ในมาตรา ๑๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) ค่าใช้จ่ายของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ รวมถึงหนี้
ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้ทําแผน ผู้บริหารแผนหรือผู้บริหารแผนชั่วคราวก่อขึ้นตามแผนเพื่อประโยชน์
ในการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และหนี้ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็นเป็นการจําเป็นที่จะต้องกู้ยืมเงินเพื่อ
ประโยชน์แห่งการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้”
มาตรา ๓๕ ให้ เ พิ่ มความต่ อไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๑๓๙/๑ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ล้ มละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓
“ให้กรมบังคับคดีจัดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ารับการฝึกอบรมก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมถึง
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การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญ ตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่กรมบังคับคดีกําหนดภายใต้
ความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เจ้าพนั กงานพิทักษ์ ทรัพย์ ซึ่งผ่า นการอบรมตามวรรคหนึ่ งให้เ ป็นตํา แหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ตามกฎหมายว่ าด้ ว ยระเบี ย บข้ าราชการพลเรื อน และในการกํ า หนดให้ ได้ รั บเงิ น เพิ่ มสํ า หรั บตํ า แหน่ ง
ที่มีเหตุพิเศษ ให้คํานึงถึงภาระหน้าที่ คุณภาพของงาน โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงาน
อื่นในกระบวนการยุติธรรมด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมโดยได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง”
มาตรา ๓๖ ให้เพิ่มความต่ อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๑๕๕ แห่งพระราชบัญญั ติ
ล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
“ภายใต้บังคับมาตรา ๑๕๖ กรณีที่เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ไม่ชําระค่าธรรมเนียม ค่าเสียหาย
และค่าใช้จ่ายในคดีล้มละลาย ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขอออกหมายบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของผู้นั้นเพื่อ
ชําระค่าธรรมเนียม ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายในคดีล้มละลายนั้น”
มาตรา ๓๗ ให้เ พิ่มความต่อไปนี้เ ป็น มาตรา ๑๕๕/๑ แห่งพระราชบัญ ญัติ ล้มละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓
“มาตรา ๑๕๕/๑ บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ในการสื บ หาทรั พ ย์ สิ น ของลู กหนี้ แ ละแจ้ ง ต่ อเจ้ า พนั ก งานพิ ทั กษ์ ทรั พ ย์ รวมทั้ งต้ องช่ ว ยเจ้ า พนั กงาน
พิทักษ์ทรัพย์ในการรวบรวมทรัพย์สินตามคําสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด้วย”
มาตรา ๓๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕๘ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช
๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๕๘ ผู้มีส่วนได้เสียคนใดเห็นว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่มีสิทธิยึดทรัพย์สิน
อย่างหนึ่งอย่างใด ให้คัดค้านต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการยึดทรัพย์สิน
แต่ถ้าไม่สามารถยื่นคําร้องขอภายในระยะเวลาดังกล่าวบุคคลนั้นจะยื่นคําร้องขอเมื่อพ้นระยะเวลาเช่นว่านั้น
ได้ก็ต่อเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษและได้ยื่นคําร้องขอไม่ช้ากว่า ๗ วันก่อนวันที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กําหนด
ไว้เพื่อการขายทอดตลาดหรือจําหน่ายโดยวิธีอื่นซึ่งทรัพย์สินนั้นเป็นครั้งแรก เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย
บุคคลนั้นจะยื่นคําร้องขอในภายหลังก็ได้แต่จะต้องยื่นเสียก่อนวันขายทอดตลาดหรือจําหน่ายโดยวิธีอื่น
ซึ่งทรัพย์สินนั้น
เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รับคําคัดค้านแล้วให้สอบสวนและมีคําสั่ง โดยให้งดการ
