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ขั้นตอนและกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 

1. วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการฟื้นฟูกิจการ 

 เพ่ือรักษามูลค่าขององค์กรธุรกิจทั้งหมดไว้เป็นหนึ่งเดียวแทนที่จะถูกแยกจ าหน่ายเป็นส่วนๆ 
อันจะส่งผลให้มูลค่าของกิจการนั้นลดลง 

 เพ่ือให้เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้อย่างยุติธรรมและเสมอภาคกัน 

 เพ่ือให้ลูกหนี้ได้มีโอกาสด าเนินธุรกิจต่อไป และรักษาสภาพการจ้างงานไว้ 

 เมื่อด าเนินการฟ้ืนฟูกิจการส าเร็จจะท าให้เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้ไม่น้อยกว่ากรณีท่ีศาลมี 
ค าพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายหรือกรณีที่มีการช าระบัญชี 

2. หลักเกณฑ์ในการยื่นค าร้องขอฟื้นฟูกิจการ (มาตรา 90/3และมาตรา 90/5) 

 ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือไม่สามารถท่ีจะช าระหนี้ตามก าหนดได้ 

 ลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันเป็นจ านวนแน่นอนไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท 

 มีเหตุอันสมควรและมีช่องทางที่จะฟ้ืนฟูกิจการ (เหตุอันสมควร เช่น ลูกหนี้ต้องรับภาระหนี้สิน
เพ่ิมข้ึนเนื่องจากปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ หรือลูกหนี้ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุครั้งใหญ่
ซึ่งก่อให้เกิดหนี้ต่อเนื่องเป็นจ านวนมาก หรือลูกหนี้ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวในภาค
ธุรกิจ ส่วนช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการ เช่นวิธีการในการที่จะท าให้ลูกหนี้สามารถกลับสู่สภาวะ
ทางการเงินที่เป็นปกติได้ เช่น การปรับโครงสร้างหนี้  หรือปรับลักษณะของธุรกิจให้เหมาะสม
กับสภาวะเศรษฐกิจ) 

 ลูกหนี้จะต้องไม่ถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว 

 ลูกหนี้ยังไม่ได้ถูกศาลหรือนายทะเบียนได้มีค าสั่งให้ยกเลิกหรือเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคล  

 หากศาลเคยมีค าสั่งยกค าร้องขอ ยกเลิกค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ หรือยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้ ห้ามมิให้มีการฟ้ืนฟูกิจการภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนยื่นค าร้องขอ (หากจะ
ยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการใหม่ต้องรอให้พ้นระยะเวลา 6 เดือนก่อน)  

3. บุคคลผู้มีสิทธิยื่นค าร้องขอฟื้นฟูกิจการ (มาตรา 90/4) 

 เจ้าหนี้ ซึ่งอาจเป็นคนเดียว หรือหลายคนรวมกัน และมีจ านวนหนี้แน่นอนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท 

 ลูกหนี้ ลูกหนี้ต้องเป็นบริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด หรือ นิติบุคคลอ่ืนตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 ธนาคารแห่งประเทศไทย เฉพาะลูกหนี้ที่เป็น 
-  ธนาคาร พาณิชย์ 
-  บริษัทเงินทุน 
-  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 
-  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
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 ส านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เฉพาะลูกหนี้ที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ 

 กรมการประกันภัย  เฉพาะลูกหนี้ที่เป็นบริษัทประกันวินาศภัย  หรือบริษัทประกันชีวิต 

 หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการประกอบกิจการของลูกหนี้ ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 
4.  การยื่นขอฟื้นฟูกิจการต้องท าเป็นค าร้องยื่นต่อศาลล้มละลายกลางโดยในค าร้องต้องบรรยายให้ชัดแจ้งถึง 
(มาตรา 90/6) 

 ความมีหนี้สินล้นพ้นตัวของลูกหนี้ หรือไม่สามารถท่ีจะช าระหนี้ตามก าหนดได้ 

 รายชื่อและที่อยู่ของเจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนที่ลูกหนี้เป็นหนี้อยู่รวมกันเป็นจ านวนไม่น้อย
กว่า 10 ล้านบาท 

