ฟ.๒๐/๑

(Phor. 20/1)
คําขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการ

สํานักฟนฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี

Application for
Debt Repayment
In Business Reorganisation

Business Reorganisation Office
Legal Execution Department

คดีหมายเลขแดงที่

Red Case No. ………………………
ศาลลมละลายกลาง

วันที่

Central Bankruptcy Court

Date………………………………………………

………………………………………………………………………………….

ผูรองขอ

Petitioner(s)

ระหวาง

Between

………………………………………………………………………………….

ลูกหนี้

Debtor
ขาพเจา
I / We …………………………………………………………………………………………………………………...
เจาหนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………….. Credit,
เชื้อชาติ

สัญชาติ

อาชีพ

Race…………………………………,Nationality……………….………………,Occupation………………………………..,
เกิดวันที่

เดือน

ป

ที่อยู

Born on………….…,Month…………..………….,Year……….…………...,Resident at ……….…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..,
รหัสไปรษณีย

ประเทศ

โทรศัพท

Postal Code…………………………,Country…………………………………………,Telephone………………………….,
ขอยื่นคําขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย
Hereby submit an application for a debt repayment under the business reorganisation to
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มีขอความดังตอไปนี้
the official receiver with details as follows:
ขอ ๑.

เมื่อวันที่

ศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ

Clause 1. On……………………………………………………………………….., Court ordered the business
ของ

ลูกหนี้

reorganisation of…………………………………………………………………………………………………., the Debtor,
ปรากฏวากอนวันที่ศาลมีคําสั่งดังกลาว
And on the date before the date of issuing the court order for business reorganisation
ลูกหนี้เปนหนี้คา
The debtor has owed to me / us for…………………………………………………………………………………………..
เปนตนเงินจํานวน

และ

being the principal in the amount of ………………………………………………………………………………. with the
ดอกเบี้ยจํานวน

คํานวณได

interest in the amount of ……………………………………………………………...calculated up to the date of issuing
ถึงวันที่ศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
the court order for the business reorganisation.

รวมทั้งสิ้นจํานวน
Being the total amount of
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบทายคําขอ

นี้
…………………………………………………………………………………….., as appeared in the list attached hereto.
ขอ ๒.

หนี้สินที่ขอรับชําระหนี้มีทรัพยหลักประกันคือ

Clause 2.

Debt requested for payment was secured by…………………………………………………
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบทายคําขอ

นี้
…………………………………………………………………….., as collateral, as appeared in the list attached hereto.
ขอ ๓.

ดังนั้นขาพเจาประสงคขอรับชําระหนี้ในฐานะเจาหนี้

มีประกัน

ไ ม

มี

Clause 3.

Therefore, I / We submit this application as

secured

unsecured

ประกัน
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เปนเงินรวมตาม ขอ ๑. จํานวน
Creditor for the total amount stated in Clause 1. Of ………………………………………………………………………..
พรอมดอกเบี้ยในอัตรา

จากตนเงินจํานวน

with the interest rate of…………………………………………… from the principal of…………………………………….
นับแตวันถัดจากวันที่ศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
calculated from the date after the date of issuing the court order for business reorganisation
จนกวาจะไดรับชําระเสร็จสิ้น
up until the date of completion of the debt repayment.
ดวยเหตุดังกลาว ขอเจาพนักงานพิทักษทรัพยโปรดรับคําขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการ
Accordingly, I / We hereby request the official receiver to accept my / our application
พรอมสําเนา จํานวน ๑ ชุด ของขาพเจาไวพิจารณา และมีคําสั่งใหขาพเจาไดรับชําระหนี้
together with its copy for consideration and to issue an order allowing me / us to receive
ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ตอไป
the debt in accordance with the Bankruptcy Act B.E. 2483
เจาหนี้
………………………………………………………….Creditor