ขายทอดตลาด หรื อ จํ า หน่ า ยทรั พ ย์ สิ น ที่ พิ พ าทนั้ น ไว้ ร ะหว่ า งรอคํ า สั่ ง เจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์
ถ้าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่งไม่ให้ถอนการยึด ผู้นั้นมีสิทธิยื่นคําร้องขอต่อศาลภายในกําหนดเวลาสิบสี่วัน
นับแต่วันได้ทราบคําสั่งนั้น เมื่อศาลได้รับคําร้องขอแล้ว ให้ศาลพิจารณาและมีคําสั่งชี้ขาดเหมือนอย่างคดี
ธรรมดา โดยเรียกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ามาสู้คดี”
มาตรา ๓๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๗๓ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้โฆษณา
คําสั่งพิทักษ์ทรัพย์ในราชกิจจานุเบกษาและหนังสือพิมพ์รายวันหรือผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะ
ไม่น้อยกว่าหนึ่งช่องทางตามที่อธิบดีกรมบังคับคดีประกาศกําหนดแล้ว บุคคลทุกคนได้ทราบว่ามีคําสั่งนั้น”
มาตรา ๔๐ ให้ยกเลิกส่วนที่ ๒ การล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ ในหมวด ๘ บทบัญญัติ
เบ็ดเตล็ด มาตรา ๑๗๗ และมาตรา ๑๗๘ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
มาตรา ๔๑ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น หมวด ๙ การล้ มละลายเกี่ ย วกั บ ต่ า งประเทศ
มาตรา ๑๘๑/๑ ถึงมาตรา ๑๘๑/๓๓ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
“หมวด ๙
การล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๑๘๑/๑ บทบัญญัติในหมวดนี้ใช้บังคับเมื่อ
(๑) มี ก ารขอความช่ ว ยเหลื อ โดยศาลต่ า งประเทศ หรื อ ผู้ แ ทนต่ า งประเทศเกี่ ย วกั บ
กระบวนพิจารณาต่างประเทศ หรือ
(๒) มีการขอความช่วยเหลือในต่างประเทศเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาภายใต้กฎหมายว่า
ด้วยล้มละลาย หรือ
(๓) มี ก ระบวนพิ จ ารณาต่ า งประเทศและกระบวนพิ จ ารณาภายใต้ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ย
ล้มละลายเกี่ยวกับลูกหนี้รายเดียวกันดําเนินอยู่ในเวลาเดียวกัน หรือ
(๔) เจ้าหนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นในต่างประเทศมีส่วนได้เสียในการร้องขอให้มีการเริ่ม
กระบวนพิจารณาหรือการร้องขอเข้าร่วมในกระบวนพิจารณาภายใต้กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
บทบัญญัติในหมวดนี้ไม่ใช้บังคับแก่
(ก) กระบวนพิจารณาที่เกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
หรือสถาบันการเงินอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน
(ข) กระบวนพิ จารณาที่ เกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕
(ค) กระบวนพิจารณาที่เกี่ยวกับบริษัทประกันภัย ตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย
มาตรา ๑๘๑/๒ บทบัญญัติในหมวดนี้
“กระบวนพิจารณาต่างประเทศ” หมายความว่า กระบวนพิจารณาในการจัดการทรัพย์สิน
ในลักษณะรวมในทางศาลหรือองค์กรฝ่ายบริหารในต่างประเทศ รวมทั้งกระบวนพิจารณาคุ้มครองชั่วคราว
ตามกฎหมายเกี่ ย วกั บ การล้ ม ละลายที่ มี ผ ลทํ า ให้ ท รั พ ย์ สิ น และกิ จ การของลู ก หนี้ ต กอยู่ ภ ายใต้
การควบคุมดูแลโดยศาลต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูกิจการหรือการชําระบัญชี
“กระบวนพิจารณาหลักต่างประเทศ” หมายความว่า กระบวนพิจารณาต่างประเทศที่
เกิดขึ้นในประเทศที่เป็นศูนย์กลางผลประโยชน์หลักของลูกหนี้
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“กระบวนพิจารณารองต่างประเทศ” หมายความว่า กระบวนพิจารณาต่างประเทศอื่น
นอกจากกระบวนพิจารณาหลักต่างประเทศที่เกิดขึ้นในประเทศที่ลูกหนี้มีสถานประกอบการอยู่
“ผู้แทนต่างประเทศ” หมายความว่า บุคคล หรือหน่วยงาน รวมทั้งบุคคลหรือหน่วยงานที่
ได้รับแต่งตั้งขึ้นชั่วคราวที่ได้รับมอบอํานาจในกระบวนพิจารณาต่างประเทศให้จัดการเกี่ยวกับการฟื้นฟู
กิ จ การหรื อการชํ า ระบั ญ ชี ของทรั พย์ สิ น หรื อกิ จ การของลู ก หนี้ หรื อให้ ก ระทํ า การในฐานะผู้ แ ทนของ
กระบวนพิจารณาต่างประเทศ
“ผู้จัดการทรัพย์สิน” หมายความว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้ทําแผน ผู้บริหารแผน
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายให้บริหารกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