 เหตุผลอันสมควร และช่องทางที่จะฟ้ืนฟูกิจการ 

 ชื่อ และคุณสมบัติของผู้ท าแผน (ค าร้องขอฟื้นฟูกิจการต้องก าหนดค่าตอบแทนผู้ท าแผนไว้) 

 หนังสือยินยอมของผู้ท าแผน  

5.  เม่ือศาลมีค าสั่งรับค าร้องขอฟื้นฟูกิจการแล้ว ศาลด าเนินการไต่สวนเป็นการด่วน โดยแจ้งก าหนด
วันนัดไต่สวนให้เจ้าหนี้ ลูกหนี้ทราบ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ มีสิทธิคัดค้านค าร้องขอฟื้นฟูกิจการ และคัดค้าน 
ผู้ท าแผนตามท่ีผู้ร้องเสนอได้ 

 เมื่อศาลมีค าสั่งรับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ไว้พิจารณาจะเกิดสภาวะการพักช าระหนี้
ตามมาตรา 90/12 คือ เจ้าหนี้ต่างๆ จะต้องถูกบังคับโดยกฎหมายให้งดการด าเนินการในการ
จะบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ตามกฎหมายส่วนแพ่ง ทั้งนี้เพ่ือให้ลูกหนี้มีช่วงระยะเวลาในการ
ที่จะด าเนินการปรับโครงสร้างหรือหาวิธีการในการช าระหนี้ของตน (สภาวะการพักช าระหนี้เป็น

เรื่องเฉพาะตัวของลูกหนี้ท่ีร้องขอฟื้นฟูกิจการไม่มีผลถึงลูกหนี้ร่วมคนอื่นที่มิได้มีการขอให้ฟ้ืนฟูกิจการด้วย) 

6.  เมื่อศาลสั่งรับค าร้องขอฟื้นฟูกิจการแล้ว ให้ด าเนินการไต่สวนเป็นการด่วน และหากศาลไต่สวนแล้ว
ไม่ได้ความจริง ตามมาตรา 90/3 และผู้ ร้องขอไม่สุจริต ศาลจะสั่งยกค าร้องขอฟื้นฟูกิจการ        
(มาตรา 90/10) 

7. เม่ือศาลไต่สวนได้ความจริงตามมาตรา 90/3 คือลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว มีหนี้ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท 
มีเหตุอันสมควร มีช่องทางในการฟื้นฟูกิจการทั้งผู้ร้องขอยื่นค าร้องขอโดยสุจริต ศาลจะมีค าสั่งได้           
2 กรณี คือ  
7.1 สั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ท าแผน 
7.2 สั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการแต่ยังไม่ตั้งผู้ท าแผน โดยให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้เพ่ือ
พิจารณาเลือกผู้ท าแผน (กรณีมีการเสนอผู้ท าแผนแข่ง) 

8. กรณีที่ศาลสั่งให้ฟื้นฟูกิจการแต่ยังไม่ตั้งผู้ท าแผน โดยให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไปด าเนินการ   
นัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ท าแผน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะด าเนินการประกาศนัด
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ประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ท าแผนพร้อมทั้งจัดส่งประกาศ แบบพิมพ์ (ฟ.19) ไปยังลูกหนี้
และเจ้าหนี้ทั้งหลายตามบัญชีรายชื่อที่เสนอต่อศาล 

 เจ้าหนี้ต้องยื่นค าขอแสดงความประสงค์ในการประชุมเจ้าหนี้ เพ่ือพิจารณาเลือกผู้ท าแผน         
ตามแบบพิมพ์ และแสดงหลักฐานแห่งความเป็นเจ้าหนี ้ต ่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์       
ก่อนวันประชุม 

 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ท าค าสั ่งก าหนดสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมเจ้าหนี้   
เพ่ือพิจารณาเลือกผู้ท าแผนโดยค าสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นที่สุด 

9. ในวันประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ท าแผนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นประธานในที่ประชุมให้
เจ้าหนี้ลงมติโดยใช้มติของเจ้าหนี้ฝ่ายท่ีมีจ านวนหนี้ข้างมากซึ่งได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น 

