
เรื่อง ทนุทรัพย์ เรื่อง ทนุทรัพย์
ส ำนวนกลำง 419                   164        
ค ำขอรับช ำระหน้ี 317                   4,500,137,557.34                  605        17,318,991,525.40              
ส ำนวนสำขำอ่ืน ๆ 34                     8,583,451.78                       24         8,583,451.78                     

รวม 770                   4,508,721,009.12                  793        17,327,574,977.18              

เรื่อง ทนุทรัพย์ เรื่อง ทนุทรัพย์
ส ำนวนกลำง 526                   390        
ค ำขอรับช ำระหน้ี 1,395                 41,255,840,974.21                937        10,764,141,571.49              
ส ำนวนสำขำอ่ืน ๆ 45                     162,176,154.31                    25         74,069,557.58                    

รวม 1,966                 41,418,017,128.52                1,352     10,838,211,129.07              

เรื่อง ทนุทรัพย์ เรื่อง ทนุทรัพย์
ส ำนวนกลำง 331                   297        
ค ำขอรับช ำระหน้ี 1,316                 12,372,729,671.79                916        7,896,810,193.21                
ส ำนวนสำขำอ่ืน ๆ 41                     18,224,038.81                      34         16,578,118.81                    

รวม 1,688                 12,390,953,710.60                1,247     7,913,388,312.02                

เรื่อง ทนุทรัพย์ เรื่อง ทนุทรัพย์
ส ำนวนกลำง 1,276                 851        
ค ำขอรับช ำระหน้ี 3,028                 58,128,708,203.34                2,458     35,979,943,290.10              
ส ำนวนสำขำอ่ืน ๆ 120                   188,983,644.90                    83         99,231,128.17                    

รวม 4,424                 58,317,691,848.24                3,392     36,079,174,418.27              

สถิตกิำรบงัคับคดลีม้ละลำย
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2562

ประเภทส ำนวน
ธันวำคม 2561

เกิด เสร็จ

สถิตกิำรบงัคับคดลีม้ละลำย
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2562

ประเภทส ำนวน
ไตรมำสที ่1

เกิด เสร็จ

ประเภทส ำนวน
พฤศจกิำยน 2561

เกิด เสร็จ

สถิตกิำรบงัคับคดลีม้ละลำย
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2562

ประเภทส ำนวน
ตลุำคม 2561

เกิด เสร็จ

สถิตกิำรบงัคับคดลีม้ละลำย
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2562



เรื่อง ทนุทรัพย์ เรื่อง ทนุทรัพย์
ส ำนวนกลำง 527                   290        
ค ำขอรับช ำระหน้ี 2,056                 35,359,133,473.39                1,407     13,834,441,047.73              
ส ำนวนสำขำอ่ืน ๆ 44                     200,864,608.91                    26         4,202,536.82                     

รวม 2,627                 35,559,998,082.30                1,723     13,838,643,584.55              

เรื่อง ทนุทรัพย์ เรื่อง ทนุทรัพย์
ส ำนวนกลำง 454                   291        
ค ำขอรับช ำระหน้ี 2,123                 22,682,709,256.71                1,732     21,534,237,830.96              
ส ำนวนสำขำอ่ืน ๆ 34                     7,441,853.76                       21         388,380.76                        

รวม 2,611                 22,690,151,110.47                2,044     21,534,626,211.72              

เรื่อง ทนุทรัพย์ เรื่อง ทนุทรัพย์
ส ำนวนกลำง 469                   276        
ค ำขอรับช ำระหน้ี 1,376                 13,111,860,110.14                1,590     26,034,519,786.64              
ส ำนวนสำขำอ่ืน ๆ 29                     21,541,177.22                      13         20,541,102.22                    

รวม 1,874                 13,133,401,287.36                1,879     26,055,060,888.86              

เรื่อง ทนุทรัพย์ เรื่อง ทนุทรัพย์
ส ำนวนกลำง 1,450                 857        
ค ำขอรับช ำระหน้ี 5,555                 71,153,702,840.24                4,729     61,403,198,665.33              
ส ำนวนสำขำอ่ืน ๆ 107                   229,847,639.89                    60         25,132,019.80                    

รวม 7,112                 71,383,550,480.13                5,646     61,428,330,685.13              

สถิตกิำรบงัคับคดลีม้ละลำย
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2562

ประเภทส ำนวน
กุมภำพันธ์ 2562

เกิด เสร็จ

สถิตกิำรบงัคับคดลีม้ละลำย
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2562

ประเภทส ำนวน
  มนีำคม 2562

เกิด เสร็จ

สถิตกิำรบงัคับคดลีม้ละลำย
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2562

ประเภทส ำนวน
  ไตรมำสที ่2

เกิด เสร็จ

สถิตกิำรบงัคับคดลีม้ละลำย
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2562

ประเภทส ำนวน
มกรำคม 2562

เกิด เสร็จ



เรื่อง ทนุทรัพย์ เรื่อง ทนุทรัพย์
ส ำนวนกลำง 373                   206        
ค ำขอรับช ำระหน้ี 1,713                 13,522,398,975.32                1,354     18,384,126,225.19              
ส ำนวนสำขำอ่ืน ๆ 14                     6,000,000.00                       9           7,659,288.00                     