“ศาลต่างประเทศ” หมายความว่า หน่วยงานศาลหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีอํานาจในการ
ควบคุมหรือดูแลกระบวนการพิจารณาต่างประเทศ
“สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานที่ประกอบกิจการที่ลูกหนี้ใช้กระทํากิจกรรม
ทางการค้า ที่มิใช่ลักษณะเพียงแค่ชั่วคราว
มาตรา ๑๘๑/๓ ในกรณีที่บทบัญญัติในหมวดนี้ขัดกับพันธกรณีของประเทศไทยที่มีตาม
สนธิสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งประเทศไทยเป็นคู่สัญญากับประเทศอื่นไม่ว่า
ประเทศเดียวหรือหลายประเทศ ให้ข้อกําหนดของสนธิสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวมีผลใช้บังคับ
มาตรา ๑๘๑/๔ ให้ศาลล้มละลายกลางมีอํานาจหน้าที่พิจารณาให้การรับรองกระบวนการ
พิจารณาต่างประเทศ และให้ความร่วมมือกับศาลต่างประเทศ ตามความที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้
มาตรา ๑๘๑/๕ ผู้จัดการทรัพย์สินหรือบุคคลอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาลมีอํานาจที่จะ
กระทําการในต่างประเทศในนามของกองทรัพย์สินภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
ตามที่กฎหมายต่างประเทศให้อํานาจไว้
มาตรา ๑๘๑/๖ ศาลมีอํานาจจะปฏิเสธการดําเนินการใด ๆ ภายใต้บทบัญญัติในหมวดนี้
ถ้าการดําเนินการดังกล่าวจะเป็นการขัดต่อนโยบายสาธารณะ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
มาตรา ๑๘๑/๗ ศาลหรือผู้จัดการทรัพย์สินมีอํานาจที่จะให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่
ผู้แทนต่างประเทศตามที่กฎหมายอื่นบัญญัติไว้
มาตรา ๑๘๑/๘ ในการตีความบทบัญญัติในหมวดนี้ ให้คํานึงถึงลักษณะแห่งความเป็น
ระหว่างประเทศและวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสอดคล้องกันในการบังคับใช้กฎหมายนี้และคํานึงถึง
หลักสุจริต
ส่วนที่ ๒
การใช้สิทธิของเจ้าหนี้และผู้แทนต่างประเทศทางศาล
มาตรา ๑๘๑/๙ ผู้แทนต่างประเทศมีสิทธิที่จะยื่นคําร้องขอต่อศาลได้โดยตรง
มาตรา ๑๘๑/๑๐ ลําพังการที่ผู้แทนต่างประเทศได้ยื่นคําร้องขอตามบทบัญญัติในหมวดนี้
ต่อศาล ไม่ทําให้ผู้แทนต่างประเทศหรือทรัพย์สินและกิจการในต่างประเทศของลูกหนี้ต้องตกอยู่ภายใต้
บังคับของเขตอํานาจศาลไทย
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มาตรา ๑๘๑/๑๑ ผู้แทนต่างประเทศมีสิทธิที่จะยื่นคําร้องขอเริ่มกระบวนพิจารณาภายใต้
กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย เมื่อกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติไว้
มาตรา ๑๘๑/๑๒ เมื่ อ ศาลมี คํ า สั่ ง รั บ รองกระบวนพิ จ ารณาต่ า งประเทศแล้ ว ผู้ แ ทน
ต่างประเทศมีสิทธิร้องขอเข้าร่วมกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับลูกหนี้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
มาตรา ๑๘๑/๑๓ เจ้าหนี้ต่างประเทศมีสิทธิเช่นเดียวกับเจ้าหนี้ภายในประเทศ ในการเริ่ม
กระบวนพิจารณาหรือเข้าร่วมกระบวนพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ไม่มีผลกระทบต่อลําดับในการได้รับชําระหนี้ในกระบวนพิจารณา
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
มาตรา ๑๘๑/๑๔ เมื่อใดก็ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายกําหนดให้มีการส่งคําบอกกล่าว
แก่เจ้าหนี้ในประเทศ จะต้องมีการส่งคําบอกกล่าวดังกล่าวนั้นแก่เจ้าหนี้ต่างประเทศที่ระบุตัวได้แต่ไม่มีที่อยู่
ในประเทศด้วย ในกรณีที่ยังไม่ทราบที่อยู่ ศาลอาจสั่งให้ดําเนินการตามความเหมาะสมเพื่อที่จะส่งคําบอก
กล่าวแก่เจ้าหนี้นั้นด้วย
ให้มีการส่งคําบอกกล่าวแก่เจ้าหนี้ต่างประเทศเป็นรายบุคคล เว้นแต่ศาลจะพิจารณาเห็น
ว่าตามพฤติการณ์การส่งคําบอกกล่าวรูปแบบอื่นจะมีความเหมาะสมกว่า ในกรณีนี้ไม่ต้องมีรูปแบบพิธีการ
หรือมีลักษณะอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด
เมื่อมีการส่งคํา บอกกล่า วเริ่มกระบวนพิจารณาแก่เจ้า หนี้ต่างประเทศคําบอกกล่าวนั้ น
จะต้อง
(๑) แจ้งกําหนดระยะเวลาในการยื่นคําขอรับชําระหนี้ และระบุสถานที่ยื่นคําขอรับชําระหนี้
ดังกล่าว
(๒) แจ้งไปด้วยว่าเจ้าหนี้มีประกันจะต้องยื่นคําขอรับชําระหนี้หรือไม่
(๓) ข้อมูลอื่น ๆ ที่กําหนดให้มีในคําบอกกล่าวที่ส่งแก่เจ้าหนี้ภายในประเทศตามกฎหมาย
และตามคําสั่งศาล
ส่วนที่ ๓
การรับรองกระบวนพิจารณาต่างประเทศและการให้ความคุ้มครอง