 ในกรณีที่ลูกหนี้มิได้เสนอผู้ท าแผน มติเลือกผู้ท าแผนต้องเป็นมติของเจ้าหนี้ฝ่ายที่มีจ านวน
หนี้ข้างมาก ซึ่งได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น 

 ในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผู้ท าแผนด้วย ให้ผู้ท าแผนที่ลูกหนี้เสนอเป็นผู้ท าแผน เว้นแต่จะมีมติ
ของเจ้าหนี้ฝ่ายที่มีจ านวนหนี้ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหนี้ทั ้งหมดของเจ้าหนี้ซึ ่งได้
ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นก าหนดให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ท าแผน 

10.   เม่ือประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ท าแผนเสร็จ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานศาลภายใน  3 วัน 
นับแต่วันประชุม ศาลจะก าหนดวันนัดพิจารณา 

 หากที่ประชุมมีมติเลือกผู้ท าแผนได้ และศาลเห็นชอบด้วยให้ศาลตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ท าแผน 

 หากที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติเลือกผู้ท าแผนไม่ได้ หรือศาลไม่เห็นชอบด้วยศาลจะมีค าสั ่งให้   
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้อีกครั้งเพื่อ เลือกผู้ท าแผน ถ้าที่ประชุมไม่อาจมี
มติเลือกผู้ท าแผนได้ หากศาลเห็นสมควรศาลจะมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการก็ได้ (มาตรา 
90/17 วรรคสี่) 

 เมื่อศาลมีค าสั่งตั้งผู้ท าแผนแล้ว อ านาจหน้าที่ในการจัดกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตกแก่
ผู้ท าแผน (มาตรา 90/25) 

11.   เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องประกาศโฆษณาค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ท าแผนลงใน     
ราชกิจจานุเบกษา และหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายไม่น้อยกว่า 2 ฉบับและแจ้งค าสั่งดังกล่าวไป
ยังนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฯและเจ้าหนี้ทั้งหลายทราบเพื่อยื่นค าขอรับช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ 

12.   เจ้าหนี้จะต้องยื่นค าขอรับช าระหนี้ตามแบบพิมพ์ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (แบบ ฟ.20)        
พร้อมส าเนาต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในก าหนด 1 เดือน นับแต่วันโฆษณาค าสั่งตั้งผู้ท าแผน     
(นับแต่โฆษณาราชกิจจานุเบกษาซึ่งเป็นวันหลังสุด) ตามมาตรา 90/26 ,90/27 เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือ
ผู้ท าแผน อาจขอตรวจ และโต้แย้งค าขอรับช าระหนี้ได้ภายใน 14 วัน นับแต่วันพ้นก าหนดยื่นค าขอ 
รับช าระหนี้ (มาตรา 90/29)  
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 ค าขอรับช าระหนี้ที่ไม่มีผู้โต้แย้ง ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอ านาจสั่งให้ได้รับช าระหนี้ 
ได้เลยโดยไม่ต้องสอบสวน ตามมาตรา 90/32 วรรคแรก 

 ค าขอรับช าระหนี้ที่มีผู้โต้แย้ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องท าการสอบสวนหนี้แล้วมีค าสั่ง 
ตามมาตรา 90/32 วรรคสอง คือ 

(1) ให้ยกค าขอรับช าระหนี้ 
(2) อนุญาตให้ได้รับช าระหนี้เต็มจ านวน 
(3) อนุญาตให้ได้รับช าระหนี้บางส่วน 

 เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ผู้ท าแผน หากไม่เห็นชอบกับค าสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ก็มีสิทธิยื่น  
ค าร้องคัดค้านต่อศาลได้ภายในก าหนด 14 วัน นับแต่ทราบค าสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  
ตามมาตรา 90/32 วรรคท้าย หากศาลสั่งประการใดก็มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งศาลได้  แต่ต้องอุทธรณ์
ไปยังศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ ตามพระราชบัญญัติล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย 
พุทธศักราช 2542 มาตรา 25 (3) 

 

