
เร่ือง ทุนทรัพย์ เร่ือง ทุนทรัพย์
ส ำนวนกลำง 1,365       1,072     
ค ำขอรับช ำระหน้ี 4,302       63,917,631,702.75                5,142     87,703,458,868.67              
ส ำนวนสำขำอ่ืน ๆ 141         30,858,059.86                      107        29,516,974.11                    

รวม 5,808       63,948,489,762.61                6,321     87,732,975,842.78              

เร่ือง ทุนทรัพย์ เร่ือง ทุนทรัพย์
ส ำนวนกลำง 1,357       1,277     
ค ำขอรับช ำระหน้ี 4,838       92,912,527,532.71                5,980     95,616,608,900.27              
ส ำนวนสำขำอ่ืน ๆ 114         33,797,990.13                      216        340,970,133.47                  

รวม 6,309       92,946,325,522.84                7,473     95,957,579,033.74              

เร่ือง ทุนทรัพย์ เร่ือง ทุนทรัพย์
ส ำนวนกลำง 512         1,017     
ค ำขอรับช ำระหน้ี 5,179       93,636,648,513.31                7,000     320,052,873,740.74            
ส ำนวนสำขำอ่ืน ๆ 460         1,034,680.97                       131        655,886.40                        

รวม 6,151       93,637,683,194.28                8,148     320,053,529,627.14            

เร่ือง ทุนทรัพย์ เร่ือง ทุนทรัพย์
ส ำนวนกลำง 354         498        
ค ำขอรับช ำระหน้ี 547         12,867,260,477.67                1,488     40,884,158,743.37              
ส ำนวนสำขำอ่ืน ๆ 40           389,475.17                          42         302,034.79                        

รวม 941         12,867,649,952.84                2,028     40,884,460,778.16              

สถิติกำรบังคับคดีล้มละลำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

ประเภทส ำนวน
ไตรมำสท่ี 3 (เมษำยน 2563 - มิถุนำยน 2563 ) 

เกิด เสร็จ

สถิติกำรบังคับคดีล้มละลำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

ประเภทส ำนวน
ไตรมำสท่ี 2 (มกรำคม 2563 - มีนำคม 2563) 

เกิด เสร็จ

สถิติกำรบังคับคดีล้มละลำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

ประเภทส ำนวน
ไตรมำสท่ี 1 (ตุลำคม 2562 - ธันวำคม 2562) 

เกิด เสร็จ

สถิติกำรบังคับคดีล้มละลำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

ประเภทส ำนวน
กรกฏำคม 2563

เกิด เสร็จ



เร่ือง ทุนทรัพย์ เร่ือง ทุนทรัพย์
ส ำนวนกลำง 505         482        
ค ำขอรับช ำระหน้ี 274         1,387,931,025.35                  3,184     96,807,470,788.17              
ส ำนวนสำขำอ่ืน ๆ 66           137,810,304.14                    66         134,670,065.02                  

รวม 845         1,525,741,329.49                  3,732     96,942,140,853.19              

เร่ือง ทุนทรัพย์ เร่ือง ทุนทรัพย์
ส ำนวนกลำง 567         -                                    367        -                                  
ค ำขอรับช ำระหน้ี 1,027       4,943,935,771.17                  765        33,500,095,884.38              
ส ำนวนสำขำอ่ืน ๆ 33           15,035,605.46                      30         11,679,785.55                    

รวม 1,627       4,958,971,376.63                  1,162     33,511,775,669.93              

เร่ือง ทุนทรัพย์ เร่ือง ทุนทรัพย์
ส ำนวนกลำง 1,426       1,347     
ค ำขอรับช ำระหน้ี 1,848       19,199,127,274.19                5,437     171,191,725,415.92            
ส ำนวนสำขำอ่ืน ๆ 139         153,235,384.77                    138        146,651,885.36                  

รวม 3,413       19,352,362,658.96                6,922     171,338,377,301.28            

เร่ือง ทุนทรัพย์ เร่ือง ทุนทรัพย์
ส ำนวนกลำง 4,660       4,713     

สถิติกำรบังคับคดีล้มละลำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

ประเภทส ำนวน
สิงหำคม 2563

เกิด เสร็จ

สถิติกำรบังคับคดีล้มละลำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

ประเภทส ำนวน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ตุลำคม-กันยำยน 2563)
เกิด เสร็จ

สถิติกำรบังคับคดีล้มละลำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

ประเภทส ำนวน
กันยำยน 2563

เกิด เสร็จ

สถิติกำรบังคับคดีล้มละลำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

ประเภทส ำนวน
ไตรมำสท่ี 4 (กรกฎำคม 2563 - กันยำยน 2563 ) 
เกิด เสร็จ



ค ำขอรับช ำระหน้ี 16,167     269,665,935,022.96              23,559    674,564,666,926                
ส ำนวนสำขำอ่ืน ๆ 854         218,926,115.73                    592        517,794,879.34                  

รวม 21,681     269,884,861,138.69              28,864    675,082,461,804.94            