มาตรา ๑๘๑/๑๕ ผู้แทนต่างประเทศอาจยื่นคําร้องขอต่อศาลให้รับรองกระบวนพิจารณา
ต่างประเทศซึ่งมีการแต่งตั้งตนเป็นผู้แทนต่างประเทศ
การยื่นคําร้องขอเพื่อให้รับรองจะต้องประกอบด้วย
(๑) สํา เนาคํ า สั่ งรับ คํ า ร้ องขอเริ่ มต้ น กระบวนพิ จ ารณาต่ า งประเทศ และคํ า สั่ งแต่ งตั้ ง
ผู้แทนต่างประเทศ ที่มีการรับรองแล้ว หรือ
(๒) หนังสือรับรองจากศาลต่างประเทศที่ยืนยันถึงกระบวนการพิจารณาต่างประเทศ และ
การแต่งตั้งผู้แทนต่างประเทศ หรือ
(๓) กรณีที่ไม่มีหลักฐานที่กล่าวไว้ใน (๑) และ (๒) ศาลอาจรับฟังหลักฐานอื่นที่สามารถ
แสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของกระบวนพิจารณาต่างประเทศและการแต่งตั้งผู้แทนต่างประเทศ
การยื่นคําร้องขอเพื่อให้รับรอง จะต้องยื่นพร้อมคําแถลงเพื่อชี้แจงให้ศาลทราบถึงกระบวน
พิจารณาต่างประเทศที่เกี่ยวกับลูกหนี้ทั้งหมดเท่าที่ผู้แทนต่างประเทศทราบ
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ศาลอาจมีคําสั่งให้ทําคําแปลเอกสารที่ยื่นประกอบคําร้องขอให้ศาลรับรองทั้งหมดหรือ
บางส่วนเป็นภาษาไทย
มาตรา ๑๘๑/๑๖ ในกรณีที่คําสั่งหรือหนังสือรับรองตามมาตรา ๑๘๑/๑๕ วรรคสอง ระบุ
ว่ากระบวนพิจารณาต่างประเทศเป็นกระบวนพิจารณาตามมาตรา ๑๘๑/๒ และระบุว่าผู้แทนต่างประเทศ
เป็นบุคคลหรือหน่วยงานตามมาตรา ๑๘๑/๒ ย่อมสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการถูกต้อง
กรณีที่ไม่มีการพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าสํานักงานจดทะเบียนของลูกหนี้ หรือ
สถานที่อยู่ประจําของลูกหนี้ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา เป็นศูนย์กลางผลประโยชน์หลักของลูกหนี้
มาตรา ๑๘๑/๑๗ ภายใต้ บั ง คั บ บทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรา ๑๘๑/๖ ศาลจะมี คํ า สั่ ง รั บ รอง
กระบวนพิจารณาต่างประเทศ เมื่อปรากฏว่า
(๑) กระบวนพิจารณาต่างประเทศเป็นกระบวนพิจารณาตามมาตรา ๑๘๑/๒
(๒) ผู้แทนต่างประเทศที่ยื่นคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งรับรองเป็นบุคคลหรือหน่วยงานตาม
มาตรา ๑๘๑/๒
(๓) คําร้องขอเป็นไปตามเงื่อนไขตามมาตรา ๑๘๑/๑๕ วรรคสอง และ
(๔) มีการยื่นคําร้องขอต่อศาลที่มีอํานาจ ตามมาตรา ๑๘๑/๔
ศาลจะมีคําสั่งให้การรับรองกระบวนพิจารณาต่างประเทศ
(๑) ในฐานะกระบวนพิจารณาหลักต่างประเทศ ถ้ากระบวนพิจารณาต่างประเทศนั้นได้
ดําเนินการในประเทศที่เป็นศูนย์กลางผลประโยชน์หลักของลูกหนี้
(๒) ในฐานะกระบวนพิจารณารองต่างประเทศ ถ้าลูกหนี้มีสถานประกอบการตามความ
ในมาตรา ๑๘๑/๒ ในประเทศที่ได้ดําเนินกระบวนพิจารณานั้น
ให้ศาลมีคําวินิจฉัยเกี่ยวกับการขอให้รับรองกระบวนพิจารณาต่างประเทศโดยไม่ชักช้า
บทบัญญัติของมาตรา ๑๘๑/๑๕ มาตรา ๑๘๑/๑๖ มาตรา ๑๘๑/๑๗ และมาตรา ๑๘๑/๑๘
ไม่มีผลกระทบต่อการที่ศาลจะใช้ดุลยพินิจเพื่อมีคําสั่งให้แก้ไข หรือยกเลิกการให้การรับรอง ถ้าปรากฏ
ต่อมาว่าเหตุอันเป็นองค์ประกอบที่ศาลใช้พิจารณาในการให้การรับรองนั้นไม่เคยมีอยู่ หรือมีอยู่ไม่ครบถ้วน
หรือเคยมีอยู่แต่ได้สิ้นสุดลงทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน
มาตรา ๑๘๑/๑๘ นับแต่เวลาที่ยื่นคําร้องขอให้ศาลรับรองกระบวนพิจารณาต่างประเทศ
ผู้แทนต่างประเทศมีหน้าที่จะต้องแจ้งให้ศาลทราบทันทีถึง
(๑) การเปลี่ยนแปลงในส่วนสาระสําคัญของสถานะของกระบวนพิจารณาต่างประเทศที่
ได้ให้การรับรอง หรือสถานะของการแต่งตั้งผู้แทนต่างประเทศนั้น และ
(๒) กระบวนพิจารณาต่างประเทศอื่นที่เกี่ยวกับลูกหนี้รายเดียวกันซึ่งผู้แทนต่างประเทศ
นั้นทราบ
มาตรา ๑๘๑/๑๙ นั บ แต่ เ วลาที่ ศาลมี คํา สั่ ง รั บ คํ า ร้ อ งขอให้ รั บ รองกระบวนพิ จ ารณา
ต่างประเทศจนถึงเวลาที่ศาลมีคําสั่งคําร้องขอนั้น เมื่อผู้แทนต่างประเทศได้ยื่นคําร้องเพื่อให้มีการคุ้มครอง
โดยเร่งด่วนเพื่อปกป้องทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผลประโยชน์ของเจ้าหนี้ ศาลอาจมีคําสั่งให้ความคุ้มครอง
ชั่วคราวได้รวมถึง
(๑) ห้ามมิให้บังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้
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(๒) มอบหมายให้ผู้แทนต่างประเทศหรือบุคคลอื่นที่ศาลแต่งตั้งดูแลจัดการหรือจําหน่าย