13.  ภายในก าหนดเวลาสามเดือนนับแต่วันโฆษณาค าสั่งตั้งผู้ท าแผนในราชกิจจานุเบกษาให้ผู้ท าแผน     
ส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์พร้อมด้วยส าเนาจ านวนเพียงพอเพื่อส่งให้แก่เจ้าหนี้ 
ลูกหนี้ (ก าหนดเวลาดังกล่าวศาลอาจขยายให้ อีกได้ ไม่ เกินสองครั้ง ครั้ งละไม่เกินหนึ่ งเดือน)           
(มาตรา 90/43) 

14.  เม่ือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รับแผนพร้อมด้วยส าเนาแผนจากผู้ท าแผนแล้วให้เจ้าพนักงาน      
พิทักษ์ทรัพย์ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนทางหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลาย
อย่างน้อย 1 ฉบับล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 10 วันและแจ้งก าหนดวันเวลา สถานที่ 
หัวข้อประชุมพร้อมส าเนาแผนให้เจ้าหนี้ทราบ เพื่อเข้าร่วมประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผน 

 เจ้าหนี้มีสิทธิคัดค้านการจัดกลุ่มในแผนต่อศาลได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รู้ถึงการจัดกลุ่ม 
ตามมาตรา 90/42 ทวิ วรรคท้าย (ค าสั่งศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด) 

 สิทธิของเจ้าหนี้ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันต้องได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน เว้นแต่เจ้าหนี้ผู้ได้รับ
การปฏิบัติที่เสียเปรียบในกลุ่มนั้นจะให้ความยินยอมเป็นหนังสือ (มาตรา 90/42 ตรี) 

 เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ท าแผนมีสิทธิขอแก้ไขแผนได้โดยยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน 

15.  ในวันประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นประธานในที่ประชุม 

 หากมีค าขอแก้ไขแผน  ให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในค าขอแก้ไขแผนก่อน โดยใช้         
มติของเจ้าหนี้ฝ่ายที่มีจ านวนหนี้ข้างมาก ซึ่งได้เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืน
เข้าประชุมแทนในที่ประชุมเจ้าหนี้ และได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น 

 กรณีที่ที่ประชุมลงมติ ไม่ยอมรับค าขอแก้ไขแผน ที่ประชุมเจ้าหนี้ก็จะพิจารณาในวาระต่อไปคือ
จะยอมรับแผนตามที่ผู้ท าแผนเสนอหรือไม่ ต่อไป 
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 กรณีทีประชุมมีมติให้แก้ไขแผน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะสอบถามผู้ท าแผนว่ายินยอมให้
แก้ไขแผนตามมติหรือไม่ หากยินยอมค าขอแก้ไขแผนดังกล่าวจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของแผน 
และให้ที่ประชุมเจ้าหนี้พิจารณาว่าจะยอมรับแผนที่มีการแก้ไขนั้นแล้ว หรือไม่ (หากไม่ยินยอม
หรือยินยอมรับบางฉบับไม่ได้ถือว่าค าขอแก้ไขแผนตกไปทุกฉบับ ที่ประชุมพิจารณาแผนต่อไป) 

 ในการพิจารณาแผน มติยอมรับแผนต้องเป็นดังนี้ 
   1. ที่ประชุมเจ้าหนี้แต่ละกลุ่มทุกกลุ่ม ซึ่งมิใช่กลุ่มเจ้าหนี้ตามมาตรา 90/46 ทวิ มีมติของ
เจ้าหนี้ฝ่ายข้างมาก และมีจ านวนหนี้ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 แห่งจ านวนหนี้ทั้งหมดของเจ้าหนี้ซึ่งได้
เข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าประชุมแทนในที่ประชุมเจ้าหนี้และได้ออกเสียง
ลงคะแนนในมตินั้น หรือ 

 2. ที่ประชุมเจ้าหนี้อย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม ซึ่งมิใช่กลุ่มเจ้าหนี้ตามมาตรา 90/46 ทวิ มีมติของ
เจ้าหนี้ฝ่ายข้างมาก และมีจ านวนหนี้ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 แห่งจ านวนหนี้ทั้งหมดของเจ้าหนี้ซึ่งได้
เข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าประชุมแทนในที่ประชุมเจ้าหนี้ และได้ออกเสียง
ลงคะแนนในมตินั้น และเม่ือนับรวมจ านวนหนี้ของเจ้าหนี้ที่ยอมรับแผนในที่ประชุมเจ้าหนี้      
ทุกกลุ่มแล้วมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 แห่งจ านวนหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งได้เข้าประชุมด้วยตนเอง 
หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนในที่ประชุมเจ้าหนี้และได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น 