รวม 2,100                 13,528,398,975.32                1,569     18,391,785,513.19              

เรื่อง ทนุทรัพย์ เรื่อง ทนุทรัพย์
ส ำนวนกลำง 429                   190        
ค ำขอรับช ำระหน้ี 2,033                 17,086,028,587.91                2,001     39,597,151,410.68              
ส ำนวนสำขำอ่ืน ๆ 13                     2,515,635.29                       8           

รวม 2,475                 17,088,544,223.20                2,199     39,597,151,410.68              

เรื่อง ทนุทรัพย์ เรื่อง ทนุทรัพย์
ส ำนวนกลำง 419                   167        
ค ำขอรับช ำระหน้ี 2,267                 41,879,859,139.47                1,775     17,157,822,949.55              
ส ำนวนสำขำอ่ืน ๆ 36                     39,427,319.27                      33         750,000.00                        

รวม 2,722                 41,919,286,458.74                1,975     17,158,572,949.55              

เรื่อง ทนุทรัพย์ เรื่อง ทนุทรัพย์
ส ำนวนกลำง 1,221                 -                                    563        -                                  
ค ำขอรับช ำระหน้ี 6,013                 72,488,286,702.70                5,130     75,139,100,585.42              
ส ำนวนสำขำอ่ืน ๆ 63                     47,942,954.56                      50         8,409,288.00                     

รวม 7,297                 72,536,229,657.26                5,743     75,147,509,873.42              

สถิตกิำรบงัคับคดลีม้ละลำย
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2562

ประเภทส ำนวน
 มถุินำยน 2562

เกิด เสร็จ

สถิตกิำรบงัคับคดลีม้ละลำย
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2562

ประเภทส ำนวน
 เมษำยน 2562

เกิด เสร็จ

สถิตกิำรบงัคับคดลีม้ละลำย
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2562

ประเภทส ำนวน
 พฤษภำคม 2562

เกิด เสร็จ

สถิตกิำรบงัคับคดลีม้ละลำย
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2562

ประเภทส ำนวน
ไตรมำสที ่3

เกิด เสร็จ



เรื่อง ทนุทรัพย์ เรื่อง ทนุทรัพย์
ส ำนวนกลำง 354                   270        
ค ำขอรับช ำระหน้ี 1,210                 28,903,045,826.87                1,752     22,383,369,189.29              
ส ำนวนสำขำอ่ืน ๆ 43                     62,376,777.12                      74         13,172,951.94                    

รวม 1,607                 28,965,422,603.99                2,096     22,396,542,141.23              

เรื่อง ทนุทรัพย์ เรื่อง ทนุทรัพย์
ส ำนวนกลำง 441                   366        
ค ำขอรับช ำระหน้ี 1,899                 7,933,643,973.87                  3,248     18,696,700,151.89              
ส ำนวนสำขำอ่ืน ๆ 919                   161,079.00                          603        161,079.00                        

รวม 3,259                 7,933,805,052.87                  4,217     18,696,861,230.89              

เรื่อง ทนุทรัพย์ เรื่อง ทนุทรัพย์
ส ำนวนกลำง 800                   471        
ค ำขอรับช ำระหน้ี 1,725                 75,013,911,521.84                1,889     103,425,243,819.29            
ส ำนวนสำขำอ่ืน ๆ 114                   26,450,604,843.34                455        78,577,329.48                    

รวม 2,639                 101,464,516,365.18              2,815     103,503,821,148.77            

เรื่อง ทนุทรัพย์ เรื่อง ทนุทรัพย์
ส ำนวนกลำง 1,595                 1,107     
ค ำขอรับช ำระหน้ี 4,834                 111,850,601,322.58              6,889     144,505,313,160.47            
ส ำนวนสำขำอ่ืน ๆ 1,076                 26,513,142,699.46                1,132     91,911,360.42                    

รวม 7,505                 138,363,744,022.04              9,128     144,597,224,520.89            

สถิตกิำรบงัคับคดลีม้ละลำย
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2562

ประเภทส ำนวน
ไตรมำสที ่4

เกิด เสร็จ

สถิตกิำรบงัคับคดลีม้ละลำย
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2562

ประเภทส ำนวน
 กันยำยน 2562

เกิด เสร็จ

สถิตกิำรบงัคับคดลีม้ละลำย
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2562

ประเภทส ำนวน
 กรกฎำคม 2562

เกิด เสร็จ

สถิตกิำรบงัคับคดลีม้ละลำย
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2562

ประเภทส ำนวน
 สงิหำคม 2562

เกิด เสร็จ



เรื่อง ทนุทรัพย์ เรื่อง ทนุทรัพย์
ส ำนวนกลำง 5,542                 3,378     
ค ำขอรับช ำระหน้ี 19,430               313,621,299,068.86              19,206    317,027,555,701.32            
ส ำนวนสำขำอ่ืน ๆ 1,366                 26,979,916,938.81                1,325     224,683,796.39                  

รวม 26,338               340,601,216,007.67              23,909    317,252,239,497.71            

สถิตกิำรบงัคับคดลีม้ละลำย
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2562

ประเภทส ำนวน
รวม 12 เดอืน

เกิด เสร็จ