ทรัพย์สินของลูกหนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่ตั้งอยู่ในประเทศ เพื่อปกป้องและสงวนไว้ซึ่งมูลค่าของ
ทรัพย์สินนั้นซึ่งโดยสภาพ หรือโดยพฤติการณ์จะเป็นของเสียง่ายน่าจะทําให้มูลค่าลดลงหรือได้รับอันตราย
ในประการอื่น
(๓) ให้ความคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๘๑/๒๑ วรรคหนึ่ง (๓)
(๔) และ (๗)
การให้ความคุ้มครองตามมาตรานี้จะสิ้นสุดลงเมื่อศาลมีคําสั่งคําร้องขอให้รับรอง เว้นแต่
จะมีการขยายเวลาตามมาตรา ๑๘๑/๒๑ วรรคหนึ่ง (๖)
ศาลอาจจะปฏิเสธการให้ความคุ้มครองตามมาตรานี้ ถ้าการให้ความคุ้มครองดังกล่าวจะมี
ผลกระทบต่อการบริหารจัดการตามกระบวนพิจารณาหลักต่างประเทศ
มาตรา ๑๘๑/๒๐ เมื่ อศาลมี คําสั่ งให้การรับ รองกระบวนพิ จ ารณาต่า งประเทศซึ่ งเป็ น
กระบวนพิจารณาหลักต่างประเทศมีผลดังนี้
(๑) ห้า มมิให้ มีการเริ่ มกระบวนพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ ทรั พย์สิ น สิ ทธิ หน้ าที่ หรื อภาระ
ผูกพันของลูกหนี้ หากมีการดําเนินกระบวนพิจารณาอยู่ก็ให้งดการพิจารณาไว้
(๒) ห้ามมิให้บังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้
(๓) ห้ามมิให้ลูกหนี้จําหน่าย จ่าย โอน ก่อภาระผูกพัน หรือกระทําการใด ๆ ที่ก่อให้เกิด
ภาระในทรัพย์สิน
ขอบเขตการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกข้อจํากัดสิทธิตามที่กล่าวถึงในวรรคหนึ่งอยู่ภายใต้
บังคับพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๒ มาตรา ๙๐/๑๓ และมาตรา ๙๐/๑๔
บทบั ญ ญั ติ ใ นวรรคหนึ่ ง ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ใ นการฟ้ อ งคดี หรื อ การเริ่ ม กระบวน
พิจารณาใดๆ ตามสมควรเพื่อสงวนไว้ซึ่งสิทธิเรียกร้องที่มีต่อลูกหนี้และไม่มีผลกระทบต่อสิทธิที่จะร้องขอให้
มีการเริ่มกระบวนพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือสิทธิที่จะยื่นคําขอรับชําระหนี้ในกระบวน
พิจารณาดังกล่าวนั้น
มาตรา ๑๘๑/๒๑ เมื่ อศาลมี คํา สั่ งให้ การรั บรองกระบวนพิจ ารณาต่า งประเทศ ไม่ ว่ า
ในฐานะกระบวนพิจารณาหลัก หรือกระบวนพิจารณารอง ในกรณีที่จําเป็นจะต้องคุ้มครองทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ หรือประโยชน์ของเจ้าหนี้ เมื่อได้ รับคําร้องขอจากผู้แทนต่างประเทศ ศาลอาจมีคําสั่งให้ความ
คุ้มครองตามที่เห็นสมควร รวมถึง
(๑) ห้า มมิให้ มีการเริ่ มกระบวนพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ ทรั พย์สิ น สิ ทธิ หน้ าที่ หรื อภาระ
ผูกพันของลูกหนี้ หากมีการดําเนินกระบวนพิจารณาไว้ก่อนแล้วก็ให้งดการพิจารณาไว้ ในบรรดาซึ่งการ
กระทําที่มิได้อยู่ในขอบเขตของคําสั่งตามมาตรา ๑๘๑/๒๐ (๑)
(๒) ห้ า มมิ ให้ บั ง คั บ คดี แ ก่ ทรั พย์ สิ น ของลู กหนี้ ที่ มิได้ อยู่ ในขอบเขตของคํ า สั่ ง ศาลตาม
มาตรา ๑๘๑/๒๐ (๒)
(๓) ห้ามมิให้ลูกหนี้จําหน่าย จ่าย โอน ก่อภาระผูกพัน หรือกระทําการใด ๆ ที่ก่อให้เกิด
ภาระในทรัพย์สินนอกเหนือจากที่ศาลมีคําสั่งตามมาตรา ๑๘๑/๒๐ (๓)

ร่ างฯฉบับทีคณะรัฐมนตรี เห็นชอบอนุ มตั ิหลักการเมือวันที ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ (เสนอโดยกรมบังคับคดี)

(๔) จัดให้มีการซักถามพยาน การสืบพยานหลักฐาน หรือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน
กิจการ สิทธิ หนี้สิน หรือภาระผูกพันของลูกหนี้
(๕) มอบหมายผู้แทนต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใดที่ศาลแต่งตั้งดูแลการบริหารจัดการ
หรือการจําหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งอยู่ภายในประเทศไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
(๖) ขยายเวลาการให้ความคุ้มครองตามมาตรา ๑๘๑/๑๙ วรรคหนึ่ง
(๗) ให้ ค วามคุ้ มครองเพิ่ มเติ ม ตามที่ ศาลอาจสั่ งอนุ ญ าตให้ ความคุ้ มครองแก่ ผู้ จั ด การ
ทรัพย์สิน ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
เมื่ อ ศาลมี คํา สั่ ง ให้ ก ารรั บ รองกระบวนพิ จ ารณาต่ า งประเทศแล้ ว ไม่ ว่ า เป็ น กระบวน
พิจารณาหลัก หรือกระบวนพิจ ารณารอง หากผู้แทนต่ างประเทศร้องขอ ศาลอาจมอบหมายให้ผู้แทน
ต่างประเทศหรือบุคคลอื่นที่ศาลแต่งตั้งแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เมื่อเป็นที่