 ในการนับจ านวนหนี้ให้ถือว่าเจ้าหนี้ตามมาตรา 90/46 ทวิ ได้มาประชุมและได้ออกเสียง
ลงคะแนนในมติยอมรับแผนนั้นด้วย 

16.  เมื่อประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนเสร็จ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องรายงานผลการประชุมให้
ศาลทราบ 

 ถ้าที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติไม่ยอมรับแผน ศาลล้มละลายกลางก็จะมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้ฟื้นฟู
กิจการหรือหากลูกหนี้ถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายไว้ก่อนแล้ว และศาลเห็นสมควรให้ลูกหนี้
ล้มละลายศาลจะสั่งยกค าร้องขอฟื้นฟูกิจการเสียศาลอาจมีค าสั ่งให้ด าเนินคดีล้มละลาย
ต่อไปได ้(มาตรา 90/48 วรรคสี่) 

 ถ้าที่ประชุมมีมติยอมรับแผน และศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าแผนชอบด้วยกฎหมายศาลก็จะมี
ค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนและตั้งผู้บริหารแผนตามที่ก าหนดไว้ในแผน (มาตรา 90/58 และ
มาตรา 90/59) 

17.  เม่ือศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนและตั้งผู้บริหารแผนตามที่ก าหนดไว้ในแผนแล้ว บรรดาสิทธิและ
อ านาจหน้าที่ของผู้ท าแผนตกแก่ผู้บริหารแผน (มาตรา 90/59) 

 ผู้บริหารแผนจะต้องจัดท ารายงานการปฏิบัติงานตามแผนเสนอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ทุกรอบสามเดือน (รายงานไตรมาส) 

 ผู้บริหารแผนต้องด าเนินการช าระหนี้ให้เป็นไปตามแผน 
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 ผู้บริหารแผนบริหารกิจการของลูกหนี้ตามแผน ซึ่งกฎหมายก าหนดไว้ไม่เกิน 5 ปี โดย ผู้บริหารแผน
อาจขอแก้ไขแผนโดยขอขยายระยะเวลาด าเนินการตามแผนได้สองครั้ง ครั้งละไม่เกินหนึ่งปี     
(มาตรา 90/63) 

18. พ้นจากต าแหน่งของผู้บริหารแผน 
ผู้บริหารแผนพ้นจากต าแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้ (มาตรา 90/65) 
1. ตาย 
2. นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้บริหารแผนเลิกกัน 
3. ศาลอนุญาตให้ลาออก 
4. ถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
5. ถูกจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
6. พ้นจากต าแหน่งตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในแผน 
7. เมื่อระยะเวลาด าเนินการตามแผนสิ้นสุดลงหรือเมื่อได้ด าเนินการเป็นผลส าเร็จตามแผน 
8. ศาลมีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา 90/67 

19. เหตุที่จะร้องขอให้ศาลสั่งให้ผู้บริหารแผนพ้นจากต าแหน่ง 
มาตรา 90/67 เป็นบทบัญญัติที่ก าหนดถึงเหตุที่อาจร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้ผู้บริหารแผนพ้นจากต าแหน่ง 
1. เหตุที่จะร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้ผู้บริหารแผนพ้นจากต าแหน่งเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

1.1 ผู้บริหารแผนไม่ด าเนินการตามแผน 
1.2 ผู้บริหารแผนปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต 
1.3 ผู้บริหารแผนก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ 
1.4 ผู้บริหารแผนขาดคุณสมบัติของผู้บริหารแผนตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
1.5 มีเหตุอ่ืนที่ไม่สมควรเป็นผู้บริหารแผนต่อไป 