พอใจแก่ศาลว่าได้มีการคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าหนี้ในประเทศอย่างเพียงพอแล้ว
ในการให้ ความคุ้ มครองตามมาตรานี้ แก่ ผู้ แทนของกระบวนพิ จ ารณารองต่ า งประเทศ
ศาลจะต้องเป็นที่พอใจว่าการให้ความคุ้มครองนั้นเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จะต้องจัดการในกระบวนพิจารณา
รองต่างประเทศ หรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่จําเป็นสําหรับกระบวนพิจารณานั้น
มาตรา ๑๘๑/๒๒ ในการที่ ศาลจะมี คํ า สั่ งให้ ความคุ้ ม ครอง หรื อปฏิ เ สธการให้ ความ
คุ้ ม ครองตามมาตรา ๑๘๑/๑๙ หรื อ มาตรา ๑๘๑/๒๑ หรื อ เปลี่ ย นแปลง หรื อยกเลิ ก ความคุ้ ม ครอง
ตามวรรคสามจะต้องเป็นที่พอใจของศาลว่าประโยชน์ของเจ้าหนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมทั้งลูกหนี้
ได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอ
ศาลอาจมีคําสั่งให้ความคุ้มครองตามมาตรา ๑๘๑/๑๙ หรื อมาตรา ๑๘๑/๒๑ ภายใต้
เงื่อนไขใดๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได้
เมื่ อ ได้ รั บ คํ า ร้ อ งขอของผู้ แ ทนต่ า งประเทศ หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากคํ า สั่ ง
ให้ความคุ้มครองตามมาตรา ๑๘๑/๑๙ หรือมาตรา ๑๘๑/๒๑ หรือเมื่อศาลเห็นสมควร ศาลอาจมีคําสั่ง
ให้เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการให้ความคุ้มครองนั้นเสียก็ได้
มาตรา ๑๘๑/๒๓ เมื่ อ ศาลมี คํา สั่ ง รั บ รองกระบวนพิ จ ารณาต่ า งประเทศแล้ ว ผู้ แทน
ต่างประเทศมีสิทธิที่จะร้องขอให้เพิกถอนการฉ้อฉลหรือการชําระหนี้ที่เป็นการให้เปรียบ ตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๙๐/๔๐ และมาตรา ๙๐/๔๑
ในกรณีที่กระบวนพิจารณาต่างประเทศเป็นกระบวนพิจารณารอง ศาลจะต้องเป็นที่พอใจ
ว่าการกระทําดังกล่าวเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จะต้องจัดการในกระบวนพิจารณารองนั้น
มาตรา ๑๘๑/๒๔ เมื่อศาลมีคํา สั่งให้รั บรองกระบวนพิ จารณาต่างประเทศแล้ ว ผู้ แทน
ต่า งประเทศอาจยื่ น คํา ร้ องสอดเข้า ร่ ว มในกระบวนพิ จารณาใดๆ ที่ ลูกหนี้ เ ป็น คู่ ความได้ ตามเงื่อนไขที่
กฎหมายบัญญัติไว้

ร่ างฯฉบับทีคณะรัฐมนตรี เห็นชอบอนุ มตั ิหลักการเมือวันที ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ (เสนอโดยกรมบังคับคดี)

ส่วนที่ ๔
ความร่วมมือกับศาลและผู้แทนต่างประเทศ
มาตรา ๑๘๑/๒๕ ในการดําเนินการตามมาตรา ๑๘๑/๑ ให้ศาลพิจารณาให้ความร่วมมือ
กับศาลต่างประเทศ หรือผู้แทนต่างประเทศโดยตรง หรือโดยผ่านทางผู้จัดการทรัพย์สิน ตามที่กําหนดไว้
ในข้อกําหนดคดีล้มละลาย
ผู้จัดการทรัพย์สินภายใต้การกํากับดูแลของศาลมีอํานาจที่จะติดต่อกับศาลต่างประเทศ
หรือผู้แทนต่างประเทศโดยตรง ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
มาตรา ๑๘๑/๒๖ ในการดําเนินการตามมาตรา ๑๘๑/๑ ภายใต้การกํากับดูแลของศาล
ผู้จัดการทรัพย์สินจะต้องให้ความร่วมมือกับศาลต่างประเทศ หรือผู้แทนต่างประเทศในขอบเขตที่มากที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ในการปฏิบัติหน้าที่
ภายใต้การกํากับดูแลของศาล ผู้จัดการทรัพย์สินมีอํานาจที่จะติดต่อกับศาลต่างประเทศ
หรือผู้แทนต่างประเทศโดยตรงในการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน
มาตรา ๑๘๑/๒๗ การให้ ค วามร่ ว มมื อ ตามมาตรา ๑๘๑/๒๕ และมาตรา ๑๘๑/๒๖
อาจจะกระทําได้โดยวิธีใด ๆ ที่เหมาะสมรวมถึง
(๑) การแต่งตั้งบุคคล หรือหน่วยงานเพื่อกระทําหน้าที่ตามคําสั่งของศาล
(๒) การติดต่อสื่อสารข้อมูลโดยวิธีใดๆ ที่ศาลพิจารณาเห็นสมควร
(๓) การประสานงานในการจัดกิจการและกํากับดูแลกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้
(๔) การเห็นชอบหรือปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับการประสานงานในกระบวนพิจารณาโดยศาล
(๕) การประสานงานเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาคู่ขนานต่อลูกหนี้รายเดียวกัน
ส่วนที่ ๕
กระบวนพิจารณาคู่ขนาน
มาตรา ๑๘๑/๒๘ ภายหลั งศาลมี คํา สั่งรับ รองกระบวนพิ จารณาหลั กต่ างประเทศแล้ ว
การเริ่มต้นกระบวนพิจารณาภายใต้ กฎหมายว่าด้วยล้มละลายจะกระทําได้ต่อเมื่อลูกหนี้มีทรัพย์สินอยู่
ภายในประเทศและผลของกระบวนพิจารณานั้นจะจํากัดเพียงทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ตั้งอยู่ในประเทศเท่านั้น
เมื่อมีเหตุจําเป็นที่จะให้ความร่วมมือและการประสานงานภายใต้มาตรา ๑๘๑/๒๕ มาตรา ๑๘๑/๒๖ และ
มาตรา ๑๘๑/๒๗ ทรัพย์สินอื่นของลูกหนี้ควรได้รับการบริหารจัดการในกระบวนพิจารณาภายใต้กฎหมาย
ภายในประเทศตามบทบัญญัติของกฎหมาย
มาตรา ๑๘๑/๒๙ ให้ศาลพิจารณาดําเนินการโดยร่วมมือและประสานงานกันตามมาตรา
๑๘๑/๒๕ มาตรา ๑๘๑/๒๖ มาตรา ๑๘๑/๒๗ เมื่อปรากฏว่ามีกระบวนพิจารณาต่างประเทศและกระบวน
พิจารณาภายใต้กฎหมายว่าด้วยล้มละลายเกิดขึ้นพร้อมกันสําหรับลูกหนี้รายเดียวกัน โดยให้บังคับตาม
บทบัญญัติดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อมีกระบวนพิจารณาภายในประเทศเกิดขึ้นแล้ว ในเวลาที่มีการยื่นคําร้องขอให้
รับรองกระบวนพิจารณาต่างประเทศ
(ก) การให้ความคุ้มครองภายใต้มาตรา ๑๘๑/๑๙ หรือมาตรา ๑๘๑/๒๑ จะต้อง
สอดคล้องกับกระบวนพิจารณาภายในประเทศ
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(ข) ถ้ามีการรับรองกระบวนพิจารณาต่างประเทศในฐานะเป็นกระบวนพิจารณาหลัก
แล้ว จะไม่นํามาตรา ๑๘๑/๒๐ มาปรับใช้
(๒) เมื่อมีการเริ่มกระบวนพิจารณาภายในประเทศภายหลังศาลมีคําสั่งให้การรับรองแล้ว
หรือภายหลังจากการยื่นคําร้องขอเพื่อให้รับรองกระบวนพิจารณาต่างประเทศ
(ก) ให้ศาลพิจารณาทบทวนการคุ้มครองที่มีผลใช้อยู่ตามมาตรา ๑๘๑/๑๙ หรือ
มาตรา ๑๘๑/๒๑ และมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการคุ้มครองนั้น เมื่อเห็นว่าการให้ความคุ้มครองนั้น
ไม่สอดคล้องกับกระบวนพิจารณาภายในประเทศ และ
(ข) ถ้ากระบวนพิจารณาต่างประเทศเป็นกระบวนพิจารณาหลัก คําสั่งห้ามหรือให้งด
ตามมาตรา ๑๘๑/๒๐ วรรคหนึ่ง จะต้องมีการแก้ไขหรือยกเลิกตามมาตรา ๑๘๑/๒๐ วรรคสอง ถ้าคําสั่ง
ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับกระบวนพิจารณาภายในประเทศ
(๓) ให้ศาลมีคําสั่งให้การคุ้มครอง ขยายการคุ้มครอง หรือเปลี่ยนแปลงการคุ้มครองที่
ให้แก่ผู้แทนของกระบวนพิจารณารองต่างประเทศ เมื่อศาลพิจารณาแล้วเป็นที่พอใจว่าเป็นการคุ้มครอง
เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ควรจะบริหารจัดการโดยกระบวนพิจารณารองต่างประเทศ หรือเกี่ยวกับข้อมูลที่
จําเป็นสําหรับกระบวนพิจารณานั้น
มาตรา ๑๘๑/๓๐ ในการดําเนินการตามมาตรา ๑๘๑/๑ ให้ศาลดําเนินการโดยร่วมมือ
และประสานงานกันตามมาตรา ๑๘๑/๒๕ มาตรา ๑๘๑/๒๖ และมาตรา ๑๘๑/๒๗ เมื่อปรากฏว่า มี
กระบวนพิจารณาต่างประเทศคู่ขนานสําหรับลูกหนี้รายเดียวกัน โดยให้ดําเนินการดังนี้
(๑) คํ า สั่ ง ที่ ใ ห้ ก ารคุ้ ม ครองตามมาตรา ๑๘๑/๑๙ หรื อ มาตรา ๑๘๑/๒๑ แก่ ผู้ แ ทน
ของกระบวนพิ จ ารณารองต่ า งประเทศภายหลั ง จากการรั บ รองกระบวนพิ จ ารณาหลั ก ต่ า งประเทศ
จะต้องสอดคล้องกับกระบวนพิจารณาหลักต่างประเทศ
(๒) ถ้ามีการรับรองกระบวนพิจารณาหลักต่างประเทศภายหลังการรับรอง หรือภายหลัง
การยื่นคําร้องขอให้รับรองกระบวนพิจารณารองต่างประเทศ ให้ศาลพิจารณาทบทวนการคุ้มครองที่มีผลอยู่
ตามมาตรา ๑๘๑/๑๙ หรือมาตรา ๑๘๑/๒๑ และจะต้องแก้ไขหรือยกเลิกการคุ้มครองนั้น หากปรากฏว่าไม่
สอดคล้องกับกระบวนพิจารณาหลักต่างประเทศ
(๓) ถ้ า ภายหลั ง จากการรั บ รองกระบวนพิ จ ารณารองต่ า งประเทศแล้ ว มี การรั บ รอง
กระบวนพิจ ารณารองต่ างประเทศอื่นด้วย ให้ ศาลมีคําสั่งให้การคุ้มครอง เปลี่ย นแปลง หรื อยกเลิกการ
คุ้มครองเพื่อส่งเสริมการประสานงานกันในระหว่างกระบวนพิจารณานั้น ๆ
มาตรา ๑๘๑/๓๑ ในกรณีที่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่ าการรับรอง
กระบวนพิจารณาหลักต่างประเทศเป็นข้อพิสูจน์ว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวในการเริ่มต้นกระบวนพิจารณา
ขอให้ล้ มละลาย หรือลูกหนี้ไม่อยู่ ในสถานะที่จ ะชําระหนี้ได้ ในการเริ่มต้น กระบวนพิจารณาขอให้ฟื้น ฟู
กิจการ ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
มาตรา ๑๘๑/๓๒ ภายใต้สิทธิของเจ้าหนี้มีประกันหรือทรัพยสิทธิ เจ้าหนี้ที่ได้รับการชําระ
หนี้ คื น บางส่ ว นจากการขอรั บ ชํ า ระหนี้ ใ นกระบวนพิ จ ารณาตามกฎหมายเกี่ ย วกั บ การล้ ม ละลายใน
ต่างประเทศแล้ว ไม่อาจได้รับชําระหนี้คืนสําหรับการขอรับชําระหนี้เดียวกันนั้นในกระบวนพิจารณาภายใต้