2. ผู้มีสิทธิร้องขอต่อศาลให้มีค าสั่งให้ผู้บิหารแผนพ้นจากต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานหรือคณะกรรมการเจ้าหนี้ หรือผู้บริหารของลูกหนี้มีค าขอโดยท าเป็นค าร้อง 
3. ค าสั่งของศาล ศาลอาจมีค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ก็ได้ อันเป็นดุลพินิจของศาล 

3.1 ให้ผู้บริหารแผนพ้นจากต าแหน่ง 
3.2 มีค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควร 

20.  วิธีปฏิบัติเมื่อศาลมีค าสั่งให้ผู้บริหารแผนพ้นจากต าแหน่ง 
1. เมื่อผู้บริหารแผนพ้นจากต าแหน่งและยังมีกิจการตามแผนที่จะต้องด าเนินต่อไปให้เจ้าพนักงาน

พิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้เพื่อลงมติตามมาตรา 90/46 เลือกผู้บริหารแผนคนใหม่โดยเร็วที่สุด 
 2. เมื่อได้มีการประชุมเจ้าหนี้สองครั้งแล้วแต่ที่ประชุมเจ้าหนี้ไม่อาจมีมติ ตามมาตรา 90/46      
เลือกผู้บริหารแผนคนใหม่ได้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานต่อศาล 
 3. เมื่อศาลได้พิจารณาพยานหลักฐานในส านวนและฟังค าชี้แจงของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เจ้าหนี้ 
และลูกหนี้แล้ว 
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     3.1 ศาลจะมีค าสั่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เป็นผู้บริหารแผน   
หรือจะมีค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควร 
     3.2 ถ้าศาลเห็นสมควรให้ลูกหนี้ล้มละลายให้มีค าสั่ งพิทักษ์ทรัพย์ เด็ดขาด แต่ถ้าศาล             
ไม่เห็นสมควรให้ลูกหนี้ล้มละลายก็ให้มีค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ 

21. หากการฟื้นฟูกิจการได้ด าเนินการเป็นผลส าเร็จตามแผนแล้ว ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  ลูกหนี้
ผู้บริหารแผน รายงานขอให้ศาลมีค าสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ หากศาลเห็นว่าการฟื้นฟูได้ด าเนินการ
เป็นผลส าเร็จตามแผนแล้ว ศาลก็จะมีค าสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ ตามมาตรา 90/70 วรรคแรก   
เป็นผลให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้สินทั้งปวง ผู้บริหารของลูกหนี้กลับมีอ านาจจัดกิจการและทรัพย์สิน
ต่อไป (มาตรา 90/75) 

22. หากครบระยะเวลาด าเนินการตามแผน 5 ปี หรือ 6 ปี หรือ 7 ปี ตามที่มีการขอแก้ไขแผนขยาย
ระยะเวลาออกไปแล้ว แต่การฟื้นฟูกิจการไม่เป็นผลส าเร็จตามแผน ศาลจะมีค าสั่งยกเลิกการฟื้นฟู
กิจการ กรณีไม่ส าเร็จตามแผนตามมาตรา 90/70 วรรคสอง หรือไม่ถ้าศาลเห็นสมควรให้ลูกหนี้
ล้มละลายก็ให้มีค าส่ังพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด (มาตรา 90/70 วรรคสอง) 

 เมื่อศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดแล้วให้เจ้าหนี้ที่มีสิทธิได้รับช าระหนี้ในการฟ้ืนฟู
กิจการ และเจ้าหนี ้ในหนี ้อื ่นที ่เกิดขึ ้นตั ้งแต่วันที ่ศาลมีค าสั ่งให้ฟื ้นฟูกิจการ ยื ่นค าขอ     
รับช าระหนี้ในคดีล้มละลาย ภายใน 2 เดือน นับแต่โฆษณาค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 

 หนี้จ านวนใดที่เจ้าหนี้ได้ช าระค่าธรรมเนียมค าขอรับช าระหนี้ในการฟ้ืนฟูกิจการแล้วก็ไม่ต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมค าขอรับช าระหนี้  ในคดีล้มละลายส าหรับจ านวนหนี้นั้นอีกตามมาตรา  90/77 
   

    
กองฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ 

 
 
 
 
 