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กฎหมายว่า ด้วยล้ มละลาย สํ าหรับ ลูกหนี้ รายเดียวกั นอีก ตราบเท่า ที่การชําระหนี้ให้ แก่เจ้ าหนี้ร ายอื่ น
ในลําดับเดียวกันมีอัตราส่วนน้อยกว่าการชําระหนี้ที่เจ้าหนี้นั้นได้รับไปแล้ว
ขอบเขต ขั้ น ตอน และวิ ธี ก ารในการให้ ค วามร่ ว มมื อ และการประสานงานกั บ ศาล
ต่างประเทศหรือผู้แทนต่างประเทศตามความในบทบัญญัติในส่วนที่ 4 และส่วนที่ 5 ให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดคดีล้มละลายซึ่งได้ออกตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย
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ข้ อ กํ า หนดดั ง กล่ า วนั้ น เมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากประธานศาลฎี ก าและได้ ป ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
ส่วนที่ ๖
กระบวนพิจารณาต่างประเทศกรณีอื่น
มาตรา ๑๘๑/๓๓ ในกรณีที่กระบวนพิจารณาต่างประเทศได้ดําเนินการในประเทศที่มิได้มี
บทบั ญญัติ ดังที่ บัญญั ติไว้ ข้างต้นและไม่มีข้อตกลงระหว่ างประเทศไทยกั บประเทศดังกล่า ว ให้ศาลหรื อ
ผู้ จั ด การทรั พย์ สิ น ภายใต้ การกํ า กั บ ดู แลของศาลมี ดุ ล พิ นิ จ ในการให้ ความร่ ว มมื อ และประสานงานกั น
โดยหลั ก ถ้ อยที ถ้อ ยอาศั ย ตามที่ เ ห็ น สมควรในอั น ที่ จ ะส่ งเสริ มสนั บ สนุ น และช่ ว ยเหลื อในการบั งคั บใช้
กฎหมายล้มละลายระหว่างประเทศ
หากประเทศที่ดําเนินกระบวนพิจารณาต่างประเทศนั้นมีสนธิสัญญา อนุสัญญา หรือความ
ตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วยก็ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงนั้น ในกรณีที่ข้อตกลงดังกล่าว
มิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิของเจ้าหนี้ การให้ความร่วมมือและการประสานงาน
กันเกี่ยวกับการล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ ให้นําบทบัญญัติในหมวดนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๔๒ นอกจากความตามมาตรา ๔๑ บรรดาคดีล้มละลายที่ได้ยื่นฟ้ องก่อนวัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังคงค้างพิจารณาอยู่ในศาลหรืออยู่ในระหว่างปฏิบัติการของเจ้าพนักงาน
พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ให้ บั ง คั บ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ล้ ม ละลาย พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๓ ซึ่ ง ใช้ อ ยู่ ก่ อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๔๓ ให้ป ระธานศาลฎี กา และรั ฐมนตรี ว่า การกระทรวงยุติ ธรรมรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

...............................................
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายล้มละลายมีความสอดคล้ องกั บ สภาวะเศรษฐกิ จ และสั งคมในปั จ จุ บั น ที่ มีความเจริญ ทางด้ า น
เทคโนโลยีอํา นวยความสะดวกทํ าให้ การค้ า และการลงทุ น มี ความรวดเร็ ว และข้ า มพรมแดนมากยิ่ งขึ้ น
เพื่ อแก้ ไขอุป สรรคในการจัด การและรวบรวมทรัพย์ สิน ของลูกหนี้ที่มีลั กษณะระหว่ า งประเทศ โดยให้
สามารถบังคับคดีกับทรัพย์สินของผู้ล้มละลายที่อยู่ในต่างประเทศได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
ต่อนักลงทุนชาวต่างประเทศต่อกฎหมายล้มละลายของประเทศไทย และทําให้กระบวนการล้มละลาย
กับการบังคับหลักประกันเกิดการสอดรับกันส่งผลให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น โดยแก้ไข
หลั ก การของกระบวนการฟื้ น ฟู กิ จ การให้ เ ป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั บ หลั ก การฟื้ น ฟู กิ จ การของลู ก หนี้
ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) แก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายล้มละลายให้เชื่อมโยง
และรองรับกับพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายให้รองรับ
การล้มละลายระหว่างประเทศ ตามกรอบของคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ (UNCITRAL) ปรับปรุงให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยกระดับการบังคับคดี
ล้มละลายให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพและจริยธรรมขั้นสูง จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

